
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Sistem informasi penggajian merupakan hal yang sangat pokok pada kegiatan 

finansial sebuah instansi, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja para 

pegawai yang kesehariannya melakukan aktivitas. Sistem penggajian menyajikan cara-

cara penggajian karyawan secara akurat, menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan 

dan menyediakan kebutuhan informasi kepada manajemen (Susanto, 2011). 

UU ketenaga kerjaan di atur pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Menurut Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, 

setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan. Maka dari itu, pemerintah meminta perusahaan memberikan 

kompensasi dalam bentuk upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja 

karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara 

pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan 

upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran 

pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

PT. Semunai Sawit Perkasa (SSP) merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit 

yang terletak di Jalan Lintas Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dan 

mempunyai kantor Head Office (HO) di Jalan Setia Budi No 202 Pekanbaru. PT. Semunai 

Sawit Perkasa bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit dari pembelian tandan buah 

segar (TBS) kepada pihak supplier. Dalam proses pengolahan kelapa sawit menghasilkan 

berbagai macam produksi diantaranya Crude Palm Oil (CPO), Palm Karnel (PK), serat 

(Fiber) dan cangkang. PT. Semunai Sawit Perkasa memiliki 120 orang karyawan yang 

terbagi menjadi 10 departemen yaitu : Departemen Management, Departemen Security, 

Departemen Weigh Bridge, Departemen Quality Control, Departemen Sortage, 

Departemen Process, Departemen Maintenance, Departemen Administrasi, Departemen 

Personal General Affair (PGA) dan Departemen Compound.  

https://www.gadjian.com/blog/wp-content/uploads/2017/08/Undang-Undang-No.-13-tahun-2003-tentang-Ketenagakerjaan.pdf
https://www.gadjian.com/blog/wp-content/uploads/2017/08/Undang-Undang-No.-13-tahun-2003-tentang-Ketenagakerjaan.pdf
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PT.Semunai sawit Perkasa memiliki beberapa bagian didalam perusahaannya 

yang mengelola data penggajian, diantaranya adalah bagian Personal General Affair 

(PGA) dan bagian Human Resource Development (HRD). Bagian Personal General 

Affair (PGA) memiliki tugas yaitu mengelola data penggajian karyawan golongan I, II 

dan membuat laporan gaji karyawan. Sedangkan untuk bagian Human Resource 

Development (HRD) memiliki tugas yaitu mengelola data seluruh karyawan golongan I, 

II, III, IV, V, dan VI berupa membuat jadwal kerja karyawan jam masuk dan jam pulang, 

mengeluarkan gaji karyawan pabrik dan staff kantor serta membuat laporan penggajian 

seluruh karyawan. Setiap bagian memiliki dan melakukan program kerja masing-masing 

yang proses program kerjan dari bagian tersebut saling berhubungan. 

Pada kegiatan penggajian karyawan PT. Semunai Sawit Perkasa saat ini 

berdasarkan kehadiran per hari dimana upah ini berdasarkan golongan dan jabatan pada 

karyawan yang ditentukan oleh perusahaan. Dalam proses pengeluaran gaji karyawan 

masih terjadi keterlambatan dikarenakan lamanya proses pengolahan data penggajian dan 

hitung lembur sehingga sering terjadi kesalahan. Akibatnya jika data penggajian dan 

hitung lembur karyawan terjadi kesalahan, gaji karyawan yang seharusnya diterima 

sesuai dengan hitung kerja karyawan dan lembur tidak diterima dengan gaji yang 

seharusnya diterima karyawan dan akan dirapel pada bulan berikutnya, hal ini 

menimbulkan rasa kecewa karyawan kepada perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian Personal General Affair (PGA) 

menjelaskan bahwa sistem penggajian di PT.Semunai Sawit Perkasa dilakukan 

pengolahan data penggajian menggunakan Microsoft Excel yang disesuaikan dengan 

absensi fingerprint dan absen karyawan perdivisi. Proses ini memerlukan waktu yang 

lama karena bagian personal general affair mengolah data satu persatu yaitu 

menyesuaikan kehadiran karyawan dan potongan karyawan yang tidak hadir dan izin, 

menghitung lembur karyawan dan menyesuaikan dengan surat perintah lembur, BPJS  

ketenagakerjaan dan kesehatan, serta pph 21. PT.Semunai Sawit perkasa tutup buku 

dalam penginputan penggajian setiap tanggal 21 pada setiap bulannya yang kemudian 

data penggajian karyawan pabrik  yang dikelola personal general affair akan dikirim ke 

bagian HRD untuk permohonan dana, bagian HRD kemudian mengecek kembali data 

penggajian, jika ada kesalahan pada data yang dikirim personal general affair  maka 
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laporan penggajian karyawan pabrik akan dikembalikan ke bagian personal general 

affair untuk diperbaiki, setelah data penggajian sudah sesuai, HRD menggabungkan data 

seluruh karyawan gol I, II, III, IV, V, VI dan mengeluarkan gaji seluruh karyawan. 

Berdasarkan masalah dan proses penggajian karyawan pada perusahaan PT. 

Semunai Sawit Perkasa, maka perlu adanya peningkatan pada sistem penggajian 

karyawan. Karena dengan adanya sistem informasi penggajian karyawan yang 

terintegrasi dengan absensi fingerprint perusahaan dapat mempercepat, mempermudah 

dan mengurangi resiko kesalahan pada proses perhitungan  penggajian karyawan, 

mempercepat pembuatan laporan penggajian karyawan serta dapat membantu perusahaan 

dalam penghematan waktu dalam mengelola penggajian karyawan dan lembur di PT. 

Semunai Sawit Perkasa.  

Dalam penelitian terkait tentang sistem informasi penggajian karyawan 

menggunakan presensi sidik jari dan hasilnya menunjukkan bahwa program aplikasi 

penggajian menggunakan presensi sidik jari tersebut dapat mengatasi kecurangan yang 

dilakukan oleh karyawan pada saat melakukan presensi(titip absen) dan dapat 

menghasilkan laporan berupa data rekapitulasi presesensi karyawan yang terintegrasi 

dengan laporan data penggajian karyawan secara otomatis (Angga, 2013). 

Penelitian lain terkait sistem informasi pengolahan data gaji dan perhitungan pph 

pasal 21 dengan menghasilkan sistem informasi pengolahan data gaji dan perhitungan 

pph pasal 21 ini telah diberikan batasan akses penggunaan sistem, sehingga tiap pengguna 

tidak dapat mengakses informasi tanpa seizing pihak yang bersangkutan (Alfiandanu, 

2015). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka diambil suatu perumusan masalah yaitu 

“Bagaimana merancang dan membangun Sistem informasi penggajian karyawan berbasis 

web yang terintegrasi dengan absensi fingerprint pada PT. Semunai Sawit Perkasa”. 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalahnya adalah : 

1. Perancangan di bangun pada tahap perhitungan gaji pokok, lembur, pph 21, 

BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, dan bonus. 
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2. Sistem yang dibangun hanya sampai pada tahap web server local. 

3. Sistem ini digunakan oleh empat user yaitu : Admin  HRD, Personal General 

Affair (PGA), Manajer Pabrik dan Karyawan. 

4. Pengembangan sistem yang akan dirancang menggunakan V-Model. 

5. Model perancangan sistem menggunakan Object Oriented Analys and Design 

(OOAD) dengan menggunakan tools Unified Modeling Language (UML) 

yaitu : Use case diagram, Activity diagram dan Class diagram. 

6. Aplikasi dibangun menggunakan pemograman PHP Hypertext Propocessor 

7 dan MySQL sebagai database server. 

7. Implementasi absensi karyawan menggunakan teknologi fingerprint. 

8. Pengujian pada sistem menggunakan metode Black Box Testing dan User 

Acceptance Test. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah Merancang dan membangun suatu sistem 

informasi penggajian karyawan berbasis web yang terintegrasi dengan absensi fingerprint 

secara otomatis, terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan diantaranya 

pembuatan laporan penggajian, perhitungan gaji karyawan, BPJS, lembur, tunjangan, 

bonus, dan Pph 21. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah dalam memperoleh informasi absensi dan data gaji setiap 

karyawan secara efesien. 

2. Mempercepat dalam pembuatan laporan penggajian. 

3. Mempermudah dalam perhitungan gaji karyawan dan hitung lembur pada PT 

Semunai Sawit Perkasa 

4. Mengurangi resiko kesalahan pada proses perhitungan penggajian karyawan. 

5. Membantu perusahaan dalam sistem pengambilan keputusan untuk prestasi 

karyawan, kinerja karyawan pada perusahaan. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran umum 

tentang penelitian, sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir, yang meliputi latar 

belakang yang menjelaskan tentang informasi dari perusahaan dengan 

permasalahan yang dihadapi PT Semunai Sawit Perkasa, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat yang didapatkan dan 

sistematika penulisan.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang didapat dari buku, jurnal, maupun studi 

kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam pembuatan 

laporan tugas akhir ini. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang pengumpulan data dan metode kerja yang 

digunakan pada penelitian ini. Penjelasan terkait merupakan tahapan dan 

kegiatan dalam penelitian, baik dari tahap analisa, perancangan hingga 

pengujian. 

BAB IV JANGKAAN HASIL 

Berisi tentang analisis data-data perusahaan dan perancangan sistem. 

BAB V TESTING DAN IMPLEMENTASI 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, lingkungan 

implementasi dan hasil dari implementasi. Serta menjelaskan pengujian 

perangkat lunak dan hasil pengujian yang menggunakan pengujian 

blackbox testing. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

analisa, perancangan dan pembuatan sistem serta terdapat saran-saran 

yang dapat mendukung dari aktivitas instansi. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan referensi yang diambil dari buku dan jurnal jurnal 

terkait yang mendukung dalam penelitian tugas akhir ini. 

 


