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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pada era globalisasi ini teknologi informasi semakin berkembang dan 

mengalami kemajuan pesat. Saat ini teknologi informasi sangat berpengaruh 

terhadap segala ruang lingkup kehidupan, karena teknologi informasi 

dimanfaatkan untuk membantu mengolah suatu pekerjaan menjadi lebih mudah. 

Selain itu, teknologi informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting dimana 

informasi yang cepat, akurat, handal dan berkualitas menjadi suatu hal yang 

sangat memungkinkan untuk dilakukan. Mulai dari sebuah perkantoran yang 

menggunakan komputer untuk sebuah sistem informasi yang berguna untuk 

perusahaan tersebut dalam menyelesaikan semua pekerjaan yang ada, seperti 

menyimpan semua berkas-berkas penting sampai pembuatan laporan. 

PT. Putra Anugrah Sejati suatu perseroan terbatas merupakan perusahaan 

swasta yang didirikan pada tanggal 26 Desember 2006 yang telah mendapatkan 

pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI berkedudukan hukum Kotamadya 

Palembang Nomor W5-00238 HT 01.01-TH.2007. Beralamat di Jl. Soekarno 

Hatta No. 88 Rt.004 Rw.009 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat, Palembang 

Sumatera Selatan, No NPWP 02.524.779.2-307.000. Bergerak pada bidang jasa 

pembuatan alat – alat pada pabrik, seperti elvator, lorry atau bogie, stroge tank, 

blower atau centrifungal fan, clarifier tank, thereser drum, bus collector, belt atau 

screw conveyor, transfer cathiage, loading ramp, tippler, stell ctructure, sand 

filter, water clarifier, steam turbine, dan back pressure vessel.  

Dalam Undang – Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2000, pasal 1, Ayat 

30 disebutkan “Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha pemberi kerja kepada pekerja 

atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang – undangan termasuk tunjangan bagi 
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bekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau 

yang akan dilakukan. 

Sistem penggajian pada karyawan tidak tetap di PT. Putra Anugrah Sejati 

ini dimulai adanya karyawan mengisi daftar absensi jam masuk dan jam keluar 

dengan menggunakan kertas. Kemudian setiap hari admin mencatat dan 

mengumpulkan kertas absensi selama satu pekan selanjutnya admin merekap dan 

menghitung gaji dari setiap karyawan yang berdasarkan total jam kerjanya selama 

satu minggu. 

Demikian halnya pada PT. Putra Anugrah Sejati yang dituntut kecepatan 

dan ketelitian dalam hal pemrosesan data, salah satu dari data tersebut adalah data 

penggajian karyawan yang sangat dibutuhkan perusahaan. Suatu sistem 

penggajian yang dapat menghasilkan data dengan cepat, tepat dan akurat. Akan 

tetapi saat ini, pengolahan data penggajian karyawan pada PT. Putra Anugrah 

Sejati masih bersifat semi komputerisasi yang masih hanya menggunakan 

Microsoft Excel untuk menginputkan gaji karyawan hingga laporan gaji karyawan 

tidak tetap perminggu, sehingga kebutuhan akan data tersebut pun tidak dapat 

terpenuhi secara optimal. 

Dengan adanya kemajuan dan kemudahan teknologi penulis bermaksud 

untuk membangun Sistem Informasi Penggajian Karyawan berbasis web dengan 

fitur e-mail pada PT. Putra Anugrah Sejati Kota Palembang. Aplikasi ini dibuat 

dengan pemrograman PHP dan Database MYSQL. Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka penulis bermaksud penulis bermaksud membangun sebuah    

“Sistem Informasi Penggajian Karyawan berbasis web pada PT. Putra 

Anugrah Sejati Kota Palembang” sebagai bahan penyusunan laporan akhir.  

1.2. Perumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa yang menjadi permasalahan adalah “Bagaimana membangun Sistem 

Informasi Penggajian Karyawan berbasis web pada PT. Putra Anugrah Sejati Kota 

Palembang, sehingga mempermudah dalam mengelola data karyawan dan gaji 

karyawan?” 
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1.3. Batasan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, agar penulisan Laporan Akhir ini lebih terarah 

dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi 

permasalahan hanya pada hal – hal dibawah ini : 

1. Membangun Sistem Informasi Penggajian Karyawan berbasis web dengan 

pada PT. Putra Anugrah Sejati Kota Palembang menggunakan Bahasa 

Pemrogaraman PHP dan database MySQL. 

2. Sistem yang dibuat hanya digunakan untuk internal perusahaan yaitu admin,  

pimpinan dan semua karyawan tidak tetap pada PT. Putra Anugrah Sejati Kota 

Palembang. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

1.4.1. Tujuan 

  Adapun tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini adalah : 

1. Membuat Sistem Informasi Penggajian Karyawan berbasis web pada PT. Putra 

Anugrah Sejati Kota Palembang 

2. Memenuhi salah satu syarat mata kuliah guna menyelasaikan Pendidikan 

Diploma III Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwjaya. 

1.4.2.  Manfaat 

Adapun manfaat dari penulisan Laporan Akhir ini adalah : 

1. Dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mengelola gaji karyawan tidak 

tetap dan pembuatan laporan penggajian karyawan yang tidak tetap pada PT. 

Putra Anugrah Sejati. 

2. Bagi Pihak Lain, yaitu dapat dijadikan sebagai referensi untuk di masa yang 

akan datang. 
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1.5. Metode Penelitian 

1.5.1.  Lokasi Pengumpulan Data 

 Lokasi pengambilan data yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di 

PT. Putra Anurgrah Sejati Kota Palembang, yang beralamat di jalan Jl. Soekarno 

Hatta No. 88 Palembang Sumatera Selatan. Dengan waktu perlaksanaan selama 

tiga bulan terhitung dari tanggal 23 april 2019 – 23 juli 2019. 

1.5.2. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer yaitu data utama yang memerlukan interkasi langsung. Adapun 

cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu, berupa 

pengamatan langsung yang dilakukan di PT. Putra Anugrah Sejati Kota 

Palembang dengan mengamati aliran – aliran informasi yang ada. 

2. Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dari 

mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan menggunakan 

literal-literal kepustakaan meliputi Laporan Magang dari Alumni-alumni, 

meminjam buku, browsing diinternet, hingga mengumpulkan data - data 

karyawan pada PT. Putra Anugrah Sejati Kota Palembang 

 

1.6. Sistematika Penulisan Laporan 

  secara umum, penulisan laporan akhir ini terbagi dalam lima bab yang 

nantinya saling berkaitan satu sama lain dan  meberikan gambaran yang jelas 

terhadap penyusunan laporan akhir ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai 

berikut:  
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BAB ini mengemukakan garis besar mengenai laporan akhir ini secara 

singkat dan jelas mengenai Latar Belakang pengambilan Judul, 

Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan dan Manfaat penyusunan 

laporan, Metode pengumpulan data dan Sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB ini menjelaskan teori umum, teori khusus, teori judul dan teori 

program serta menguraikan pendapat para ahli, yang berkaitan dengan 

judul, dengan sistem  yang dipakai dan sistem yang akan dibuat, dan 

berkaitan dengan perancangan sistem. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas uraian mengenai sejarah berdirinya PT. Putra 

Anugrah Sejati Kota Palembang, Visi dan Misi Perusahaan dan Stuktur 

Organisasi pada PT. Putra Anugrah Sejati Kota Palembang. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang tentang uraian dan bahasan mengenai 

perancangan system informasi yang meliputi alat dan bahan yang 

digunakan dalam penulisan laporan akhir, definisi masalah studi 

kelayakan, rancangan sistem informasi yang baru, serta hasil dari proses 

pembuatan program sistem informasi tersebut.  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berguna bagi semua pihak 

dan sebagai tahun tinjauan untuk pihak yang membacanya. 


