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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

PT. Panamedia Mulya Sejahtera terletak di Kabupaten Pasuruan  Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia. PT.Panamedia Mulya Sejahtera memiliki 53 pegawai PT.Panamedia 

Mulya Sejahtera merupakan anak perusahaan dari PT.INDOSAT yang bergerak di bidang 

telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia untuk jasa komunikasi terutama Indosat. PT. 

Panamedia Mulya Sejahtera adalah perusahaan yang berjalan di bidang  distributor 

telekomunikasi khususnya INDOSAT, seperti penjualan saldo M.TRONIK, kartu perdana 

dan paket data internet, perusahaan ini merupakan distributor dari konter – konter kecil , 

perusahaan ini merupakan sebuah cabang yang tepatnya berada di kota Pasuruan. 

Pada PT. Panamedia Mulya Sejahtera gaji dan upah merupakan bagian yang  

mempengaruhi aset perusahaan. Bagian tersebut merupakan bagian yang paling rawan dari 

tindak kecurangan dan penggelapan, dengan demikian aktivitas ini perlu diawasi dan 

dikendalikan dengan baik. 

Perkembangan aplikasi web dalam dunia modern akan membantu meringankan 

kehidupan sehari-hari dalam hal kemudahan, pengiriman, penyimpanan dan informasi yang 

lebih luas seperti perusahan-perusahan dan lembaga lain.  

Aplikasi website padamulanya berbentuk situs yang digunakan sebagai menjadi 

sebuah produk. Pada saat ini aplikasi web berkembang pada bidang telekomunikasi, 

penggajian, dan informasi.  Setelah kehadiran jaringan internet  seharusnya akan 

meringankan pekerjaan terutama pada PT. Panamedia Mulya Sejahtera dalam hal perhitungan 

penggajian pada perusahaan tersebut agar lebih fleksibel dan mengantisipasi terjadinya 

human error dalam perhitungan penggajian dengan menggunakan sistem penggajian berbasis 

web. 

PT. Panamedia Mulya Sejahtera saat ini telah mempunyai system penggajian, 

tetapi masih sering terjadi debug dalam system tersebut, maka dari itu saya selaku Mahasiswa 

ingin memberikan solusi dari permasalahan tersebut untuk membuatkan sistem penggajian 

PT. Panamedia Mulya Sejahtera sehubung saya sebagai mahasiswa semester akhir untuk 

menjalankan tugas akhir ini. Dengan sebuah sistem ini PT. Panamedia Mulya Sejahtera dapat 



2 

 

memudahkan dalam perhitungan penggajian. Peranan sistem ini juga mampu mengatasi 

human error. 

Dalam mengatasi hal tersebut maka penulis menuangkan sebuah ide untuk membuat 

membuat sistem penggajian yang berjudul : 

”PROTOTIPE SISTEM PENGGAJIAN BERBASIS WEB ” 

Harapan penulis semoga sistem yang diciptakan penulis dapat bermanfaat terutama 

untuk PT. Panamedia Mulya Sejahtera. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dalam penulisan tugas akhir ini permasalahan akan dirumuskan antara lain: 

a. Bagaimana cara menciptakan atau memodifikasi penggajian berbasis web pada 

PT. Panamedia Mulya Sejahtera? 

b. Bagaimana menguji sistem penggajian berbasis web pada PT. Panamedia Mulya 

Sejahtera? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Pembuatan serta penelitian tugas akhir ini memiliki tujuan antara lain : 

a. Merancang sistem penggajian berbasis web pada PT. Panamedia Mulya Sejahtera  

b. Menguji sistem penggajian berbasis web pada PT. Panamedia Mulya Sejahtera 

1.4 BATASAN MASALAH 

Pada pembuatan tugas akhir ini terdapat batasan masalah antara lain : 

a. Aplikasi ini dibangun mengunakan sistem operasi Windows 7 yang mencakup 

aplikasi Xampp, PHP dan MySQL.  

b. Pembuatan tugas akhir ini menggunakan bahasa pemrograman CSS, HTML dan 

editor Notepad++. 

c. Penelitian ini hanya menciptakan sebuah sistem pengganjian berbasis web yang 

tidak dapat mencetak slip gaji secara langsung 

1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAAN 

Keseluruhan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab serta lampiran. Berikut adalah 

sistematika tugas akhir ini  : 

BAB 1  : PENDAHULUAN 
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Bab ini diuraikan menjadi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian dan Metodologi Penelitian. 

BAB 2  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diuraikan sedikit tenatang pengertian sistem penggajian, 

Database MySQL, PHP dan HTML.  

BAB 3 : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada analisis dan perancangan sistem dijelaskan mengenai implementasi sistem 

serta hasil yang terdiri dari home (halaman utama), halaman pegawai , halaman 

absensi, halaman jabatan dan halaman gaji  sistem penggajian pada PT. Panamedia 

Mulya Sejahtera. 

BAB 4  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Adapun bab ini akan dijelaskan tentang pengertian Impelementasi System, 

tujuan Implementasi System,Spesifikasi Sistem,PHP serta mySQL. 

BAB 5  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

tugas akhir penulis. 

 

 


