
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu kegiatan yang paling penting dalam suatu perusahaan atau 

organisasi adalah masalah sumber daya manusia. Karena, fokus utama manajemen 

sumber daya manusia adalah memberikan kontribusi sukses atau tidaknya suatu 

perusahaan. Manajemen sumber daya manusia sendiri tidak hanya mengatur 

karyawan yang ada dalam perusahaan, tetapi dimulai dari pemilihan calon 

karyawan, penilaian suatu kinerja karyawan, pemilihan dan penempatan karyawan 

serta pengisian jabatan manajerial yang sesuai dengan kepatutan dan kelayakan. 

Proses penerimaan karyawan merupakan tahap yang starategis untuk 

mengidentifikasi calon yang tepat. Tujuan utama dari proses penerimaan 

karyawan adalah untuk mendapatkan orang yang tepat pada penempatan yang 

tepat pula sehingga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi atau 

perusahaan. Perusahaan yang baik akan senantiasa mencari individu-individu 

yang mempunyai etos kerja yang baik. Sehingga, ketika hal tersebut telah dimiliki 

oleh sebuah organisasi atau perusahaan maka ia akan mampu bertahan ditengah 

persaingan yang penuh dengan kompetisi dan perubahan yang begitu cepat.  

Dewasa ini ketepatan dalam memilih dan menempatkan individu-individu 

yang mampu menjadi daya saing tersendiri bagi perusahaan atau organisasi dalam 

menjalankan aktivitasnya. Selain itu salah satu faktor yang berkaitan dengan 

perekrutan adalah sebuah citra positif dari perusahaan. Bagaimana “merek 

pekerjaan” dari organisasi dilihat baik oleh karyawan dan orang luar adalah 

sesuatu yang sangat penting untuk menarik perhatian para pelamar dan 
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mempertahankan karyawan, yang juga dapat menggambarkan organisasi secara 

positif atau negatif kepada orang lain. 

PT Federal Internasional Finance merupakan salah satu perusahaan yang 

melakukan proses penerimaan karyawan secara mandiri dan juga menggunakan 

jasa perusahaan outsorcing. Dalam proses penerimaan karyawan PT Federal 

Internasional Finance menggunakan jasa media sosial, koran dan banner. Dalam 

hal ini ada beberapa masalah terkait dengan rekruitmen karyawan baru, yang 

pertama calon karyawan pada saat melamar kerja datang keperusahaan untuk 

memberikan berkas,  mengikuti tes, dan wawancara hal itu dapat memakan waktu 

banyak, masalah lain yang terjadi yaitu penumpukan berkas data pelamar di 

lemari filling sehingga saat mencari data pelamar yang akan di wawancara oleh 

kepala cabang harus mencari satu persatu di lemari filling. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada maka penulis 

mengambil judul tentang “Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan 

Karyawan Berbasis Web pada PT Federal Internasional Finance Krdaton 

Bandar Lampung”.Tujuan dari pengambilan judul ini untuk mempermudah dan 

mempercepat dalam proses pengolahan data kepegawaian 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana  merancang sistem penerimaan karyawan secara online pada 

PT Federal Internasional Finence? 
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2. Bagaimana membuat data pelamar agar tidak menumpuk dan memenuhi 

lemari filling cabinet serta mempermudah bagian HRD dalam menemukan 

data pelamar? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sistem ini permasalahanya dibatasi agar kita terfokus dan dapat 

memberikan pelayanan informasi dengan benar dan tepat sasaran. Ruang lingkup 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Hanya terfokus pada sistem recruitment/ penerimaan  karyawan saja. 

2. Tidak membahas teknik tes wawancara pada sistem recruitment/ 

penerimaan  karyawan. 

3. Berfokus penerimaan karyawan dimulai dari calon karyawan sampai pada 

pengumuman hasil tes psikotes. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk merancang  Sistem Informasi Penerimaan Karyawan Berbasis Web 

pada PT Federal Internasional Finance.  

2. Untuk membuat Sistem Informasi Penerimaan Karyawan Berbasis Web 

pada PT Federal Internasional Finance yang dapat mengolah data pelamar 

dalam suatu database sehingga data pelamar tidak menumpuk di lemari 

filling cabinet serta dapat menyajikan informasi yang dapat mempermudah 

bagian HRD dalam mencari data pelamar. 
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1.5 Manfaat 

Adapun manfaat laporan Tugas Akhir ini bagi PT Federal Internasional Finance 

(FIF) adalah : 

1. Meningkatkan produktifitas perusahaan 

2. Meningkatkan proses pelayanan penerimaan karyawan 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk menyusun laporan tugas akhir ini menggunakan 

beberapa metode yaitu sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 

pegawai yang bersangkutan mengenai hal yang bersangkutan dengan 

masalah yang dibahas pada laporan. 

2. Pengamatan (Observation) 

Metode pengumpulan data berdasarkan cara ini dilakukan pengamatan 

secara langsung mengenai sistem yang sedang berjalan di perusahaan yang 

bertujuan untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat serta 

mempermudah dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

3. Tinjauan Pustaka (Study literature) 

Metode yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber pustaka 

sebagai referensi yang terkait dengan penyusunan laporan ini dan ada 

hubungannya dengan data yang di perlukan. 

4. Dokumentasi(documentation) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau berkas yang 

di butuhkan untuk penulisan laporan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir merupakan suatu Karya Tulis yang dibuat oleh 

Mahasiswa yang telah melaksanakan tugas akhir dengan sistem penulisan yang 

telah ditentukan. Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini antara lain: 

BAB I Pendahuluan 

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

BAB II  Landasan Teori 

Pada Bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model 

yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti.  

BAB III Analisis dan Perancangan  

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian,misalnya 

Gambaran umum perusahaan, gambaran umum produk,serta data 

yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan 

menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan yang terdapat 

dikasus yang sedang diteliti. Meliputi analisis terhadap masalah 

sistem yang sedang berjalan, analisis hasil solusinya,analisis 

kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, analisis kelayakan 

sistem yang diusulkan. Perancangan sistem berisikan model-model 

penyelesaian masalah sistem lama dengan membuat rancangan 
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untuk sistem baru yang diusulkan. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini akan membahas tentang analisa dan perancangan sistem 

serta memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, tahap analisa, 

desain, hasil testing dan implementasinya. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis yang penulis 

buat berdasarkan bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 


