
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin maju dan seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka seluruh organisasi 

atau perusahaan pun harus ikut berkembang sesuai dengan lajunya perekonomian 

yang akan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan perusahaan-perusahaan 

secara keseluruhan yang ada di Indonesia. Keadaan ini memicu para usahawan 

untuk melakukan upaya pembenahan dan pengembangan pada perusahaannya 

untuk mencapai keunggulan. Oleh karenanya perusahaan harus mempunyai 

kemampuan mengelola Sistem Informasi yang sesuai dengan kebutuhan yang 

dapat mempermudah pekerjaan organisasi tersebut. Sehingga sistem informasi 

yang dibangun dapat dimanfaatkan sesuai dengan harapan berdasarkan visi dan 

misi perusahaan (Stair & Reynolds, 2010). 

Tujuan penerapan teknologi informasi komputer adalah untuk mempercepat 

dan mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Salah satu Sistem 

Informasi yang dibutuhkan suatu organisasi adalah sistem informasi untuk 

mengelola manajemen kepegawaian dan penggajian karyawan (Ferianto A. dan 

Nurhadi, 2015). Sistem Informasi Kepegawaian dan Penggajian memegang peran 

penting karena sistem ini akan menentukan berapa gaji yang semestinya diterima 

oleh karyawan.  

Karyawan merupakan aset perusahaan yang paling berharga dalam 

perusahaan, jasa karyawan adalah komponen penting dalam produk perusahaan 

(Zulnalis, 2016). Perusahaan akan memiliki kesempatan yang baik untuk bertahan 
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dan maju apabila memiliki tenaga kerja yang tepat dan berkompeten. Begitu juga 

sebaliknya, karyawan membutuhkan perusahaan sebagai tempat bekerja untuk 

mencari nafkah. Sebagai imbalan kepada karyawan, maka perusahaan 

menjanjikan suatu kontra-prestasi yang berupa gaji (Husniyah et al., 2015) 

Gaji mempunyai arti sebagai suatu penghargaan dari usaha karyawan atau 

tenaga kerja yang sudah pasti jumlahnya pada setiap waktu yang telah ditentukan, 

misalnya bulanan atau mingguan. Gaji merupakan biaya tenaga kerja yang 

merupakan unsur terbesar yang memerlukan ketelitian dalam penempatan, 

penggolongan, pencatatan, serta pembayarannya. Sistem penggajian dan 

pengupahan dapat berjalan dengan baik apabila memiliki unsur-unsur sistem 

pengendalian. 

Pengendalian internal merupakan proses pemantauan yang berfungsi 

mempermudah manajemen mengetahui tindakan yang dilakukan dan bagaimana 

korekasinyajika pelaksaannya tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Pengendalian internal disebut memadai apabila dengan diterpkannya sistem 

tersebut semua tujuan perusahaan dapat tercapai. Pengendalian internal 

mempunyai peranan penting bagi perusahaan, salah satu diantaranya adalah dalam 

sistem penggajian perusahaan (Husniyah et al., 2015) 

Sistem penggajian dapat berjalan dengan baik apabila memiliki unsur-unsur 

sistem pengendalian struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 

fungsional secara tegas, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang 

memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, praktek yang sehat 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, dan karyawan yang 

bermutu sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur-unsur penting lainnya meliputi 
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informasi-informasi yang terkait, fungsi-fungsi yang terkait, dokumen-dokumen 

yang digunakan, catatan akuntansi yang terkait dan jaringan prosedur yang 

membentuk sistem (Husniyah et al., 2015) 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zulnalis (2016), meneliti 

tentang Sistem Informasi Penggajian Karyawan pada PT Arus Global Security 

Service Jakarta, perusahaan ini menggunakan microsoft word dan microsoft excel 

dalam proses penggajian karyawan sampai dengan laporan penggajian. 

Perancangan sistem ini menggunakan kombinasi SDLC tradisional, protopyping, 

dan RAD (Rapid aplication Development), sistem ini diharapkan dapat 

mempermudah bagian keuangan dalam memproses penggajian karyawan dan 

membuat laporan penggajian. Wafi et al., (2013) meneliti tentang Rancang 

Bangun Sistem Informasi Kepegawaian  (Studi Kasus PKIS Sekar Tanjung 

Pasuruan), pembuatan laporan serta untuk evaluasi pegawai masih dilakukan 

secara manual, sistem pengolahan data lebih banyak dilakukan secara manual dan 

tidak menggunakan software terbaru yang bisa mempermudah pendataan. Metode 

analisis dan perancangan sistem menggunakan metode data flow diagram 

perancangan input dan output, diagram konteks dan use case. Sistem ini 

diharapkan dapat membantu mengolah data pegawai yang ada serta dapat 

menampilkan seluruh laporan yang dibutuhkan untuk memperlancar aktivitas 

harian perusahaan dan laporan yang dihasilkan. 

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti ingin merancang sistem penggajian 

pada PT Segar Sari Husada. PT Sari Segar Husada merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang produksi dan penjualan natadecoco yang diberi brand 

delcoco, perusahaan ini memiliki tenaga kerja kurang lebih 300 karyawan, yang 
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terdiri dari karyawan tetap dan karyawan borongan, sistem kepegawaian dan 

penggajian  khususnya pada bagian admin dalam pengelolaan data gaji sudah 

dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, walaupun sudah secara semi 

terkomputerisasi tetapi masih sering terjadi kekeliruan dalam perhitungan gaji 

dikarnakan harus melihat berkas daftar hadir secara satu persatu, dan sering terjadi 

kesalahan penulisan, penumpukan berkas file gaji, kehilangan data gaji karyawan, 

belum adanya laporan sesuai dengan priode, serta belum terdapat aplikasi 

penyimpanan data gaji. Pada pengelolaan penggajian sangat membutuhkan 

adanya sebuah sistem yang mampu menyatukan seluruh komponen pendukung 

dari penggajian karyawan. Permasalahan ini sangat tidak efisien apabila dalam 

proses pengolahannya masih menggunakan proses komputerisasi secara 

sederhana. Program berbasis database diperlukan karena data-data pendukung 

penggajian karyawan mempunyai hubungan satu sama lain dan untuk mencegah 

adanya redudansi atau duplikasi data. 

Untuk mengatasi masalah-masalah diatas yang telah diuraikan, maka 

dibutuhkan software aplikasi yang dapat membantu memudahkan dalam proses 

pengolahan data gaji karyawan secara terkomputerisasi menggunakan MySQL 

sebagai database. Sehingga dalam perhitungan serta pembuatan laporan 

pembayaran gaji karyawan lebih mudah dan cepat, serta menghasilkan laporan 

dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Maka dari itu penulis 

mengangkat masalah tersebut ke dalam laporan akhir studi yang berjudul 

“Analisis Sistem Komputerisasi Kepegawaian dan Pembayaran Gaji dalam 

Pengendalian Internal Terkait (Study Kasus: PT Sari Segar Husada)”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dibuat suatu rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana merancang sistem kepegawaian dan pembayaran gaji pada PT 

Segar Sari Husada? 

2. Bagaimana menganalisis sistem pengendalian internal penggajian karyawan 

pada PT. Sari Segar Husada? 

3. Bagaimana membuat laporan secara periode pada sistem kepegawaian dan 

pembayaran gaji pada PT Sari Segar Husada? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah dalam perancangan aplikasi sistem penggajian pada 

PT Sari Segar Husada hanya membahas masalah internal penggajian karyawan 

pada PT Sari Segar Husada. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk  mengelola data kepegawaian 

dan pembayaran gaji pada PT Sari Segar Husada. 

1. Merancang sistem kepegawaian dan pembayaran gaji pada PT Sari Segar 

Husada. 

2. Menganalisis sistem pengendalian internal penggajian karyawan pada PT. 

Sari Segar Husada. 

3. Mempermudah membuat laporan secara periode pada sistem kepegawaian 

dan pembayaran gaji pada PT Sari Segar Husada. 

1.5. Manfaat Penelitian 
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Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan 

berpikir ilmiah dan kemampuan dalam menganalisis suatu masalah dalam 

Analisis Sistem Komputerisasi Kepegawaian Dan Pembayaran Gaji Dalam 

Pengendalian Internal Terkait (Studi Kasus: PT Sari Segar Husada). 

2. Bagi PT Sari Segar Husada hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau 

pertimbangan dalam penerapan sistem pengendalian intern dalam 

melakuakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi sistem informasi 

dalam kegiatan rutinitas sistem kepegawaian pada PT Sari Segar Husada 

dan dapat meningkatkan kinerja sistem kepegawaian serta membantu 

mempermudah admin dalam proses pendataan dan penginputan data 

pegawai dan pembayaran gaji. 

3. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi dalam bidang pendidikan 

khususnya bidang studi sistem informasi dan bermanfaat dalam menambah 

terapan ilmu di perpustakaan Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer, 

Universitas Teknokrat Indonesia. 


