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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini membawa 

banyak dampak yang berpengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat 

untuk dapat bekerja lebih cepat, tepat dan teliti, karena dalam dunia usaha, 

teknologi informasi  sangat  mendukung  kinerja  dalam  suatu  perusahaan.     

Gaji merupakan suatu bentuk penghargaan atau imbalan yang biasa 

diberikan dari atasan kepada karyawan maupun pegawai sebagai imbalan 

jasa atas kinerja yang telah dilakukannya kepada perusahaan maupun 

lembaga tertentu. Pada sistem penggajian, setiap perusahaan memiliki 

sistem yang berbeda-beda. Dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain 

lama pengabdian, jumlah kehadiran, jenjang pendidikan, jabatan dan 

kewenangan, prestasi, dan juga tanggung jawab. 

Perbedaan besaran gaji yang diberikan kepada karyawan, menjadi 

kesulitan bagi perusahaan dalam melakukan perhitungan gaji untuk masing-

masing pegawai. Hal ini umumnya disebabkan karena adanya jumlah tenaga 

kerja yang banyak, berbagai jabatan yang berbeda, dan waktu yang 

diberikan untuk mennghitung gaji sangat singkat, yaitu dilakukan setiap 

akhir bulan saja. 

PT. Wijaya Surya Buana Boyolali, adalah salah satu perusahaan di 

kabupaten Boyolali yang bergerak di bidang distributor, kesehatan, dan jasa 
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konsultan radio. Dalam satu tahun terakhir, PT. Wijaya Surya Buana 

Boyolali merambah ke bisnis moda transportasi umum, yaitu taksi. Dengan 

nama Boyolali Taksi, menjadi satu-satunya perusahaan taksi di kabupaten 

Boyolali. Seiring dengan semakin berkembangnya Boyolali Taksi, diikuti 

pula dengan bertambahnya armada taksi dan jumlah sumber daya manusia 

yang pekerja di perusahaan tersebut. 

Pada setiap awal bulan, PT. Wijaya Surya Buana Boyolali 

melakukan penggajian kepada seluruh pegawainya yang bekerja di Boyolali 

Taksi. Dalam sistem penggajian tersebut meliputi beberapa bagian yang 

saling berkaitan, yaitu kasir bertugas untuk menghitung besaran gaji yang 

diterima oleh driver dari perhitungan sistem bagi hasil pendapatan per hari. 

Bagian administrasi yang bertugas untuk mencatat total penghasilan 

masing-masing driver dan karyawan bagian menejemen. Menejer Boyolali 

Taksi yang bertugas sebagai penanggung jawab perusahaan. Sistem 

penggajian tersebut sampai saat ini sebenarnya sudah menggunakan 

perangkat  komputer, namun dalam penginputan, perhitugan, dan analisa 

masih menggunakan program Microsoft Exel, bahkan di bagian perhitungan 

di bagian kasir masih menggunakan kalkulator. Sehingga bisa terjadi 

kesalahan perhitungan. Seiring dengan perkembangan perusahaan, jumlah 

armada akan semakin meningkat, ketepatan dan kecepatan perhitungan gaji 

akan semakin dibutuhkan. Transparansi hasil prosentase setoran gaji 

karyawan bagian driver juga masih belum terealisasi, adanya salah input 

dalam proses perhitungan gaji mengakibatkan ada beberapa setoran driver 

yang seharusnya menjadi penghasilan driver menjadi tidak di masukan 
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dalam slip gaji. Pembuatan laporan penggajian dari bagian administrasi ke 

pihak menejer selalu terlambat, dikarenakan perhitungan laporannya 

menunggu proses perhitungan gaji seluruh karyawan selesai. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan membuat dan merancang suatu sistem penggajian yang 

dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan Boyolali 

Taksi Boyolali. 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan Boyolali Taksi 

yang berkaitan dengan sistem penggajian tersebut, maka perumusan 

masalah yaitu “Bagaimana merancang dan membuat Aplikasi Administrasi 

Penggajian Karyawan berbasis Multiuser Pada Boyolali Taksi Boyolali?”.  

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Dari permasalahan dan latar belakang yang ada pada perusahaan 

Boyolali Taksi berkaitan dengan sistem penggajian karyawan, maka penulis 

melakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Pembahasan sistem mencakup data pegawai, data setoran, dan proses 

perhitungan gaji 

2. Laporan yang dihasilkan adalah data pegawai, data lembur, data kasbon, 

data BPJS, data setoran dan laporan data penggajian karyawan. 

3. Transaksi database menggunakan SQL Server. 

4. Program menggunakan Visual Studio 2010 (.Net) 

5. User yang terlibat adalah bagian Kasir, Administrasi, dan Menejer. 
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1.4. TUJUAN SKRIPSI 

Penyusunan proyek Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk 

menyelesaikan  studi  program  Strata  Satu  (S1)  di  STMIK  Sinar 

Nusantara. Adapun tujuan penulisan Skripsi yang disusun oleh penulis 

adalah : 

”Merancang dan membuat Sistem Administrasi Penggajian Karyawan 

berbasis Multiuser pada perusahaan Boyolali Taksi Boyolali” 

1.5. MANFAAT SKRIPSI 

Diharapkan dengan disusunnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak. Baik bagi akademik, penulis, instansi, dan bagi pembaca. 

1. Manfaat bagi Akademik: 

a. Melaksanakan fungsinya sebagai intelektual yang melakukan 

pengabdian kepada masyarakat. 

b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam menghadapi dunia 

kerja. 

2. Manfaat bagi Penulis: 

a. Sebagai syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana. 

b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisa suatu 

masalah ke dalam sebuah sistem dan menyelesaikan masalah 

tersebut dengan solusi yang tepat dalam suatu instansi maupun 

perusahaan. 

c. Menerapkan teori yang dipelajari di kampus untuk diterapkan di 

dunia kerja. 
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d. Memaksimalkan kemampuan penulis dalam menggali potensi yang 

dimiliki. 

3. Manfaat bagi Instansi: 

a. Dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan 

penggajian dalam sistem perusahaan tersebut. 

b. Meningkatkan efisiensi kerja sumber daya manusia terutama dalam 

perhitungan gaji, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara 

efisien. 

4. Manfaat bagi Pembaca: 

a. Sebagai salah satu refrensi dalam mengatasi suatu permasalahan 

yang dihadapi. 

b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dalam aplikasi 

penggajian pada khususnya. 

c. Sebagai bahan perbandingan bagi pembaca yang sedang menyusun 

tugas akhir maupun skripsi. 

 

` 
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1.6. KERANGKA PIKIR 

Kerangka pikir berikut merupakan serangkaian bagan yang 

menggambarkan alur dari proses penelitian dalam pembuatan Aplikasi 

Administrasi Penggajian Karyawan berbasis Multiuser pada Boyolali Taksi 

Boyolali. Berikut kerangka pemikiran: 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Gambar 1.0 Kerangka Pikir Perancangan Sistem Administrasi Penggajian 

berbasis Multiuser pada Boyolali Taksi Boyolali 
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1.7.  SISTEMATIKA PENULISAN 

Disini penulis akan mengemukakan sistematika laporan 

skripsi yang akan digunakan oleh penulis sebagai berikut: 

BAB I     PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis akan mengutarkan hal-hal 

sebagai berikut: latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan skripsi, manfaat skripsi, kerangka 

pemikiran dan sistematika penulisan laporan skripsi 

rangkaian dari keseluruhan yang ada pada bab ini 

merupakan awal dari pembuatan laporan skripsi. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang 

digunakan untuk menyususun skripsi, landasan teori ini 

penulis dapatkan dari ilmu yang penulis peroleh dari 

bangku kuliah serta dari buku-buku untuk  melengkapi  

penganalisaan  terhadap  sistem  informasi persediaan 

bahan baku tersebut. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Dalam   bab   ini   penulis   menjabarkan   cara 

mcelakukan penelitian, yaitu metode penelitian, aturan 

bisnis, analisa sistem dan desain sistem, serta analisa 

kebutuhan sistem. 

BAB IV   TINJAUAN UMUM APOTIK  SARWO SEHAT 

Pada   bab   ini   mengenai   sejarah   ringkas   PT. Wijaya 
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Suya Buana sebagai perusahaan pengelola moda 

transportasi umum Boyolali Taksi Boyolali. 

BAB V    HASIL DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang yang diperlukan perancangan 

sistem berupa : Diagram Konteks, Hierarchy Input Process 

Output (HIPO), Diagram Arus Data (DAD), Entity 

Relationship Diagram (ERD), Relasi Antar Tabel Databae, 

Desain Kamus Data, Desain Database, Desain Input dan 

Desain Output, Skmea Jaringan Multi User, Matrik Hak 

Akses dan Pedoman Menjalankan Program 

BAB VI   PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran 

untuk menghasilkan suatu perancangan  aplikiasi 

administrasi penggajian karyawan berbasis multiuser. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar puskata beralur buku teks, dimana urut-

urutannya adalah sebagai berikut: nama pengarang atau 

penulis, judul buku, edisi buku, nama penerbit, tempat 

penerbitan, dan tahun penerbitan. 

LAMPIRAN 

Digunakan untuk memperjelas Perancangan 

Aplikasi Administrasi Penggajian Karyawan yang berisi 

data dari perusahaan dan listing program dari sistem 

aplikasi penggajian. 


