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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Informasi merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan, 

karena informasi merupakan satu kebutuhan yang sangat penting. Tanpa informasi 

internal maupun eksternal, sulit bagi para manajer untuk mengambil berbagai 

keputusan dalam perusahaan, sedangkan informasi eksternal diperoleh dari alat-

alat komunikasi modern. 

  PT. DAK dan Perkapalan Air Kantung atau disingkat PT. DAK adalah 

perusahaan galangan kapal yang berdiri pada tanggal 01 Februari 1996. PT. 

Timah ( Persero ) Tbk adalah pemilik saham mayoritas PT. DAK sebesar 99,99% 

dan sisanya 0,01 dimiliki oleh PT. Timah Industri. Dengan kata lain PT. DAK 

merupakan anak perusahaan yang telah memproduksi Kapal Isap Produksi (KIP) 

yang digunakan untuk penambangan di perairan Bangka Belitung dan Kepulauan 

Riau. Di samping itu, produk jasa yang dihasilkan anak perusahaan PT. Timah ini 

adalah menyediakan jasa perbengkelan, galangan kapal dan transportasi, selain 

juga menjadi agen dan perlengkapan yang terkait dengan pekerjaan galangan 

kapal. Kelebihan lain yang dimiliki adalah letak galangan kapal berada di jalur 

pelayanan Internasional Selat Malaka. 

PT. DAK sendiri memiliki banyak Pegawai yang ahli dan profesional. 

Para pegawai dibagi ke beberapa bagian agar masing-masing pegawai memiliki 

rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing. Dalam pengelolaan 

data sudah belum tersistem sehingga masih kurang efektif dan efisien. 

  Oleh karenanya penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut, untuk 

mengatasi permasalahan yang mungkin akan terjadi dengan membangun sistem 

yang sudah terkomputerisasi dan juga sebagai topik penulisan skripsi yang 

berjudul “ RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 
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PADA PT. DAK DAN PERKAPALAN AIR KANTUNG GALANGAN 

SELINDUNG BERBASIS DESKTOP.”    

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengatasi permasalahan dalam mengelola data kepegawaian 

pada PT. DAK dan Perkapalan yang masih menggunakan sistem bantuan 

Microsoft Office? 

2. Bagaimana sistem informasi yang dirancang mampu menghasilkan 

laporan yang dibutuhkan pihak rumah sakit secara cepat dan akurat? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam Rancang Bangun Sistem Informasi 

Kepegawaian pada PT. DAK dan Perkapalan Air Kantung Galangan Selindung 

Berbasis Desktop adalah: 

1. Sistem ini meliputi proses pendataan pegawai, pendataan jabatan, proses 

absensi pegawai, data surat pengajuan cuti serta izin cuti pegawai, data 

lembur, slip gaji,  proses pembuatan SP, dan Pembuatan Laporan 

2. Pemodelan dalam sistem ini menggunakan pemodelan Waterfall dengan 

Metodologi Berorientasi Obyek. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

1.4.1 Model Pengembangan Sistem 

Model Pengembangan Sistem dalam penelitian ini menggunakan Model 

Waterfall yang terdiri dari 5 tahap, diantaranya: Analisa, Desain, Pengodean, 

Pengujian, dan Pendukung (Support) atau Pemeliharaan (Maintanance). 
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1.4.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan merupakan metode pendekatan 

yang Berorientasi Obyek (Object Oriented), yang mencakup analisis dan desain 

yang disebut OOAD (Object Oriented Analysis and Design). 

1.4.3 Tools/Alat Bantu 

Dalam menganalisa dan merancang sistem pada penelitian ini penulis 

menggunakan Tools UML (Unifed Modeling Language) yang terdiri dari: Activity 

Diagram, Use Case Diagram, Package Diagram, Class Diagram, Sequence 

Diagram,  ERD, LRS, Tabel, Spesifikasi Basis Data, Rancangan Layar, dan 

Analisa Masukan dan Keluaran. 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan ini adalah : 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mempermudah PT.DAK dan Perkapalan Air Kantung Galangan 

Selindung dalam mengelola data Kepegawaian agar lebih efisien dan 

efektif.  

2. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) 

pada Jurusan Sistem Informasi STMIK ATMA LUHUR 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah dan mempercepat dalam pengolahan data kepegawaian. 

2. Meminimalisasi kehilangan data Pegawai PT.DAK dan Perkapalan Air 

Kantung Galangan Selindung. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

    Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa Bab. Keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian berikut 

ini adalah uraian singkat mengenai bab – bab tersebut : 

  



4 
 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, Metodologi 

Penelitian yang digunakan, Tujuan dan Manfaat 

dilakukannya penelitian, dan sistematika penulisan 

laporan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan tinjauan pustaka, menguraikan 

teori tentang Kepegawaian, Pemodelan Waterfall, 

Metodologi Berorientasi Objek, Tool/ Alat Bantu 

UML yang terdiri dari: Activity Diagram, Use Case 

Diagram, Package Diagram, Class Diagram, 

Sequence Diagram, ERD, LRS, Tabel, Spesifikasi 

Basis Data, Rancangan Layar, dan Analisa Masukan 

dan Keluaran. Software (Komponen) yang digunakan: 

Visual Basic.Net 2008, Microsoft Access 2007, 

Rational Rose Enterprise Edition, Microsoft Visio 

2007. 

 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab Metodologi Penelitian terdiri dari 3 bagian utama 

yaitu model pengembangan perangkat lunak, metode 

penelitian dan tools (alat bantu dalam analisis dan 

merancang sistem informasi). 

BAB IV : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini terdiri dari struktur organisasi, jabaran 

tugas dan wewenang, analisis masalah sistem yang 

berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan 

sistem usulan, analisis sistem, perancangan sistem 
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(dalam menjelaskan bab 4, model, metode, dan tools 

harus dipaparkan sesuai dengan uraian). 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari 

pembahasan pada Bab sebelumnya serta saran – saran 

dari penulis. 

 


