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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Umum 

 Gaji adalah balas jasa atau penghargaan atas jasa seseorang agar dapat 

menjamin dan memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya secara layak. 

Sedangkan arti dari sistem penggajian adalah sistem yang mengatur tata cara 

pemberian gaji kepada pegawai yang didasarkan kepada pertimbangan-

pertimbangan tertentu yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada 

perusahaan atau instansi pemerintah. 

 Sistem penggajian tidak pernah lepas dari pengaruh kenaikan gaji, kenaikan 

pangkat atau jabatan yang dipegang oleh masing-masing karyawan atau pegawai 

sehingga dengan adanya ketentuan itu gaji yang diterima pegawai dapat berubah-

ubah. 

 Dengan adanya komputer sebagai alat pengolah data, maka semua bidang 

dalam suatu perusahaan atau instansi dapat dikomputerisasikan, dalam hal ini 

bidang-bidang yang dianggap penting dan utama  karena hal ini dapat mendukung 

keberhasilan suatu  perusahaan dalam  mencapai tujuannya. 

 Pada PT. Jaya Pratama Perkasa mengalami kesulitan dalam bidang 

penggajian karyawannya karna masih melakukan perhitungan penggajian secara 

manual. Dalam penulisan ini penulis akan mencoba merancang sistem dengan 

menggunakan metode observasi sebagai alat bantu untuk mempermudah 

pengolahan data. Oleh karena itu, penulis menentukan Tugas Akhir yaitu : 
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“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN 

PADA PT. JAYA PRATAMA PERKASA”. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 

 Adapun maksud dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :  

1. Menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama mengikuti 

perkuliahan di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana 

Informatika (AMIK BSI) dan mempraktekan di PT. Jaya Pratama Perkasa. 

2. Menambah pengalaman dan wawasan berfikir penulis. 

3. Untuk mempermudah dan mempercepat proses pengolahan data penggajian. 

 Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat 

yang harus ditempuh pada Program Diploma Tiga (D.III) Jurusan Komputerisasi 

Akuntansi. 

1.3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini diperlukan suatu penelitian lapangan. Penelitian 

dilakukan untuk memperoleh data, fakta serta informasi-informasi yang 

dibutuhkan. Dalam upaya mengumpulkan data, fakta serta informasi yang 

berkembang dengan masalah yang akan dilakukan perlu menggunakan teknik-

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Suatu pengamatan yang khusus dan secara langsung untuk mendapatkan 

data-data yang diperlukan serta untuk mengetahui permasalahan yang 

dihadapi. 
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2. Studi Pustaka 

Metode ini untuk mendukung data yang telah didapat dari perusahan dengan 

referensi dari buku-buku yang mengacu pada bidang yang berkaitan dengan 

penyusunan Tugas Akhir. 

3. Wawancara/Interview 

Memperoleh data dengan bertanya langsung pada karyawan yang 

berwenang dan menguasai bidang ini. Pada metode ini sebelumnya penulis 

menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada karyawan 

terlebih dahulu untuk mengumpulkan data mengenai sistem yang sedang 

dijalankan di PT. Jaya Pratama Perkasa. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

Mengingat luasnya permasalahan yang ada dalam penggajian, maka 

dengan ini penulis membatasi ruang lingkup hanya pada sistem penggajian 

karyawan pada PT. Jaya Pratama Perkasa mulai dari perekapan data absensi 

karyawan, perhitungan gaji, tunjangan dan potongan karyawan, pembayaran gaji 

karyawan sampai pembuatan laporan gaji yang diperlukan untuk pimpinan dan 

sebagai arsip. 


