
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 organisasi 

perusahaan produksi 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). 

PT Sari Segar Husada merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi 

dan penjualan natadecoco yang melayani penjualan lokal dan interlokal seperti daerah 

lampung yaitu, rumah makan, agen-agen, dan lain-lain, serta diluar lampung (PT Sari Segar 

Husada, 2015).Dalam pengolahan data tenaga kerja sudah dilakukan secara terkomputerisasi 

tetapi pada pengolahan data tenaga kerja sering terjadi penginputan ulang dan tidak adanya 

informasi jika karyawan sudah memasuki masa pensiun, dan membutuhkan waktu dalam 

pencarian data karena data tersimpan per sheet. 

Identifikasi masalah yang akan di kembangkan berdasarkan latar belakang masalah 

diatas, maka solusi yang diusulkan dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan 

pengolahan data tenaga kerja pada PT Sari Segar Husadayang membantu memudahkan dalam 

proses penyimpanan data tenaga kerja. Perancangan pemodelan aplikasi pengolahan tenaga 

kerja pada PT Sari Segar Husada akan dirancang menggunakan Pemodelan Beriontasi pada 

Objek (UML). Sehingga dibutuhkan sistem yang dapat membantu memudahkan dalam proses 

pengolahan data tenaga kerja agar proses tenaga kerja lebih efektif dan efisien. Kelebihan 

dari aplikasi penentuan tenaga kerja yang akan di kembangkan yaitu dapat menampilkan data 

karyawan yang akan pensiun, mudah dalam pencarian data, penginputan data karyawan, dan 

terdapat informasi mengenai data karyawan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka 



penulis mengusulkan proposal penelitian skripsi dengan judul “Sistem Informasi 

Manajemen Tenaga Kerja (Study Kasus : PT Sari Segar Husada)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana mengelola data tenaga kerja pada PT Sari Segar Husada ? 

2. Bagaimana mempermudah pengecekan data pegawai yang akan pensiun ? 

3. Bagaimana mengatasi masalah penginputan agar tidak terjadi penginputan ulang ? 

4. Bagaimana membuat laporan data pensiun ? 

5. Bagaimana membangun sistem tenaga kerja pada PT Sari Segar Husada? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini masalah yang 

dibahas dibatasi pada : 

1. Pengolahan data tenaga kerja bagian produksi pada PT Sari Segar Husada. 

2. Data yang dikelola adalah data karyawan, kenaikan jabatan, kenaikan gaji, dan 

pensiun. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian iniadalah: 

1. Untuk mengelola data tenaga kerja pada PT Sari Segar Husada 

2. Untuk mempermudah pengecekan data pegawai yang akan pensiun  

3. Untuk mengatasi masalah penginputan agar tidak terjadi penginputan ulang 

4. Untuk  membuat laporan data pensiun  

5. Untuk membangun sistem tenaga kerja pada PT Sari Segar Husada 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Bagi admin dapat mengelola data tenaga kerja secara terkomputerisasi dan menghasilkan 

laporan yang diinginkan perusahaan. 



2. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan menganalisis suatu 

masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem informasi manajemen tenaga kerja 

pada lingkungan kerja. 

3. Bagi PT Sari Segar Husada dapat dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan 

untuk membuat keputusan dalam pengolahan data tenaga kerja. 

4. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi 

mahasiswa.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung pembahasan 

yaitu definisi tentang sistem informasi manajemen tenagga kerja, Waterfall, UML, 

Dreamwever, dan MySQL. Materi yang diambil dapat merupakan pengertian dasar teori dari 

masalah yang sedang dikaji dan disusun sendiri oleh penulis sebagai tuntutan untuk 

memecahkan masalah. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahasan tentang rancangan sistem terhadap masalah penentuan tenaga 

kerja, Metodologi penelitian, Waterfall, flowchart sistem yang berjalan, UML, dan jadwal 

penelitian. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil implementasi sistem yang dibuat. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dan saran dari laporan yang penulis buat.Simpulan dan 

saran dinyatakan secara terpisah.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


