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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Setiap pekerja dalam suatu perusahaan tentunya akan menghadapi masa 

istirahat atau pensiun.  Pada saat pensiun biasanya orang tersebut masih memiliki 

simpanan uang yang dipotong dari gaji yang diterimanya setiap bulan pada 

waktu bekerja.  Hasil dari potongan gaji tersebut diberikan kembali kepada 

pekerja yang sudah pensiun tadi berupa dana pesiun yang dapat dibayarkan 

langsung atau secara periodik (bulanan).  Fungsi dari dana pensiun hampir sama 

dengan seseorang yang menabung di bank atau mengikuti program asuransi hari 

tua, namun yang membedakan adalah dana pensiun tidak dapat dipindah 

tangankan kecuali kepada ahli waris yang ditunjuk apabila penerima pensiun 

meninggal dan tidak dapat diambil sebelum batas usia yang telah ditentukan.   

(Usil Sis Sucahyo, 1998 : 12) 

Dalam keseharian Dana Pensiun GKJ untuk melakukan input data peserta 

baru admin harus menghitung tanggal pensiun terlebih dahulu. Selain itu, admin 

juga harus melihat satu persatu data peserta untuk mengetahui siapa saja yang 

akan pensiun. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang berfungsi untuk 

mengolah ketepatan informasi mengenai tanggal jatuh tempo pensiun, jatuh
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tempo dimulainya pembayaran dana pensiun, serta perhitungan yang akurat 

menyangkut besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh anggota atau peserta 

dana pensiun tiap bulan selama masa kerjanya. 

Penulis memilih judul “Sistem Informasi Kepesertaan Dana Pensiun GKJ” 

karena penulis merasa bahwa untuk mencukupi atau memenuhi sejumlah 

informasi penting dalam melakukan pelayanan dana pensiun kepada para 

anggota dana pensiun GKJ, diperlukan suatu sistem informasi yang dapat 

memberikan dan membantu pelayanan dana pensiun GKJ secara cepat dan tepat. 

 

1.2. Tujuan 

1.2.1. Tujuan Umum 

1. Memenuhi Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk 

mengikuti Ujian Akhir Diploma 3 Komputerisasi Akuntansi Fakultas 

Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. 

2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman secara nyata dalam dunia 

kerja sehingga dapat  mengaplikasikannya ketika bekerja. 

1.2.2. Tujuan Khusus 

1. Merancang Sistem Informasi Kepesertaan di Dana Pensiun GKJ. 

 

1.3.  Cakupan Topik Bahasan 

Pembahasan dan analisis mengenai sistem kepesertaan berbasis web pada 

Dana Pensiun GKJ dimulai dari kondisi nyata hingga implementasi sistem 

kepesertaan berbasis web. 
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1. Prosedur kepesertaan di Dana Pensiun GKJ. 

2. Rancangan Aplikasi Kepesertaan Dana Pensiun GKJ berbasis web. 

3. Implementasi, Penujian dan Analisis Aplikasi Kepertaan Dana Pensiun GKJ 

berbasis web. 

 

1.4.  Jadwal Kerja Praktek 

 

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Praktek 

 

Tanggal Uraian 

25 januari - 31 januari 

 Membuat desain database 

 Membuat desain interface (halaman awal, 

pendaftaran) & koneksi ke database 

 

1 februari -29 februari 

 Memperbaiki database 

 Menambah tabel dan koneksinya 

 Membuat tampilan data peserta aktif & 

koneksinya 

 Membuat script otomatis dari peserta aktif ke 

pensiun 

1 Maret- 31 Maret 

 Membuat script otomatis dari peserta aktif ke 

bekas karyawan 

 Eksport data ke excel 

 Script otomatisasi tanggal pensiun 

 Script jatuh tempo pensiun 1 tahun sebelumnya 

 Memperbaiki desain interface 

 Upload file foto peserta 

 Perhitungan manfaat peserta 

 Perubahan digit ke 2 id peserta berdasarkan 

status kepesertaan 

 finishing 
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1.5. Metode Pelaksanaan dan Pengumpulan data 

1.5.1. Praktek Kerja 

Melaksanakan praktek kerja di lingkungan Dana Pensiun GKJ dengan 

tujuan latihan bekerja dan memperoleh informasi secara lengkap untuk 

menyusun laporan atas praktek kerja lapangan dan mendesain program. 

1.5.2. Pengamatan (Obsevasi) 

Melakukan pengamatan terhadap kegiatan pengelolaan dana pensiun 

di Dana Pensiun GKJ, tentang pelayanan kepada para anggota di Dana 

Pensiun GKJ. 

1.5.3. Wawancara 

Melakukan wawancara kepada kepala kantor Dana Pensiun GKJ 

beserta stafnya mengenai kegiatan pelayanan dana pensiun di Dana 

Pensiun GKJ serta pandangan mengenai Sistem Informasi Kepesertaan 

Dana Pensiun yang diharapkan dapat digunakan dan atau diterapkan di 

Dana Pensiun GKJ. 

1.5.4. Dokumentasi 

Melakukan pengambilan data tertulis dan arsip lain sesuai kebutuhan 

dan seijin pihak terkait. 

1.5.5. Studi Pustaka 

Mengumpulkan informasi dari buku, jurnal ilmiah maupun dari 

penelitian sebelumnya sebagai referensi dalam menyelesaikan tugas 

akhir.  


