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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin pesat, penggunaan komputer memegang peranan yang penting untuk 

mempermudah penyelesaian suatu pekerjaan. Salah satunya adalah penerapannya 

pada pengelolaan gaji karyawan.  

 Sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang 

memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf serta 

untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Prosedur yang disesuaikan dengan 

kebijakan gaji tiap – tiap organisasi, dan merupakan kebijakan yang dianggap 

objektif. Sistem penggajian dan pengupahan adalah jaringan prosedur yang terdiri 

dari prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, dan prosedur 

pembayaran gaji. 

 Saat ini banyak perusahaan membutuhkan sistem penggajian yang lebih bisa 

mengoptimalkan pengolahan data gaji karyawannya secara cepat dan akurat. 

Namun belum semua perusahaan menerapkan sistem penggajian yang 

terkomputerisasi, salah satunya CV. Sumber Berkah Indonesia yang menggunakan 

sistem penggajian terkomputerisasi namun sederhana yaitu menggunakan software 

Ms. Excel sehingga dalam pengolahan datanya mengalami hambatan terjadinya 

proses kesalahan perhitungan gaji karyawan, upah lembur, tunjangan, bonus,  

potongan, dan laporan gaji yang proses perhitungannya berulang – ulang dari tiap 

karyawan. Hal ini sangat menghambat dalam penyampaian laporan penggajian 

kepada pemilik. Jika masalah ini dibiarkan berlanjut maka akan mengakibatkan 

sistem kerja menjadi kurang efektif. 

 CV. Sumber Berkah Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak pada bidang pembuatan Sirup Jahe. CV ini beralamat di Jalan Sorowajan 

nomor 102, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. 
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 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis merancang sistem ini dengan mengambil judul “Sistem Penggajian Di CV. 

Sumber Berkah Indonesia Berbasis Web”. 

 

1.2 Tujuan 

 Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk membuat sistem 

perhitungan gaji karyawan berbasis web pada CV. Sumber Berkah Indonesia agar 

dapat mempermudah proses perhitungan gaji. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan penjelasan dan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, 

maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam tugas akhir ini adalah bagaimana 

membuat sebuah program sistem penggajian berbasis web untuk membantu bagian 

administrasi dalam pengolahan gaji karyawan, perhitungan gaji, dan pembuatan 

laporan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang akan dibahas agar penyusunan Tugas Akhir ini dapat 

lebih terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Sistem yang dirancang berbasis web terbatas pada pengolahan data penggajian di 

CV. Sumber Berkah Indonesia. 

2. Informasi yang dihasilkan berupa daftar pengguna, daftar pegawai, daftar jabatan, 

daftar presensi, daftar gaji, slip gaji, laporan gaji per-periode, laporan gaji per-

bulan, laporan gaji per-jabatan, dan jurnal umum. 

3. Sistem ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data 

My SQL. 

4. Sistem ini terbatas pada proses perhitungan gaji dan pembuatan laporan. 

5. Penggajian karyawan dilakukan setiap bulan.  


