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1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya kemajuan teknologi mendorong perkembangan manusia dalam

melakukan aktivitas. Salah satu manfaat dari perkembangan teknologi ini dapat

mempermudah dalam memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Untuk

mendapatkan dan menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dapat

menggunakan teknologi yang disebut dengan internet. Internet merupakan salah

satu perkembangan teknologi informasi yang kini marak dipergunakan oleh

masyarakat luas sehingga efeknya mampu mendorong berbagai sektor kehidupan,

salah satunya ialah pelayanan publik untuk lowongan pekerjaan. Dengan

memanfaatkan internet melalui website, dapat diperolah kemudahan informasi

mengenai lowongan pekerjaan yang dapat diakses dimana pun dan kapan pun.

Belum tersedianya teknologi internet berbasis website pada suatau perusahaan

mengakibatkan sulitnya perusahaan mendapatkan pekerja baru, begitu juga

dengna calon pekerja, sulit untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan,

saat ini salah satu perusahaan yang ingin menerapkan sistem informasi

pendaftaran calon pekerja khususnya untuk security atau satpam secara online

yaitu PT Rajawali Duta Pertiwi. (Ramdhani, 2003).

PT Rajawali Duta Pertiwi masih dalam bentuk divisi atau bidang koperasi

pada tahun 2012 dan kini berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas yang

bergerak dibidang jasa pengamanan, cleaning service, dan sub kontraktor

gardiner. Perusahaan ini ditangani oleh orang-orang yang profesional di divisi

masing-masing yang merupakan binaan dari Polda Lampung dan TNI sehingga
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sumber daya manusia yang berkualitas akan terjamin. Jika ada perusahaan yang

membutuhkan pekerja seperti satpam, perusahaan tersebut dapat menggunakan

jasa PT Rajawali Duta Pertiwi, karena kualitas Sumber Daya Manusia sudah

terjamin sehingga perusahaan tidak perlu lagi mengadakan pelatihan untuk calon

pekerja, karena sebelumnya pekerja tersebut sudah di tes secara fisik, tes tertulis

dan lisan sebagai upaya memperlancar pekerjaan dan peningkatan kualitas diri.

PT Rajawali Duta Pertiwi ingin menerapkan sistem pendaftaran security

atau satpam secara online dikarenakan jumlah pendaftarannya tiap tahhun

meningkat dilihat dari tahun sebelumnya. Dikarenakan proses yang masih manual

yaitu dengan cara calon pekerja mengisikan form pendaftaran atau mengirimkan

lamaran kerja langsung kepada perusahaan PT Rajawali Duta Pertiwi, sehingga

memerlukan waktu yang cukup lama baik dalam penyimpanan berkas,

penyusunan berkas, maupun dalam pencarian berkas, selain itu masalah yang

terjadi adalah, ketika perusahaan mencari pekerja dari PT Rajawali Duta Pertiwi

diharuskan datang terlebih dahulu untuk melihat calon pekerja, selain itu

perusahaan penyewa jasa harus memeriksa berkas calon pekerja satu-persatu

apakah diterima atau tidak, dan layak atau tidak. Hal ini mengakitakan sulitnya

perusahaan penyewa jasa mendapatkan pekerja yang terbaik dari perusahaan

penyedia jasa yaitu PT Rajawali Duta Pertiwi.

Berdasarkan kondisi dan kebutuhan seperti diatas, maka peneliti mencoba

untuk membuat sebuah aplikasi pada perusahaan agar pendaftaran dapat dilakukan

secara online, agar mendaftar di perusahaan PT Rajawali Duta Pertiwi dengan

mudah, selain itu memudahkan perusahaan untuk menyeleksi berkas atau

persyaratan calon pekerja yang sesuai dengan pekerja yang dicari. Selain itu juga
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perusahan penyewa jasa tidak perlu lagi datang ke perusahaan PT Rajawali Duta

Pertiwi untuk melihat calon pekerja, tetapi cukup melihat data pekerja secara

online saja untuk mempercepat proses penerimaan pekerja. Sehingga peneliti

mengangkat penelitian dengan judul “Sistem Informasi Pendaftaran Security

(Studi Kasus: PT Rajawali Duta Pertiwi)”.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas menjadi dasar peneliti

untuk merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana membuat sistem pendaftaran security atau satpam secara online

agar mempermudah proses pendaftaran calon pekerja pada perusahaan

PT Rajawali Duta Pertiwi?

2. Bagaimana membuat sistem agar perusahaan penyewa jasa dapat

mendapatkan calon pekerja dengan mudah di perusahaan PT Rajawali Duta

Pertiwi?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar mempermudah dalam

pembahasan dan lebih mengarah pada pokok persoalan, diantaranya :

1. Penelitian ini hanya membahas tentang pendaftaran security atau satpam

pada PT Rajawali Duta Pertiwi

2. Penelitian ini digunakan untuk mempermudah proses pendaftaran security

dan pengolahan data security

3. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem waterfall
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4. Penelitian ini menggunakan bahasa Pemrpograman PHP dan menggunakan

database Mysql

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk menerapkan sistem pendaftaran security secara online pada

PT Rajawali Duta Pertiwi

2. Untuk mempermudah proses pendaftaran pekerja dan pengolahan data

pekerja

3. Untuk menerapkan sistem informasi pendaftaran security agar terorganisir

dengan baik.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan yaitu :

1. Diharapkan sistem pendaftaran security pada PT Rajawali Duta Pertiwi

dapat memudahkan calon pekerja untuk melakukan pendaftaran

2. Diharapkan dapat mempermudah perusahaan penyewa jasa untuk mencari

pekerja khususnya security atau satpam

3. Diharapkan dapat mempermudah proses dalam membuat laporan

pendaftaran pekerja yang sudah diterima


