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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi pada saat ini menjadi hal yang sangat penting karena 

banyaknya organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung 

kegiatan organisasi. Teknologi informasi diterapkan untuk pengelolaan informasi yang 

menjadi salah satu bagian penting, salah satunya untuk meningkatnya kompleksitas 

dari tugas manajemen (Sutarman, 2009). 

Penggajian adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

karyawan untuk suatu pekerajaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan 

atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau 

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

pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri 

maupun untuk keluarga (Sumarsono, 2003). 

PT. Libo Sawit Perkasa (LSP) merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit 

yang terletak di Jalan Desa Libo Baru Km. 12 Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, 

Provinsi Riau yang didirikan pada tahun 2002. LSP bergerak dibidang pengolahan 

kelapa sawit seperti budidaya kelapa sawit, kegiatan perawatan tanaman kelapa sawit, 

kegiatan pemanenan kelapa sawit, kegiatan pengolahan kelapa sawit mulai dari 

pengolahan tanda buah segar (TBS) menjadi minyak kelapa sawit crude palm oil 

(CPO) dan inti sawit (palm parnel-PK), serta pemroseskan CPO menjadi bahan 

produksi industri dan konsumen. Pada kegiatan pemrosesan TBS menjadi inti sawit 

menghasilkan berbagai macam produksi seperti serat (fiber), CPO, cangkang sawit, 

abu janjang dan inti sawit. 

 LSP mempunyai dua kantor, kantor yang pertama adalah kantor Head Office 

yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 12 Kota Pekanbaru. Pada kantor Head Office 

LSP memiliki tiga puluh orang karyawan yang terbagi menjadi lima departemen yaitu: 
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Departemen Logistik, Departemen Akuntasi dan Pajak, Depatemen Pembiayaan, 

Departemen Permintaan (purchasing) dan Departemen Human Resources 

Departement (HRD) dan General Affair (GA). Setiap departemen dipimpin oleh 

Supervisor.  

Kantor yang kedua terletak dilahan pabrik LSP seluas 20 hA. Pada kantor yang 

terletak di area pabrik LSP memiliki 119 karyawan yang terbagi menjadi sepuluh divisi 

(departemen), kasir dan pimpinan (direksi) yaitu Departemen Proses, Departemen 

Sortasi, Departemen Security, Departemen Personal General Affair (PGA), 

Departemen Timbangan, Departemen Logistik, Departemen Maintenance, 

Departemen Gudang, Departemen Labor, Departemen Operasional (OPS) yang diatur 

oleh Human Resources Departement (HRD) dan Supervisor. LSP memiliki 

perkebunan kelapa sawit seluas 560 hA yang terletak disekitar area pabrik LSP. 

Perkebunan pada LSP diawasi oleh seorang Menejer Kebun dan dibantu Asisten Kebun 

yang bertanggung jawab terhadap produksi, pemiliharaan dan kontrol perkebunan 

kelapa sawit. Pada Perkebunan LSP memiliki beberapa jabatan yang terdiri dari satu 

orang krani afdeling, satu orang krani pengirim, tiga orang supir, dua orang operator, 

tiga orang kernek, dua orang mandor hama dan pemelihara, dua orang mandor panen, 

satu orang mandor kepala. Selain dari jabatan tersebut. Perkebunan LSP memiliki 

bawahan yang terbagi menjadi dua golongan yaitu Karyawan Harian Tetap (KHT) dan 

Buruh Harian Lepas (BHL). Kedua golongan tersebut terdiri dari 30 orang BHL, 33 

pemanen, 21 orang petugas keamanan yang termaksud KHT. Total karyawan pada 

Perkembun LSP memiliki 70 orang karyawan dan 30 orang BHL. 

Departemen HRD memiliki aktivitas diantaranya mengelolah input data 

karyawan, data absen dan data gaji karyawan. Data karyawan terdiri dari informasi-

informasi umum mengenai karyawan seperti biodata diri, departemen, jabatan, 

golongan, lembur, data absen terdiri dari data nama pegawai, jabatan, golongan, 

departemen dan gaji karyawan yang terdiri dari data karyawan, data absen, jumlah 

kehadiran, potongan, tunjangan dan jam lembur. Aktivitas tersebut diatur setiap 

bulannya oleh HRD. 
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Pada kegiatan penggajian karyawan LSP saat ini belum menggunakan sistem 

dalam kegiatan penggajian karyawan. Departemen General Affair (GA) melakukan 

rekap data absen dari mesin finger print, setelah data absen berhasil direkap HRD, 

HRD melakukan update data karyawan, selanjutnya HRD melakukan rekap absen dan 

rekap data karyawan dalam bentuk hardcopy. Departemen HRD melakukan tiga proses 

dalam satu kegiatan, yaitu proses menerima data karyawan dan data absensi, 

pengolahan data karyawan dan data absensi, serta proses pembuatan laporan. Pada 

proses awal HRD mengambil semua data-data yang dibutuhkan dalam bentuk 

hardcopy seperti data karyawan dan data absensi. Kemudian HRD meng-input-kan satu 

persatu data karyawan seperti data absen atau kehadiran, golongan, jabatan, bonus, 

tunjangan, asuransi atau badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), pengertian pajak 

penghasilan (Pph) 21 dan jam lembur ke piranti lunak layar sebar. Kemudian setelah 

itu HRD melakukan proses pengolahan atau penghitungan satu persatu gaji karyawan 

berdasarkan daftar kehadiran, golongan, jabatan, bonus, tunjangan, asuransi atau askes, 

Pph 21 dan jam lembur. Setelah proses perhitungan selesai HRD mencetak slip rincian 

gaji karyawan hasil perhitungan di piranti lunak layar sebar. Kemudian HRD 

menyerahkan rincian gaji tersebut kepada pimpinan guna pelaporan penggajian setiap 

periodenya. 

Dengan menggunakan sistem penggajian yang seperti ini sering terjadinya 

kesalahan diantaranya adalah kehilangan berkas berupa hardcopy yang diberikan oleh 

GA dikarenakan kurangnya perawatan dan ruang penyimpanan berkas yang baik, 

kesalahan penghitungan gaji karyawan karena diperlukan ketelitian yang tinggi dari 

HRD untuk melakukan transaksi gaji dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses 

perhitungan gaji karena komponen-komponen data yang berhubungan dengan 

penggajian tidak saling terintergrasi dengan baik, HRD diharuskan memasukan satu 

persatu rumus penghitungan penggajian pada masing-masing karyawan yang setiap 

karyawan memiliki perhitungan penggajian yang berbeda-beda sesuai dengan daftar 

kehadiran, golongan, jabatan, bonus, tunjangan, asuransi atau askes, Pph 21 dan jam 

lembur. Hal ini menyebabkan proses yang kurang optimal, karena terjadinya 
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keterlambatan dalam proses perggajian karyawan, keterlambatan dalam pembuatan 

laporan penggajian, perhitungan gaji karyawan yang tidak sesuai dengan daftar 

kehadiran, golongan, jabatan, bonus, tunjangan, asuransi, Pph 21 dan jam lembur yang 

akan berdampak kurangnya loyalitas dan semangat kerja karyawan terhadap 

perusahaan. 

Berdasarkan masalah dan proses penggajian karyawan pada perusahaan LSP, 

maka perlu adanya peningkatan pada sistem penggajian karyawan. Karena dengan 

adanya sistem informasi penggajian perusahaan dapat mempercepat, mempermudah 

dan mengurangi resiko kesalahan pada proses perhitungan penggajian karyawan, 

mempercepat pembuatan laporan penggajian karyawan, mengurangi resiko kehilangan 

data, serta dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. 

Berdasakan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis mengangkat 

judul penilitiannya dengan “Rancang Bangun E-Pay System pada PT. Libo Sawit 

Perkasa”. Sistem yang dibangun berbasis web dengan menggunakan metode Object 

Oriented analysis and Design dan menggunakan tools Unified Modeling Language 

(UML). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang, maka diambil suatu rumusan masalah yaitu 

bagaimana merancang dan membangun E-pay System yang mampu mengatasi 

permasalahan yang sedang dialami oleh pada LSP. 

1.3 Batasan Masalah  

Adapun yang menjadi batasan masalahnya adalah: 

1. E-Pay System yang dibangun mengelolah data-data penggajian karyawan 

seperti daftar kehadiran, golongan, jabatan, bonus, tunjangan, asuransi, Pph 

21 dan jam lembur, pengolahan penggajian karyawan seperti perhitungan 

gaji, pencetakan slip gaji, serta pembuatan laporan penggajian karyawan.  

2. Sistem yang akan dibangun dijalankan pada satu departemen yaitu HRD dan 

GA. 
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3. Sistem ini digunakan oleh tiga users yaitu: Pimpinan, HRD dan Admin. 

4. Model perancangan sistem menggunakan Object Oriented Analys and 

Design (OOAD) dengan menggunakan tools Unified Modeling Language 

(UML) yang terdiri dari empat diagram, yaitu class diagram, use case 

diagram, activity diagram, dan sequence diagram. 

5. Aplikasi dibangun menggunakan pemograman PHP Hypertext Propocessor 

PHP dan MySQL sebagai database server. 

6. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan metode Blackbox Testing 

dan User Acceptance Test (UAT). 

7. Menggunakan metode Waterfall sebagai metode pengembangan perangkat 

lunak. Tahapan yang dilakukan adalah analisys, design, coding, dan testing. 

8. Pencetakan laporan meliputi laporan lembur, laporan data pegawai, laporan 

absensi, laporan E-Pay System. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penilitian ini adalah membangun “E-Pay System” yang akan 

membantu LSP dalam menjalankan aktivitas perusahaan diantaranya penggajian 

karyawan, penginputan dan pengolahan data pegawai, data gaji karyawan, data absen, 

laporan penggajian, laporan absen dan laporan data karyawan. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dalam penilitan ini adalah: 

1. Membantu HRD dalam proses peng-input-an data absen dan lembur 

karyawan, data gaji karyawan, data karyawan dan pembuatan laporan 

penggajian, laporan absen, laporan data karyawan, laporan bulanan, laporan 

tahunan. 

2. Mempercepat dan mempermudah pengolahan proses penggajian pada 

perusahaan. 

3. Memudahkan pencarian suatu data yang tersimpan dalam database. 
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4. Mempercepat pembuatan laporan gaji, laporan data karyawan, laporan 

absensi dengan menyajikan informasi yang tepat dan akurat.,  

5. Membantu perusahaan dalam melakukan update data absen, update data 

karyawan. 

6. Membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir dibagi menjadi beberapa bab. Berikut 

penjelasan tentang masing-masing bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang deskripsi umum isi Tugas Akhir yaitu: Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, dan Manfaat Tugas 

Akhir, Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

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

kepustakaan untuk mendukung pembangunan sistem. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian tugas 

akhir ini. 

BABIV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisis data-data perusahaan dan perancangan sistem. 

BAB V TESTING DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini berisikan hasil implementasi sistem berdasarkan perancangan yang 

dibangun serta hasil dari pengujian sistem yang telah dilakukan terhadap 

perangkat lunak yang dibangun. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini akan menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah 

dibahas dan juga memberikan saran-saran yang sekiranya diperlukan. 

 


