
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi akhir-akhir ini terasa begitu pesat, sehingga menuntut 

adanya suatu sistem yang lebih baik untuk menunjang segala pembangunan yang 

semakin lama semakin berkembang khususnya dibidang komputerisasi baik dalam 

penggunaan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan maupun 

sumber daya manusia (brainware) yang berkualitas. Semakin berkembangnya 

teknologi, semakin banyak pula permasalahan yang terjadi. Apalagi pada zaman 

sekarang ini kita dituntut untuk menyelesaikan segala sesuatu se-efektif dan se-efisien 

mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal (Haryadi, 2016). 

Penggajian adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

karyawan untuk suatu pekerajaan atau jasa yang telah dilakukan. Dan dinyatakan 

dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan 

perundang-undangan, serta dibayarkan  atas dasar suatu  perjanjian  kerja  antara 

pengusahan dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendir 

maupun untuk keluarga. (Yulistiawan dkk, 2011). 

PT Asato Andalan adalah perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor yang 

memiliki spesialisasi pada mechanical, electrical, civil work/konstruksi dan 

maintenance. Perusahaan ini telah beroperasi mulai pada tahun 2010, pada tahun 

2017 jumlah karyawan PT Asato Andalan sebanyak 200 orang. Perusahaan ini juga 

menjadi salah satu perusahaan kontraktor yang cukup berjaya dan sebagai mitra kerja 

dalam menerima setiap proyek yang berasal dari perusahaan besar yaitu PT. Indah 

Kiat Pulp and Paper Perawang (Wawancara,2017). 

PT. Asato Andalan memiliki beberapa bagian didalam perusahaannya, 

diantaranya adalah bagian Human Resource Development (HRD) dan bagian 

Administrasi (Adm). Bagian HRD memiliki tugas yaitu mengelola data karyawan 
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berupa membuat jadwal kerja karyawan jam masuk dan jam pulang, menginput data 

absensi dan membuat laporan data absensi karyawan. Sedangkan untuk bagian 

administrasi memiliki tugas yaitu mengelola data gaji karyawan dan membuat 

laporan gaji karyawan. Setiap bagian memiliki dan melakukan program kerja masing-

masing yang nantinya proses program kerja dari beberapa bagian tersebut akan saling 

berhubungan. 

Sistem penggajiaan yang berjalan pada PT. Asato Andalan berdasarkan upah 

per hari, dimana upah ini tergantung pada jabatan, dan pengalaman setiap karyawan. 

Dalam pelaksanaan pembayaran gaji karyawan masih terjadi keterlambatan, baik 

karyawan yang masih aktif (active) maupun yang keluar (resign).  Hal ini 

dikarenakan lamanya proses pengolahan data penggajian sehingga sering terjadi 

kesalahan. Akibat dari kesalahan tersebut  menimbulkan rasa kecewa para karyawan 

sehinga karyawan tersebut merasa kurang puas dan kurang percaya kepada 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian HRD dan bagian administrasi yang 

bertanggung jawab mengelola data pengajian karyawan, menjelaskan bahwa sistem 

penggajian di PT. Asato Andalan masih dilakukan secara manual sehingga sering 

menimbulkan masalah diantaranya: 

1. Dalam pengolahan data penggajian menggunakan program Microsoft Excel 

yang bersumber dari laporan kehadiran. Proses ini memerlukan waktu 

sekitar 45 menit, karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan bagian 

administrasi harus mengolah data-data yaitu: absensi, lembur, insentif, dan 

BPJS Ketenagakerjaan. 

2. Lambatnya penyampaian informasi yang diterima oleh administrasi untuk 

membuat laporan pengajian kepada pimpinan. 

3. Mudahnya terjadi manipulasi data kehadiran dikarenakan, supervisor yang 

melakukan pengecekan kehadiran di lapangan masih dilakukan dengan tulis 

tangan, sehingga berpeluang karyawan akan menitip absen kepada orang 

lain. 
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4. Terdapatnya gangguan terhadap absensi manual yang digunakan yaitu bisa 

hilang atau rusak yang mana nantinya dapat mempengaruhi kinerja dari 

bagian HRD dalam penginputan data kerja karyawan. 

Penelitian tentang sistem informasi penggajian sudah pernah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya. Haryadi, dkk (2016) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Sistem Informasi Penggajian Karyawan Pada PT.White Horse Ceramic Indonesia”, 

tujuan dari sistem ini untuk mempercepat dan mempermudah proses pengolahan data 

gaji karyawan dan pembuatan laporannya hasil dari penelitian. Manfaat dari sistem 

ini yaitu diharapkan sistem yang di bangun tidak memakan waktu dibandingkan 

dengan cara manual. Hasil penelitian ini  adalah menghasilkan suatu sistem informasi 

yang terkomputerisasi untuk memecahkan masalah dalam pengolahan data 

penggajian di perusahaan. 

Mulyana,dkk  (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “Aplikasi Penggajian 

Karyawan Berbasis Client-Server Pada PT. Radio Nasional Buana Suara”.Hasil 

penelitian ini yaitu aplikasi yang dibuat menggunaan bahasa pemrograman Delphi7 

dan basis data MySQL. Tujuan dari aplikasi ini dapat meminimalisasi dari kelalaian 

karyawan dalam pengisian presensi dan membantu karyawan dalam mengolah dan 

menyimpan data-data presensi dan penggajian serta mengakses kembali informasi 

pada saat data diperlukan. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka diperlukan adanya sistem 

informasi penggajian yang menggunakan absensi sidik jari (fingerprint) yang sesuai 

pada PT. Asato Andalan Perawang. Pertimbangan dalam memilih menggunakan 

media masukan absensi berupa teknologi sidik jari (fingerprint), dikarenakan sidik 

jari setiap karyawan bersifat unik/tidak sama. Serta media masukan absensi sidik jari 

tersebut dapat menyimpan hasil scan sidik jari setiap karyawan kedalam memory atau 

database, sehingga karyawan tidak dapat melakukan kecurangan dalam proses 

absensi. Hasil lain yang diharapkan adalah terintegrasinya absensi karyawan yang 

dikelola oleh bagian HRD dengan sistem penggajian karyawan yang dikelola oleh 

bagian administrasi. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis menjadikannya 

sebagai tugas akhir dengan judul: “Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis 

Web Menggunakan Absensi Sidik Jari (Fingerprint) (Studi Kasus : PT. Asato 

Andalan Perawang)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalahnya yaitu “Bagaimana membuat sistem informasi penggajian 

(SIP) karyawan berbasis web menggunakan absensi sidik jari (fingerprint) web pada 

PT.Asato Andalan Perawang”. 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:  

1. Perancangan sistem penggajian dibatasi pada proses perhitungan gaji pokok 

berdasarkan upah per jabatan, hari kerja (HK), lembur, denda, dan bpjs 

ketenagakerjaan.  

2. Perhitungan gaji karyawan tidak sampai kepada tahap Tunjangan Hari Raya 

(THR). 

3. Implementasi absensi karyawan menggunakan teknologi fingerprint/ 

fingerspot.  

4. Model pengembangan sistem menggunakan waterfall, berupa Requirements 

Analysis, System and Software Design, Implementation and System Testing. 

5. Analisa dan perancangan sistem menggunakan metode Object Oriented 

Analysis and Design (OOAD), dengan menggunakan 3 (tiga) diagram 

Unified Modeling Language (UML) yaitu: Use Case Diagram, Class 

Diagram, dan Activity Diagram. 

6. Sistem yang dibuat adalah sistem berbasis web dengan bahasa pemrograman 

PHP dan MySQL sebagai database. 

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

Acceptance Test. 
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1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menghasilkan sistem informasi penggajian yang terintegrasi dengan 

fingerprint pada PT Asato Andalan. 

2. Untuk menghasilkan sebuah sistem informasi yang otomatis dalam proses 

pengolahan data gaji karyawan. 

3. Untuk mempermudah pembuatan laporan absensi dan penggajian karyawan, 

dalam menghasilkan informasi yang lebih tepat, akurat dan terpercaya. 

1.5. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi absensi dan data gaji 

setiap karyawan secara efesien. 

2. Meningkatkan kinerja HRD dan bagian administrasi keuangan agar lebih 

efektif. 

3. Memberikan kemudahan bagi bag. administrasi dalam proses perhitungan 

gaji karyawan tiap bulannya. 

4. Hasil akhir dari rancang bangun aplikasi dapat dimanfaatkan oleh 

perusahaan dalam mengelola data gaji karyawan. 

1.6. Sistematis Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian. Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 

6 (enam) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang deksripsi umum dari tugas akhir, yang meliputi 

 latar belakang yang menjelaskan tentang informasi dari perusahaan 

 dengan permasalahan yang dihadapi PT Asato Andalan, rumusan 

 masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat yang didapatkan dan 

 sistematika penulisan 
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BAB II    LANDASAN TEORI 

  Bab ini membahas teori-teori yang berasal dari jurnal, buku, serta    

  studi  kepustakaan yang akan digunakan sebagai landasan teori dalam 

  pembuatan laporan tugas akhir ini. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini membahas tentang metode pengumpulan data, metode analisis 

  dan metode perancangan sistem yang digunakan dalam penyusunan 

  laporan tugas akhir ini. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN  

Berisikan tentang analisa sistem yang sedang berjalan dan analisa    

sistem usulan serta melakukan perancangan interface terhadap 

Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Web Menggunakan 

FingerPrint Berbasis Web pada PT Asato Andalan Perawang. 

BAB V    IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, lingkungan   

implementasi dan hasil dari implementasi. Serta menjelaskan 

pengujian perangkat lunak dan hasil pengujian. 

BAB VI   PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dibuat dan  

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA 


