
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di zaman perkembangan teknologi yang tengah pesat ini, menyebabkan  

dampak bagi sebagian manusia yang berkeinginan untuk melakukan sesuatu 

dengan serba mudah dan cepat untuk meningkatkan performa perusahaan dan 

mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Dengan adanya bantuan teknologi 

informasi dengan cepat sehingga lebih unggul dibanding dengan para pesaing 

lainnya.  

PT DBL Indonesia merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam 

bidang sport management, khususnya dalam bidang olahraga basket. Berdiri sejak 

tahun 2009, PT DBL Indonesia adalah anggota dari Jawa Pos Group, jaringan 

media terbesar Indonesia. Dimulai dengan hanya 5 staf, sekarang perusahan ini 

memiliki lebih dari 170 karyawan paruh waktu. 

Pihak Human Resource Development atau HRD selaku divisi yang 

bertanggung jawab terhadap penggajian memiliki permasalahan, yaitu proses 

pembuatan laporan penggajian yang memakan waktu lama dan rumit. Hal ini 

dikarenakan data presensi karyawan masih harus diolah lagi untuk medapatkan 

jumlah gaji per karyawan beserta uang makan. PT DBL Indonesia membutuhkan 

aplikasi yang mempermudah bagian HRD dalam proses perhitungan gaji dan 

pembuatan laporan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukan suatu aplikasi 

pengolahan data penggajian beserta laporannya untuk meningkatkan kinerja 



 

 

sistem maupun mempermudah proses pengolahan data sehingga bisa dilakukan 

dengan cepat dan akurat.  

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

dalam kerja praktik ini adalah bagaimana merancang bangun aplikasi penggajian 

karyawan beserta laporan penggajian yang sesuai dengan proses bisnis 

perusahaan.  

1.3   Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dibuat batasan masalah 

sebagai berikut:  

a. Aplikasi ini hanya membahas proses perhitungan penggajian karyawan, uang 

makan, dan tunjangan. 

b. Aplikasi tidak membahas proses absensi karyawan.   

c. Aplikasi hanya dapat mencetak slip gaji karyawan. 

1.4   Tujuan  

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan dirancangnya 

aplikasi penggajian pada PT DBL Indonesia adalah untuk mempermudah proses 

penyimpanan data, perhitungan penggajian, serta pembuatan laporan gaji guna 

mengatasi permasalahan yang dihadapi serta meningkatkan keakuratan data yang 

akan diperoleh. 

  



 

 

1.5   Manfaat  

a. Bagi Mahasiswa 

Manfaat yang dapat diperoleh bagi mahasiswa adalah agar dapat 

memahami berbagai sistem kerja yang ada di perusahaan, dapat menerapkan 

sekaligus mengembangkan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan dengan 

kerja lapangan, memperoleh kesempatan berlatih pada dunia pekerjaan, dan 

menambah wawasan maupun pengetahuan untuk mempersiapkan diri baik 

secara teoritis maupun secara praktis untuk menghadapi dunia pekerjaan. 

b. Bagi Perusahaan 

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yaitu mempererat hubungan 

antara perusahaan dan perguruan tinggi, perusahaan  mendapat bantuan 

tenaga dari mahasiswa – mahasiswa yang melakukan Kerja Praktik, 

memudahkan perusahaan dalam mencari tenaga kerja di bidang teknologi 

informasi, dan perusahaan dapat terbantu dengan adanya aplikasi yang telah 

dibuat oleh mahasiswa. 

c. Bagi Akademik 

Manfaat yang didapat bagi akademik adalah perguruan tinggi 

memperoleh masukan dan cara untuk meningkatkan kualitas lulusannya 

melalui pengalaman Kerja Praktik, dan adanya jalinan kerjasama dengan 

dunia usaha, lembaga BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan instansi 

pemerintahan.  



 

 

1.6   Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan ini memberikan penjelasan menyeluruh 

terhadap masalah yang sedang dibahas, maka sistematika penulisan dapat dibagi 

dalam beberapa bab, sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, 

sedangkan inti dari permasalahan digambarkan dalam perumusan 

masalah, kemudian menjelaskan batasan masalah dari sistem yang 

dibuat sehingga tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya menjelaskan tujuan pembuatan sistem serta manfaat 

yang diperoleh hingga diakhiri dengan sistematika penulisan 

laporan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai 

perusahaan, sejarah berdirinya, visi-misi-tujuan organisasi, dan 

struktur organisasi PT DBL Indonesia. 

BAB III  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan beberapa teori singkat yang berhubugan 

dengan pembuatan rancang bangun aplikasi penggajian karyawan 

pada PT DBL Indonesia. Landasan teori yang dibahas berupa 

landasan dari  teori yang terkait dengan masalah, yang digunakan 

untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. 

  



 

 

BAB IV  DISKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Pada bab ini membahas gambaran sistem yang sedang berjalan 

dalam bentuk Document Flow serta dalam bentuk System Flow, 

Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram mengenai 

perancangan sistem yang dibuat. Selain itu juga disertai struktur 

table, desain input dan output serta detail aplikasi sistem informasi 

penggajian. 

BAB V  PENUTUP 

Pada Bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari perancangan dan 

pembuatan sistem informasi penggajian pada PT DBL Indonesia.  


