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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kegiatan organisasional saat ini banyak ditunjang dan didukung oleh 

teknologi dalam sistem informasi yang berkembang dengan pesat. Penerapan 

teknologi dalam suatu kegiatan organisasi menjadi suatu wacana yang unik 

dikarenakan saat ini hampir setiap kegiatan organisasi menggunakan teknologi 

dengan alasan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta 

keunggulan kompetitif secara signifikan. Penggunaan sistem informasi teknologi 

mendukung berbagai macam kegiatan perusahaan khususnya yang berkaitan 

dengan kegiatan personalia atau sumber daya manusia. 

Penyediaan informasi yang dibutuhkan manajemen akan disediakan oleh 

sistem informasi manajemen. Kebutuhan dari berbagai tingkatan manajemen ini 

dapat disediakan dari gabungan sub sistem pembentuk sistem informasi manajemen 

yang perlu membentuk adanya harmonisasi kerjasama. Data dari berbagai sumber 

akan ditambung, diolah dan didistribusikan user oleh manajemen dari suatu sistem 

informasi manajemen. Sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem 

informasi manajemen merupakan kunci dari suatu sistem, sedangkan hardware 

yaitu computer hanya menciptakan daya dukung kecepatan dan akurasi karena 

kerelevanan data, user interface maupun kesesuaian antara user dengan sistem 
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informasi manajemennya merupakan bagian dari pengelola sistem informasi 

manajemen. 

PT. Tandi Tirta Mas merupakan perusahaan yang bergerak dibidang furniture 

ini berdiri pada tahun 2009. Perusahaan yang terletak di Kawasan Industri Candi 

Blok H No. 1 Jalan Gatot Subroto, Semarang, Jawa Tengah PT. Tandi Tirta Mas 

sampe sekarang ini sudah 12 thn berdiri dan terus berkembang untuk memenuhi 

permintaan pasar. Jumlah karyawan total hingga 120 karyawan. Adapun kendala 

yang ada di PT. Tandi Tirta Mas yaitu sistem HRD yang masih manual atau masih 

menggunakan excel dan word untuk operasional sehari-hari. Ketidakefisienan ini  

harus segera diperbaiki, agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan data atau data 

yang terlewat seperti kontrak karyawan yang seharusnya berakhir tetapi lupa di 

catat sehingga karyawan tersebut masih bekerja kesalahaan ini berakibat fatal. 

Kemudian tertukarnya upah antar pegawai yang satu dengan yang lain. Oleh karena 

itu dengan ada sistem dapat membantu user untuk lebih waspada lagi. 

Sebagai bagian dari PT. Tandi Tirta Mas, Human Resource Departement 

(HRD) pun dituntut untuk memiliki sistem informasi yang baik. Human Resource 

Departement (HRD) merupakan bagian yang memiliki peranan yang cukup penting 

dalam perusahaan. Bagian ini memiliki tugas-tugas yang berhubungan secara 

langsung dengan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Tugas dari Human 

Resources Departement (HRD) menangani proses penerimaan karyawan baru 

(recruitment) dan penggajian. Pada recruitment dituntut untuk dapat menyeleksi 

dan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas. Proses ini memiliki 
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peranan yang sangat penting karena dapat menentukan kinerja perusahaan. Jika 

perusahaan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka kinerja 

perusahaan juga akan ikut meningkat. Pada sistem penggajian, diharapkan dapat 

sesuai dengan ketentuan perusahaan, tidak mengakibatkan kesulitan saat 

menghitung gaji. Karena selama ini penggajian dihitung secara manual oleh HRD. 

Perhitungan upah buruh pabrik terdiri dari beberapa item, yaitu upah pokok, 

uang makan, uang transport, uang lembur, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, 

koprasi perusahaan. Untuk staff tetap perhitungan gaji terdiri dari gaji pokok, uang 

makan, uang transport, uang lembur, insentif, bonus kerajinan (dengan catatan 

karyawan tidak alpha lebih dari 3 hari tiap bulannya), BPJS ketenagakerjaan, BPJS 

kesehatan, koprasi perusahaan. 

Dengan pertimbangan bahwa pentingnya hal-hal diatas, maka dukungan 

sistem informasi yang cepat dan akurat pun sangat diperlukan. Sistem informasi ini 

harus benar-benar bisa menangani permasalahan akan informasi dan data karyawan 

baru secara khusus, baik bagi Human Resource Departement (HRD) sendiri 

maupun bagi bagian perusahaan yang lainnya. Selain itu, sistem informasi tersebut 

juga harus bisa menangani masalah-masala data penggajian dan access data secara 

cepat, baik dan relevan. Akan tetapi sistem yang sedang berjalan sekarang ini bahwa 

sistem tersebut belum terkomputerlisasi. Dengan latar belakang di atas, maka 

peneliti ingin menyusun skripsi dengan judul: “Perancangan Sistem Informasi 

HRD Berbasis Teknologi Informasi pada PT. Tandi Tirta Mas dengan Metode 

Model Driven Development”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan judul tersebut masalah penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: “Bagaimana perancangan sistem informasi human resource management 

pada PT. Tandi Tirta Mas?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk merancang system informasi human resource management pada PT. 

Tandi Tirta Mas. 

 

1.4. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem sedang 

berjalan.  

b. Memberikan informasi untuk pihak karyawan dan manajemen. 

c. Memberikan pengawasan terhadap karyawan sehingga dapat 

dikontrol dengan baik.  

 

1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

Dengan penerapan sistem informasi berbasis teknologi dapat membantu dan 

memberikan kemudahan bagi PT. Tandi Tirta Mas terkhusus dibagian HRD. Dalam 

perancangan system ini, penulis menerapkan metode Model Driven Development 

(MDD), guna merancang desain awal dari system yang dapat dikembangkan dan 
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diimplementasikan dalam keseharian bagian HRD. Desain sistem informasi 

berbasis teknologi informasi yang akan dibuat akan menggunakan alat bantu dalam 

proses penyusunannya, alat bantu tersebut adalah Entity Relantionship Diagram 

(ERD) dan Data Flow Diagram (DFD). Untuk mendesain user interface, penulis 

menggunakan alat bantu Microsoft Access dan Microsoft Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Sistem yang digunakan masih manual 

Kelemahan: 
a. Bagian HRD kesulitan dalam mengontrol masa kontrak karyawan karena karyawan ada lebih dari 

100 orang yang harus dikontrol dan system pencatatan masa kontrak yang sebatas dicatat dibuku 
tulis, sehingga pengendaliannya menjadi kurang. 

b. Perhitungan gaji selama ini masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel, sehingga mudah terjadi 
kesalahan hitung dan user dituntut harus memahami Ms. Excel. 

c. Karena perhitungannya masih manual menggunakan Ms. Excel, maka celah untuk melakukan 
tindak kecurangan, terutama dalam perhitungan gaji menjadi lebih besar. 

d. Proses pengolahan data membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga membutuhkan waktu yang 
lama juga dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

e. Proses pengolahan data membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga membutuhkan waktu yang 
lama juga dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

Perancangan (Gambar Moderl) Sistem Informasi HRD Berbasis Teknologi Informasi dengan Metode 
Model Driven Development: 

Keunggulan: 
a. HRD dapat mengontrol masa kontrak kerja karyawan secara otomatis (by system). 
b. Perhitungan gaji dapat dioperasikan oleh user yang bertugas menghitung dalam form input, 

sehingga data perhitungannya tidak dapat diubah oleh sembarang orang, hanya user yang 
terotorisasi untuk mengakses database yang bisa melakukan manipulasi (edit, delete, add). 

c. Tindak kecurangan dapat ditekan karena dapat lebih dikendalikan atau dapat dikontrol. 
d. Masa kontrak karyawan dipengaruhi oleh kinerja (alat ukur berupa hasil produksi). 
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