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BAB III 

ANALISA SISTEM BERJALAN 

 

3.1. Umum 

PT. Jaya Pratama Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

transportasi, dan trading. Bertolak dari pengalaman dan kemampuan sumber daya 

yang dimiliki oleh personil PT. Jaya Pratama Perkasa, maka kami berniat untuk 

mengembangkan suatu sistem kerja yang tepat, efektif serta berhasil guna sehingga 

memberikan nilai pelayanan yang tinggi bagi para klien kami. Akan tetapi lebih dari 

itu semua PT. Jaya Pratama Perkasa menyadari sepenuhnya bahwa cita-cita ini 

tentunya hanya akan tercapai dan terbukti bila diberikan kepercayaan serta 

kesempatan kerja dari para klien / rekanan. 

PT. Jaya Pratama Perkasa disesuaikan atas beberapa golongan. Golongan 

tersebut diatas berdasarkan  pada status dan jabatan dari masing-masing karyawan. 

Para karyawan juga mendapakan beberapa tunjangan dan potongan dimana 

didasarkan juga pada status dan jabatan karyawan pada masing-masing bagian dalam 

perusahaan. 

3.2. Tinjauan Perusahaan 

Perusahaan adalah merupakan suatu sistem yang bersifat fisik yang dikelola 

dengan menggunakan suatu sistem konseptual atau informasi. Tinjauan perusahaan 

merupakan hal-hal mengenai sejarah terbentuknya perusahaan. Struktur organisasi 

dan fungsi dari struktur organisasi tersebut. 
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3.2.1. Sejarah Perusahaan 

PT. Jaya Pratama Perkasa adalah suatu perusahaan swasta nasional yang 

didirikan pada hari senin  tanggal 9 Januari 2006 dengan Nomor SIUP:  03465/P/-

01/1.824.271 berdasarkan akta notaris Bambang Suwondo SH nomor 30 tanggal 29 

Januari 2006 di Tangerang (perubahan dari CV.SUMBER JAYA akta notaris no : 26 

). Dan dengan akta perubahan  Nomor : AHU 91124.AH.01.02 tahun 2008, yang 

bergerak dalam bidang jasa Transporter dan Trading. 

Dengan berlandasan suatu cita-cita bahwa ikut berperan serta partisipasi secara 

aktif dan bertanggung jawab adalah salah satu wujud nyata dalam mensukseskan 

serta keberhasilan dalam tujuan akhir dari suatu perusahaan. 

Untuk mencapai hal tersebut di atas kami PT. Jaya Pratama Perkasa 

memanifestasikan dalam berbagai sektor usaha yang meliputi : 

1. Bidang Jasa Transporter 

Meliputi jasa ekspedisi pengiriman barang via darat dan laut ke wilayah seluruh 

Indonesia pada khususnya dan wilayah lain ke seluruh Indonesia. 

2. Bidang Trading (Perdagangan Umum / Supplier) 

Meliputi perdagangan, hasil bumi yaitu kopra (bahan baku minyak kelapa), 

jagung, lada, kakao dan mineral minyak bumi yaitu batu bara dan pasir besi. 
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3.2.2. Struktur Organisasi dan Fungsi 

Di bawah ini adalah struktur organisasi pada PT. Jaya Pratama Perkasa 

 

                                                       Bord Of Director 

 

                                                                  Director 

 

                                                           General Manager 

 

  

         Manager Operational                                                           Manager Marketing                         

 

 

  

 Accounting     Finance    Administrasi      Operational     Logistic     Sales    Collector 

                                 Billing 

 

Gambar III.1 Struktur Organisasi PT. Jaya Pratama Perkasa 

 

 Berikut ini adalah  uraian  tugas dan fungsi masing-masing badan terkait yang 

terdapat pada PT. Jaya Pratama Perkasa: 

4. Bord Of Director (Direksi) 

a. Memimpin dan mengurus perseroan. 

b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan. 

c. Bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas untuk kepentingan 

perseroan sesuai ketentuan yang berlaku. 
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d. Bertanggung jawab secara pribadi jika bersalah atau lalai dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

e. Mempunyai keputusan tertinggi dalam pengambilan keputusan. 

f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanan modal kerja yang akan 

dilaksanakan oleh Direktur. 

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur utama sesuai dengan 

program kerja tahunan. 

5. Director (Direktur) 

a. Menyampaikan laporan kepada komisaris. 

b. Memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan. 

c. Memotivasi karyawan dengan memberi insentif yang sesuai dengan 

wewenang yang diterima dari komisaris. 

d. Menjalankan kepemimpinan manajemen. 

e. Menanamkan kedisiplinan dengan memberikan hukuman yang sesuai 

dengan kesalahan bawahan. 

f. Membuat keputusan-keputusan yang vital dan fundamental bagi 

perusahaan. 

g. Memberikan pelimpahan tugas kepada General Manager, Operasional 

Manager, Marketing Manager dan bagian keuangan. 

6. General Manager (Manajer Umum) 

a. Bertanggung jawab atas data dan semua pengarsipan data perusahaan. 

b. Membuat lapaoran pertanggung jawaban kepada Direktur. 
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c. Membantu direktur dalam mengolah sumber daya perusahaan. 

d. Mengkoordinasikan semua krani dalam pengiriman.   

7. Operations Manager (Manajer Operasional) 

a. Melaksanakan kegiatan dalam melaksanakan tugas teknis perusahaan 

terutama dalam operasionalnya. 

b. Mengawasi jalur proses pengiriman barang agar terjamin kelancaran  

proses kerjanya. 

c. Membuat laporan pertanggung jawaban kerja kepada Direktur. 

d. Menyusun  penempatan kerja dalam setiap proyek. 

e. Mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh supir dan krani. 

f. Mengawasi kegiatan teknisi dan operational dari setiap pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh tenaga ahli melalui koordinator setiap proyek. 

8. Marketing Manager (Manajer Pemasaran) 

Melakukan perencanaan, strategis, kegiatan promosi serta mengorganisir semua 

aktivitas pemasaran dan strategis marketing guna memastikan target 

departemen yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

9. Accounting (Bagian Keuangan) 

a. Bertanggung jawab atas pembayaran upah gaji karyawan. 

b. Bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan kepada Direktur. 

c. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol kas perusahaan (cash 

flow) terutama pengolahan hutang dan piutang sehingga memastikan 

ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi 

keuangan. 
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d. Mengelola fungsi Administrasi keuangan dalam memproses data dan 

informasi keuangan untuk menghasilkan laporan yang dibutuhkan 

perusahaan secara akurat dan tepat waktu. 

e. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan 

dan mengontrol anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana 

secara efektif dan efesien dalam menunjang kegiatan operasional 

perusahaan. 

f. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan 

pembayaran pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu dan sesuai 

dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 

g. Mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa keuangan 

untuk dapat memberikan masukkan dari sisi keuangan bagi pimpinan 

perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis,baik untuk kebutuhan 

investasi, ekspansi, operational maupun kondisi keuangan lainnya. 

10. Finance (Staff Keuangan) 

a. Membuat surat-surat. 

b. Mengurusi pajak. 

c. Menyimpan arsip atau surat. 

d. Menyusun serta membuat jadwal kegiatan pimpinan. 

e. Mengkonsep surat-surat perjanjian kerjasam dengan relasi ataupun intasi 

dari luar. 

f. Melakukan penginputan semua transaksi keuangan dalam program . 

g. Melakukan pembayaran kepada rekanan. 
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h. Berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan 

aktivitas keuangan perusahaan. 

i. Menerima dokumen dari vendor internal maupun eksternal. 

j. Menyiapkan  penawaran harga untuk tagihan ke vendor. 

11. Administrasi Billing dan Invoice (Bagian penagih dan Faktur) 

a. Membuat tagihan ke pihak customer per hari. 

b. Melakukan proses pengiriman invoice sampai ke customer. 

c. Mereport surat jalan yang sudah ditagihkan mingguan. 

12. Operations (Operational) 

a. Mengkoordinir seluruh kegiatan muatan. 

b. Mengarahkan team dan memberi petunjuk tentang aturan yang telah 

ditentukan didalam pengiriman. 

c. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan supir.  

13. Logistics ( Logistik) 

a. Melakukan pengadaan barang yang diperlukan para unit kerja lain guna 

mendukung pelayanan dan operasional perusahaan. 

b. Melakukan analisa kebutuhan pengadaan barang yang diminta oleh unit 

kerja lain. 

c. Melakukan kegiatan pemeliharaan, penyusunan planning dan scheduling  

dan pencatatan-pencatatan yang berhubungan dengan biaya-biaya yang 

terjadi dalam melakukan kegiatan. 

d. Melakukan pengecakan dan pemeriksaan secara berkala terhadap mesin/ 

peralatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan selalu 
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mempunyai fasilitas mesin/peralatan yang baik untuk menjamin 

kelancaran proses kerja. 

14. Sales (Pemasaran) 

a. Bagian yang memperkenalkan perusahaan kepada perusahaan-perusahaan 

lain melalui jasa yang di tawarkan oleh perusahaan tersebut. 

b. Menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dengan cara menjual jasa 

produk dari perusahaan tersebut. 

15. Collector  (Kolektor) 

a. Menagih kepada customer untuk pembayaran jasa yang sudah dikontrak 

pada perusahaan tersebut. 

b. Mengirim surat. 

3.3.  Proses Bisnis Sistem Berjalan 

Proses bisnis sistem berjalan yang dipakai PT. Jaya Pratama Perkasa adalah 

sistem penggajian secara manual. Pada proses ini bagian personalia mengambil data 

absensi karyawan untuk merekap kehadiran, menghitung gaji dan bonus  para 

karyawan dalam 1 bulan. Perhitungan gaji bersih dapat dibayarkan kepada karyawan 

setelah dilakukan potongan hutang dan keterlambatan masuk kerja. Setelah 

pemeriksaan dan perhitungan gaji selesai, maka selanjutnya, laporan gaji karyawan 

akan di cetak untuk diberikan kepada Direktur dan meminta persetujuan (Approval), 

jika Direktur menyetujui maka personalia akan melakukan pembayaran gaji dan 

setelah itu personalia akan membuat lembar slip gaji sebagai bukti pembayaran yang 

sah(apabila sudah disetujui). Slip gaji akan dibuatkan 3 rangkap, lembar asli untuk 
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karyawan, lembar copy ke 2 untuk arsip personalia dan lembar copy ke 3 untuk 

keuangan. 

3.4. Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language di maksudkan untuk memperjelas, 

menggambarkan secara nyata dan juga mempermudah untuk memahami sistem. pada 

PT. Jaya Pratama Perkasa adalah sebagai berikut :  

3.4.1. Activity Diagram 

 

Gambar III.2 Activity Diagram Proses Bisnis Sistem Berjalan 

  

 act Diagram Sistem Berjalan

KeuanganHRD DirekturKaryawan

Start

Memeriksa Rekap 

Gaj i dan Kehadiran 

Karyawan

Melakukan Pembayaran 

Gaj i

Melakukan Absen Rekap Absen Kehadiran 

Karyawan

Hitung Gaj i dan Bonus

Hutang

Mengajukan Permohonan 

Gaj i Menyetujui

Membuat Laporan Gaj i
Menerima Gaj i Menerima Laporan 

Pembayaran Gaj i

Finish



36 
 

3.5. Spesifikasi Sistem Berjalan 

Karena banyaknya proses yang ada di PT. Jaya Pratama Perkasa  maka penulis 

hanya membatasi sistem penggajian. Sistem penggajian adalah suatu cara yang 

dipakai oleh suatu perusahaan dalam menghitung besarnya gaji sebagai timbal jasa 

yang diberikan oleh perusahaan dengan mengerjakan suatu pekerjaan yang sesuai 

dengan ketentuan perusahaan. Spesifikasi sistem berjalan merupakan pembahasan 

mengenai bentuk dokumen yang mempunyai peranan dalam proses penggajian pada 

PT. Jaya Pratama Perkasa. 

3.4.1. Spesifikasi Bentuk Dokumen Masukan 

Dokumen input atau dokumen masukan adalah segala bentuk dokumen 

masukan baik berasal dari lingkungan dalam maupun lingkuan luar. Adapun 

dokumen input tersebut adalah : 

1. Nama Dokumen : Absensi 

Fungsi   : Bukti kehadiran karyawan setiap hari kerja 

Sumber   : Karyawan 

Tujuan   : HRD 

Media   : Kertas 

Frekuensi  : Setiap hari kerja 

Jumlah   : Satu Berkas 

Bentuk   : Lampiran A-1 
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3.4.2. Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran 

Dokumen output atau dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen berupa 

dokumen-dokumen yang akan mendukung kegiatan serta merupakan hasil pencatatan 

atau pelaporan. Adapun dokumen output adalah : 

1. Nama Dokumen : Rekap Absensi 

Fungsi   : Laporan mengenai jumlah kehadiran seluruh pegawai 

Sumber   : Personalia 

Tujuan   : Direktur 

Media   : Kertas 

Frekuensi  : Bulanan 

Jumlah   : Satu Lembar 

Bentuk   : Lampiran B-1 

2. Nama Dokumen : Data Gaji 

Fungsi   : Untuk mengetahui data gaji karyawan 

Sumber   : Arsip Gaji 

Tujuan   : Direktur 

Media   : Kertas 

Frekuensi  : SetiapBulan 

Jumlah   : Satu Lembar 

Bentuk   : Lampiran B-2 
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3. Nama Dokumen : Slip Gaji 

Fungsi   : Tanda bukti jumlah penerimaan gaji setiap karyawan  

      dan untuk mengetahui tambahan dan potongan. 

Sumber   : Personalia 

Tujuan   : Karyawan 

Media   : Kertas 

Frekuensi  : SetiapBulan 

Jumlah   : Dua Rangkap 

Bentuk   : Lampiran B-3 

4. Nama Dokumen : Laporan Gaji 

Fungsi   : Mengetahui total gaji keseluruhan setiap bulan 

Sumber   : Keuangan 

Tujuan   : Direktur 

Media   : Kertas 

Frekuensi  : SetiapBulan 

Jumlah   : Dua Rangkap 

Bentuk   : Lampiran B-4 

3.6. Permasalahan Pokok 

Dari hasil pengamatan penulis, penulis memperoleh beberapa permasalahan 

yang dialami oleh PT. Jaya Pratama Perkasa, yaitu : 

1.  Perhitungan penggajian yang masih manual terkadang mengalami kesalahan, 

hal ini dikarenakan kurangnya ketelitian dari bagain HRD/Human Error. 
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2. Keamanan data yang tersimpan kurang terjamin, jika penggajian diproses 

secara manual. 

3. Informasi yang dihasilkan membutuhkan waktu yang cukup lama. 

3.7. Pemecahan Masalah 

Banyak berbagai masalah yang timbu akibat sistem penggajian manual. Hal 

tersebut terjadi tentu tidak lagi sesuai dengan kemajuan zaman, terutama dibidang 

teknologi komputer. Keuntungan dari penggunaan teknologi komputer/pengolahan 

data dengan terkomputerisasi antara lain : 

1. Dapat meminimalisasi kesalahan yang dikarenakan human error (kesalahan 

yang dikarenakan kekurangan telitian dari pembuat informasi). 

2. Keamanan data yang tersimpan lebih terjamin, tidak akan mudah  rusak. Dapat 

lebih meringkas penyimpanan data atau arsip data yang tidak perlu. 

3. Dengan data diproses secara terkomputerisasi maka informasi yang dihasilkan 

lebih cepat, rapih dan lebih mengikuti perkembangan zaman. 

4. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka penulis berusaha untuk 

membantu menyelesaikan masalah dari perusahaan yang timbul dengan 

membuat program aplikasi sistem penggajian yang menggunakan operating 

sistem Neatbeans IDE 8.1. 

 


