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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penggajian merupakan salah satu kegiatan penting untuk kelancaran 

operasional perusahaan, dalam mensejahterakan karyawannya. Sistem penggajian 

adalah salah satu  hal yang berkaitan  dengan  pengelolaan kesejahteraan tenaga 

kerja sehingga harus diberi perhatian khusus oleh perusahaan dalam rangka 

mencapai tujuannya.(Kurniawan et al., 2020) 

Saat ini, masih banyak perusahaan yang menggaji dan mendata 

karyawannya secara manual dengan buku ataupun excel. Padahal, cara itu 

merepotkan. Semakin berkembangnya zaman, aplikasi penggajian sangat 

dibutuhkan dan sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan untuk memudahkan 

pendataan. Dengan adanya aplikasi tentunya perusahaan menjadi lebih mudah 

untuk mengkoordinasi berbagai keperluan perusahaan dan juga kebutuhan 

karyawan. 

PT.Andromedia yang merupakan perusahaan IT Support yang 

mengembangkan berbagai aplikasi dan website. Namun PT.Andromedia masih 

menggunakan penggajian secara manual, hal ini dapat dikatakan kurang efektif 

dan efisien, dikarenakan di PT.Andromedia sendiri memiliki cukup banyak 

karyawan. Akan kacau jika penggajian karyawan ada kesalahan penghitungan. 

Pada penelitian ini, pengembang berencana mengembangkan aplikasi untuk 

PT.Andromedia agar penggajian karyawan dapat dilakukan dengan baik. 

Perlu diketahui, sistem informasi dalam suatu perusahaan dapat berguna 

bagi pihak dalam maupun luar perusahaan. Sistem informasi tersebut diantaranya 

terdiri dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem 

informasi manufaktur, dan sistem pakar. Sistem informasi manajemen dalam suatu 

perusahaan berdasarkan fungsinya yaitu terdiri dari Sistem informasi pemasaran, 

Sistem informasi manufaktur, Sistem informasi sumber daya manusia, Sistem 

informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari sistem akuntansi 

keuangan dan sistem akuntansi manajemen. Dapat disimpulkan, penggajian yang 

penulis tujukan ada pada bagian sistem informasi akuntansi yang melibatkan 

akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen menjadi satu kesatuan. 
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Pada dokumen ini akan dijelaskan tentang pengembangan dari sebuah 

aplikasi tentang penggajian  berbasis ERP bernama “UpahQu”. Menurut 

Febrianto, Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP ini ialah 

penyelesaian dari sebuah perusahaan yang memiliki aktivitas kompleks. 

Sistem ini melakukan dukungan dalam proses bisnis yang menghadirkan 

informasi yang real-time atau nyata dengan integrasi pada antar divisi 

fungsional bisnis (Febrianto et al., 2022). UpahQu merupakan Aplikasi web 

yang dapat mempermudah sebuah perusahaan dalam melakukan  

sistem  penggajian yang transparan antara perusahaan dan karyawan, 

mempermudah bagian  keuangan dalam menghitung dan memasukkan data 

gaji karyawan, serta menjadi tempat  penyimpanan historis penggajian yang 

dilakukan, sehingga karyawan dapat melihat  bagaimana perusahaan 

memberikan bayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan. Harapannya 

aplikasi ini dapat berguna di berbagai perusahaan terutama di PT. 

Andromedia. 

Dalam membuat aplikasi, administrator yang mengembangkan dan  

membuat aplikasi ini membutuhkan waktu 5 bulan untuk menyelesaikan 

sistem untuk aplikasi penggajian UpahQu. Setelah sistem selesai dibuat, 

sistem dipresentasikan bersama dengan team Agile, Srum Master dan juga 

HR dari PT. Andromedia, serta peran dari Team Administrator dalam 

menggunakan aplikasi penggajian UpahQu. Saat membuat sistem penulis 

dan teman satu team menggunakan Prisma Base, figma dan juga beberapa 

aplikasi untuk membuat perancangan diagram. Dalam menganalisis 

kebutuhan sistem, peneliti menggunakan Metode PIECES(Performance, 

Information, Economic, Control, Efficiency, Service) dan dalam melakukan 

perancangan dan pengembangan, peneliti menggunakan Metode Agile 

Scrum, yaitu metode yang menggunakan sistem Sprint, yang mana sistem 

sprint ini memiliki siklus perulangan setiap 2 minggu sekali atau 4 minggu 

sekali. Harapan peneliti, aplikasi yang dibuat akan berjalan dengan baik dan 

dapat memperoleh hasil yang lebih optimal. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang peneliti bahas pada penelitian ini, yaitu adalah 

mengenai Bagaimana membuat aplikasi penggajian yang dapat memudahkan 

perusahaan untuk manajemen penggajian dan presensi secara bersamaan. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.5.1 Sistem dibangun dengan menggunakan framework React, framework 

Laravel dan framework Tailwind. 

1.5.2 Sistem ini dibuat secara privat dan hanya diakses dan digunakan oleh 

pihak yang bersangkutan dengan penulis dan juga atas seizin dari 

PT.Andromedia. Atas seizin pihak yang bersangkutan dengan aplikasi 

ini, penulis dapat mengajukan aplikasi ini sebagai tugas akhir penulis. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Dengan dikembangkannya aplikasi penggajian ini diharapkan 

membantu administrator perusahaan dalam memanajemen data 

karyawan dan gaji karyawan. 

1.4.2 Diharapkan aplikasi yang dikembangkan dapat memudahkan 

manajemen presensi karyawan di PT. Andromedia 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian: 

1.5.1 Bagi Pengguna/Perusahaan 

Pengembangan aplikasi ini diharapkan dapat lebih bermanfaat 

bagi para pekerja dan juga perusahaan didalam sistem memanajemen 

penggajian sekaligus presensi. 

1.5.2 Bagi Peneliti 

Dengan dibuatnya aplikasi penggajian, manfaat yang peneliti 

rasakan adalah dapat membantu pengguna/perusahaan dalam 

memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan untuk memudahkan manajemen 

data yang terkomputerisasi. 
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1.5.3 Bagi Pembaca Penelitian 

Dapat menjadi salah satu referensi saat mengimplementasi 

penggunaan ERP (Enterprice Resource Planning), Metode PIECES, 

dan juga Metode Agile Scrum. 

1.6 Luaran Penelitian 

Luaran dari penelitian ini akan menghasilkan Aplikasi Penggajian 

UpahQu yang berbasiskan ERP untuk PT.Andromedia untuk dapat berguna 

dan dapat digunakan langsung oleh PT.Andromedia. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam melakukan penyusunan penelitian, sistematika penulisan 

disusun dalam 5 bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai 

berikut: 

BAB 1 Pendahuluan 

Bab ini akan dijelaskan secara singkat mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB 2 Landasan Teori 

Bab landasan teori berisi dasar-dasar teori yang digunakan peneliti terhadap 

penelitian ini dan menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini. 

BAB 3 Metodologi Penelitian 

Bab metodologi penelitian berisi tentang tahapan yang peneliti lakukan secara 

rinci, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, dan jadwal 

rencana kegiatan. 

BAB 4 Hasil dan Pembahasan 

Bab perancangan sistem ini menjelaskan tahapan perancangan dan 

implementasi sistem serta menjelaskan hasil dari rancangan sistem yang 

dibuat. 

Bab 5 Penutup 

Bab penutup berisi kesimpulan yang diambil dari hasil pengembangan sistem 

dan juga saran dari peneliti mengenai sistem yang dibuat pada penelitian ini. 
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