
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT. Karana Line Surabaya merupakan cabang dari perusahaan pelayaran 

yang ada di Jakarta. Dalam perkembangannya untuk meningkatkan kualitas dari 

sisi operasional PT. Karana Line Surabaya sering mendapatkan upgrade sistem 

yang lebih baik demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pegawai. 

Meskipun dari sisi operasional mereka mempunyai sistem dan aplikasi yang dapat 

membantu pekerjaan, pada kenyataannya mereka juga sering mengalami kendala 

dari sisi lainnya. Salah satunya adalah dari bagian keuangan, yang sering 

mengalami kesulitan dalam hal penggajian karyawan. 

Sistem penggajian pada PT. Karana Line Surabaya saat ini menggunakan 

Microsoft Excel untuk semua pencatatan yang berhubungan dengan gaji 

karyawan. Pengisian data-data gaji membutuhkan waktu lama, belum lagi ketika 

ada perubahan pada detail gaji yang diharuskan untuk mengubah form tersebut. 

PT. Karana Line Surabaya yang bergerak di bidang pelayaran akan sangat 

sibuk ketika ada kapal yang datang. Semua karyawan akan difokuskan pada 

operasional tak terkecuali bagian keuangan. Ada suatu waktu dimana bagian 

keuangan sering lembur untuk mengerjakan gaji para karyawan dan ini sering 

terjadi. Meskipun sudah terkomputerisasi dan menggunakan aplikasi Microsoft 

Excel untuk melakukannya, pada penerapannya ternyata sering mengalami 

kendala seperti banyaknya berkas-berkas file yang harus dicari ketika dibutuhkan 

dan rawan hilang karena tercampur dengan file lain, ataupun rusak karena terkena 

virus. 



Melihat berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan, maka dibuatlah 

Rancang Bangun Aplikasi Penggajian untuk PT. Karana Line Surabaya. Aplikasi 

ini berfungsi sebagai pencatatan dan pengelolaan data gaji beserta detail dengan 

mudah dan efisien. Penerapan aplikasi ini diharapkan dapat membantu bagian 

keuangan dalam hal manajemen gaji karyawan. Mulai dari pendataan data 

karyawan  produktivitas dan efektivitas perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka 

diperoleh suatu rumusan masalah yaitu bagaimana merancang bangun aplikasi 

penggajian pada PT. Karana Line Surabaya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mempermudah dalam perancangan aplikasi pengajian ini maka 

perlu ada batasan yang jelas. Pada perancangan aplikasi di PT. Karana Line 

Surabaya dibatasi beberapa hal, yaitu: 

1. Aplikasi ini dibuat hanya untuk PT. Karana Line Surabaya. 

2. Aplikasi ini tidak menangani absensi karyawan. 

3. Aplikasi ini tidak menangani perhitungan pajak. 

4. Aplikasi yang dibuat berbasis web. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari permasalahan di atas adalah untuk merancang bangun aplikasi 

penggajian di PT. Karana Line Surabaya, dimana aplikasi tersebut dapat 

menghasilkan laporan-laporan yang diharapkan perusahaan. 



1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan untuk aplikasi penggajian ini untuk PT. Karana 

Line adalah sebagai berikut: 

1. Memudahkan pekerjaan untuk bagian keuangan. 

2. Mengurangi dampak negatif dari human error. 

 

1.6 Sistematik Penulisan 

Di dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, secara sistematik diatur 

dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab untuk 

memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap permasalahan yang dibahas. 

Adapun urutan dari bab pertama sampai dengan bab terakhir adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini di uraikan secara umum tentang latar belakang 

masalah, inti dari permasalahan yang ada pada rumusan masalah, 

pembatasan masalah yang menjelaskan batasan-batasan yang 

dibuat dari sistem sehingga tidak keluar dari pembahasan, tujuan 

dari penelitian berupa harapan dari hasil yang akan dicapai, 

manfaat aplikasi untuk perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan 

membuat sistematika penulisan laporan kerja praktik. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, 

perkembangan perusahaan, dan identitas serta legalitas perusahaan. 

 

 



BAB III LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan secara singkat teori-teori yang berhubungan 

dengan kerja praktik yang meliputi konsep dasar sistem informasi, 

pengantar dan penjelasan tool yang digunakan dalam mendesain 

sistem dan penjelasan singkat mengenai perangkat lunak yang 

digunakan dalam pengembangan sistem. 

BAB IV DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Bab ini berisi uraian tentang tugas yang dikerjakan pada saat kerja 

praktik yaitu dari menganalisa sistem, mendesain sistem dimulai 

dari system flow, context diagram, data flow diagram (DFD), dan 

input-output (IO). 

BAB V PENUTUP 

Berisi evaluasi program dan kesimpulan dari aplikasi yang telah 

dibuat. 
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