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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin banyak dan 

luas, salah satunya dalam bidang komputer. Pada saat ini komputer memegang 

peran penting untuk meningkatkan efisiensi kerja. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya instansi perusahaan yang sangat bergantung pada komputer untuk 

mempermudah penyelesaian pekerjaan. Pemanfaatan bidang komputer disetiap 

perusahaan salah satunya untuk pengolahan data gaji karyawan, cara ini digunakan 

agar pengelolaan gaji lebih mudah, cepat dan akurat. Sistem penggajian 

mempunyai tugas untuk mencatat dan memproses data yang akan digunakan untuk 

membayar karyawan atas layanan yang sudah diberikan.  

 Mengingat pentingnya sistem penggajian, maka sistem tersebut harus 

memberikan layanan yang mencukupi bagi karyawan juga dapat membantu 

memberikan informasi berkualitas bagi pihak manajemen dalam pengambilan 

keputusan. Klinik Beauty Careinn yang merupakan salah satu Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kecantikan di Desa Yehembang 

Kauh, Mendoyo, Jembrana, Bali. Sistem penggajian di Klinik Beauty Careinn 

masih dikerjakan secara manual. 

Sistem penggajian di Klinik Beauty Careinn saat ini masih menggunakan 

metode tulis tangan dalam pengolahan gaji. Perhitungan yang terkadang memakan 
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waktu cukup lama dan kurang tepat dapat minumbulkkan kerugian waktu ataupun 

tenaga. Ketidaksesuaian dalam proses pencatatan data gaji dan laporan-laporan 

karyawan pun juga sering terjadi. Contoh kesalahan yang dalam pengimputan data 

uang lembur. Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk membuat 

“Sistem Penggajian di UMKM Beauty Careinn” untuk membantu dalam 

pengelolaan gaji karyawan. Sistem ini berbasis web sehingga mudah diakses 

dimanapun. Pada sistem ini juga akan ditambahkan fitur untuk menghitung 

pinjaman uang yang dipinjam oleh karyawan ke pemilik atau owner Beauty 

Careinn. 

 

1.2 Tujuan 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat Sistem Penggajian di UMKM 

Beauty Careinn. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem 

penggajian untuk membantu pemilik klinik Beauty Careinn dalam pengolahan gaji 

karyawan. 
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1.4 Batasan Masalah  

 Sistem Penggajian di UMKM Beauty Careinn memiliki fasilitas untuk : 

1. Mengolah data penggajian karyawan setiap bulan. 

2. Sistem dapat digunakan untuk menginputkan data gaji pokok, uang 

lembur, bonus tertentu dan tunjangan hari raya. 

3. Sistem dapat dipergunakan untuk menginputkan data absensi oleh 

admin. 

4. Sistem dapat menampilkan laporan gaji karyawan, jurnal penggajian 

dan laporan pinjaman uang. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


