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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan banyaknya pertumbuhan tenaga kerja yang ada Indonesia, 

mengakibatkan sejumlah perusahaan kesulitan dalam mendata pegawai 

dengan sistem yang masih manual sehingga berkurangnya kualitas pegawai 

tersebut karena keterlambatan data pegawai yang diterima oleh pimpinan 

perusahaan. Banyaknya kejadian – kejadian diluar dugaan seperti bencana 

alam dan kebakaran mengakibatkan data pegawai yang diarsip banyak yang 

hilang maupun rusak. Hal ini membuat perusahaan kesulitan dalam dan harus 

bekerja ulang dalam mencatat data pegawainya yang lama mulai dari awal.   

Adapun kendala lain yang dihadapi perusahaan pada saat perekrutan 

pegawai baru yaitu data pegawai baru tersebut harus dikirimkan 

menggunakan ekspedisi yang memerlukan waktu berhari – hari sedangkan 

perusahaan tersebut memerlukan segera pegawai tersebut untuk bekerja.  Dan 

bagi perusahaan yang mempunyai pegawai yang cukup besar, maka pegawai 

juga menjadi masalah yang harus dipecahkan. Salah satu piranti teknologi 

adalah internet, yaitu sebuah jaringan online global tanpa batas yang 

menyediakan berjuta jenis informasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi 

yang semakin modern, banyak perusahaan besar yang menggunakan fasilitas 

internet dalam sistem penginputan data. Hal ini disebabkan karena metode ini 

dipandang memiliki beberapa keuntungan lain bila dibandingkan dengan 

system manual, yang mana akan mempengaruhi perilaku dari perusahaan 

tersebut baik dari segi manajemen maupun penginputan dan layanan 

informasi yang diberikan.   

Tahun 1983 ditandai dengan kehadiran Columbia untuk berpartisipasi 

dalam Pekan Raya Jakarta (PRJ) dan tercatat sebagai pelopor perusahaan 

kredit yang ikut dalam kegiatan pameran tersebut. Orderpun kian 

membengkak. 
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         Bahkan tidak sedikit yang harus antri menunggu giliran mengajukan 

permohonan kredit maupun membayar angsuran. Menyadari lahan baru yang 

demikian cerah, bermunculan pula perusahaan sejenis. Columbia menyadari 

sepenuhnya untuk mempertahankan eksistensinya, perlu dimiliki nilai-nilai 

bisnis baik budaya korporasi yang baik  dan sistem pelayanan yang 

memuaskan. Tanpa semua itu, secara pelan tapi pasti perusahaan akan gugur. 

Hal demikian mendorong Columbia melebarkan sayap pelayanannya. 

Oktober 1983, diresmikan cabang pertama di Jl. Nur Said, Bandung, 

gebrakan pertama ini ternyata membawa hembusan angin yang cukup sejuk, 

terbukti dengan naik-naiknya omzet menjadi 2-3 milyar setahun. 

        Hingga Desember 1987, tercatat Columbia memiliki 2 (dua) cabang di 

DKI Jakarta dan 8 (delapan) di luar DKI Jakarta. Namun seperti layaknya 

orang tua, kantor pusat tak henti-hentinya memperhatikan dan mengajari cara 

berjalan yang benar. Hal ini dimaksudkan agar jangan menyimpang dari arah 

yang dituju. Meski seluruh cabang diberikan porsi yang sama, tidak semua 

cabang tumbuh sama suburnya. Sama persis seperti pertumbuhan anak, yang 

kadang-kadang terkendala oleh beberapa faktor seperti kasih sayang gizi, 

pendidikan, pengaruh lingkungan, dan lain-lain. 

         Sebagai contoh cabang Hayam Wuruk misalnya, yang berlokasi di Jl. 

Mangga Besar 42 S, berkali-kali harus ditambah infus untuk menyambung 

hidupnya, sambil terus menerus diberikan perhatian intensif untuk 

meningkatkan kemandiriannya. Bagaimanapun parahnya, sejauh cabang itu 

memiliki kemauan untuk bangkit, infus tidak akan dicabut. Perusahaan 

menyadari sepenuhnya kegagalan yang dialami cabang merupakan tanggung 

jawab bersama dan merupakan satu resiko kreatifitas perusahaan. Hingga kini 

PT. Columbia Perdana mempunyai 56 cabang di 23 Propinsi. 

Oleh karena itulah PT. Columbia merupakan salah satu perusahaan retail 

terbesar di Indonesia yang hari  perusahaan tersebut berkembang pesat dari 

dulu sampai sekarang dalam penjualan barang kebutuhan rumah tangga dan 
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elektronik dan lain secara kredit maupun cash   dan terus berupaya untuk 

meningkatkan layanan terhadap konsumen dari segi kualitas barang yang 

dijual dan terus menjaga baik hubungan dengan konsumennya dengan cara 

meningkatkan kualitas perusahaan dari berbagai sisi antara lain sisi 

pemanfaatan teknologi informasi itu sendiri dalam penjualan maupun segi 

meningkatkan kualitas pegawainya. Selama ini, sistem pengolahan data 

pegawai yang baru maupun yang lama pada PT. Columbia yang sudah 

dilakukan dengan cara terkomputerisasi berbasis web lokal tapi dikelola oleh 

perusahaan pusat bukan perusahaan cabangnya karena itulah masih banyak 

kelemahan dalam sistem tersebut dalam segi waktu sehingga sistem tersebut 

perlu dibenahi. Beberapa sistem yang dinilai perlu dibenahi adalah sistem 

pengolahan data pegawai sehingga memberikan dampak yang positif bagi 

pegawai  dan perusahaan tersebut. Sistem tersebut perlu dibenahi dengan 

sistem baru yang terkomputerisasi berbasis Database dengan Microsoft 

Visual Basic 2008 yang dinilai lebih efisien dalam segi waktu. Berdasarkan 

alasan ini penulis mengambil judul :’’Analisa dan Perancangan Sistem 

Informasi  Pegawai pada PT. Columbia”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah: 

a. Bagaimana merancang dan membuat Sistem Informasi Pegawai               

di PT. Columbia cabang Bangka 

b. Bagaimana membuat sistem yang dapat memberikan informasi data 

pegawai secara cepat dan akurat dengan sistem yang mudah dipahami oleh 

pemakai sistem tersebut. 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan 

masalah, yaitu:  

a. Membuat Sistem Informasi Pegawai (SIP) berbasis Aplication Desktop 

yang sistematis, terstruktur dan terarah sehingga dapat meningkatkan 

3 



xxvi 
 

kinerja yang lebih efisien dan kecepatan operasional di PT. Columbia 

cabang Bangka.  

b. Proses Seleksi Calon Pegawai 

c. Pembuatan Daftar Absensi Pegawai 

d. Pembayaran Gaji Pegawai 

e. Pengajuan Cuti Pegawai 

f. Proses Pembuatan Laporan Seleksi Calon Pegawai 

g. Proses Pembuatan Laporan Absensi Pegawai 

 

1.4 Maksud dan Tujuan  

Maksud dari Penelitian Skripsi  ini adalah : 

a. Membantu PT. Columbia untuk melakukan penginputan data diri pegawai 

yang baru maupun yang lama yang ada di dalam perusahaan tersebut 

secara offline untuk mengefisienkan dari segi waktu dalam penginputan 

data diri pegawai maupun meningkatkan kualitas dari pegawai tersebut. 

b. Untuk mendapatkan suatu  ilmu pengetahuan, pengalaman serta dapat  

mengembangkan suatu wawasan dari apa yang telah diterima selama 

perkuliahan dan mempraktekkan di suatu institusi perusahaan. 

Tujuan dari Penelitian Skripsi ini adalah : 

1) Menganalisa suatu sistem yang sudah ada dalam suatu cabang  

perusahaan apa yang menjadi kelemahan dalam sistem tersebut 

sehingga lambat dalam memberikan informasi kepada Branch Manager 

dan perusahaan pusat sehingga perlu menyusun kembali perancangan  

sistem informasi yang berbasis komputer secara sistematis dan 

terstruktur dengan demikian sistem informasi yang dibuat benar-benar 

berguna bagi penulis dan perusahaan tempat mengadakan analisa 

skripsi tersebut yaitu proses penginputan data diri pegawai baru 

maupun yang lama yang lebih terkomputerisasi dari sistem informasi 

sebelumnya.  
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2) Membantu meningkatkan kualitas kinerja perusahaan dan pegawainya 

sehingga perusahaan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada 

konsumen dan bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja bagi 

perusahaan tempat dia bekerja. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Penelitian 

Dalam rangka penyusunan Skripsi ini dilakukan metode penelitian sebagai 

berikut : 

a. Metode Penelitian Data 

1) Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan langsung terhadap sistem yang berjalan pada                 

PT. Columbia dengan mengumpulkan berkas – berkas yang ada di 

perusahaan tersebut. 

2) Wawancara 

Melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan sesuai dengan 

alur permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi yang jelas dari pengamatan, terutama menyangkut 

perkembangan dan kebijaksanaan. Hal ini untuk bahan pertimbangan 

kearah perbaikan dari proses yang ada. 

3) Studi Perpustakaan 

Dalam mengumpulkan data, selain menggunakan metode observasi, 

metode wawancara, penulis juga mencari data dari berbagai jenis dari 

buku dan diktat yang ada yang menyangkut tentang Skripsi tersebut. 

 

b. Analisa Sistem 

    Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah Pendekatan Analisa 

Object Oriented. Pendekatan Object Oriented dilengkapi dengan teknik 

pengembangan sistem. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 
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1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu memahami proses bisnis yang 

sedang berjalan guna mengidentifikasikan permasalahan – 

permasalahan yang ada. 

2) Analisa dokumen, yaitu menspesifikasikan masukan yang digunakan, 

database yang ada, proses yang dikeluarkan yang dihasilkan, guna 

memahami akan dokumen – dokumen baru. 

Penulisan menggunakan beberapa diagram UML (Unified 

Modeling Language) sebagai alat bantu yang akan dikembangkan 

dimana sistem tersebut dapat memberikan solusi dari permasalahan – 

permasalah yang ada serta memenuhi kebutuhan sistem. 

Beberapa diagram tersebut adalah : 

1) Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau 

workflow sebuah proses bisnis dan urutan sebuah aktivitas dalam 

sebuah proses. 

2) Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem 

jika dilihat dari pandang user yang berada diluar sistem actor. Use 

Case Diagram juga merupakan deskripsi fungsi sistem yang akan 

dikembangkan. 

3) Use Case Description 

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara 

rinci mengenai Use Case Diagram. 

 

c. Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 

sistem baru yang ada, dan menghasilkan sistem model baru yang 

diusulkan, dengan disertai rancangan database dan spesifikasi program. 

Alat bantu yang digunakan dalam merancang sistem antara lain : 

1) Entity Relationship Diagram (ERD) 
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ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data store 

yang ada dalam diagram arus data. 

2) Class Diagram 

Class Diagram memberikan pandangan global atas sebuah sistem dan 

membantu dalam visualisasi kelas dari suatu sistem. 

3) Logical Record Structure (LRS) 

Logical Record Structure berasal dari setiap entity yang diubah 

kedalam bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak 

dan atribut berada didalam kotak. 

4) Relasi 

Relasi digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada model 

konseptual secara detail. 

5) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi Basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data pada 

model konseptual secara detil. 

6) Sequence Diagram 

Sequence Diagram untuk menggambarkan interaksi antar obyek 

didalam dan disekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan 

sebagainya) berupa pesan yang digambarkan tehadap waktu. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan Skripsi ini disusun  dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari 

sub – sub bab yang tersusun dengan garis besar sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan sebagai berikut : 

latar belakang masalah yang akan dibahas, perumusan masalah,    

ruang lingkupya / batasan masalah, metode penelitian yang 

digunakan, tujuan/manfaat dilakukannya penelitian, sistematika 

penulisan laporan dan jika dianggap perlu dalam bab ini dapat 

disebutkan hambatan – hambatan yang dialami dalam 

melaksanakan penelitian. 
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     BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini merupakan tinjauan pustaka menguraikan teori – 

teori yang mendukung judul dan pembahasan secara detail. Bab 

landasan teori ini dapat berupa definisi – definisi atau model yang 

langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. Pada 

bab ini juga dituliskan tentang tools/software (komponen) yang 

digunakan untuk pembuatan aplikasi atau keperluan penelitian. 

BAB III PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini berisi antara lain : Pendahuluan, Kegiatan Bisnis, 

Keadaaan Sekarang dan Masalah serta Keinginan Yang Akan 

Dicapai, Batasan Proyek, Kemungkinan Alternatif Dan Pilihan 

Yang Ada, PEP (Project Execution Plan ) yang berisi objective 

proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi deliverables,     

penjadwalan proyek ( yang berisi : work breakdown structure, 

milestone, jadwal proyek ), RAB ( Rencana Anggaran Biaya ), 

Struktur Tim Proyek berupa table RAM ( Responsible 

Assignment Matrik ) dan skema / diagram struktur, analisa resiko 

( project risk ) dan meeting plan. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang Struktur Organisasi, Jabaran Tugas 

dan wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis 

hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab – bab 

sebelumnya dan juga saran – saran dari penulis. 
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