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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja 

                 Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan 

pengolahan sumber- sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu 

serta di manfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga- 

lembaga perekonomian bahu- membahu mengelola dan menggerakan suatu 

potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga 

keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan amat strategis 

dalam menggerakan roda perekonomian suatu Negara. 

                 Kegiatan dunia perbankan sekarang ini sangat pesat pertumbuhannya di 

Indonesia. Para pelaku perbankan berlomba-lomba mengeluarkan produk – 

produk jasa perbankan yang semakin inovatif. Dari jasa berbayar sampai jasa 

gratis yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Salah satunya bank 

konvensional yang kian mewarnai bank yang ada di Indonesia. Dan bank 

konvensionl cukup dikenal oleh masyarakat di Indonesia dan tumbuh pesat 

diterima masyarakat. 

                Dengan berdirinya Bank BNI mendorong pertumbuhan bisnis yang 

lebih agresif dengan disertai oleh peningkatan kualitas layanan dan terus 

melakukan inovasi agar dapat menjadi leader di industry perbankan konvensional. 

Dalam jangka panjang, strategi bisnis diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama 

yaitu, profit,dalam rangka memaksimalkan nilai bagi sharehorders, menjaga 
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kesinambungan bisnis dan berkontribusi aktif terhadap kehidupan masyarakat dan 

kelestarian lingkungan. 

                Seiring berkembangnya bisnis, yang ditandai dengan menjamurnya 

perusahaan multinsional, Start Up maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

jumlah karyawan juga meningkat. Kehidupan karyawan ini tergantung pada 

pemberian gaji secara rutin. Jadi, sangat penting bagi beberapa perusahaan ini 

untuk memastikan bahwa para karyawannya menerima gaji dengan tepat dan 

akurat. 

               Sistem penggajian dapat diproses oleh setiap perusahaan secara berkala, 

mulai dari mingguan, dua bulanan, bulanan atau harian. Proses penggajian 

merupakan fungsi yang sangat penting dari bisnis apapun serta membutuhkan 

pemahaman tentang hukum terbaru, pengetahuan pajak secara mendetail untuk 

menentukan pemotongan (withholding) dan pengarsipan yang tepat, dan metode 

yang sangat terorganisir dan dapat diandalkan untuk membayar jumlah uang 

kepada para karyawan.Setiap perusahaan mungkin memiliki struktur penggajian 

sendiri yang terdiri dari berbagai komponen penggajian yang unik dan tidak 

dimiliki perusahaan lain.  

                 Masalah yang sering terjadi adalah proses perhitungan gaji memakan 

waktu lama,salah menghitung gaji, karyawan menerima gaji terlambat,adapun 

karyawan yang telah resign tetapi masih menerima gaji, karyawan complain 

menerima gaji karena tidak sesuai. Oleh karena itu, perusahaan harus betul-betul 

memperhatikan sumber daya manusia (SDM) dalam pemberian gaji kepada 
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karyawan. Karena karyawan merupakan asset terpenting dalam jalannya dalam 

operasional perusahaan tersebut. 

                 PT Bank Negara Indonesia (Persero) KCP Ciawi Tasikmalaya sebagai 

salah satu lembaga perbankan di Indonesia menyediakan serangkaian pembayaran 

gaji untuk pegawai perusahaan. Produk tersebut salah satunya BNI Payroll 

Management merupakan sistem pembayaran gaji secara massal yang dilengkapi 

seluruh layanan e-banking dan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu debit 

dengan kebutuhan transaksi nasabah. 

                 Dari latar belakang yang diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk 

meneliti bagaimana pembayaran gaji pegawai dengan yang diterapkan PT Bank 

Negara Indonesia (Persero) KCP Ciawi Tasikmalaya salah satunya untuk 

menghimpun dana, maka dari itu penulis mengambil judul : “ MEKANISME 

PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI DENGAN SISTEM PAYROLL PADA PT 

BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) KCP TASIKMALAYA” 

 

1.2 Identifikasi Masalah        

Dari uraian latar belakang, di atas maka penulis merumuskan masalah 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pembayaran gaji pegawai dengan sistem payroll di 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCP Ciawi Tasikmalaya 

2. Apa Hambatan yang dihadapi dan Solusi menanggulangi mekanisme 

pembayaran gaji pegawai dengan sistem payroll di PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk KCP Ciawi Tasikmalaya 
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1.3 Tujuan Praktek Kerja 

Penulis melaksanakan praktek kerja ini dengan tujuan untuk 

memperoleh data diperlukan guna menyusun Laporan Tugas Akhir dari 

identifikasi masalah diatas, maka tujuan praktek kerja tersebut adalah untuk 

mengetahui : 

1. Mekanisme pembayaran gaji pegawai dengan sistem payroll management 

di PT Bank Negara Indonesia ( Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu 

Tasikmalaya 

2. Hambatan yang dihadapi dan Solusi menanggulangi mekanisme 

pembayaran gaji pegawai dengan sistem payroll management di PT Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk KCP Ciawi Tasikmalaya 

 

1.4 Kegunaan Praktek Kerja 

Hasil praktek kerja diharapkan dapat berguna baik dari segi akademik 

maupun segi praktis. Adapun kegunaannya sebagai berikut: 

1. Akademik  

Sebagai sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan tentang pembayaran 

gaji sistem payroll pada lembaga keuangan bank sehingga dapat 

memantapkan teori dengan praktek di lapangan. 

2. Praktis 

Dari segi praktis hasil prktek kerja ini memberikan manfaat berbagai pihak 

antara lain: 
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1) Bagi penulis 

       Dapat menambah wawasan dan memeperluas pengetahuan serta 

memperdalam pemahaman materi yang telah dipelajari selama perkuliahan 

khususnya tentang pembayaran gaji dan merupakan salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi DIII Perbankan dan 

Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

2) Bagi mahasiswa dan pembaca lainnya  

          Diharapkan dari hasil praktek kerja ini,memberikan sumbangan ilmu 

dan referensi bacaan serta sebagai bahan informasi bagi aktivitas akademik 

dalam halini sebagai bahan pelengkap buku-buku di perpustakaan. 

3) Bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu 

Ciawi Tasikmalaya 

           Sebagai bahan masukan yang dipertimbangkan bagi PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Tasikmalaya untuk 

meningkatkan suatu pemasaran dan pelayanan jasa keuangan khususnya 

pada pembayaran gaji. 

4) Bagi Masyarakat 

                        Merupakan referensi bacaan sehingga dapat menambah pengetahuan 

tentang perbankan. 
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1.5 Metode Praktek Kerja 

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh penulis dalam praktek 

kerja ini,maka diperlukan suatu metode yang seesuai dengan masalah yang 

dibahas. Metode praktek kerja yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Studi kepustakaan (library Research) 

Penulis melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari meratur, 

buku-buku serta data-data yang diperoleh dari perusahaan sebagai bahan 

dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

2)  Wawancara Mendalam 

Wawancara adalah percakapan langsung anatara kedua belah pihak 

dengan maksud tertentu. Penulis mengadakan pembicaraan langsung dengan 

bagian Costumer Service dan karyawan BNI cabang pembantu Tasikmlaya, 

bertujuan untuk mendapat informasi yangberhubungan dengan topik yang 

dibahas. 

3) Observasi Langsung 

Observasi berarti penulis secara langsung melihat dan ikut berperan 

dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Kantor Cabang Pembantu Ciawi Tasikmalaya. 

 

1.6 Lokasi Dan Jadwal Kegiatan Praktek Kerja 

1.6.1 Lokasi Praktek Kerja 

Dalam menyusun laporan tugas akhir guna untuk mendapatkan data 

informasi, penulis melakukan kegiatan praktek kerja lapangan yang 
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dilaksankan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang 

Pembantu Tasikmalaya beralamat di Jl Pelita No.09. 

1.6.2 Jadwal Praktek Kerja 

             Jadwal pelaksanaan kegiatan prakek kerja dimulai pada tanggal 04 

Februari 2019 samapai dengan tanggal 20 Maret 2019 pada hari kerja yaitu 

hari senin sampai jumat yang dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 

16.00 yang termuat dalam lampiran. 

 

 

Tabel 1.1 

Jadwal Praktek Kerja 2019 

 

N

o 

Jenis 

Kegiatan 

Target Waktu Praktek Kerja 

Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Survey Awal                     

2 
Praktek kerja 

Magang 

                    

3 
Pengumpulan 

data 

                    

4 
Pengolahan 

Data 

                    

5 Bimbingan                

6 
Sidang Tugas 

Akhir 

                    

 

 

 


