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BAB I 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem informasi dan teknologi komputer berkembang sangat pesat sejalan 

dengan besarnya kebutuhan terhadap informasi. Perkembangan teknologi infomasi 

ini pun tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi komputer, karena 

komputer merupakan media yang dapat memberikan kemudahan bagi manusia 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Perubahan dan dinamika masyarakat yang 

semakin cepat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi sehingga 

memerlukan kualitas informasi yang akurat, cepat dan tepat. 

Dengan pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi, kumpulan data 

yang saling berhubungan satu sama lain dapat diorganisasikan menjadi sebuah file, 

dimana data – data diorganisasikan kemudian disimpan ke dalam komputer untuk 

memudahkan pemakai dalam mengakses data. Dengan  menggunakan sistem dan 

perancangan aplikasi yang terkomputerisasi, maka semua data dapat tersimpan 

dengan rapi, intergrity terjamin, pengolahan data atau informasi dapat dilakukan 

secara cepat, tepat dan akurat dibandingkan cara yang belum menggunakan sistem 

dan aplikasi yang belum terkomputerisasi. 

PT. Wahana Semesta Ilmu merupakan salah satu tempat kursus bahasa 

inggris dewasa premium yang biasa dikenal sebagai Wall Street English. Wall 

Street English di Indonesia memiliki 7 cabang diantaranya 5 cabang berada di DKI 

Jakarta, 1 cabang di tangerang dan 1 cabang di bandung. Wall Street English  

beroperasional setiap hari dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam, sehingga 

membuat karyawan yang berada dicabang bekerja dengan sistem shift. Penjadwalan 

kerja karyawan yang berada di cabang dilakukan oleh kepala cabang dengan cara 

manual. Penjadwalan kerja yag dilakukan dengan cara menentukan jadwal kerja 

setiap karyawan satu persatu dengan cara membuat jadwal kerja diketik microsoft 

word dan dicetak kemudian disebarkan kepada karyawannya dan ditempel di 

dinding pengumuman yang ada di cabang mereka. Cara  seperti ini mempersulit 
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kepala cabang dalam melakukan penjadwalan dan terkadang terjadi kesalahan 

penjadwalan jam kerja, seperti tidak ada yang bekerja disatu hari, atau pada satu 

hari semua staff bekerja pada satu shift yang sama sehingga membuat kepala cabang 

melakukan penjadwalan ulang dan untuk proses pergantian jadwal kerja antara satu 

karyawan dan karyawan lainnya memerlukan waktu tiga sampai empat jam bahkan 

jika kepala cabang tidak bekerja maka pergantian jadwal kerja bisa memerlukan 

waktu satu sampai tiga hari. Sistem penjadwalan kerja secara manual juga 

mempersulit bagian HRD untuk melakukan pemantauan jadwal kerja terutama 

dalam melakukan verifikasi perhitungan lembur karyawannya.  

PT. Wahana Semesta Ilmu memiliki lebih dari 200 karyawan tetap, kontrak 

maupun freelance yang memiliki lokasi kerja dan gaji yang berbeda untuk setiap 

karyawan sesuai dengan kontrak kerja yang sudah di setujui diawal perekrutan. Gaji 

yang disepakati di awal kontrak kerja adalah gaji gross, gaji gross merupakan gaji 

yang belum dikenakan potongan pajak penghasilan dan potongan-potongan 

lainnya. Karena skema gaji yang diberikan adalah skema gaji gross maka dalam 

melakukan perhitungan gaji staff penggajian atau payroll memanfaatkan 

kecanggihan yang ada pada aplikasi microsoft excel untuk melakukan perhitungan 

penggajian dengan menggunakan rumus-rumus yang ada di microsoft excel untuk 

potongan-potongan yang rutin dan mengetikan data bonus atau lembur yang sudah 

dihitung oleh masing-masing department dan untuk slip gaji sendiri staff 

penggajian sudah memiliki draft slip gaji yang disimpan di microsoft word. Payroll 

staff hanya memilih nama karyawan maka slip gaji akan  terisi dengan data gaji 

yang sudah dihitung di microsoft excel. Setelah draft slip gaji terisi staff payroll 

menyimpan file microsoft word tersebut dengan format NIK_Periode Gaji 

kemudian menyimpannya dengan format PDF slip gaji dengan format PDF akan 

diemail ke karyawan. Pada proses pengiriman email sering sekali terjadi kesalahan 

seperti beberapa karyawan tidak mendapatkan email, email masuk ke folder spam 

dan terhapusnya email sebelum di download. Selain proses pengiriman email juga 

memungkinkan terjadinya kesalahan transfer gaji. Uang yang diterima pegawai 

tidak sesuai dengan slip gaji yang diberikan. Untuk saat ini komplain ketidak 

sesuaian gaji dilakukan dengan cara mengrimin email dan menelpon ke staff 
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payroll. Hal ini memungkinkan tidak terepsonnya komplain disebabkan oleh 

beberapa penyebab. 

Kedua kasus diatas menjadi perhatian penulis untuk dapat mengembangkan 

sebuah sistem yang terintegrasi sehinga penjadwalan, pergantian jadwal kerja 

karyawan di cabang dapat dilakukan dengan cepat oleh kepala cabangnya dan HRD 

dapat melakukan pemantauan jam kerja karyawan yang ada dicenter, 

mempermudah staff payroll dalam melakukan penghitungan gaji, pendistribusian 

slip gaji dan komplain gaji serta membatu karyawan dalam menyimpan slip gajinya. 

Berdasarkan tujuan tersebut, maka penulis merumuskan untuk membangun sebuah 

sistem informasi dan diangkat kedalam penulisan tugas akhir dengan judul: 

“SISTEM INFORMASI PENJADWALAN KERJA DAN ELEKTRONIK 

SLIP GAJI STUDY KASUS PT. WAHANA SEMESTA ILMU”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang ada sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat suatu aplikasi penjadwalan kerja karyawan shifting dan 

elektronik slip gaji yang dinamis, sederhana, dan mudah digunakan oleh 

kepala cabang, karyawan, HRD dan payroll? 

2. Bagaimana aplikasi penjadwalan kerja karyawan dapat membantu kepala 

cabang menentukan jadwal kerja karyawan? 

3. Bagaimana aplikasi ini dapat membantu karyawan mempermudah perubahan 

jadwal kerjanya? 

4. Bagaimana aplikasi ini dapat membantu staff payroll dalam melakukan 

perhitungan dan pendistribusian gaji?  

5. Bagaimana aplikasi ini dapat membantu karyawan dalam menyimpan slip 

gaji? 

6. Bagaimana aplikasi ini dapat membantu karyawan melakukan komplain 

ketidak sesuaian gaji yang diterima? 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi penjadwalan jam 

kerja dan elektronik slip gaji ini memiliki batasan masalah meliputi, diantaranya: 

1. Penjadwalan jam kerja untuk karyawan shifting. 

2. Pengajuan perubahan jadwal kerja karyawan shifting.  

3. Persetujuan perubahan jadwal kerja. 

4. Perhitungan gaji karyawan. 

5. Pendistribusian slip gaji. 

6. Pengajuan komplain gaji.  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian dalam perancangan dan pembuatan sistem 

informasi penjadwalan kerja karyawan dan elektronik slip gaji, diantaranya: 

1. Membuat aplikasi yang mudah dimengerti oleh kepala cabang, karyawan, 

HRD dan payroll. 

2. Membantu kepala cabang dalam membuat jadwal kerja karyawan sehingga 

tidak terjadi bentrok jadwal kerja atau jadwal libur antar karyawan. 

3. Membantu karyawan mempermudah perubahan jadwal kerjanya. 

4. Membantu staff payroll dalam melakukan perhitungan dan pendistribusian 

gaji.  

5. Membantu karyawan dalam menyimpan slip gaji. 

6. Membantu karyawan melakukan komplain ketidak sesuaian gaji yang 

diterima. 

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya sistem informasi penjadwalan 

kerja dan elektronik slip gaji ini antara lain, adalah: 

1. Membantu mempermudah penjadwalan kerja karyawan shifting.  

2. Mempermudah pergantian jadwal kerja. 

3. Membantu mempermudah staff payroll dalam melakukan perhitungan gaji 

4. Membantu mempermudah karyawan dalam menyimpan slip gaji.  

5. Membantu karyawan dalam melakukan komplain gaji jika tidak sesuai. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam perancangan sistem informasi ini, penulis menggunakan beberapa 

metode yaitu sebagai berikut: 

A. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara, melakukan wawancara langsung kepada kepala cabang untuk 

mengetahui proses penjadwalan kerja karyawan dan staff payroll untuk 

proses perhitungan gaji dan pendistribusian slip gaji yang sedang terjadi dan 

masalah yang sering terjadi. 

2. Observasi, melakukan pengamatan secara langsung kepada karyawan, kepala 

cabang, staff payroll dan staff HRD dengan melihat proses penjadwalan kerja 

dan penggajian untuk mengetahui masalah serta kebutuhan selain dari hasil 

wawancara.  

3. Studi kepustakaan, metode ini dilakukan dengan cara mempelajari berbagai 

sumber tertulis sebagai refrensi dalam pengembangan sistem ini. 

 

B. Metode Pengembangan Sistem 

Dalam pembuatan sistem informasi penjadwalan kerja dan elektornik slip gaji 

dilakukan dengan metode pengembangan waterfall yang menekankan pada 

pengembangan produk secara berurutan tujuan dari pegembangan ini adalah agar 

terjaganya kualitas dari software dan lengkapnya dokumen pengembangan sistem 

yang dapat digunakan untuk mempermudah pengembangkan sistem selanjutnya. 

Adapun tahapan yang dilakukan dalam pengembangan sistem informasi 

penjadwalan kerja dan elektronik slip gaji ini antara lain: 

1. Planning 

Planning merupakan tahap untuk memahami mengapa sistem informasi 

penjadwalan kerja dan elektronik slip gaji di bangun, mengumpulkan informasi 

tentang permasalahan yang terjadi dan menentukan batasan yang bisa dilakukan 

oleh sistem yang akan di bangun. Adapun hal yang dilakukan pada tahap ini adalah; 
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a. Melakukan wawancara terhadap kepala cabang, staff HR dan staff payroll 

tentang proses penjadwalan kerja dan penggajian yang berlangsung dan 

masalah yang sering terjadi.    

b. Melakukan pengamatan langsung kepada karyawan, kepala cabang, staff 

payroll dan staff HRD dengan melihat proses penjadwalan kerja dan 

penggajian untuk mengetahui masalah dan kebutuhan selain dari hasil 

wawancara. 

Setelah mendapatkan informasi tentang sistem yang sedang berlangsung saat 

ini, maka didapatkan batasan sistem yang akan dibangun adalah sebagai berikut 

sistem dapat melakukan penjadwalan kerja karyawan shifting, sistem dapat 

mempermudah perubahan jadwal kerja, sistem dapat melakukan perhitungan gaji 

meliputi gaji kotor ditambah dengan pendapatan tidak tetap dikurang dengan 

pemotongan tetap. Adapun komponen pemotongan tetap diantaranya  pemotongan 

pajak, pemotongan BPJS kesehatan, ketenagakerjaan dan BPJS pensiun. Sistem 

tidak melakukan perhitungan pendapatan dan pemotongan tidak tetap, sistem hanya 

menerima inputan dari team payroll atas pendapatan atau pemotongan tidak tetap. 

Pemotongan tidak tetap diantaranya pemotongan atas kehadiran dan kedisiplinan 

dan pemotongan pinjaman jika karyawan itu melakukan pinjaman. Untuk 

pendapatan tidak tetap meliputi bonus atau komisi dan lembur. 

 

2. Analysis 

Setelah tahapan planning selesai, maka tahap analysis dilakukan. Tahap 

analysis bertujuan untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis dan 

persyaratan proses dari sistem penjadwalan kerja dan elektronik slip gaji.  Dari hasil 

planning yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang 

dibangun harus dapat melakukan hal-hal berikut, antara lain :  

a. Sistem dapat melakukan penjadwalan jam kerja untuk karyawan shifting agar 

setiap karyawan mendapatkan jam kerja yang sesuai dan tidak ada kesalahan 

penjadwalan. 

b. Karyawan dapat melakukan pengajuan perubahan jadwal kerja.  

c. Kepala cabang dapat melakukan persetujuan perubahan jadwal kerja dan 

sistem mengubah jadwal kerja tersebut. 
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d. Sistem dapat melakukan perhitungan gaji setiap karyawan yang meliputi 

perhitungan pph21, potongan BPJS dan beban tetap lainnya, tetapi sistem 

tidak menghitung uang bonus dan lembur ataupun pengurangan beban yang 

tidak tetap.   

e. Sistem dapat menampilkan slip gaji masing-masing karyawan dan dapat 

dilihat oleh karyawan. 

f. Karyawan dapat melakukan pengajuan komplain gaji jika gaji yang diterima 

tidak sesuai dengan slip gaji. 

3. Design  

Tahapan design adalah tahap mempersiapkan rancangan sistem secara detail 

sesuai dengan kebutuhan yang sudah dianalisa pada tahap sebelumnya. Hal yang 

dilakukan pada tahapan ini diantaranya: 

a. Rancangan proses bisnis menggunakan usecase, diagram class, activity 

diagram, dan sequence diagram, 

b. Rancangan basis data menggunakan struktur-struktur table 

c. Rancangan desain antar muka menggunakan mock-up. 

 

4. Implementation 

Tahap ini merupakan tahapan menerjemahkan hasil proses perancangan 

menjadi sebuah bentuk program komputer yang dimengerti oleh mesin komputer. 

Sistem informasi penjadwalan kerja dan penggajian ini dibuat dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework codeigniter, 

javascsript dan Jquery. Untuk implementasi database menggunakan database 

MySQL. 
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5. System  

Tahapan ini merupakan tahap melakukan pengujian terhadap aplikasi. 

Aplikasi diuji dengan panduan dokumentasi perancangan sistem. Pada pengujian 

sistem informasi penjadwalan kerja dan elektronik slip gaji menggunakan metode 

black box testing.  

 

1.6 Sistematika Penelitian 

 Tugas akhir ini terdiri dari 5 bab dimana sistematika penulisan yang 

diterapkan dalam tugas akhir ini menggunakan urutan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi Pengembangan Sistem Informasi 

Penjadwalan Kerja dan Elektronik Slip Gaji.  

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data, perancangan alur, 

perancangan user, tabel relasi, struktur tabel, dan perancangan tampilan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini akan menjelaskan mengenai implementasi dan pengujian program aplikasi, 

serta kelebihan dan kekurangan program aplikasi yang dibuat. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari berbagai proses yang 

dilalui dalam penyusunan tugas akhir ini. 
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