
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan komputer saat ini telah memegang peran penting dalam banyak 

kehidupan, salah satunya dalam bidang usaha. Salah satu diantaranya untuk membuat 

sistem informasi penggajian pada karyawan. Sistem informasi penggajian sekarang ini 

merupakan sistem informasi yang dibuat untuk menangani permasalahan-permasalahan 

yang ada.  

PT Pura Smart Technologi adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan yang 

melakukan proses penggajian karyawan masih manual. Hal ini menyebabkan sistem 

penggajian terkendala dari segi ketepatan waktu, kevalidan data maupun dari segi 

kearsipan.  PT Pura Smart Technologi beralamat di Jl. AKBP Agil Kusmadya No 203. PT 

Pura Smart Technologi adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa smart 

card. Untuk melakukan proses pengolahan data gaji karyawan PT Pura Smart Technologi 

masih dilakukan secara manual yaitu berdasarkan daftar hadir karyawan yang tercantum 

pada buku absensi karyawan ditambah upah lembur dan gaji pokok, dan nantinya buku 

absensi ini menjadi pedoman dalam perhitungan gaji yang akan diterima oleh karyawan 

pada setiap akhir bulan. (Sumber : wawancara dengan bagian personalia PT Pura Smart 

Technologi tanggal 8 Agustustus 2018) Sistem penggajian seperti ini membutuhkan waktu 

dan tenaga yang lebih sehingga berjalan kurang efektif dan kesulitan dalam mencari data-

data gaji pada karyawan yang diperlukan karena data tersebut disimpan dan hanya sebagai 

arsip. Adapun sistem penggajian pada karyawan sekarang ini, yang sedang berjalan 

terkadang masih menemui banyak masalah diantaranya kesulitan dalam proses pembuatan 

slip gaji karyawan karena belum terkomputerisasi. Pihak administrasipun juga kesulitan 

dalam proses pembuatan laporan gaji karyawan perbulan untuk diberikan pada Direktur 

PT Pura Smart Technologi (Sumber : Wawancara dengan bagian HRD PT Pura Smart 

Technologitanggal 8 Agustustus 2018 ).   

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

proposal skripsi ini antara lain: 

1) Belum adanya sistem informasi penggajian yang terkomputerisasi di PT Pura Smart 

Technologi. 



 

 

2) Bagaimana memudahkan proses penggajian karyawan PT Pura Smart Technologi. 

1.3 BATASAN MASALAH 

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi serta agar permasalahan yang dipecahkan 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan tercapai, maka perlu dibatasi pokok 

permasalahannya, sebagai berikut: 

1) Sistem penggajian hanya untuk menghitung gaji karyawan sesuai dengan jabatan 

dan golongan  pada masing – masing karyawan di PT Pura Smart Technologi. 

2) Sistem ini tidak mengolah data pinjaman dan angsuran seorang karyawan. 

3) Sistem penggajian ini hanya mencakup karyawan PT Pura Smart Technologi Cabang 

Kudus.  

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin di capai peneletian antara lain : 

1) Menciptakan sistem informasi sistem informasi manajemen menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dengan framework Codeigniter dan database Mysql 

yang bisa menampilkan, mengubah, dan menghapus informasi penggajian 

pada karyawan. 

2) Mempermudahkan bagian HRD untuk penggajian karyawan di PT Pura Smart 

Technologi. 

 

 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini antara lain: 

1) Bagi Peneliti 

1. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Komputer. 

2. Untuk menambah ketrampilan dalam mengembangkan aplikasi. 

3. Mampu mengembangkan aplikasi sehingga dapat digunakan perusahaan tersebut. 

2) Bagi Perusahaan 

1. Memberikan kemudahan dalam proses penggajian  kayawan berupa gaji pokok, 

absensi dan upah lembur. 

2. Mengurangi terjadinya kesalahan pada proses penggajian karyawan. 



 

 

3. Memberikan informasi secara terbuka mengenai penggajian karyawan yang berupa 

slip gaji.  

3) Bagi Perguruan Tinggi 

1. Menghasilkan output aplikasi yang dibuat oleh mahasiswanya 

2. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan 

di Perguruan Tinggi. 

3. Dapat melakukan pengembangan Sistem Informasi, yang berguna dalam 

kebutuhan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Sistematika penulisan terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mengumukakan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang masing – 

masing dijelaskan pada tiap bab. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang pengertian dan teori – teori yang digunakan 

sebagai landasan atau dasar dari penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian 

yaitu metode pengumpulan datadan metode pengembangan sistem. 

BAB IV PEMBAHASAN 



 

 

Bab ini akan membahas hasil penelitian tentang perancangan Sistem penggajian 

karyawan di PT Pura Smart Technologi 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian ini yang disertai saran untuk 

pengembangan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 


