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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 PT. Swabina Gatra merupakan perusahaan swasta nasional yang 

tergabung dalam Semen Indonesia Grup didirikan pada tanggal 29 Oktober 

1988 dengan dedikasi pernyempurnaan mutu produk berkualitas disemua 

kegiatan bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan umum dan keinginan 

konsumen yang semakin berkembang. PT. Swabina Gatra bergerak sebagai 

bidang Jasa Cleaning Service yang khusus melayani kebutuhan PT. Semen 

Gresik (Persero) Tbk sebagai holding company. 

 Pada Bagian PT. Swabina Gatra Gresik untuk proses pengolahan data 

penggajian baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, untuk data yang 

diproses dilakukan masih dalam bentuk manual dan melalui arsip–arsip yang 

kemudian direkap melalui aplikasi excel dimana hal ini menyebabkan proses 

perhitungan serta saat pengecekan arsip-arsip penggajian mengalami hambatan 

dan sering mengalami kekeliruan dan juga membutuhkan waktu yang cukup 

lama pada proses perhitungannya yang masih sering mengalami kekeliruan. 

Dan untuk proses sistem penggajian mengalami kesulitan dikarenakan begitu 

banyaknya data yang masih berupa arsip-arsip seperti penumpukan data 

pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dan penggajian. Sehingga untuk proses 

penggajian yang sering mengalami kekeliruan pada proses perhitungan serta 

keterlamabatan dalam proses pemberian gaji membuat pegawai sering 

melakukan komplain dan berpengaruh pada loyalitas dari pegawai serta 

menurunya tingkat kinerjanya. 
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 Permasalahan yang ada di PT. Swabina Gatra Gresik tersebut dapat 

diatasi dengan Pembuatan Sistem Informasi Penggajian, Sehubungan dengan 

hal tersebut maka penulis menyusun Laporan Kerja Praktek ini dengan Judul: 

”Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web Di PT. Swabina Gatra 

Gresik”. 

 Kebutuhan pegawai tersebut dapat dipenuhi dengan cara membuat 

sistem aplikasi yang berbasis website. Oleh karena itu, pembuatan sistem 

aplikasi penggajian online ini diharapkan dapat membantu pegawai dalam 

proses pengolahan data penggajian PT. Swabina Gatra dalam mengetahui 

rincian dari slip gaji yang diperoleh satu bulan kerja di PT. Swabina Gatra. 

Untuk itu pegawai di PT. Swabina Gatra sekarang tidak susah payah memakai 

slip gaji manual kembali. Manfaat adanya aplikasi slip gaji online mengurangi 

kesalahan perhitungan dan lebih efisien serta mengatasi yang awalnya 

menggunakan cetakan tersebut menjadi sebuah aplikasi yang akan 

mempermudah seperti melihat rincian slip gaji pegawai pada setiap bulan. 

1.2 Materi Kerja Praktek 

 Berdasarkan latar belakang diatas, materi kerja praktek yang dilakukan 

adalah pembuatan sistem aplikasi slip gaji online pada PT. Swabina Gatra 

Gresik guna mempermudah, mengetahui slip gaji pada rincian yang diterapkan 

oleh PT. Swabina Gatra. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 Maksud dari penelitian ini adalah sebagai syarat kelulusan yang harus 

diikuti untuk menyelesaikan laporan kerja praktek. Adapun tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Pembuatan sistem aplikasi slip gaji online pada PT. Swabina Gatra Gresik. 

b. Mempermudah pegawai mengetahui rincian slip gaji 
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1.4 Batasan Kerja Praktek 

 Agar penyusunan Kerja Praktek tidak keluar dari pokok permasalahan 

yang dirumuskan, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi pada: 

1. Sistem Informasi Penggajian ini memiliki Akun Admin dan Pegawai untuk 

membuka data dari Sistem Penggajian. 

2. Sistem Informasi Penggajian ini tidak ada perhitungan tanggal (Jika ada 

Tanggal Merah atau Libur Nasional) 

3. Sistem Informasi Penggajian ini dibangun dengan basis data MySQL dan 

Framework Bootstrap. 

 

1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek 

 Waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek adalah sebagai berikut: 

Waktu  : 08 Februari 2021 – 08 Maret 2021 

Hari  : Senin – Jum’at 

Jam  : 08:00 – 16:00 

Tempat : PT. Swabina Gatra Gresik 

Alamat  : Jl. RA Kartini Kel No.21 A, Injen Timur, Sidomoro,  

    Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61122 

 

1.6 Manfaat Kerja Praktek 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat dari perkuliahan 

langsung dalam dunia kerja. 

b. Dapat membuat dan membangun Sistem Informasi Penggajian dan 

Absensi Pegawai. 

c. Mahasiswa bisa mengetahui secara lebih mendalam dan mendetail 

gambaran tentang kondisi nyata dunia kerja sehingga diharapkan 

nantinya mampu menetapkan atau mengaplikasikan ilmu yang telah 

didapat dalam aktivitas yang ada didunia kerja.  
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2. Bagi Perusahaan 

a. Memudahkan dan mempercepat penggajian pegawai, sehingga bisa 

mendapatkan informasi secara akurat. 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan penggajian sehingga lebih      cepat dan 

efisien. 

c. Hasil analisa dan penelitian yang dilakukan atau diterapkan selama 

kerja praktek dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan maupun 

badan pemerintahan untuk menentukan kebijaksanaan di masa yang 

akan datang. 
 

3. Bagi Universitas 

 Dijadikan sebagai tambahan referensi khususnya mengenai 

perkembangan teknologi informasi pada sektor industri maupun 

pemerintahan di Indonesia yang dapat membina kerja sama yang baik 

antara lingkungan akademis dengan lingkungan kerja yang ada. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan ini terdapat pembahasan yang tersusun 

dalam beberapa kelompok sehingga mempermudah dalam memahami maksud 

dan tujuan penelitian laporan kerja ini. Berikut ini sistematika penulisan laporan 

kerja praktek ini: 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

    Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, materi kerja  

    praktek, maksud dan tujuan, waktu dan pelaksanaan, manfaat  

    kerja praktek serta sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II : PROFIL PERUSAHAAN TEMPAT KERJA PRAKTEK 

    Dalam bab ini dijelaskan mengenai sejarah, visi dan misi, serta  

    struktural organisasi dari PT. Swabina Gatra Gresik. 
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BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

    Pada bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem  

    untuk  membangun sistem yang dibuat. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN HASIL PENGUJIAN 

    Pada bab ini dijelaskan tentang batasan masalah dan  

    implementasi dari sistem aplikasi slip gaji online pada 

    PT. Swabina Gatra Gresik. 

BAB V  : PENUTUP 

     Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 


