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BAB 1.   PENDAHULUAN 

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang mengenai pengembangan 

sistem informasi ini, rumusan masalah yang ditangani oleh aplikasi ini, tujuan, 

pembahasan, ruang lingkup kajian, sumber data dan sistematika penyajian. 

1.1. Latar Belakang Masalah  

CV. Surya Sakura Jaya adalah pelayanan jasa di bidang hiburan yaitu karaoke 

dan lounge. CV. Surya Sakura Jaya di bangun dan di resmikan pada tahun 2011. 

Sakura karaoke adalah hasil dari recycle Asterik Karaoke.  Asterix ini adalah karaoke 

dan longue yang pertama di Bandung yang menyusung tema lebih ke daerah Asia dan 

Eropa, dipadukan dengan konsep yang elegant namun mewah dengan harga room dan 

penjualan F&B yang terjangkau membuat Asterix karaoke dan lounge ini maju pesat, 

didukung lagi dengan lokasi yang privat di tengah kota. CV. Surya Sakura Jaya karaoke 

hanya meneruskan konsep dari Asterix karaoke.  

CV. Surya Sakura Jaya mempunyai sistem computer yang belum terintegrasi 

antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Sistem pengolaan Human Resource 

Devolepmet (HRD) dan pengolaan gaji karyawan belum mempunyai sistem secara 

komputerisasi. Sistem terkomputerisasi untuk mempermudah management CV. Surya 

Sakura jaya. Salah satu sistem yang belum terkomputerisasi ialah proses penerimaan 

karyawan. Proses penerimaan karyawan di CV. Surya Sakura Jaya mempunyai 6 tahap 

seleksi penerimaan, tahap-tahap tersebut adalah test administrasi, wawancara 

Supervisor, wawancara manager, casual, test psikotes, traning dan terakhir diangkat 

menjadi karyawan kontrak. Penanganan terkomputerisasi diharapkan dapat membantu 

admin dalam pengolaan calon karyawan sampai diangkat sebagai karyawan CV. Surya 

Sakura Jaya. 

Calon pegawai yang sudah diangkat menjadi karyawan di CV. Surya Sakura jaya 

akan bekerja secara Shift.  CV. Surya sakura jaya memiliki 4 Shift yaitu Shift office, Shift 

opening, Shift middle dan Shift evening. Pembagian Shift karyawan di CV. Surya sakura 

jaya membutuhkan aplikasi yang terkomputerisasi untuk mempermudah pekerjaan 

admin. Aplikasi juga diharapkan juga dapat menangani masalah pengajuan cuti secara 

self service. 
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CV. Surya Sakura Jaya belum mempunyai sistem pencatatan transaksi gaji 

secara otomatis, dimana pengolahan transaksi gaji masih menggunakan program 

Microsoft Excel. Dalam Aplikasi Microsoft Excel jika ada penambahan karyawan maka 

akan dibuka satu sheet pengajian untuk satu karyawan. Tidak hanya penambahan 

karyawan CV. Surya Sakura Jaya juga merasa kesulitan dalam pembuatan slip gaji. 

Slip gaji yang akan diberikan kepada karyawan CV. Surya Sakura Jaya berdasarkan 

tingkat jabatan karyawan. Jabatan-jabatan di CV. Surya Sakura Jaya terdiri dari 

beberapa jabatan yaitu Manager, Supervisor, Akunting, Administrasi, Teknisi, Kasir, 

Resepcionist, Waiter/Waitress, Bartender/Barista, Security dan Cleaning service. Selain 

Pembuatan slip gaji karyawan, CV. Surya Sakura Jaya juga mengolah pph 21 untuk 

kepentingan laporan Pajak. Ketiga masalah diatas membutuhkan sistem yang 

terkomputerisasi yang dapat menghasilkan transaksi gaji yang lebih akurat. 

Berdasarkan uraian di atas, dibutuhkan sebuah aplikasi komputer berbasis 

Visual Studio dalam mengelolah Human Resorce Development dan pengajian di CV. 

Surya Sakura Jaya. Judul yang manangani masalah diatas ialah ” Aplikasi Pengolaan 

Sumber Daya Manusia Dengan Aplikasi Desktop Pada CV. Surya Sakura Jaya”. 

Aplikasi mampu memberi informasi seluruh hal yang terkait dengan kebutuhan 

program.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa rumusan 

masalah yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini, yaitu:  

1. Bagaimana membangun sistem yang dapat menangani proses penerimaan 

karyawan di CV. Surya Sakura Jaya? 

2. Bagaimana membangun sistem yang dapat menangani pembagian Shift 

karyawan CV. Surya Sakura Jaya? 

3. Bagaimana mebangun system yang dapat menangani pengajuan secara cuti 

secara self service di CV. Surya Sakura Jaya? 

4. Bagaimana membangun sistem yang dapat menangani proses transaksi 

penggajian karyawan? 
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5. Bagaimana membangun sistem yang dapat menangani pengolahan pph 21 

karyawan? 

 

1.3. Tujuan Pembahasan 

Dari rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan dilakukannya penyusunan 

tugas akhir ini, yaitu:  

1. Membangun sistem yang dapat menangani proses penerimaan karyawan di CV . 

Surya Sakura Jaya. 

2. Membangun sistem yang dapat menangani pembagian Shift karyawan di CV. 

Surya Sakura Jaya. 

3. Membangun sistem yang dapat menangani  pengajuan secara cuti secara self 

service di CV. Surya Sakura Jaya. 

4. Membangun sistem yang dapat menangani proses transaksi pengajian 

karyawan. 

5. Membangun sistem yang dapat menangani pengolahan pph 21 karyawan. 

1.4. Ruang Lingkup Kajian  

Adapun ruang lingkup kajian pada penyusunan tugas akhir ini adalah:  

1. Akses sistem ini diberikan kepada:  

a. Admin.  

b.  Manager. 

c. karyawan  

2. Sistem dibangun menggunakan database MySQL.  

3. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio 2008. 

4. Sistem tidak menangani perhitungan dan pelaporan pajak penggajian karyawan 

PPH 21.  
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1.5. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan untuk membangun sistem ini diperoleh dari CV. 

Surya Sakura Jaya berupa (file: *.doc dan .*.xls). File tersebut berisi pencatatan 

transaksi penggajian karyawan saat ini serta proses pengambilan data penerimaan 

karyawan. Selain itu, penulis juga menggunakan buku Sistem Akuntansi, Sistem Visual 

Studio dan pph 21. 

 

1.6.  Sistematika Penyajian 

Sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk 

merancang pembangunan sistem mulai dari perancangan struktur data, pembuatan 

sistem dan pengujian sistem sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sistematika 

penyajian ini terdiri dari enam bab, sebagai berikut:  

 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

pembahasan, ruang lingkup kajian, sumber data dan sistematika penyajian yang 

akan dicakup pada sistem ini.  

 

BAB 2 KAJIAN TEORI  

Bab ini berisi tentang teori dasar yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini 

meliputi Human Resource Development sistem informasi sistem informasi 

pengajian CV.Surya Sakura Jaya.  

 

BAB 3 ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM  

Bab ini berisi tentang penggambaran proses bisnis yang dibahas dalam 

penyusunan tugas akhir ini, perancangan sistem dan desain-desain sistem yang 

akan dibangun.  

 

BAB 4 HASIL PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang tampilan dari sistem informasi yang telah dibuat dengan 

menjelaskan setiap menu, fungsi, dan tampilan dari sistem.  



5 
 

“Universitas Kristen Maranatha” 
 

 

BAB 5 PEMBAHASAN DAN UJI COBA HASIL PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang penjelasan sistem yang telah dibangun apakah telah menjawab 

rumusan masalah atau belum dan pengujian terhadap sistem apakah fungsionalitas 

sistem yang dibangun telah berhasil dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau 

belum.  

 

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh kegiatan pembuatan sistem 

informasi pelaporan proyek ini yang dapat digunakan untuk memudahkan proses 

Human Resource Development dan proses transaksi gaji. 

 

 


