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ABSTRAKSI 
 

 
Ketergantungan dunia usaha terhadap komputerisasi sudah berlangsung 

sejak dua atau tiga dasawarsa yang lalu. Tidaklah mengherankan bila diera globalisasi 
dan informasi ini, komputer merupakan pendukung handal dalam kemajuan suatu 
perusahaan, khususnya sebagai ketersediaan dan pengembangan sistem informasi 
manajemen di berbagai bidang. 

PT. Karya Terang Sedati  merupakan salah satu dari perusahaan industri 
manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan label paper, release liner dan 
packaging tape serta menerima pesanan label suatu produk.  

PT. Karya Terang Sedati sebagai salah satu perusahaan skala nasional, 
dengan jumlah 239 namun sistem informasi Kepegawaian yang masih dilakukan  
belum optimal. Hal tersebut disebabkan adanya hambatan internal yang berhubungan 
dengan kualitas penyajian informasi diantaranya proses input data karyawan, proses 
absensi dan rekap absensi serta penyajian output berupa laporan data karyawan dan 
absensi secara manual serta belum terkomputerisasi. 

Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi ini, maka perlu dikembangkan 
suatu Sistem Informasi Manajemen yang memadai sehingga dapat memberikan 
informasi yang lebih baik dari informasi yang diberikan oleh sistem yang ada selama 
ini. Pengembangan Sistem Informasi berbasis komputer ini diharapkan mampu 
menjawab permasalahan yang ada mengenai Sistem Informasi Manajemen selama ini. 

Pengembangan sistem ini dapat memperbaiki prosedur kegiatan update, 
insert maupun delete dari data karyawan serta data absensi menjadi lebih efektif 
karena tidak dilakukan lagi pencatatan secara manual serta mempercepat 
penyampaian informasi bidang kepegawaian yang ada sehingga prosedur manajemen 
menjadi lebih efisien karena adanya penyederhanaan dari sistem manual menjadi 
sistem informasi manajemen terkomputerisasi sehingga akan mempermudah tugas 
operator dalam menghasilkan sistem informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan 
sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. 

 
 

Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen  ( Microsoft Visual Basic.NET ), 
signifikan 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ketergantungan dunia usaha terhadap komputerisasi sudah berlangsung 

sejak dua atau tiga dasawarsa yang lalu. Tidaklah mengherankan bila diera 

globalisasi dan informasi ini, komputer merupakan pendukung handal dalam 

kemajuan suatu perusahaan, khususnya sebagai ketersediaan dan pengembangan 

sistem informasi manajemen di berbagai bidang. 

Di setiap perusahaan, pengelolaan dan pemanfaatan manusia sebagai asset 

perusahaan turut memberikan peran. Masalah kepegawaian memerlukan adanya 

penyimpanan database yang baik seperti pengarsipan dokumen, pembuatan 

laporan – laporan hingga pengelolaan pegawai baru, aktivitas kerja , masa kerja, 

sampai masa kerja karyawan tersebut berakhir. Permasalahan ini memerlukan 

suatu teknologi informasi yang didalamnya memberikan sistem multifungsi sesuai 

dengan apa yang diharapkan perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan 

sesuai dengan tujuannya. 

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang 

terdiri dari komponen – komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan 

yaitu menyampaikan informasi. Selain itu sistem informasi yang dapat dibangun 

dengan baik dan benar antara lain dapat meningkatkan produktivitas, 

menghilangkan kegiatan yang tidak memiliki manfaat (nilai tambah), 

meningkatkan layanan dan kepuasan, mengkoordinasikan setiap bagian dalam 

 



perusahaan serta meningkatkan kualitas kebijakan manajemen. Sedangkan secara 

umum manfaat-manfaat sistem informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai 

manfaat berwujud (tangible benefit) dan manfaat tak berwujud (intangible 

benefit). 

PT. Karya Terang Sedati  merupakan salah satu dari perusahaan industri 

manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan label paper, release liner dan 

packaging tape serta menerima pesanan label suatu produk.  

PT. Karya Terang Sedati sebagai salah satu perusahaan skala nasional, 

dengan jumlah 239 namun sistem informasi Kepegawaian yang masih dilakukan  

belum optimal. Hal tersebut disebabkan adanya hambatan internal yang 

berhubungan dengan kualitas penyajian informasi diantaranya proses input data 

karyawan, proses absensi dan rekap absensi serta penyajian output berupa laporan 

data karyawan dan absensi secara manual serta belum terkomputerisasi. Dengan 

adanya kondisi demikian menyebabkan pihak manajemen tidak dapat tepat waktu 

dalam memberikan report sebagai pertanggungjawaban dan hal ini berpengaruh 

pula pada pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan masalah 

kepegawaian. Pada perusahaan ini, bagian yang masih dikerjakan secara manual 

dalam menentukan laju informasi adalah pencacatan data personal karyawan, data 

mutasi karyawan serta berbagai data yang menjadi report tiap bulan  yang akan 

memperlambat arus informasi yang diinginkan oleh pihak manajemen perusahaan 

dalam mengambil keputusan. 

Melihat masalah tersebut diatas maka PT. KARYA TERANG SEDATI 

mencari sebuah jalan keluar untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi 

 



agar dapat menata manajemen dengan baik sekaligus menyederhanakan dan 

mempermudah pengaturan. Komputerisasi sistem informasi merupakan solusi 

yang tepat bagi PT. KARYA TERANG SEDATI agar dapat meningkatkan arus 

informasi di perusahaan. 

Oleh karena itu perlu adanya perancangan sistem informasi manajemen 

kepegawaian yang diharapkan dapat membantu masalah-masalah yang ada, 

sehingga dapat mempermudah dalam proses pengambilan keputusan secara tepat 

dengan tersedianya informasi-informasi yang tepat waktu, akurat dan relevan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diketahui diatas, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan : “Bagaimana mengembangkan suatu Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian sehingga memudahkan kinerja perusahaan 

untuk mendapatkan informasi yang cepat, tepat, relevan dan akurat?’’.  

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk memudahkan pemecahan masalah perlu dilakukan pembatasan 

masalah sehingga permasalahan menjadi lebih sederhana. Pembatasan masalah 

tersebut meliputi :  

1. Tidak dilakukan analisa pengadaan biaya perangkat lunak. 

2. Pada tahap implementasi hanya bersifat usulan. 

 



3. Pembatasan hanya pada perancangan sistem informasi manajemen dan 

perancangan perangkat lunak sebagai pendukung sistem informasi 

tersebut. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi 

manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien  untuk mempermudah pencarian 

data personal karyawan, dan data absensi sehingga didapat informasi yang cepat, 

akurat dan relevan. 

 

1.5. Asumsi – asumsi 

Asumsi-asumsi yang mendasari terhadap permasalahan dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Data berupa hasil wawancara dan report per bulan karyawan sudah 

benar. 

2. Sistem dan prosedur yang digunakan adalah yang berlaku di 

perusahaan saat ini. 

3. Karyawan dianggap mampu dan cukup handal dalam mengoperasikan 

program aplikasi komputer. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari pengembangan sistem informasi ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Perusahaan 

 



- Menyederhanakan dan memudahkan prosedur yang berlaku 

- Meningkatkan tanggung jawab dan wewenang 

b.   Bagi Perguruan Tinggi 

Sebagai bahan perbendaharaan perpustakaan dan studi banding bagi    

mahasiswa lain dimasa yang akan datang. 

c.   Bagi Mahasiswa 

- Sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktek sehingga 

dapat menambah wawasan yang sangat penting bagi penulis 

dimasa yang akan datang 

- Dapat mengembangkan pengetahuan yang selama ini hanya 

didapat secara teoritis untuk diterapkan dalam praktek yang nyata. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Pada dasarnya sistematika penyusunan berisikan mengenai uraian yang 

akan dibahas pada masing-masing bab, sehingga dalam setiap bab akan 

mempunyai pembahasan topik tersendiri. 

Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir ini adalah :  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang penulisan 

tugas akhir ini yang menguraikan tentang perusahaan, masalah 

yang terdapat diperusahaan, batasan masalah, asumsi, maksud dan 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.    

 

 



 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan dasar-dasar teori yang yang berhubungan 

dan berkenaan dengan topic yang dibahas dan akan dipakai sebagai 

dasar dalam menganalisa dan memecahkan masalah 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi lokasi dan waktu penelitian, langkah – langkah 

penelitian, langkah – langkah analisa sistem, dan langkah – 

langkah perancangan sistem. 

BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai identifikasi 

permasalahan, analisa formulir dan dokumen yang digunakan, 

analisa sistem dan prosedur yang diterapkan serta analisa 

kebutuhan informasi, juga membahas mengenai perancangan 

sistem yang terdiri dari diagram perancangan input dan output dari 

program. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari pemecahan masalah dan 

memberikan saran terhadap perbaikan sistem yang digunakan saat 

ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN     
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