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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karyawan bekerja sesuai dengan peraturan, waktu, dan tuntutan perusahaan. 

Dibalik kewajiban yang di tanggung karyawan, karyawan juga memiliki hak atas 

hasil kerjanya, di mana hak tersebut dibayarkan sesuai dengan waktu dan 

ketentuan yang telah di sepakati sebelumnya. Hak tersebut disebut dengan gaji. 

Gaji merupakan wujud imbalan yang diberikan perusahaan kepada 

pegawainya yang telah memberikan tenaganya untuk melangsungkan kehidupan 

perusahaan. Gaji merupakan unsur dari salah satu unsur penting bagi perusahaan, 

karena jika gaji yang diberikan terlalu kecil maka kinerja karyawan tidak akan 

tinggi atau operasional perusahaan akan terganggu.  

Dalam sebuah perusahaan, baik yang berskala kecil, menengah ataupun 

besar, sistem pembayaran gaji menjadi elemen penting yang perlu dipelihara 

kelangsungannya, sebab sistem pembayaran gaji dapat menjadi cerminan dari 

keadaan sebuah perusahaan dalam mengelola suatu sistem yang berhubungan 

dengan ketenagakerjaan. 

Sistem pembayaran gaji yang baik dan efektifpun menjadi sebuah keharusan 

bagi sebuah perusahaan. Ada beberapa hal yang menyebabkan permasalahan 

dalam pembayaran gaji. Pertama, banyak perusahaan kecil maupun besar belum 

mempunyai sistem penggajian yang baik. Kedua, adanya kesenjangan antara level 

pekerja karena penetapan nominal gaji yang tidak berdasar. 
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Sistem pembayaran gaji karyawan memiliki fungsi penting dan menjadi 

tanggung jawab manajemen sumber daya manusia karena gaji adalah pemberian 

pembayaran financial kepada karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang 

telah dilaksanakan. Sistem pembayaran gaji merupakan proses yang menentukan 

tingkat penggajian karyawan, memotivasi karyawan serta mengendalikan 

pembayaran gaji karyawan. Sistem penggajian yang baik akan melancarkan 

aktivitas perusahaan dan tidak akan menimbulkan permasalahan bagi karyawan, 

mengingat gaji adalah bagian yang penting bagi karyawan. 

Sistem pembayaran gaji ini perlu mendapat perhatian khusus sebab 

berkaitan langsung dengan kinerja karyawan yang dampaknya berakibat langsung 

kepada kinerja perusahaan. Jika sistem pembayaran gaji tidak berjalan dengan 

baik, maka akan menyebabkan penurunan terhadap kinerja karyawan yang 

berakibat juga pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Maka dari itu, sistem 

pembayaran gaji karyawan hendaknya dilakukan sesuai dengan kebijakan yang 

berlaku dalam perusahaan dan dengan kebijakan yang adil. 

PT Raja Rasa Alami adalah satu–satunya perusahaan Franchise untuk 

Brand Shiny Tea di Indonesia yang bergerak dalam bidang Beverage/minuman 

Bubble Tea. Shiny Tea sendiri adalah minuman berbahan dasar teh yang berasal 

dari Taiwan dengan tujuan yaitu membawakan Customer minuman berbasis 

teh yang terbaik. Pada PT Raja Rasa Alami, masalah pembayaran gaji merupakan 

masalah yang sangat penting, karena berpengaruh terhadap   

Dari uraian yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk memilih judul 

“Analisis Sistem Pembayaran Gaji Karyawan Pada PT Raja Rasa Alami 

Jakarta” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis 

memaparkan beberapa perumusan masalah yang akan di teliti, diantaranya : 

1. Bagaimana sistem pembayaran gaji karyawan pada PT Raja Rasa Alami ? 

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembayaran gaji pada PT Raja Rasa 

Alami ? 

3. Apa saja kendala dan bagaimana cara mengatasinya dalam melaksanakan 

pembayaran gaji pada PT Raja Rasa Alami ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran gaji karyawan pada PT Raja Rasa 

Alami. 

2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembayaran gaji pada PT Raja 

Rasa Alami. 

3. Untuk mengetahui kendala dan cara mengatasinya dalam melaksanakan 

pembayaran gaji pada PT Raja Rasa Alami. 

Adapun manfaat dari Tugas Akhir ini sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan penulis dalam bidang yang diteliti baik secara 

teoritis maupun praktek terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat 

menetukan dan membedakan gaji karyawan, sistem pembayaran gaji, serta 

mengetahui kendala apa saja yang ada ketika melakukan pembayaran gaji 

karyawan. 
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2. Bagi Perusahaan 

Dapat menjadi bahan masukan dalam memberi gambaran tentang sistem 

penggajian yang telah dilaksanakan agar dapat lebih terawasi untuk 

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan referensi tentang salah satu sistem penggajian sebuah 

perusahaan apabila pembaca akan mengambil judul karya ilmiah yang 

sama. 

 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

pembuatan tugas akhir ini yaitu : 

1. Pengamatan Langsung ( Observasi) 

Melakukan penelitian secara langsung dan mengamati secara dekat tentang objek 

yang akan diteliti pada PT Raja Rasa Alami. 

2. Wawancara (Interview)       

Melakukan wawancara atau tanya-jawab mengenai sistem pembayaran gaji dan 

data atau informasi yang diperlukan penulis kepada pihak yang terkait yaitu Ibu 

Ayu Wulan Supratiwi selaku Kepala Bagian Keuangan. 

3. Metode Studi Dokumentasi 

Penulis memperoleh data dari PT Raja Rasa Alami maupun dengan mempelajari 

buku-buku, dokumen dan peraturan-peraturan tertulis yang ada kaitannya dengan 

obyek yang penulis teliti. 
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1.5 Ruang Lingkup  

Dalam penulisan Tugas Akhir pada PT Raja Rasa, penulis membatasi 

pembahasan hanya pada pelaksanaan sistem pembayaran gaji karyawan kantor, 

yaitu meliputi ketentuan, proses pembayaran gaji, jenis sistem pembayaran gaji, 

pelaksanaan, serta kendala dan cara mengatasi kendala pembayaran gaji pada PT 

Raja Rasa Alami. Pelaksanaan penelitian ini di lakukan pada bulan Januari sampai 

dengan bulan Maret 2017. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan memberikan garis-garis besar mengenai pokok 

permasalahan yang dibahas pada Tugas Akhir ini. Adapun sistematika penulisan 

yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini merupakan awal dari penulisan Tugas Ak

hir di mana berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penulisan, metode penelitian, ruang lingkup, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Menjelaskan hal-hal teoritis yang berkaitan dengan sistem 

pembayaran, gaji, sistem pembayaran gaji dan teori-teori 

pendukung lainnya. 

BAB III  PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang profil tempat penelitian, struktur 

organisasi perusahaan dan deskripsi tugas karyawan, serta data 



6 
 

 
 

penelitian yang menjelaskan tentang prosedur perhitungan gaji 

karyawan, sistem pembayaran gaji karyawan, serta kendala yang 

dihadapi dan cara mengatasai kendala dalam proses perhitungan 

gaji karyawan yang dilakukan oleh PT Raja Rasa Alami. 

BAB VI PENUTUP 

Bab penutup meliputi kesimpulan dari masalah yang dibahas dan 

saran-saran yang diharapkan bermanfaat sesuai dengan maksud 

dan tujuan penelitian. 

 

 

 

 

 


