
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Teknik Informatika merupakan jurusan keilmuan pada Fakultas Ilmu 

Komputer Universitas Bina Nusantara yang berusaha untuk mengintegrasikan 

aspek teknik dan aspek komputerisasi dalam suatu sistem demi tercapainya 

efektivitas dan efisiensi dalam sistem tersebut. Teknik Informatika Bina 

Nusantara secara khusus melakukan pendekatan melalui analisis dan 

perancangan sistem yang merupakan suatu solusi yang telah terstruktur dengan 

berbagai permasalahan yang cukup kompleks dalam dunia teknologi informasi. 

Pendekataan melalui analisis dan perancangan sistem ini dilakukan 

sebagai model, sehingga akan mudah bagi kita untuk melaksanakan aspek-aspek 

pendukung solusi dalam berbagai bidang pekerjaan yang berhubungan dengan 

Teknik Informatika, seperti bidang Perbankan, Manajemen, Pemasaran, 

Perencanaan, dan sebagainya. 

Pada era globalisasi saat ini, kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, 

dan akurat sangat penting. Berbagai perusahaan berusaha mengembangkan 

usahanya dengan melakukan banyak perubahan dengan memanfaatkan teknologi 

yang canggih seperti komputer sebagai pengganti tenaga kerja manusia, dimana 

komputer tersebut menunjang perusahaan dalam mengambil keputusan yang 

didukung oleh komponen penting dari teknologi informasi yaitu database (basis 

data). Database merupakan sarana yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan 
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data, yang disamping itu juga dapat mengatur sistem penambahan data baru, 

mengubah, dan menghapus data serta hubungan antar data-data yang disimpan, 

sehingga ketika dibutuhkan maka perusahaan akan dengan mudah menggunakan 

data yang telah terstruktur, cepat dan akurat. 

PT. Seelindo Sejahteratama merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

pada  bidang industri bahan baku kue dan roti serta bahan makanan dan 

memasarkan hasil-hasil produksi tersebut ke berbagai wilayah di Indonesia. PT. 

Seelindo Sejahteratama mengalami kesulitan dalam mengelola data-data 

mengenai kepegawaian mulai dari penerimaan pegawai, data absensi, 

penggajian, cuti, perpindahan, penilian kerja sampai dengan pemutusan kerja 

pegawai dimana data tersebut kurang terstruktur dengan rapih sehingga 

menghambat penyampaian informasi dan pengambilan keputusan pada sistem 

kepegawaian. 

Oleh karena itu, untuk mendukung sistem informasi kepegawaian yang 

efektif perlu dirancang suatu sistem  basis data kepegawaian  berbasis web yang 

lebih mudah digunakan, sehingga akan membantu dalam mengolah data-data 

yang dibutuhkan menjadi lebih akurat, efesien dan hemat waktu. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang akan kami bahas dalam penulisan skripsi ini adalah 

sistem basis data kepegawaian berbasis web pada PT. Seelindo Sejahteratama 

dimana ruang lingkupnya hanya mencangkup pada perancngan basis data yang 

meliputi beberapa proses sebagai berikut: 

1. Penerimaan pegawai 

2. Sistem penggajian pegawai 

3. Cuti pegawai 

4. Absensi pegawai 

5. Perpindahan pegawai 

6. Penilaian kerja pegawai 

7. Pemutusan kerja pegawai 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Menganalisis sistem pengelolaan data kepegawaian dan kebutuhan 

informasi kepegawaian pada PT. Seelindo Sejahteratama. 

2. Merancang sistem basis data (database) untuk mengatasi masalah-

masalah kepegawaian yang ada serta mempermudah pengelolaan data 

kepegawaian. 

3. Merancang aplikasi sistem informasi sesuai dengan rancangan  sistem 

basis data (database) pada PT. Seelindo Sejahteratama. 
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Manfaat dari penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Meningkatkan penyediaan informasi mengenai data kepegawaian 

pada PT. Seelindo Sejahteratama  lebih akurat, cepat, dan tepat. 

2. Data-data kepegawaian pada PT. Seelindo Sejahteratama menjadi 

lebih terstruktur dan rapih. 

3. Mempermudah dan mempercepat dalam mencari data, mengolah data, 

dan membuat laporan kepegawaian pada PT. Seelindo Sejahteratama. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi dua hal 

pokok, yaitu: 

1. Metode Analisis 

a. Survei atas sistem yang sedang berjalan 

Dilakukan dengan mendatangi secara langsung PT. Seelindo 

Sejahteratama dan melakukan observasi secara langsung dan 

memahami sistem kepegawaian yang sudah mereka jalankan secara 

langsung. 

b. Interview atau Wawancara 

Kegiatan dilakukan dengan mewawancarai karyawan untuk 

mendapatkan permasalahan yang sedang mereka hadapi dari sistem 

kepegawaian yang sudah berjalan. 

c. Studi Pustaka 

Kegiatan dilakukan dengan mendatangi perpustakaan untuk 

mendapatkan  
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d. Identifikasi masalah yang terdapat pada sistem yang sedang berjalan 

Dari observasi dan wawancara secara langsung diperoleh analisis data 

dan informasi yang digunakan untuk menemukan permasalahan pada 

sistem yang sedang berjalan dan memberikan usulan-usulan untuk 

pemecahan masalah yang ada tersebut. 

e. Usulan pemecahan masalah 

Dari proses identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka solusinya 

adalah dengan membuatkan web database yang akan mengatasi 

masalah yang sedang mereka hadapi. 

  

2. Metode Perancangan 

Metode perancangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah:  

a. Perancangan basis data, meliputi: 

 Perancangan conceptual 

 Perancangan logical 

 Perancangan physical 

b. Pembuatan  basis data 

c. Perancangan sistem Aplikasi, meliputi: 

 Perancangan input 

 Perancangan output 

 State Transtiton Diagram 

d. Pembuatan aplikasi 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar akan diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan tema, ruang 

lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat, metodologi yang digunakan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2: LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang menjadi acuan dalam penulisan 

skripsi, yaitu mengenai tahapan dalam perancangan basis data yang diperoleh 

dari beberapa buku literature, perpustakaan, dan internet. 

BAB 3: ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 

Bab ini menjelaskan mengenai riwayat organisasi, prosedur yang sedang 

berjalan pada PT. Seelindo Sejahteratama, permasalahan yang terjadi dalam 

perusahaan, dan usulan pemecahan masalah pada perusahaan tersebut. 

BAB 4: PERANCANGAN SISTEM BASISDATA,IMPLEMENTASI  

    DAN EVALUASI 

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan sehingga dapat 

dibuat perancangan dan implementasi sistem yang diusulkan. 

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN  

 Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dibutuhkan 

terhadap hasil akhir dari penelitian yang telah dibuat. 


