
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini teknologi dan informasi sudah menjadi kebutuhan untuk membantu

aktivitas setiap manusia. Sistem informasi sangat penting bagi setiap badan usaha,

sebab dengan adanya  sistem informasi akan lebih mengarahkan dan lebih

memperlancar kegiatan manusia sehari-hari. Setiap perusahaan atau badan usaha

selalu membutuhkan faktor tenaga manusia dalam hal ini adalah karyawan. Untuk

pencapaian tujuan perusahaan dibutuhkan adanya balas jasa atau bayaran yang

sesuai bagi karyawan yang dapat menjadi salah satu usaha untuk memacu kinerja

karyawan. Dunia usaha pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi

dua golongan yaitu gaji dan upah. Gaji merupakan pembayaran atas jasa yang

diberikan atau dilakukan oleh manajer. Dalam sistem penggajian pada suatu

perusahaan biasanya didasarkan atas jasa yang diberikan oleh setiap karyawan

yang bekerja pada perusahaan. Besarnya gaji yang diperoleh setiap karyawan

berbeda-beda tergantung dengan jabatan atau posisi yang mereka tempati pada

perusahaan tersebut.

PT SINAR LAUT INDAH Kabupaten Lampung Selatan yang berada di jalan

Raya Branti km 32 Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar merupakan perusahaan

yang bergerak di bidang manufaktur bahan bangunan, yang mempunyai tujuan

untuk memasarkan jenis produk seperti genteng dan paving. Perusahaan ini masih

mempunyai kelemahan dalam proses penggajian, perhitungan gaji karyawan

menggunakan kalkulator, diketikan pada kertas menggunakan mesin ketik ke

dalam slip atau laporan gaji karyawan dan ditulis dalam buku kas. Perhitungan
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menggunakan kalkulator dengan jumlah gaji karyawan yang cukup banyak,

dengan  banyak rata-rata tidak bisa di prediksi, sehingga harus mengulang 2-3 kali

perhitungan agar tidak salah penjumlahnya. Serta penyalinan dalam buku kas

dapat usang, begitu lamanya buku kas disimpan tulisan pada buku kas memudar.

Proses penggajian setiap seminggu sekali berdasarkan banyaknya produksi

yang dihasilkan karyawan dengan ketentuan upah produksi yang telah di tetapkan

oleh pihak perusahaan. Proses perhitungan gaji borongan dan harian karyawan

yaitu menggunakan kertas buram dan laporan dengan menggunakan kertas buram

memungkinkan berkas hilang dan sulitnya mencari data. Perhitungan gaji

karyawan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengetahui total seluruh

hasil produksi karyawan di hitung dalam waktu satu minggu sekali. Serta

pembuatan slip gaji karyawan yang harus mengetikkan pada lembar kertas, lalu di

garis untuk membuat batasan kolom, kemudian di fotocoppy. Karyawan harus

pergi ke tempat fotocopy yang jarak nya lumayan jauh, sehingga kurang efisien

nya waktu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis merancang sebuah sistem

informasi untuk manajemen penggajian pada PT SINAR LAUT INDAH. Penulis

tertarik untuk memilih judul “Sistem Informasi Penggajian Karyawan

Berdasarkan Hasil Produksi Pada PT SINAR LAUT INDAH”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dari masalah diatas, maka rumusan masalah adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana menganalisis sistem penggajian di PT SINAR LAUT INDAH?



3

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi penggajian pada PT

SINAR LAUT INDAH?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang diperlukan agar penelitian berfokus pada hasil yang

akan dicapai, maka penulis memberikan suatu batasan masalah sebagai berikut :

1. Informasi hanya meliputi penggajian borongan berdasarkan banyaknya

produksi yang dihasilkan.

2. Sistem yang akan dibuat hanya meliputi gaji karyawan bagian produksi.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, adapun tujuan yang akan dicapai adalah

membuat Sistem Informasi penggajian borongan pada PT SINAR LAUT INDAH,

untuk lebih memudahkan proses perhitungan dan pengambilan gaji setiap

minggunya.

1.5 Manfaat Penelitian

Pembuatan Sistem Infomasi pada PT SINAR LAUT INDAH diharapkan

bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi instansi yang bersangkutan. Adapun

manfaat tersebut adalah :
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1.5.1. Bagi Penulis :

a. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dapat menjadi bekal

untuk bersaing di dunia kerja.

b. Mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh

selama perkuliahan.

1.5.2. Bagi Instansi :

a. Membantu melancarkan laporan penggajian karyawan bagi PT SINAR

LAUT INDAH.

b. Dapat menggunakan sistem informasi penggajian, agar lebih memudahan

dalam proses penggajian karyawan yang diambil setiap minggunya.

c. Membantu mendapatkan informasi yang akurat dan cepat, hasil

penggajian pada PT SINAR LAUT INDAH.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN.

Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penulisan penelitian, manfaat penulisan dan

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Berisi dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan

data, analisis, hasil penelitian dan pengujian.
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BAB III METODE PENELITIAN.

Berisi tentang metodologi yang dilakukan dalam penelitian. Langkah-

langkah yang dilakukan mulai dari studi literatur, pengambilan data

sampai analisa dan hasil akhir.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.

Berisi tentang mengurangi hasil penelitian yang telah dilakukan yang

meliputi penerapan hasil, pengujian, dan analisa hasil pengujian.

BAB V PENUTUP.

Berisi kesimpulan dan kontribusi yang diperoleh berdasarkan hasil

penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


