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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi menjadi kebutuhan yang dikategorikan sangat penting 

pada sebuah organisasi dikarenakan sistem informasi mampu membantu 

organisasi/perusahaan itu sendiri (Nugraha, Winaryo, dan Fatta 2018). Sistem 

informasi untuk perusahaan penting karena penggunaan sistem informasi yang tepat 

dapat mempengaruhi produktivitas, menghilangkan aktivitas yang tidak manfaat 

atau nilai tambahan, meningkatkan efektifitas dari kebijakan manajemen. Sistem 

informasi memberikan efek positif terhadap sumber daya manusia pada perusahaan 

baik dari pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan (Hartono, 2015). 

Sebuah perusahaan terdapat berbagai sumber daya yang dapat menjalankan 

kegiatan bisnisnya. Hal tersebut tentu diperlukan adanya faktor sumber daya 

manusia atau lebih diketahui sebagai karyawan yang berperan besar dalam 

pencapaian tujuan, karena karyawan merupakan kinerja aktivitas bagi perusahaan 

dari aktivitas keuangan, produksi, penjualan, produk-produk dan aktivitas-aktivitas 

lainnya yang bertujuan untuk mencapai visi dari perusahaan tersebut (Jiwandono, 

Topowijono, dan Yaningwati, 2017). 

Aspek yang mempengaruhi besar pada perusahaan tentu adalah karyawan 

dimana karyawan-karyawan tersebut memiliki tugas-tugas yang diberikan oleh 

petinggi perusahaan dalam tujuan untuk memberikan prestasi dan keuntungan 

kepada perusahaan. Karyawan yang bekerja pada perusahaan bekerja dengan tujuan 

untuk mendapatkan tanda jasa atau lebih dikenal sebagai gaji ataupun upah. Tanda 

jasa tersebut merupakan sebuah cara dalam mengendalikan karyawan-karyawan 
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sehingga kinerja mereka dapat memberikan keuntungan pada perusahaan (Wibawa, 

Susilo, dan Iqbal 2016). 

Metode yang digunakan untuk pencarian alternatif secara optimal dari 

alternatif-alternatif yang ada dengan kriteria tertentu yaitu Simple Additive 

Weighting karena metode ini menentukan nilai bobot dari setiap atribut dan 

dilanjutkan dengan penyusunan berdasarkan peringkat yang didapatkan dari total 

nilai alternatif (Helilintar, Winarno, dan Fatta, 2016). 

Penggunaan Simple Additive Weighting penentuan pembayaran upah pada 

perusahaan masih terdapat sejumlah kendala-kendala atau permasalahan yang biasa 

terjadi karena belum adanya sistem yang cepat dan tepat dalam memproseskan 

pembayaran upah (Marpaung, 2018). Dengan ini penulis mengangkat sebuah 

penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Penentuan Tunjangan Berdasarkan 

Kompetensi dengan Metode Simple Additive Weighting” 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah dari latar belakang yang telah dijelaskan pada 

sebelumnya, maka dapat diuraikan rumusan masalah-masalah yang muncul pada 

perancangan website sebagai berikut: 

1. Bagaimana menggunakan Simple Additive Weighting pada sistem dan 

menjadi pilihan dalam menentukan tunjangan? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan Simple Additive Weighting 

kedalam sistem? 
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1.3   Batasan Masalah 

Pada pembuatan website ini, penulis membatasi masalah-masalah agar 

rancangan website dapat terarah dan sesuai dengan tujuan, adapun batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi dapat membantu pemilihan buruh berdasarkan kompetensi 

yang ditentukan 

2. Aplikasi yang dirancang dapat digunakan untuk menghitung gaji 

bulanan 

3. Aplikasi yang dirancang menggunakan web servis 

1.4   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dirancang dengan tujuan untuk mendukung keputusan 

tunjangan yang diberikan 

2. Aplikasi dirancang untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam 

melakukan penginputan dan perhitungan gaji pada buruh 

3. Sebagai kesempatan bagi penulis untuk mempraktikkan pengetahuan 

yang dipelajari di Universitas Internasional Batam 

4. Sebagai kebutuhan standar kelulusan Strata 1. 

1.5   Manfaat Penelitian 

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Mempermudah departemen akuntan untuk membayar gaji buruh pada 

perusahaan ketika ingin membayarkan upah mereka 

2. Mempermudah departemen personalia untuk memasukkan data-data 

buruh dalam perekrutan orang baru 
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1.6   Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan merinci pada penulisan 

laporan penelitian ini, maka penulisan dibagi secara sistematis yang terdiri dari 

beberapa bagian yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi kerangka teoritis yang dijadikan landasan dari penelitian ini, 

model yang digunakan dalam penelitian serta perumusan hipotesis-

hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pendekatan dan metode penelitian yang digunakan untuk 

pemecahan masalah, meliputi rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data serta metode analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil pengolahan data yang dikumpulkan, yang terdiri dari 

statistik deskriptif, hasil uji outlier, uji kualitas data yang meliputi uji 

validitas dan uji reliabilitas serta pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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