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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengaruh perkembangan teknologi informasi sangat berdampak terhadap 

sistem informasi suatu organisasi. Salah satu dampaknya adalah setiap organisasi 

berusaha untuk menerapkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan yang dapat 

mempermudah pekerjaan organisasi tersebut. Sehingga sistem informasi yang 

dibangun  dapat dimanfaatkan sesuai dengan harapan berdasarkan visi dan misi 

organisasi. Setiap organisasi khususnya perusahaan sangat membutuhkan 

teknologi sistem informasi secara komputerisasi. Tujuan penerapan teknologi 

informasi komputer adalah untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan 

tugas dan fungsi organisasi. Salah satu sistem informasi yang dibutuhkan suatu 

organisasi manajemen tenaga kerja suatu perusahaan yaitu mengelola data 

karyawan dari tahap penerimaan calon karyawan sampai dengan berakhirnya 

masa kerja karyawan (Nurhadi, 2016). 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Betik Gawi Bandar Lampung 

adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa simpan pinjam uang 

anggota/guru. Dalam Proses pengolahan data pegawai pada Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia Betik Gawi Bandar Lampung khususnya pada pengajuan cuti. 

Alur proses pengajuan cuti dimulai dari pegawai membuat surat izin cuti yang 

nantinya akan diserahkan ke bagian umum, dan bagian umum akan menyerahkan 

surat tersebut ke bagian Kabag TU, kemudian bagian kabag TU akan memeriksa 

surat tersebut dan mengecek absensi apakah pegawai yang akan mengajukan cuti 

sering tidak masuk kerja atau tidak. Jika iya maka pegawai tidak dapat melakukan 
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cuti. Dalam proses tersebut terdapat masalah antara lain lama dalam proses 

pengajuan cuti dikarnakan harus melihat absensi satu persatu. Begitupun dalam 

pengolahan data absensi masih dilakukan secara manual, yaitu dilakukan 

menggunakan buku absensi, dengan demikian kurang akuratnya data dikarnakan 

terkadang karyawan mengabsenkan teman karyawannya. Tidak adanya informasi 

lengkap mengenai data masing-masing karyawan yang telah mengambil cuti, serta 

tidak adanya laporan pengambilan cuti dikarenakan masih melihat buku. 

Redudansi adalah adanya data yang ditambahkan ke data aktual dan 

memungkinkan koreksi kesalahan dalam data yang disimpan atau dikirim. 

Database merupakan kumpulan file-file yang saling berkaitan dan  berinteraksi, 

relasi tersebut bila ditunjukan dengan kunci dari tiap-tiap file yang ada (Sovia dan 

Febio, 2011). Untuk informasi mengenai cuti pegawai, pegawai harus melakukan 

konfirmasi langsung kepada ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia Betik 

Gawi, sehingga belum adanya informasi jika sudah menerima cuti. Saat ini 

semakin banyak pengguna smartphone, karena mudahnya mengakses informasi 

melalui smartphone, hal ini menjadi alasan utama banyak orang yang 

menggunakan smartphone. Smartphone yang saat ini peminatnya yang semakin 

meningkat tajam yaitu Android. Dengan data dari Kementrian Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia bahwa pengguna aktif smartphone di Indonesia 

lebih dari 100 juta orang dan untuk pengguna Android mencapai 41 juta orang 

atau pangsa pasarnya 94%. Android merupakan terobasan baru dalam bidang 

teknologi saat kini, dengan kemudahan pemakaian dan bersifat open source 

membuat peminat dari gadget ini semakin banyak dan sudah menjadi hal umum. 
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Aplikasi permohonan cuti karyawan dapat memberikan manfaat dalam 

menyampaikan informasi secara cepat, dan memudahkan karyawan untuk dapat 

mengajukan cuti (Nurhadi, 2016). Dengan aplikasi pengolahan absensi dapat 

mengimplementasikan sistem pengambil cuti kerja pada perusahaan, sehingga 

sistem informasi ini ditujukan agar proses pengambilan surat izin cuti kerja  dapat 

lebih efektif dan efisien (Setyabudhi, 2017). 

Solusi dari permasalahan di atas maka akan dibangun sistem pengelolaan 

data cuti dan absensi yang akan menjadi salah satu penerapan alternatif solusi 

yang cukup handal untuk memecahkan masalah ini. Penerapan sistem yang akan 

dibuat di dukung oleh aplikasi berbasis android diharapkan menjadi aplikasi yang 

fleksibel, penyimpanan data bisa lebih banyak lagi dan dalam proses pencarian 

data cuti karyawan yang sudah diarsipkan di dalam lemari, serta dapat mencetak 

secara otomatis surat cuti karyawan, laporan absensi dan cuti karyawan. 

1.2.      Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mengatasi redudansi data cuti pegawai pada Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia Betik Gawi Bandar Lampung agar tidak terjadi 

penginputan data yang sama? 

2. Bagaimana cara memberikan informasi persetujuan cuti terhadap pegawai 

pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Betik Gawi Bandar Lampung? 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini masalah 

yang dibahas dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 
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1. Inputan sistem adalah data pegawai, data absensi dan data cuti. 

2. Metode pengembangan sistem menggunakan metode prototype, dan 

perancangan sistem menggunakan UML (Unified Modeling Language). 

3. Laporan yang dihasilkan adalah surat cuti karyawan dan laporan cuti. 

 

1.4.      Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengatasi redudansi data cuti pegawai pada Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia Betik Gawi Bandar Lampung. 

2. Untuk memberikan informasi persetujuan cuti terhadap pegawai pada 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Betik Gawi Bandar Lampung. 

 

1.5.      Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Mempermudah pegawai dalam melakukan proses pengajuan cuti. 

2. Mempermudah dan mempercepat waktu pengajuan cuti serta persetujuan 

yang disetujui oleh pihak terkait. 
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