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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Gaji adalah salah satu hal yang penting bagi setiap karyawan yang bekerja 

dalam suatu perusahaan, karena dengan gaji yang diperoleh seseorang dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. “Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara 

periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti.” Hasibuan 

(118.2002). Pendapat lain, kompensasi adalah setiap bentuk penghargaan yang 

diberikan karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan 

kepada organisasi. (Mutiara Pangabean (2012:176). Jadi gaji merupakan salah 

satu unsur yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja,prestasi dan loyalitas 

karyawan, sebab gaji adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pegawai, 

sehingga dengan gaji yang diberikan pegawai akan termotivasi untuk bekerja 

lebih giat.

Pembayaran upah atau penggajian yang berjalan pada karyawan PT Daya 

Radar Utama Unit 3 Panjang adalah karyawan memberikan data absensi kepada 

departemen HRD, kemudian departemen HRD menginputkan data absensi dan 

menghitung keterlambatan kehadiran karyawan menggunkan proses tulis tangan, 

kemdian menginput data-data yang lainnya yang diperlukan ke aplikasi microsoft 

excel untuk perhtiungan penggajian kemudian disimpan. Setelah itu departemen 

HRD membuat slip gaji untuk karyawan dan dibagikan ke karyawan melalui 

suvervisior masing-masing departemen, setelah itu departemen HRD membuat 

laporan data penggajian untuk diserahkan kepada departemen keuangan, dari 
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departemen keuangan memeriksa laporan penggajian, kemudian menandatangani 

laporan tersebut. Dari departemen keuangan kemudian di serahkan kepada 

pimpinan, untuk diperiksa dan dikembalikan ke departemen keuangan untuk 

diarsipkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memutuskan untuk membuat laporan 

akhir dengan judul :“Sistem Perhitungan Penggajian Karyawan HarianTetap 

pada PT Daya Radar Utama Unit 3 Panjang”.

1.2. PerumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi dasar penyusunan 

laporan akhir ini yaitu:

1. Bagaimana merancang sistem perhitungan gaji yang dapat mengatasi  

kesalahan dalam perhitungan gaji karyawan pada PT Daya Radar Utama 

Unit 3 Panjang?

2. Bagaimana merancang Sistem yang dapat melakukan perhitungan data 

penggajian dengan cepat?

1.3. Batasan Masalah

Dengan melihat luasnya masalah yang berkaitan dengan proses perhitungan 

maka yang menjadi batasan masalah pada laporan akhir ini adalah :

1. Penulis hanya memfokuskan pada perhitungan penggajian karyawan harian 

tetap yang di antaranya masih menggunakan proses penulisan manual 

menggunakan proses tulis tangan, kemudian menyerahkan laporan 

penggajian pada bagian Administrasi Keuangan pada PT Daya Radar Utama 

Unit 3 Panjang.
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2. Penulis hanya memfokuskan pada prosedur perhitungan sampai karyawan 

menerima slip penggajian.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian laporan akhir ini adalah:

1. Merancang sistem yang diharapkan mampu memberikan solusi dalam 

proses perhitungan penggajian karyawan pada PT Daya Radar Utama Unit 3 

Panjang.

2. Mempelajari dan mengembangkan system perhitungan penggajian karyawan 

yang di antaranya masih menggunakan sistem manual pada PT Daya Radar 

Utama Unit 3 Panjang.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian laporan akhir ini adalah:

1. Dapat membantu memudahkan bagian Human Resource Development 

(HRD) dalam perhitungan penggajian karyawan harian tetap pada

PT Daya Radar Utama Unit 3Panjang. 

2. Bermanfaat bagi Human Resource Data (HRD), dalam melakukan 

perhitungan data penggajian karyawan karena telah semua telah 

terkomputerisasi dan di simpan di dalam database.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Metodepengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan 

akhir studi ini antara lain :
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1.6.1  Wawancara (Interview)

    Penulis melakukan wawancara pada kegiatan karyawan perusahaan 

tersebut untuk mengumpulkan data, pihak yang berhubugan langsung adalah 

bagian Human Resource Development (HRD). Wawancara tersebut dilakukan 

untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam pembuatan laporan 

akhir ini.

1.6.2      Pengamatan (Observation)

Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada bagian Human 

Resource Development(HRD). Pengamatan ini meliputi kegiatan-kegiatan apa 

saja yang dilakukan serta dokumen – dokumen atau syarat-syarat yang 

diperlukan.Sehingga penulis dapat mengetahui secara nyata sistem yang 

berjalanpada PT Daya Radar Utama Unit III Panjang.

 1.6.3      Tinjauan Pustaka (Library Set)

Penulis melakukan metode tinjauan pustaka yaitu pengumpulan data 

dengan membaca buku-buku kemudian mempelajari dengan cara mencari 

sumber teori pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan 

sebagai referensi dalam penyusunan laporan akhir.
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1.6.4   Dokumentasi (Documentation)

Penulis melakukan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-

dataseperti form absensi karyawan, form backup absensi dari masing-masing 

supervisior dan lain-lain. Sehingga penulis dapat mengembangkan sistem yang 

akan dibuat dalam penyusunan laporan akhir ini.

1.7. SistematikaPenulisan

Sistematika penulisan laporan akhir studi ini terdiri dari 5 (lima) babsetiap 

bab di uraikan secara garis besar tersusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

pengumpulan data, serta sistematika penulisan yang digunakan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang pengertian sistem, karakteristik sistem, 

klasifikasi sistem, bagan alir dokumen (BAD), data flow diagram 

(DFD, relasi data, pengertian karyawan, pengertian rekruitmen,dan 

penjelasan tentang program aplikasi, serta informasi hasil peneliti 

anter dahulu dan membandingkannya dengan penelitian terkait.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan serta 

tahapan analisis sistem yang sedang berjalan pada perusahaan serta 

tahapan pengembangan sistem yang dibuat.
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang implementasi (OS, prangkat keras dan 

bahasa pemrograman yang digunakan), serta dipaparkan hasil-hasil 

dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil testing dan 

diimplementasikan dalam bentuk program. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas ringkasan atau kesimpulan hasil yang dibahas 

dalam bab sebelumnya dan kemudian diberikan saran untuk 

penulis dalam membuat laporan akhir pada PT Daya Radar Utama 

Unit 3 Panjang yang berhubungan dengan sistem yang akan 

dipakai.

DAFTAR PUSTAKA

         LAMPIRAN


