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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Manusia merupakan faktor penentu yang terpenting dalam kemajuan zaman. 

Hal tersebut harus diakui karena perkembangan dunia sekarang ini adalah hasil 

dari pemikiran manusia. Di bidang ekonomi dan bisnis, hal tersebut 

berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk mengikuti perkembangan 

terhadap perubahan yang terjadi di dunia bisnis. Oleh karena itu, faktor manusia 

dalam perusahaan harus dikelola dengan baik untuk menunjang produktivitas 

perusahaan agar perusahaan dapat unggul dalam persaingan usaha.  

CV Lampung Robusta Coffee merupakan perusahaan swasta yang didirikan 

berdasarkan aktanotaris Jenmerdin, SH., Nomor : 07, tanggal 4 maret 2010. 

Tujuan di dirikan nya CV Lampung Robusta Coffee adalah melakukan usaha 

dalam bidang perdagangan umum terutama kopi, termasuk usaha perdagangan 

impor, ekspor, perdagangan antar pulau maupun local serta bertindak sebagai 

lever ansier, grossier, distributor dan perwakilan atau agen dari perusahaan lain. 

Di samping itu perusahaan ini juga melakukan usaha dalam bidang pengadaan 

barang, usaha dalam bidang agrobisnis dan agroindustry, pengolahan hasil bumi 

serta melakukan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, 

perikanan, dan tambak udang. 

Saat ini, teknologi informasi tidak hanya digunakan sebagai factor 

pendukung dalam perusahaan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi bisnis 
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perusahaan.Agar teknologi informasi dapat digunakan secara optimal, serta 

manajemen kinerja dan risikonya. Salah satu standar yang digunakan dalam 

teknologi informasi adalah ISO 30400 (International Organization for 

Standardization).  

CV Lampung Robusta Coffee sebagai perushaan industry menggunakan 

teknologi informasi sebagai gerak langkah untuk memenuhi kebutuhan dalam 

mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.Namun, saat ini sumber daya 

manusia yang baik  belum ditetapkan sehingga tidak adanya kejelasan terkait 

kebijakan sumber daya manusia. Hal ini berdampak pada nilai investasi TI 

tidak mendukung tujuan perusahaan, strategi TI tidak terstruktur yang akan 

mengakibatkan adanya penerapan TI yang tidak diperlukan. 

Penerapan sumber daya manusia memiliki nilai investasi yang tinggi 

sehingga perlu adanya pengelolaan TI yang signifikan.Melalui pengelolaan TI 

yang baik maka proses TI yang ada dapat berjalan secara sistematis, terkendali, 

efektif, efisien, dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan daya 

saing. Hasil yang baik dari sebuah pengelolaan TI dapat dicapai jika 

dikembangkan dengan menggunakan IT berstandar Internasional salah satunya 

adalah International Organization for Standardization (ISO 30400).  

Penggunaan kata ISO agar mempermudah dalam penyebutan untuk 

International Organization for Standardization, berdasarkan pertimbangan 

beraneka ragamnya budaya dan bahasa dari negara-negara di seluruh dunia, 
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akan memberikan informasi kepada CV Lampung Robusta Coffee analisis yang 

akan digunakan untuk peningkatan pengelolaan teknologi informasi khususnya 

dibagian SDM. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba melakukan penelitian pada    

CV Lampung Robusta Coffee khususnya di bagian kepegawaian dengan judul 

“Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Menggunakan Standar ISO 

30400 Pada CV Lampung Robusta Coffe” 

1.2    Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan,berikut rumusan masalah di 

CV Robusta Coffe yaitu :   

1. Bagaimana merancang sistem informasi SDM CV Robusta Coffee 

mendukung tujuan bisnis perusahaan ?   

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem SDM pada CV Robusta Coffee 

 

1.3     Batasan Masalah 

 

Untuk memfokuskan penelitian, maka ruang lingkup permasalahan hanya 

mencakup sebagai berikut :  

1. Objek yang diteliti hanya meliputi Sumber Daya Manusia terkait perekrutan 

pegawai di CV Robusta Coffee.  

2. Pengelolaan data-data Sumber Daya Manusia khususnya pada CV Robusta 

Coffee. 
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3. Objek yang diteliti tidak membahas tentang penggajian pada CV Robusta 

Coffee.. 

4. Tidak membahas tentang penyeleksian pegawai baru pada CV Robusta 

Coffee.  

5.  Objek yang di teliti tidak Membahas penilaian pegawai pada CV Robusta 

Coffee. 

6. Untuk rekrutmen menggunakan sistem pendukung keputusan dengan metode 

Simple Additive Weighting (SAW). 

 

1.4     Keaslian Penelitian 

 

1. Perbedaan pada tinjauan pustakan terdahulu adalah pada tinjauan terdahulu 

tidak dapat memberi nilai secara langsung, pada penelitian yang saya buat 

ini dapat memberi nilai secara langsung dan bisa untuk pengambilan 

keputusan pada CV Robusta Coffee. 

2. Pada laporan yang saya buat bisa membuat laporan secara langsung untuk di 

berikan ke pimpinan. 

3. Peneliti ini menggunakan sistem pendukung keputusan dengan metode 

Simple Additive Weighting (SAW) untuk rekrutmen. 

 

1.5     Tujuan Penelitian 

 

1. Merancang sistem informasi SDM pada CV Robusta coffee. 

2. Membangun sistem SDM pada CV Robusta Coffee. 
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3. Memudahkan dalam perekrutan pegawai. 

 
1.6     Manfaat dan Kontribusi Penelitian 

 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Hasil dari analisis sumber daya manusia dengan ISO 30400 dapat 

dimanfaatkan oleh pihak CV Robusta Coffe untuk meningkatkan sumber 

daya manusia. 

2. Meningkatkan kualitas dan mencapai keunggulan kompetitif dan keamanan 

proses SDM yang terjadi dapat menjadi bahan evaluasi bagi CV Robusta 

Coffe. 

3.  Meningkatkan kinerja pegawai pada CV Robusta Coffee.  

 


