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   BAB I 

            PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang. 

PT TRIMEGA SYARIAH merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang retail elektronik dan furniture dengan cara pembayaran tunai dan kredit 

berorientasi profit yang memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat pada 

umumnya dan umat muslim. PT TRIMEGA SYARIAH yang beralamatkan di 

jalan Urip Sumoharjo No. 59 Sukarame, Bandar Lampung. Menurut Yusuf, 

2016), sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah 

perusahaan, sumber daya manusia disini adalah karyawan perusahaan yang 

bekerja dan menjalankan fungsinya dan memberikan kontributor bagi perusahaan. 

Pengelolaan informasi sumber daya manusia pada PT TRIMEGA SYARIAH 

LAMPUNG ini masih manual yaitu data karyawan dicatat pada buku sehingga 

sulit saat pencarian data ketika dibutuhkan dan menghindari terjadinya duplikasi 

data karyawan. Menurut Khurakhman, Darwiyanto and Witjaksono (2015), 

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan sebuah sistem informasi yang 

digunakan untuk mengautomisasi proses bisnis yang ada pada sebuah perusahaan. 

Tujuan penelitian ini adalah PT TRIMEGA SYARIAH perlu membuat  

sebuah sistem informasi pengolahan data karyawan dengan menggunakan 

software ERP.Sistem ini diharapkan dapat digunakan dengan mudah.Program 

yang akan dibuat berbasis web. Dengan adanya ERP dapat meningkatkan 

pencapaian tujuan berupa penghematan biaya dan peningkatan layak perusahaan. 
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Dengan demikian system komputerisasi sangat penting dalam hal menghasilkan 

pengelolaan data sumber daya manusia yang akurat untuk memudahkan 

pengelolaan data. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik 

menganalisis dan membangun sistem dengan judul “ENTERPRISE RESOURCE 

PLANNING PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA(SDM)”.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimanakah merancang sistem pengelolaan data karyawan pada 

PT TRIMEGA SYARIAH Lampung ? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarakan rumusan masalah yang telah diuraikan,adapun batasan sistem 

yang dibuat pada penelitian ini antara lain : 

1. Sistem ini hanya menyediakan informasi data karyawan 

2.  Sistem yang akan dibuat bersifat intern, yaitu hanya dapat diakses oleh    

karyawan, pimpinan dan admin yang mempunyai hak akses. 

3. Melakukan tahapan pengujian kualitas fungsi program menggunakan Black 

Box Testing. 

 

1.4 Keaslian Penelitian  

1. Metode pengembangan system dan alat pengembangan system yang 

dipakai yaitu Prototyping dan Pemrograman berorientasi objek dengan use 

case, activity diagram , serta metode pengujian menggunakan black box 

testing.  



3 

 

2. Perancangan yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan database MySQL. 

 

1.5  Tujuan Penelitian  

1. Merancang suatu sistem informasi sumber daya manusia yang 

menyediakan informasi bagi karyawan. 

2. Menghasilkan rancangan prototipe implementasi sistem informasi sumber 

daya manusia. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Dapat memberikan informasi yang update kepada pihak karyawan dan 

manajemen. 

2. Membantu mempermudah pengolahan data karyawan. 

3. Memudahkan proses informasi data pegawai antar bagian. 

4. Memudahkan proses pencarian data karyawan.  


