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LATAR BELAKANG 

PT. Temprina Media Grafika Surabaya adalah salah satu perusahaan 

yang besar di Indonesia pasa saat ini juga tengah dalam rangka  memperbaiki 

kompetensi pada organisasinya, baik kompetensi dalam perusahaan maupun 

kompetensi pada setiap individu didalamnya. Perusahaan ini berada dalam bidang 

percetakan yang menghasilkan koran, tabloid, majalah, buku, dan produk media 

cetak lainnya.  

Enterprise Resource Planning (ERP) adalah salah satu sistem informasi 

yang digunakan PT. Temprina Media Grafika Surabaya untuk menerapkan sistem 

pembayaran gaji karyawan pada perusahaan. Enterprise Resource Planning 

(ERP), adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahan manufaktur 

maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis 

yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di 

perusahaan bersangkutan 

Tujuan dari pembuatan sistem informasi pembayaran gaji dan upah  ini adalah: 

Mengetahui sistem informasi penbayaran gaji dan upah pada PT. Temprina Media 

Grafika Surabaya. 

Manfaat dari pembuatan sistem informasi pembayaran gaji dan upah  ini adalah: 

Mendapat tambahan ilmu pengetahuan tentang prosedur penggajian pada saat  

penelitian dilaksanakan.  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

PT Temprina Media Grafika merupakan salah satu perusahaan percetakan 

terbesar dari Jawa Pos Group di Indonesia. Bidang kegiatan utama Temprina 
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adalah percetakan dalam bidang Web Rotary Offset Printing, Sheetfed Printing 

dan finishing yang menghasilkan produk koran, tabloid, majalah, buku dan produk 

media cetak lainnya. 

Visi perusahaan pada PT. Temprina Media Grafika adalah menjadi jejaring 

percetakan media terbesar di Indonesia dan Misi perusahaan pada PT. Temprina 

Media Grafika adalah memberikan Layanan Cetak Media dan Komersial 

dengan konsep One Stop Services dan memberikan Layanan terbaik dalam str 

ketepatan Waktu, Mutu, dan Jumlah. 

Struktur organisasi PT. Temprina Media Grafika terdiri dari empat 

direktorat yaitu Direktorat Produksi dan Pengembangan, Direktorat Teknik dan 

Rekayasa, Direktorat Pemasaran, Direktorat Keuangan dan umum dan juga terdiri 

dari 14 departemen yaitu Departemen Informasi Teknologi, Departemen Produksi, 

Departemen Mekanik, Departemen Rekayasa Mekanik, Departemen Elektrik, 

Departemen Pemasaran, Departemen Finance, Departemen Accounting 

Departemen Pembelian, Departemen HRD. 

PEMBAHASAN MASALAH 

PT.Temprina Media Grafika Surabaya Perusahaan menggunakan 

beberapa sistem untuk menerapkan prosedur penggajian karyawan. Enterprise 

Resource Planning (ERP) adalah salah satu sistem informasi yang digunakan PT. 

Temprina Media Grafika Surabaya untuk menerapkan sistem pembayaran gaji 

karyawan pada perusahaan. Enterprise Resource Planning (ERP), adalah sistem 

informasi yang diperuntukkan bagi perusahan manufaktur maupun jasa yang 
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berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan 

dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan.  

PT.Temprina Media Grafika Surabaya Perusahaan menggunakan 

beberapa sistem untuk menerapkan prosedur penggajian karyawan. Sistem yang 

digunakan adalah sistem bulanan. Gaji karyawan pada PT.Temprina Media 

Grafika Surabaya berdasarkan pendidikan, jabatan, dan kehadiran kerja. Untuk 

gaji karyawan biasanya diberikan karyawan yang berstatus karywan baru maupun 

tetap, dan untuk upah biasanya diberikan kepada Pekerja Harian Lepas (PHL) dan 

pegawai magang.Gaji karyawan PT.Temprina Media Grafika Surabaya semua 

berkaitan dengan satu sistem yaitu Enterprise Resource Planning (ERP).  

Dokumen yang digunakan dalam sistem gaji dan upah pada PT.Temprina 

Media Grafika Surabaya, adalah : 

1. Dokumen perubahan gaji 

2. Daftar hadir karyawan 

3. Daftar gaji dan upah 

4. Daftar potongan gaji karyawan 

5. Rekap daftar gaji dan Upah 

6. Amplop gaji dan upah 

 Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem gaji dan upah pada 

PT.Temprina Media Grafika Surabaya, adalah : 

1. Jurnal umum 

2. Buku besar 

3. Laporan keuangan 
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Fungsi  yang terkait dalam sistem gaji dan upah pada PT.Temprina Media 

Grafika Surabaya, adalah : 

1. Fungsi Payroll 

2. Fungsi Human Resources Development (HRD) 

3. Fungsi Keuangan 

Prosedur yang  membentuk sistem gaji dan upah pada PT.Temprina Media 

Grafika Surabaya, adalah : 

1. Setiap 3 hari sekali, bagian kepala departemen menyiapakan daftar hadir 

karyawan dari kartu jam kerja karyawan dan diberikan kepada bagian 

Human Resources Development (HRD). 

2. Data-data seperti uang makan dan lemburan diberikan kepada bagian 

Human Resources Development (HRD) untuk di proses ke proses 

penggajan.  

3. Departemen Human Resources Development (HRD) melakukan up date 

master gaji awal dengan menginput gaji kotor ke dalam master gaji.  

4. Departemen Human Resources Development (HRD) juga melakukan 

validasi dengan proses pemotongan gaji dari potongan-potongan pinjaman 

karyawan. Seperti potongan pinjaman kantor, klaim asuransi kesehatan, 

pinjaman perumahan, dan pinjaman koperasi. 

5.  Proses penggabungan dari potongan-potongan akan mengasilkan gaji 

bersih dalam proses master gaji akhir.  
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6. Departemen Human Resources Development (HRD) mengevaluasi proses 

penggajian bila terjadi adanya kesalahan dan setelah itu memberikan 

rekapan gaji dan upah ke depetemen accounting. 

7. Departemen keuangan mentransfer dana rekening penggajian ke rekening 

karyawan.  

8. Bank bertanggung jawab melakukan pemindah bukuan ke masing- masing 

rekening pekerja.  

9. Dan bagian kasir akan mencairkan upah karyawan pada tanggal 30. 

 Hambatan yang ada dalam sistem gaji dan upah pada PT.Temprina Media 

Grafika Surabaya adalah kelancaran server dan kesalahan pengetikan.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang berhasil didapatkan dari analisis yang dilaksanakan  di 

PT. Temprina Media Grafika  Surabaya adalah PT.Temprina Media Grafika 

Surabaya Perusahaan menggunakan beberapa sistem untuk menerapkan prosedur 

pembayaran gaji karyawan. Sistem yang digunakan adalah sistem bulanan dan 

gaji karyawan PT.Temprina Media Grafika Surabaya semua berkaitan dengan satu 

sistem yaitu Enterprise Resource Planning (ERP).  

Saran  yang berikan untuk  PT. Temprina Media Grafika  Surabaya adalah 

PT. Temprina Media Grafika  Surabaya lebih memperhatikan absensi karyawan 

dalam kehadiran kerja dan pada saat karyawan melakukan jam lembur dan untuk 

mengatasi hambatan seperti lemahnya kelancaran server dan kesalahan pengetikan 

yang ada pada PT. Temprina Media Grafika  Surabaya pada saat proses 

penggajian
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