
1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sejalan dengan pesatnya kemajuan perekonomian, semakin banyak pula muncul 

perusahaan-perusahaan baru baik milik pemerintah maupun swasta dengan skala kecil atau 

besar.  Informasi yang dihasilkan perusahaan diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan pertimbangan. Sehingga untuk mempertahankan eksistensi perusahaan ditengah 

persaingan yang ada tergantunng pada perlakuan akuntansi dan analisis  

(Winarni,2015)Invalid source specified. 

Siklus penggajian karyawan pada PT Wilmar masih memiliki kelemahan pada 

sistemnya, belum mempunyai sistem yang memadai dalam proses perhitungan gaji 

karyawannya. Proses perhitungan gaji karyawan masih menggunakan Microsoft Office 

Excel,sehingga penginputan dan perhitungan gaji karyawan masih sering terjadi kesalahan, 

selain itu kesalahan dalam perhitungan disebabkan karena kurang teliti dalam proses 

penginputan dan perhitungan gaji karyawan. Penggajian merupakan factor yang menentukan 

kinerja karyawan apabila terjadi kesalahan maka yang terjadi membuat karyawan tidak 

melakukan pekerjaan dengan baik. 

Dukungan sistem informasi akan sangat tepat dan sangat diperlukan untuk membantu 

dalam permasalahan. Penyediaan informasi yang realtime, tepat dan akurat akan sangat 

membantu dalam pemberian layanan yang baik kepada karyawan. Untuk menerapkan suatu 

sistem informasi perlu dukungan dari beberapa aspek seperti perangkat keras dan perangkat 

lunak, data, manusia dan lembaga yang semuanya berkaitan satu dengan lainnya. Beberapa 

aspek tersebut harus memiliki hubungan keterikatan yang kuat agar dapat menjadi suatu 

sistem informasi yang utuh dan terintegrasi secara online. Dengan begitu informasi yang 

dihasilkan menjadi lebih baik dan berkualitas. 



Berdasarkan uraian diatas maka penulis berinisiatif untuk membangun suatu sistem 

informasi akuntansi berbasis web yang digunakan untuk memudahkan kinerja petugas dalam 

menggunakan sistem penggajian karyawan. Adapun judul yang diangkat pada penelitian ini 

adalah “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan (Studi Kasus 

pada Biaya Tenaga Kerja) pada PT Wilmar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengambil suatu rumusan 

masalahyaitu: 

1. Bagaimana mengelola data karyawan pada PT Wilmar 

2. Bagaimana merancang sistem informasi akanuntansi penggajian karyawan pada PT 

Wilmar? 

3. Bagaimana membuat sistem informasi akuntansi penggajian karyawan pada PT 

Wilmar? 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah meliputi hal-hal, sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang dibuat hanya untuk kalangan internal karyawan yang ada di instansi PT 

Wilmar 

2. Sistem ini hanya membahas sistem penggajian karyawan pada PT Wilmar 

3. Perancangan sistem menggunakan UML  

4. Sistem informasi akuntansi penggajian karyawan Aplikasi berbasis web dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DBMS MySQL sebagai database. 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:  



1. Untuk mengelola data penggajian karyawan pada PT Wilmar 

2. Untuk merancang sebuah sistem informasi akuntansi penggajian karyawan pada PT 

Wilmar 

3. Untuk membuat sistem informasi akuntansi penggajian karyawan pada PT Wilmar. 

1.5 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai, sebagai berikut: 

1. Dapat membantu perusahaan dalam mengelola data penggajian karyawan pada PT 

Wilmar 

2. Menghasilkan laporan yang dibutuhkan sesuai keinginan perusahaan 

3. Menambah wawasan mahasiswa dan mengelola data penggajian karyawan 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Penulis berusaha mendapatkan data yang akurat dan valid. Metode pengumpulan data 

yang digunakan yaitu: 

1. Wawancara (Interview), metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab 

secara langsung. Kepada pihak-pihak yang terkait terhadap permasalahan yang 

berhubungan secara langsung dengan judul laporan yang dibuat. 

2. Pengamatan (Observation), merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan dan 

pencatatan dengan melakukan peninjauan langsung ke organisasi atau perusahaan 

terkait. 

3. Tinjauan Pustaka (Library Research), merupakan metode pengumpulan data dengan 

cara membaca, mencatat, mengutip, dan mengumpulkan data-data secara teoritis dari 

buku-buku atau ebook yang ada sebagai landasan penyusunan laporan tugas akhir. 



4. Dokumentasi (Documentation), merupakan metode pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis maupun gambar atau foto. 

Hasil pengumpulan data dari observasi dan wawancara akan dapat dipercaya jika 

didukung oleh dokumen yang ada. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistem penyusunan laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang saling 

berhubungan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Sistematika tersebut dijabarkan 

dalam uraian berikut ini: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penulisan laporan tugas akhir, manfaat/kontribusi 

penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori mengenai pengertian rancang bangun, sistem 

informasi, teori judul, metode pengembangan sistem, bagan alir dokumen 

(flowchat), teori UML dan alat pengembangan web. 

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menguraikan analisis fungsional dan non fungsional, usulan sistem 

baru yang terdiri dari: use case diagram, activity diagram,sequencediagram 

dan classdiagram, rancangan database serta rancangan form sistem. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas tentang implementasi, pembahasan dan pengujian 

sistem.  

BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 



Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan saran yang 

digunakan bagi kemajuan perusahaan itu tersendiri.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

 


