
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  khususnya  teknologi  

informasi yang  begitu  pesat  maka  dibutuhkan suatu sistem informasi 

yang berhubungan dengan dunia usaha, agar kebutuhan manajemen dapat 

bekerja dengan baik. Disinilah informasi memegang peranan penting, 

karena informasi dibutuhkan oleh semua pihak, baik individu maupun 

organisasi atau perusahaan. 

CV. Berkat Anugerah Ceria Karanganyar  adalah sebuah perusahaan 

yang bergerak dalam bidang Garmen dan konveksi pakaian anak dan 

bayi, yang  semakin  berkembang  dengan banyaknya persaingan usaha 

saat ini di bidang tersebut. Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 68 

orang dibagi menjadi dua yaitu karyawan tetep sebanyak 40 oarang dan 

karyawan kontrak 28 orang. Pengelolaan data gaji karyawan tentunya 

menjadi salah  satu hal penting dalam kegiatan perusahaan, sehingga 

perusahaan  membutuhkan suatu  sistem  informasi yang dapat melakukan 

fungsi - fungsi pengolahan dan pengelolaan data  khususnya  dalam 

administrasi penggajian karyawan secara baik. 

Permasalahan saat ini di CV. Berkat Anugerah Ceria Karanganyar 

yaitu Semua kegiatan pengolahan data  administrasi penggajian  pada  

CV.  Berkat Anugerah Ceria Karanganyar masih manual. Masalah 
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lambatnya dalam pendataan karyawan dan pencatatan gaji karyawan, 

serta lambatnya pencarian data dan pembuatan laporan data karyawan dan 

penggajian. Dikarnakan proses pencatatan penggajian masih 

mengunakan pembukuan dan memakan waktu kurang lebih 5 sampai  8 

jam untuk menghitung gaji karyawan. Hal tersebut menyebabkan 

lambatnya informasi laporan penggajian kepada pimpinan dan juga 

kurang optimalnya   pelayanan khususnya   penggajian kepada   para   

karyawan   di CV. Berkat Anugerah Ceria Karanganyar. 

Jika dibiarkan berlanjut maka akan  mengakibatkan sistem kerja 

menjadi kurang berkembang dengan baik karena terjadi keterlambatan 

pengolahan data penggajian. Sehingga dapat meghambat dalam 

pelaksanaan proses kerja lainnya. 

Dengan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis 

ingin membantu membuat suatu aplikasi administrasi penggajian 

karyawan secara multiuser yang nantinya diharapkan dapat membantu 

mengurangi   beberapa   permasalahan   yang   timbul pada perusahaan. 

Solusi alternatif yang penulis usulkan disini adalah perlu adanya aplikasi 

administrasi penggajian karyawan secara multiuser  pada CV. Berkat 

Anugerah Ceria Karanganyar  yang dapat mengolah  data karyawan dan 

penggajian karyawan secara cepat dan tepat.  

 

1.2  Perumusan Masalah 

Setelah meneliti lebih dalam berdasarkan latar belakang yang ada dan 

permasalahan yang timbul pada CV. Berkat Anugerah Ceria Karanganyar 
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maka Penulis Merumuskan dan mengidentifikasikan masalah  sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana sistem administrasi penggajian karyawan yang sedang 

berjalan saat ini. 

2. Bagaimana merancang aplikasi administrasi penggajian 

karyawan secara multiuser pada CV. Berkat Anugerah Ceria 

Karanganyar. 

 

1.3.   Pembatasan Masalah 

Dalam proyek akhir ini penulis akan membuat perancangan aplikasi  

administrasi penggajian secara multiuser yang terdiri dari: 

1. Sistem yang dibangun meliputi aplikasi administrasi penggajian 

dan data karyawan pada CV. Berkat Anugerah Ceria Karanganyar. 

2. Input yang digunakan dalam perancangan aplikasi administrasi 

penggajian karyawan meliputi presensi karyawan, data gaji,  data 

karyawan dan data penggajian. 

3. Output yang dihasilkan dalam perancangan aplikasi yang diusulkan 

meliputi laporan presensi dan lembur karyawan,  laporan data gaji, 

laporan data karyawan, laporan penggajian karyawan dan slip gaji.  

4. Tool yang digunakan adalah Visual Basic 6.0 sebagai program 

aplikasinya dan SQL Server 2000  sebagai program untuk 

membangun database-nya sedangka untuk pembuatan laporan 

menggunakan Crystal Reports. 
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1.4. Tujuan Skripsi 

Tujuan yang diharapkan dan yang ingin dicapai dari penyusunan 

skripsi ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

a. Sebagai syarat kelulusan pada Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer Sinar Nusantara Surakarta. 

b. Mahasiswa dapat langsung menerapkan ilmunya yang 

diperoleh dari bangku kuliah kepada masyarakat. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mahasiswa dapat membantu merancang aplikasi administrasi 

penggajian karyawan secara multiuser pada CV.Berkat 

Anugerah Ceria Karanganyar. 

b. Mahasiswa dapat merancang prototipe aplikasi penggajian 

karyawan, sehingga perusahaan dapat mengetahui fungsi dari 

aplikasi yang dirancang. 

 

1.5. Manfaat  Skripsi 

 

Adapun beberapa Manfaat yang dapat diperoleh dalam penyusunan 

skripsi ini adalah: 

1. Manfaat Bagi Akademik 

Bagi akademik secara tidak langsung fungsinya sebagai dimensi 

 intelektual yaitu pengabdian kepada masyarakat. 

2. Manfaat Bagi Mahasiswa 
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Bagi mahasiswa sebagai penerapan ilmu yang diperoleh di bangku 

kuliah dan di terapkan dalam lingkungan masyarakat. 

3. Manfaat Bagi Instansi Terkait 

Bagi CV. Berkat Anugerah Ceria Karanganyar dapat 

memanfaatkanya untuk meningkatkan  kemapuan kinerja 

perusahaan dalam proses administrasi penggajian karyawan dan 

diharapkan akan lebih baik dari sistem sebelumya. 

 

1.6. Kerangka Pikiran 

 

Pada tahap kerangka pikir ini berguna untuk memperjelas kerangka 

tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini dengan berdasar 

pada perumusan masalah yang telah dimuat dalam tahap yang sebelumnya. 

Skema Kerangka Pikir Perancangan Aplikasi Administrasi Penggajian 

Pada CV. Berkat Anugerah Ceria Karanganyar. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Perancangan Aplikasi Penggajian 

Karyawan Secara Multiuser Pada CV. Berkat Anugerah Ceria  

Karanganyar. 

 

 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memberikan pandangan awal tentang penulisan laporan proyek 

akhir ini, maka secara garis besar pembahasan proyek akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

CV. Berkat Anugerah Ceria 
Karanganyar masih 

menggunakan sistem 
Manual 

PERMASALAHAN 

Lambatnya pencarian data dan 

pembuatan laporan data karyawan dan 

penggajian 

Lambatnya dalam pendataan 

karyawan dan pencatatan gaji 

karyawan 

Implementasi 

Sistem 

Perancangan Aplikasi Administrasi 

Penggajian Karyawan  Secara Multiuser 

Pada CV. Berkat Anugerah Ceria 

Karanganyar 

Perancangan 

Sistem 

Pembuatan desain 

sistem,  perangkat 

lunak dan 

database 

Pengumpulan data 

untuk perancangan dan 

pembuatan program 

PEMBUATAN PERANGKAT 

LUNAK 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar 

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, 

Tujuan Skripsi, Manfaat Skripsi, Kerangka Pikiran dan 

Sistematika Penulisan Laporan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang dasar-dasar teoritis yang menjadi 

landasan dalam pemecahan masalah pada penyusunan laporan 

proyek akhir, meliputi Pengertian-pengertian diantaranya 

Komputer, Aplikasi, Administrasi, CV (Commanditaire 

Vennontschap), Penggajian, Visual Basic 6.0 dan SQL Server 

2000, Crystal Report. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai sub bab  yang terkait dengan 

metode penelitian yaitu meliputi Sumber Data, Teknik 

Wawancara, Teknik Penelitian, Perancangan Sistem, Tahap 

Implementasi Sistem. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini terdiri diri sub-sub bahasan, meliputi Sejarah 

singkat CV. Berkat Anugerah Ceria Karanganyar, Lokasi, Luas 

Tanah dan Bangunan, Visi/Misi CV.Berkat Anugerah Ceria 
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Karanganyar, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia serta 

Aturan Bisnis pada perusahaan. 

 

BAB V : PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai sistem 

komputerisasi yang di buat melalui desain sistem secara 

Komputer, Sistem Penggajian, Bagan Alir Dokumen, Diagram 

Konteks, Diagraam Alir Data, Desain Database, Desain Input/ 

Output dan petunjuk cara mengunakan program aplikasi 

administrasi penggajian karyawan secara multiuser. 

  BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai hasil-hasil 

pokok yang berasal dari pembahasan masalah secara rinci dan 

saran-saran bagi CV. Berkat Anugerah Ceria Karanganyar 

dengan program  yang telah dibuat. 

 

 

  


