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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG  

Di dunia sekarang ini, Teknologi Informasi Komunikasi memainkan peran 

yang semakin penting dan sangat penting diberbagai bidang. Pengolahan informasi 

dengan memanfaatkan teknologi komputer (computer-based system) kini semakin 

banyak digunakan oleh individu maupun organisasi. Sistem informasi berbasis 

komputer adalah seperangkat perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang 

untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna (Bodnar dan William, 2010: 

6).  

Badan perusahaan PT. Optima Solusindo Informatika, bergerak pada bidang 

pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu menyediakan layanan LAB 

Komputer beserta Guru dan Kurikulum yang akan diajarkan untuk sekolah jenjang 

SD sampai SMK/SMA. Adanya beberapa komplain dari sekolah kepada 

perusahaan yaitu mengenai karyawan yang tidak ada disekolah pada saat jam 

pelajaran, sehingga mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar karena murid 

keluar kelas pada saat jam pelajaran tersebut. Sekolah meminta agar perusahaan 

mencari solusi dari permasalahan tersebut.  

Agar mempermudah dalam mengetahui setiap karyawan yang ditempatkan 

disekolah tanpa harus menghubungi atau memberikan pesan singkat melalui 

whatsapp, adanya sistem informasi yang akan dibuat dapat membantu perusahaan 

atau sekolah dalam mengurus segala kebutuhan, salah satunya dalam pendataan 
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absensi serta aktifitas kegiatan karyawan yang dilakukan didalam sekolah termasuk 

mengetahui lokasi karyawan pada saat melaporkan aktifitas yang dilakukan. 

Nantinya aplikasi ini juga dapat digunakan oleh murid yang akan melakukan 

bimbingan diluar jam pelajaran. Aplikasi yang terdapat dalam smartphone 

karyawan juga akan memermudah karyawan dalam hal pelaporan aktifitas yang 

dikerjakan didalam sekolah.  

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun proposal ini dengan 

judul “PERANCANGAN APLIKASI INFORMASI AKTIVITAS KARYAWAN 

PT. OPTIMA SOLUSINDO INFORMATIKA BERBASIS WEB”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan 

permasalahannya, adalah bagaimana merancang sistem aplikasi informasi aktivitas 

karyawan PT. Optima Solusindo Informatika berbasis web ? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

 Berdasarkan rumusan masalah dapat diketahui tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk menghasilkan sebuah sistem berbasis web yang akan digunakan untuk 

mencatat aktivitas materi yang diberikan karyawan disekolah kepada murid. Sistem 

ini nantinya akan dibuat dengan penandaan map pada saat karyawan melakukan 

absensi pada sistem. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

 Berikut ini adalah beberapa manfaat penelitian yang penulis laksanakan. 

Penulis membagi jenis manfaat penelitian ke dalam 3 jenis, yakni sebagai berikut : 
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1.4.1 Manfaat Bagi Penulis 

1. Semakin memahami dan mampu mengembangkan sistem aplikasi web yang 

sudah pernah dibuat. 

2. Dapat menerapkan ilmu – ilmu yang dipelajari selama mengikuti 

perkuliahan. 

3. Sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa Teknik Informatika 

Universitas Satya Negara Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Bagi Instansi 

1. Dapat membantu Instansi memantau lokasi, kegiatan serta materi karyawan 

yang dilaksanakan disekolah . 

2. Membantu karyawan dibidang pendidikan dalam pembuatan laporan 

kegiatan yang terstruktur. 

1.4.2 Manfaat Bagi Universitas 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu 

pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa Teknik Informatika serta menjadi 

bahan bacaan di perpustakaan Universitas. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi 

sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang 

akan datang. 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Adapun sistematika penulisan dalam pembuatan laporan ini yaitu :  

BAB I  : Pendahuluan  

Bab ini berisi latar belakang dilaksanakannya analisa, masalah yang 

ingin diselesaikan, yang tertuang didalam perumusan masalah. 

Kemudian tujuan dilaksanakannya analisa, juga manfaat yang akan 

diperoleh melalui analisa yang dibuat.  

BAB II  : Landasan Teori  

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan teori 

yang ada dalam penelitian. Masalah dan hambatan yang mungkin 

dihadapi dan pemecahan masalahnya dan hasil dari analisa.  

BAB III : Metodologi Penelitian 

Dimana pada bab ini menjelaskan mengenai perusahaan yang akan 

diterapakkannya sitem yang akan dibuat dan konsep yang 

diguanakan dalam pembuatan sistemnya. 

 

 

 

 

 




