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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah 

menjadikan perangkat komputer sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan manusia. Sistem komputer umumnya digunakan sebagai pengolah data 

yang mampu menghasilkan informasi yang cepat, akurat dan tepat waktu. Dengan 

banyaknya kemudahan yang diperoleh dari optimalisasi penggunaan sistem 

komputerisasi tersebut, maka perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan 

penerapan sistem komputerisasi sebagai alat bantu yang mempermudah pengguna. 

Demikian juga dengan PT. Home Credit yang telah menggunakan perangkat 

komputer sebagai sistem penggajiannya. Akan tetapi dalam pengelolahan sistem 

penggajian, PT. Home Credit masih menggunakan microsoft excel. Sistem 

pengolahan penggajian tersebut masih terdapat kesalahan penghitungan 

penggajian karyawan, akibat salah memasukan data melalui excel. 

Proses pencatatan dan data perhitungan gaji yang menggunakan microsoft 

excel masih terdapat kesalahan dalam penghitungan gaji karyawan. Oleh sebab 

itu, perusahaan ini sebenarnya membutuhkan suatu sistem perhitungan gaji yang 

cepat dan akurat sehingga proses kerja bagian admin dan bagian keuangan 

menjadi lebih mudah. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian bidang penggajian dengan memilih judul “Perancangan Sistem 

Penggajian pada PT. Home Credit Indonesia”. Harapan dari penelitan ini agar 

sistem bisa mengatasi serta mengurangi masalah kesalahan dalam penghitungan 

gaji. 
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1.2  Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.2.1  Identifikasi Masalah  

Dari hasil survey maupun pengamatan maka ditemukan beberapa masalah 

yang dihadapi PT. Home Credit dalam melakukan pembayaran gaji karyawan 

yaitu sering terjadi kesalahan pada perhitungan gaji diantaranya, tunjangan, 

rembesan, transport, uang makan dan potongan gaji. 

 

1.2.2  Perumusan Masalah 

Dari hasil identifikasi masalah maka perumusan masalahnya yaitu 

bagaimana merancang sistem informasi penggajian karyawan di PT. Home Credit 

agar proses penggajian menjadi akurat? 

 

1.3  Ruang Lingkup Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk membangun dan merancang sistem 

informasi penggajian karyawan di PT. Home Credit, adapun ruang lingkup yang 

akan dibahas adalah: 

a. Pembuatan sistem penggajian yang dilengkapi fasilitas keamanan 

(login dan password) bagi user yang berhak saja. 

b. Pembuatan sistem informasi penggajian  untuk menghitung gaji pokok, 

uang makan, uang transport, uang tunjangan, uang rembesan dan 

potongan-potongan sehingga menghasilkan hitungan yang valid dan tidak 

keliru. 

c. Pembuatan berbagai macam laporan 

1) Laporan Gaji  

2) Laporan Absensi 

d. Database yang digunakan menggunakan XAMPP MySQL. 

e. UML dibuat dengan Microsoft Visio 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dibuatnya sistem informasi penggajian ini untuk membantu 

kegiatan perhitungan gaji karyawan agar tidak terjadi kesalahan dalam 

perhitungan gaji , mempermudah pengelolahan data karyawan. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan pada sistem informasi ini adalah : 

a. Bagi instansi, dapat mempermudah kinerja karyawan dalam perhitungan 

gaji karyawan serta tidak ada lagi kesalahan hitung gaji karyawan 

b. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran kepada peneliti lain atau para akademis yang akan 

mengambil tugas akhir dalam kajian yang sejenis sekaligus sebagai 

referensi penulisan. 

c. Bagi penulis, dapat berguna dalam menambah wawasan pengetahuan 

baik teori maupun praktek dan memperluas pengalaman dalam penelitian 

sistem informasi khususnya Perancangan Sistem Penggajian pada PT. 

Home Credit Indonesia. 

 

 1.6  Luaran yang diharapkan   

Luaran yang diharapkan dari perancangan sistem penggajian pada PT. 

Home Credit Indonesia adalah dengan adanya aplikasi tidak ada lagi kesalahan 

dalam penghitungan gaji karyawan.  

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan proposal seminar ini, penulis memaparkan 

beberapa bab dan sub-subnya tentang pendahuluan, landasan teori, analisis sistem 

berjalan serta penutup. Sistematika penulisan laporan proposal skripsi sebagai 

berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, luaran 

yang diharapkan dan menjelaskan sistematika penulisan laporan proposal 

skripsi ini. 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diambil sebagai pendekatan dalam menganalisis sistem berjalan berisi 
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penguraian mengenaiteori-teori yang menunjang dalam penyusunan dan 

penulisan tugas akhir ini. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang kerangka pikir penelitian beserta 

penjabaran langkah-langkah penelitian yang digunakan sebagai pemecah 

permasalahan penelitian, serta alat bantu penelitian untuk mencapai tujuan 

penelitian. 

BAB 4 ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini akan membahas tentang perancangan sistem informasi penggajian 

karyawan di PT. Home Credit. 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini akan merupakan bab terakhir dari skripsi, yang terdiri dari 

kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Serta saran 

saran yang bermanfaat untuk kemajuan PT. Home Credit. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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