
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Asian Agri merupakan produsen minyak kelapa sawit di Asia dengan 

kapasitas produksi pertahun mencapai satu juta ton. Asian Agri mengelola 28 

perkebunan dan 19 pabrik pengilangan minyak kelapa sawit, sebagai perusahaan 

kelapa sawit Asian Agri menempatkan kemitraan dengan petani dalam inti usahanya 

(www.sukantotanoto.net, 2014). Saat ini wilayah operasional Asian Agri berada 

ditiga provinsi di pulau Sumatra yaitu Jambi, Riau dan Sumatera Utara. Perkebunan 

Asian Agri meliputi kebun inti 100.000 hektar dan kebun mitra petani 60.000 hektar 

dikembangkan oleh petani kecil di bawah Plasma atau Kredit Kepada Koperasi 

Primer (KKPA) (www.asianagri.com, 2016). 

Dari sekian banyak perkebunan dan pabrik pengolah minyak milik Asian 

Agri, PT. Tunggal Yunus Estate adalah salah satu perusahaan subcabangnya. PT. 

Tunggal Yunus Estate berperan penting dalam menerima sawit dari petani lokal, serta  

menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak yang juga dapat menekan 

jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Riau. Hal ini akan menguntungkan 

penduduk lokal maupun penduduk luar daerah karena terbuka lebarnya lapangan 

pekerjaan. Selain itu, PT. Tunggal Yunus Estatepun mendapat keuntungan dengan 

memiliki pekerja. Pada umumnya, setiap perusahaan bertujuan memaksimumkan laba 

dan mengembangkan usahanya. Berbagai sarana dan usaha dilakukan perusahaan 

agar tujuan perusahaan dapat terealisasikan.  

Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya faktor alat, teknologi dan tenaga kerja. Perusahaan dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai 

tenaga kerja. Hal inipun berlaku untuk PT. Tunggal Yunus Estate yang membutuhkan 

SDM sebagai sumber tenaga kerjanya. Karena dianggap sebagai suatu sumber daya 

yang sangat penting bagi perusahaan, manusia bagi suatu perusahaan sering 
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dinyatakan sebagai aset yang sangat berharga atau sering diistilahkan sebagai human 

asset (Islahuzaman, 2006). Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam 

setiap kegiatan perusahaan. Walaupun didukung dengan sarana prasarana dan sumber 

dana yang cukup, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal kegiatan 

perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik (Safaria, 2013). Sumber daya 

manusia yang berkualitas sangat berperan dalam menjalankan kegiatan operasional 

perusahaan dalam menentukan strategi bisnis yang baik. 

Strategi bisnis yang baik suatu perusahaan adalah mampu memanajemen 

keuangan dengan baik yang ditujukan mengurangi pengeluaran dan meningkatkan 

pendapatan. PT. Tunggal Yunus Estate yang memiliki banyak SDM haruslah mampu 

memperhitungkan biaya yang akan dijadikan anggaran gaji atau upah tenaga kerja. 

Hal ini akan dapat membantu untuk menekan jumlah pengeluaran yang tidak 

diinginkan. Sehingga bisa didapati laba yang maksimum. Gaji atau upah mengambil 

peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena gaji merupakan salah 

satu faktor pendorong dalam kinerja karyawan sebuah perusahaan. Kinerja yang 

bagus dapat menunjang produktivitas perusahaan.  

Kinerja yang bagus seorang karyawan akan mendapatkan balas jasa berupa  

gaji.  Secara umum gaji atau upah merupakan imbalan ataupun balas jasa yang 

diberikan seseorang, instansi, atau perusahaan kepada karyawannya. Gaji adalah 

sebuah balas jasa yang diberikan kepada pegawai atau karyawan atas jasa dan hasil 

kerjanya dan pembayaran gaji pegawai biasanya diberikan pada periode tertentu, 

misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali (Wibawa, dkk, 2016). Secara sederhana 

dapat dikemukakan bahwa upah dapat diartikan sebagai pembayaran atau imbalan 

yang diwujudkan bermacam-macam yang diberikan oleh seseorang atau suatu 

lembaga atau suatu instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi atau 

pelayaran yang telah dilakukan (Indriani, 2014). Agar upah dapat diterima sesuai 

dengan hak karyawan dan aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar, maka 

dibutuhkan sistem dan prosedur yang baik. 
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Sistem atau prosedur yang baik pada PT. Tunggal Yunus Estate adalah kerja 

yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga gaji yang diberikan sesuai 

dengan porsi kerja pegawai. Pemberian gaji atau upah di PT. Tunggal Yunus Estate 

kepada karyawan tidaklah selalu sama, mengingat jumlah Upah Minimum Regional 

(UMR) yang setiap tahunnya berubah, serta jumlah upah yang diberikan perusahaan 

tidak selalu tetap. Tidak tetapnya perusahaan memberikan gaji dikarenakan 

pemberian gaji berdasarkan waktu kerja yang dilakukan karyawan. Menurut 

Hutagalung, dkk (2013), Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara 

minimum regional, sektoral regional maupun sub-sektoral. UMR merupakan upah 

minimal yang yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerja sesuai yang 

ditetapkan oleh pemerintah suatu daerah.  

Jumlah gaji atau upah pada PT. Tunggal Yunus Estate yang diterima 

karyawan berdasarkan porsi pekerjaan yang telah dikerjakan atau disebut dengan 

Harian Kerja (HK). Dalam satu bulan umumnya terdapat 26 Hari Kerja Efektif 

(HKE). Hasil kerja masing-masing karyawan tiap bulannya berbeda, karena 

dibedakan berdasarkan tiga golongan. Golongan pertama yaitu Pekerja Harian Lepas 

(PHL) yang dibayar sesuai dengan banyaknya HK. Apabila dalam satu bulan terdapat 

26 HKE dan seorang PHL bekerja sebanyak 23 HK, maka gaji karyawan tersebut 

sebanyak 23 HK. Karena sistem kerja karyawan PHL apabila dia bekerja akan digaji, 

jika tidak bekerja maka tidak mendapat gaji.  

Golongan kedua yaitu Syarat Kerja Umum Harian (SKU-H), yaitu karyawan 

yang digaji perhari sesuai dengan banyaknya jumlah hari dalam satu bulan. Apabila 

karyawan SKU-H bekerja pada bulan januari yang harinya berjumlah 31 hari, maka 

jumlah gaji karyawan SKU-H adalah 31 hari. Meskipun jumlah HKE bulan januari 

adalah 25 hari dan jumlah HK yang dikerjakan karyawan tersebut hanya 22 hari. 

Golongan ketiga adalah Syarat Kerja Umum Bulanan (SKU-B), yaitu karyawan tetap 

yang jumlah gajinya telah ditentukan tiap bulannya tanpa dipengaruhi hari libur, cuti, 

ataupun sakit.  
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Jumlah upah atau gaji pada PT. Tunggal Yunus Estate setiap tahunnya naik 

±10%, sementara harga minyak dunia tiap tahunnya tidak bisa diperkirakan atau 

ditebak, sehingga membuat perusahaan harus memikirkan hal yang membuat 

kebutuhan dan target perusahaan tercapai (Lampiran A). Karyawan tetap dan 

karyawan harian lepas akan mendapat jumlah gaji yang berbeda. Jumlah kenaikan 

gaji tiap tahun akan mempengaruhi hasil keuntungan perusahaan jika tidak diimbangi 

dengan perhitungan yang matang antara anggaran gaji dengan jumlah produksi dan 

pemasukan perusahaan.  

Dengan jumlah gaji karyawan yang tidak tetap ditiap bulannya, akan 

menyulitkan perusahaan dalam menentukan jumlah anggaran yang diperlukan untuk 

gaji karyawan. Sedangkan perusahaan dituntut untuk bisa menentukan jumlah 

anggaran gaji karyawan kedepannya, agar pengeluaran kedepannya berbanding lurus 

dengan keuntungan yang didapati oleh perusahaan. Apabila jumlah anggaran 

melebihi atau tidak sesuai dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka 

dampaknya akan berimbas kepada karyawan. Dampak yang diterima oleh karyawan 

dapat berupa pemotongan gaji, atau bahkan pemutusan ikatan kerja. Karena 

perusahaan tidak mungkin untuk menggaji semua karyawan sementara target 

keuntungan perusahaan tidak tercapai (Lampiran A). 

Sebagai perusahaaan padat karya atau perusahaan yang memperkerjakan 

orang dalam jumlah banyak, PT. Tunggal Yunus Estate haruslah mampu menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu diperlukan prediksi yang dapat 

membantu PT. Tunggal Yunus Estate mengetahui jumlah pengeluaran untuk gaji atau 

upah karyawan dimasa mendatang. Hal ini akan memudahkan perusahaan dalam 

menentukan anggaran gaji karyawan kedepannya. PT. Tunggal Yunus Estate telah 

melakukan prediksi dalam penentuan anggaran gaji masing-masing karyawannya, 

tetapi dalam proses prediksi setiap tahunnya jarang sekali menemui angka yang tepat. 

Setiap bulannya selalu ada kekurangan, yang mengakibatkan perusahaan harus 

meminta dana anggaran tambahan (Lampiran A). 
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Secara umum, prediksi adalah kegiatan memperkirakan kejadian dimasa 

depan berdasarkan data-data yang telah ada. Prediksi adalah memperkirakan sesuatu 

yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kejadian masa lampau dipelajari untuk 

menentukan kecendrungan atau pola datanya (Hadi, 2015). Prediksi adalah seni atau 

ilmu memprediksi sesuatu yang belum terjadi dengan tujuan untuk memperkirakan 

peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dimasa depan nantinya (Epriyanto, 2005). 

Pengambilan keputusan harus dihadapi dengan cara yang tepat begitu juga dengan 

prediksi, karena prediksi berkaitan erat dengan pengambilan suatu keputusan.  

Metode Least Square merupakan salah satu metode prediksi berupa data deret 

berkala atau time series, yang mana dibutuhkan data-data dimasa lampau untuk 

melakukan prediksi dimasa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya (Hariri, 

2016). Konsep metode Least Square adalah meminimumkan jumlah kuadrat galat 

sehingga diperoleh penduga dengan varian terkecil (Widyaningsih, dkk, 2014). Least 

Square merupakan metode yang digunakan untuk melihat trend dari data time series. 

Metode Least Square merupakan metode dalam ilmu statistika yang dapat digunakan 

untuk melalukan prediksi upah atau gaji karyawan. Ciri dari metode ini, yaitu dalam 

menentukan parameter X. Setelah parameter X terbentuk dan dijumlah, jumlahnya 

harus 0, walaupun dalam data historis berjumlah ganjil maupun data historis 

berjumlah genap (Rahmawati, 2013).  

Metode Moving Average atau rata-rata bergerak juga salah satu metode 

prediksi time series. Metode Moving Average digunakan jika data masa lalu 

merupakan data yang tidak memiliki unsur trend atau faktor musiman. Tujuan utama 

dari penggunaan Moving Average adalah untuk menghilangkan atau mengurangi 

acakan (randomness) dalam deret waktu (Nurlifa, dkk, 2017). Metode ini disebut 

rata-rata bergerak karena setiap kali data observasi baru tersedia, maka angka-angka 

baru dihitung dan digunakan sebagai ramalan (forecast) untuk periode yang akan 

datang (Sulistiono, dkk, 2016).  

Untuk mengetahui keakuratan dalam prediksi, dibutuhkan metode untuk 

menguji tingkat keakuratan prediksi. Metode yang dapat digunakan untuk menguji 
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keakuratan hasil prediksi adalah Mean Absolute Percentage Error (MAPE). MAPE 

adalah metode yang digunakan untuk uji coba mengecek error dari hasil prediksi 

dengan data aslinya (Sugiarto, dkk, 2015). MAPE dihitung dengan menggunakan 

kesalahan absolute pada tiap periode dibagi dengan nilai aktual untuk periode 

tersebut (Phalupy, 2013). Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keakuratan analisis prediksi. 

Setelah analisa prediksi gaji telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah 

dengan merancang prototype sistem prediksi gaji yang akan diusulkan. Perancangan 

prototype sistem prediksi menggunakan metode waterfall. Disebut dengan waterfall 

karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya 

dan berjalan berurutan. Model waterfall ini melakukan pendekatan secara sistematis 

dan urut mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, 

coding, testing/verification dan maintenance (Pascapraharastyan, dkk, 2014). Sistem 

yang baik dapat dibangun dengan metode ini. 

Prototype Sistem prediksi gaji karyawan dibangun menggunakan Microsoft 

Excel. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi (perangkat lunak) yang merupakan 

bagian dari paket Software Microsoft Office. File excel terdiri dari sejumlah lembaran 

kerja (sheet), setiap lembaran kerja terdiri dari sejumlah kolom dan baris. Microsoft 

Excel mampu mengolah data numerik menjadi output yang diinginkan dan dirancang 

untuk membantu menghitung hasil perhitungan dari sejumlah rumus (Fontanella, dkk, 

2010). Selain menggunakan Microsoft Excel, pembangunan prototype sistem 

dilakukan dengan bantuan Visual Basic For Application (VBA). 

VBA atau macro adalah fungsi dan perintah program di Microsoft Office yang 

disimpan dalam bahasa Visual Basic. Dengan adanya VBA, sebuah pekerjaan di 

Office bisa diotomatiskan. VBA yaitu aplikasi bahasa pemrograman yang diturunkan 

dari Microsoft Visual Basic untuk pengembangan macro pada program-program 

aplikasi berbasis Windows untuk dapat melakukan suatu pemprosesan secara cepat, 

terpadu dan presisi dalam membantu menyelesaikan suatu pekerjaan (Sobatnu, dkk, 

2012).  
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil topik penelitian yaitu 

perbandingan metode least square dengan moving average untuk prediksi gaji 

karyawan (studi kasus: PT. Tunggal Yunus Estate). 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah yang akan 

dibahas pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana membangun prototype sistem prediksi gaji karyawan 

menggunakan Microsoft Excel dan Visual Basic for Application (VBA). 

2. Bagaimana melakukan analisis prediksi gaji atau upah karyawan 

menggunakan metode Least Square dan metode Moving Average. 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar pembahasan dapat lebih 

terfokus, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:  

1. Analisis prediksi gaji dilakukan menggunakan bantuan dari Microsoft Excel. 

2. Pengolahan data pada Microsoft Excel menggunakan menu pivot table dan 

menu slicer. 

3. Pembuatan prototype menggunakan Microsoft Excel dan VBA. 

4. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam metode waterfall adalah 

Requirements Analysis dan System and Software Design. 

5. Analisa desain sistem menggunakan metode Object Oriented Analisys and 

Design (OOAD) dengan Unified Modeling Language (UML) sebagai tools-

nya. 

6. Diagram UML yang digunakan yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram 

dan Sequence Diagram. 

7. Prototype sistem hanya sebatas desain sistem dan penampilan hasil prediksi 

tanpa tahap perancangan database dan testing. 

8. Data yang digunakan adalah data gaji pokok karyawan Traksi. 
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9. Penelitian menggunakan dataset penggajian karyawan Traksi pada PT. 

Tunggal Yunus Estate selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai 2016.  

10. Pengujian keakuratan analisis prediksi meggunakan metode MAPE. 

11. Data Crud Palm Oil (CPO) dunia diambil dari yahoo finance. 

12. Perbandingan harga CPO dengan data gaji aktual dan prediksi gaji diambil 

berdasarkan harga terakhir CPO (Adj Close). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Membangun prototype sistem prediksi gaji karyawan pada PT. Tunggal 

Yunus Estate.  

2. Untuk mengetahui perkiraan biaya gaji karyawan pada PT. Tunggal Yunus 

Estate dengan menggunakan metode Least Square dan Moving Average. 

3. Untuk membandingkan metode Least Square dan Moving Average dalam 

mem-prediksi gaji karyawan PT. Tunggal Yunus Estate. 

4. Untuk mengetahui Pengaruh harga Crud Palm Oil (CPO) dunia terhadap 

jumlah gaji karyawan PT. Tunggal Yunus Estate. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan manfaat mengenai perkiraan anggaran gaji tahun 

selanjutnya untuk PT. Tunggal Yunus Estate.  

2. Dapat dijadikan acuan sebagai peningkatan keakuratan budgeting perusahaan. 

3. Dapat dijadikan sebagai perbandingan penganggaran gaji dengan metode 

penganggaran yang lama. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disusun supaya dalam penulisan laporan lebih 

teratur serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan, berikut sistematika penulisan 

penelitian Tugas Akhir ini: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat tugas akhir dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berasal dari 

jurnal, buku serta internet digunakan sebagai landasan teori dalam 

pembuatan tugas akhir ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang tahapan-tahapan serta metode 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir ini. Baik 

metodologi pengembangan prototype sistem, analisa dan perancangan 

prototype. 

BAB IV ANALISA DAN HASIL 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang hasil penelitian yang akan 

dicapai  serta gambaran rancangan prototype sistem informasi yang 

dihasilkan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil laporan 

penelitian tugas akhir. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber dan literatur penelitian, mulai dari buku, jurnal,  

dokumen peraturan, maupun artikel diinternet. 

 


