
Bab 1 

Pendahuluan  

1.1 Latar Belakang 

Sekarang ini teknologi Informasi (IT) telah berkembang 

dengan cepat. Berbagai aplikasi kini dengan mudahnya dapat 

diciptakan, karena perkembangan berbagai jenis software yang 

ada. Oleh karena itu banyak perusahaan memanfaatkan peluang 

ini dengan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam 

proses bisnisnya, yang tentu saja akan meningkatkan keunggulan 

bersaing perusahaan tersebut. (Bachtiar, 2012) 

Semua perusahaan pasti memiliki sumber daya manusia 

yang menangani banyak proses khusus yang berhubungan dengan 

personil perusahaan. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk 

memperhatikan kesejahteraan para pegawai yang sudah 

memberikan tenaga, pikiran, dan waktu mereka untuk perusahaan 

dengan cara memberikan gaji, tunjangan yang layak dan tepat 

waktu. Hal ini harus diperhatikan dengan serius untuk 

mempertahankan loyalitas pegawai terhadap perusahaan, selain 

tunjangan perusahaan juga memberikan kompensasi seperti uang 

makan dan uang transportasi serta uang lembur. Data absensi 

karyawanpun sangatlah erat hubungannya dengan data gaji 

karyawan, karena gaji karyawan ditentukan oleh absensi 

karyawan itu sendiri. (Mulyadi, 2001) 



PT. Freeman Carbon Indonesia adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang produksi active carbon dan memiliki 100 

orang karyawan, yang mana pada akhir bulan melakukan proses 

penggajian kepada para karyawannya dan membuat laporan gaji 

Sistem yang ada pada perusahaan saat ini menggunakan arsitektur 

two-tier. Sistem yang ada diperusahaan saat ini masih kurang 

memadai karena untuk pencatatan data lembur dilakukan dengan 

dituliskan dibuku lembur sehingga sering terjadi kerusakan, hal 

ini dapat memperlambat proses penggajian karena untuk proses 

penggajian data lembur harus direkap terlebih dahulu untuk 

menentukan total gaji karyawan tersebut. Oleh sebab itu 

perusahaan ini sebenarnya membutuhkan suatu sistem 

perhitungan gaji yang cepat sehingga proses kerja bagian kasir 

menjadi lebih baik serta mengurangi kesalahan pencatatan dan 

perhitungan gaji yang akan menghambat kinerja pada perusahaan 

itu sendiri 

tidak ada menggunakan arsitektur twodimana klien akan 

meminta server untuk melakukan penarikan data dan hasilnya 

diberikan kepada klien yang meminta. Hal ini menyulitkan ketika 

aplikasi sudah menangani tajamnya peningkatan permintaan dari 

aplikasi klien yang semakin hari semakin bertambah banyak, 

sehingga dapat mengurangi kecepatan permintaan data karena  

kurang optimalnya kinerja database server. Dan pada tahap  

pengembangannya dalam arsitektur two-tier, Setiap aplikasi di 

klien mengandung kode untuk pemrosesan data, jika memerlukan 



perubahan kode maka aplikasi harus didistribusikan ulang 

keseluruh komputer yang ada.  

Kelemahan ini yang menyebabkan perusahaan mulai 

berpindah ke arsitektur multi-tier yang bersifat tersebar dan 

multiproses dan menyediakan kemampuan perluasan, perawatan 

yang lebih rendah dan mudah. Teknologi multi-tier ini dapat 

dibuat dengan berbagai macam bahasa pemrograman, dan 

database server yang mendukung. (Clinton, 1999) 

Pada tahap pengembangan sistem penggajian 

menggunakan arsitektur two-tier mempunyai kelemahan dimana 

setiap aplikasi di klien mengandung kode untuk pemrosesan data, 

jika memerlukan perubahan kode maka aplikasi harus 

didistribusikan ulang keseluruh komputer yang ada. Kelemahan 

ini yang menyebabkan perusahaan mulai berpindah ke arsitektur 

multi-tier yang bersifat tersebar dan multiproses. Logika aplikasi 

multi-tier database dipusatkan pada middle-tier jika memerlukan 

perubahan kode aplikasi maka hanya perlu merubah kode pada 

middle-tier 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan urain latar belakang masalah, dapat 

dirumuskan permasalah yang ada adalah bagaimana merancang 

dan mengimplementasikan sebuah aplikasi perhitungan 

penggajian karyawan menggunakan arsitektur multi-tier. 

 



1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah : 

- Merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi 

sistem informasi penggajian karyawan, yang sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan. 

- Membantu pihak perusahaan dalam proses penggajian dan 

menghasilkan  output yang berbentuk sebuah laporan 

yang dapat dijadikan sebagai  informasi yang berguna. 

- Memaksimalkan dan menguji sistem penggajian 

menggunakan arsitektur multi-tier. 

1.4 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah yang ada, maka diperlukan 

beberapa batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak meluas. 

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini antara lain :  

- Sistem digunakan untuk perhitungan gaji setiap bulan. 

- Pembahasan sistem hanya mencangkup proses pencatan 

absensi, proses pencatatan lembur dan proses perhitungan 

gaji. 

- Perhitungan gaji karyawan menggunakan rumus dari 

perusahaan. 

- Tidak menghitung PPH 21 secara khusus. 

 



1.5 Sistematika Penulisan 

Bab 1: Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat, batasan masalah serta sistematika penulisan. 

Bab 2: Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian sebelumnya 

yang digunakan sebagai dasar penelitian dan landasan teori yang 

menjelaskan konsep dasar yang mendukung penelitian ini. 

Bab 3: Metode Penelitian 

Metode perancangan dan pembuatan aplikasi penggajian 

menggunakan arsitektur multitier. 

Bab 4: Hasil dan Pembahasan 

Bab ini membahas hasil dari sistem aplikasi yang 

dirancang dan implementasinya serta evaluasi dari sistem aplikasi 

tersebut. 

Bab 5: Kesimpulan dan saran 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap seluruh 

kegiatan penelitian yang telah dilakukan. 

 


