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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 
Teknologi informasi merupakan pendukung utama bagi terselenggaranya globalisasi. Dengan 

perkembangan teknologi informasi, informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai 

kepentingan apapun, dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga dapat dengan cepat 

mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup, hingga budaya suatu bangsa. Semakin canggih 

teknologi tersebut, maka semakin besar pula arus informasi yang dapat dialirkan dengan jangkauan 

dan dampak global. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan teknologi informasi memiliki peran 

dalam membantu manusia menyelesaikan masalah hidupnya Perkembangan Teknologi Informasi 

pada era globalisasi ini berkembang dengan sangat pesat. Karena hal ini perusahaan atau organisasi 

secara tidak langsung dituntut untuk menggunakan teknologi informasi, yaitu dengan melakukan 

pengolahan data secara terkomputerisasi dapat memberikan keuntungan yang besar bagi kinerja 

suatu perusahaan atau organisasi. 

Proses Daftar hadir di jogja bay masih manual dengan menggunakan tanda tangan kemudian 

daftar hadir ini direkap dalam sebulan. Setelah daftar hadir akan dihitung gajinya perbulan bila 

pegawai masuk 1 bulan full maka gajinya akan full t etapi apabila pegawai tidak masuk 1 bulan 

full tanpa alasan yang jelas akan dipotong gaji dari pegawai tersebut sesuai dengan hari tidak 

masuknya. Kemudian jika pegawai masuk melebihi dari jam kerja akan dihitung lembur tetapi 

lembur ini hanya berlaku untuk staff saja. Kemudian akan dibuat rekap gaji dengan ditambahkan 

penghitungan BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, uang lembur, uang transport dan tunjangan 

lainnya maka didapatkanlah gaji kotor pegawai. Setelah dapat gaji kotor pegawai akan dipotong 

dengan kewajiban BPJS ketenagakerjaan dipotong 2% dari setiap pegawai dan pajak penghasilan 

ditanggung oleh perusahaan. Cara transfer gaji di Jogja Bay masih menggunakan kertas kerja 

Microsoft excel yang akan dikirim ke bank dimana Jogja Bay sudah bekerja sama dengan salah 

satu bank untuk memproses transfer gaji. 

Penggajian pegawai pada Jogja Bay masih menggunakan Microsoft Excel dimana belum ada 

sistem yang mengelola data gaji dari para pegawai. Pada saat pembuatan laporan pun masih 

memakan waktu yang cukup lama karena belum adanya sistem pada penggajian pegawai. Dengan
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melihat masalah yang ada di Jogja Bay maka bagian keuangan memerlukan sistem informasi 

penggajian pegawai yang dapat menyelesaikan masalah yang ada dan dapat meminimalisir 

kesalahan yang ada. 

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan membuat sistem informasi penggajian pegawai 

berbasis website. Sistem ini diharapkan dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam 

mengelola data secara cepat dan akurat. 

 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan Latar Belakang diatas, Rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah : 

 
- Bagaimana menganalisis dan merancang Sistem berbasis web dalam mengelola 

penghitungan gaji pegawai ? 

1.3 Batasan Masalah 

 
- Daftar hadir pegawai akan mempengaruhi sistem penggajian. 

- Data yang diolah dan digunakan disini adalah data gaji pegawai Jogja Bay. 

- Sistem hanya menangani penghitungan gaji pegawai sesuai dengan jabatan masing- 

masing. 

 
 

1.4 Tujuan Penelitian 

 
- Untuk merancang sistem informasi yang terkomputerisasi yang digunakan untuk 

mengelola data penggajian pegawai. 

- Untuk merancang sistem informasi yang terkomputerisasi yang digunakan untuk 

meminimalisir kesalahan dalam penggajian pegawai. 

- Untuk merancang sistem informasi yang terkomputerisasi yang digunakan untuk membuat 

laporan yang cepat dan akurat. 

 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

 
- Dapat memudahkan pegawai dalam pengelolaan data penggajian. 
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- Pengarsipan data dapat lebih mudah dilakukan sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

kesalahan dan kehilangan data. 

- Dapat membuat laporan berkaitan dengan penggajian dengan cepat. 

 

 
1.6 Metode Penelitian 

 
- Observasi 

 

Metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di 

lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah 

desain penelitian yang sedang dilakukan. 

- Studi Pustaka 

 

Membaca buku-buku referensi, membaca laporan-laporan dan mengunjungi situs web yang 

berhubungan dengan tugas akhir. 

- Wawancara 

 

Metode atau teknik mengumpulkan data penelitian adalah proses untuk mendapatkan informasi 

yang digunakan untuk tujuan penelitian dan dilakukan dengan cara bertanya jawab antara 

pewawancara dengan responden atau narasumber dengan menggunakan suatu daftar. 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I. Pendahuluan 

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II. Tinjauan Pustaka 

 
Bab ini memuat teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail, dapat berupa metode, 

konsep, prosedur, definisi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

BAB III. Metodologi Penelitian 

 
Bab ini menjelaskan tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, semua 

tahapan dijelaskan secara rinci. 
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BAB IV. Pembahasan Hasil Penelitian 

 
Bab ini berisi tentang uraian isi dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan topik tugas akhir 

yang di bahas oleh peneliti. 

BAB V Penutup 

 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat hal-hal yang sudah dibahas pada bab- 

bab sebelumnya mulai dari permasalahan, analisis sampai dengan hasil penelitian. Saran memuat 

hal-hal yang perlu dilakukan oleh peneliti selanjutnya (dapat berupa hal-hal yang belum dilakukan 

oleh penulis dalam penelitian). 


