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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kemajuan dan perkembangan teknologi dan informasi pada masa
sekarang ini sangat begitu pesat. Oleh karna itu, kebutuhan akan informasi
yang cepat dan akurat sangat banyak dibutuhkan, salah satunya dalam hal
untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Sehingga tidak dapat di
pungkiri lagi bahwa keberadaan sistem informasi yang baik menjadi
kebutuhan penting bagi semua organisasi, termasuk pada lembaga yang
bergerak di bidang jasa, maupun non jasa. Oleh karena itu, dengan adanya
sistem informasi kepegawaian pada CV Graha Honda yang dibuat oleh
penulis di harapkan proses bisnis yang dilaksanakan oleh CV Graha Honda
dapat berjalan jauh lebih efektif dan efesien saat diimplementasikan.
CV Graha Honda yang berada di jalan pancing 1 No.168 H-I,
Martubung Medan ini bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor
Honda berbagai tipe, pemeliharaan sepeda motor Honda dan penjualan
suku cadang asli Honda. Demi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan,
Dealer ini menyediakan pembelian motor Honda, Service, Sparepart
dengan standart operasional perusahaan pelayanan “ One Heart With
Care”.
Penggunaan Microsoft Exel dalam pengolahan proses bisnis pada CV Graha
Honda masih kurang efektif dan efesien dalam melakukan pendataan
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Absensi, cuti dan perhitungan gaji pada karyawan, hingga ke pembuatan
laporan. Dalam proses ini absensi dengan menggunakan Finger Print akan
membuat beberapa karyawan meningkatkan kedisiplinan jam kerja. Namun
pada proses cuti karyawan, perusahaan masih menggunakan pengajuan cuti
manual dengan surat pengajuan cuti yang dapat diajaukan kapanpun. Absen
dan cuti yang dilakukan untuk menghitung jam kerja mereka yang
diperlukan pada saat penggajian. Karena rumitnya proses cuti yang masih di
data dalam manual membuat data yang diterima oleh manager masih sangat
lambat dan dapat beresiko kehilangan data, sehingga pemrosesan untuk
menghasilan informasi pun masih lambat. Untuk mempermudah dalam
pengolahan data tentang kepegawaian yaitu absensi, penggajian, cuti dan
pembuatan laporan. Maka di butuhkan sebuah sistem yang cepat dan akurat
yang dapat berguna bagi orang yang membutuhkan semua informasi tentang
kepegawaian terutama bagi Direktur Utama.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana melakukan pengawasan terhadap absensi karyawan ?
2. Bagaimana proses perhitungan gaji karyawan berdasarkan absensi ?
3. Bagaimana cara pengajuan cuti karyawan ?
1.3 Batasan Masalah
1.

Sistem yang dirancang hanya menangani absensi, pengajuan cuti,
dan penggajian.
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2.

Aplikasi yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman Visual
Basic.Net sebagai Interface Ms Access 2003 sebagai Database, dan
Crystal Report 8,5 sebagai Output laporan.

1.4 Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan penelitian
Tujuan

penelitian

adalah

untuk

merancang

sistem

informasi

kepegawaian menjadi terintegrasi dan secara terstruktur, sehingga bisa
menjadi efektif, efesien, cepat serta akurat dengan menyederhanakan
sistem yang ada.
1.4.2 Manfaat penelitian
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
menambah referensi dalam hal sistem informasi kepegawaian yang
ada di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di pakai sebagai acuan terhadap
penulis maupun peneliti sejenis.
3. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan
untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang
diperoleh.
4. Memberikan

gambaran

yang jelas

tentang

pengaruh

sistem

komputerisasi dalam dunia kerja.
1.5 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini meliputi :
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1. Study keputusan dengan cara mengambil data teoritis dan
membaca buku referensi yang berhubungan dengan judul yang
diangkat dalam hasil penelitian.
2. Observasi penelitian dengan melakukan pengamatan langsung
terhadap sistem yang berjalan sesuai dengan alur data dan
prosedur penelitian yang di lakukan di CV Graha Honda.
3. Wawancara, kegiatan wawancara dilakukan dengan admin CV
Graha Honda.
1.6 Sistematika penulisan
Adapun sistematika penelitian dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
dapat diuraikan sebagai berikut :
BAB I

PENDAHULUAN
Merupakan latar belakang, rumusan masalah,
batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI
Pada bab ini merupakan pengertian sistem
informasi, Database dan mengenai VB.Net.

BAB III

SEJARAH PERUSAHAAN
Pada bab ini akan menguraikan tentang sejarah
singkat kantor CV Graha Honda.
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BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini penulis menerangkan rancangan Form,
penerapan sistemnya berupa rancangan Input dan
Output Program dan Algoritma dari Program
tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
Membahas kesimpulan yang berisi intisari dari
Implementasi Study lapangan dalam proses
penyusunan laporan, juga memberi usulan yaitu
berupa saran peningkatan mutu kerja.
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