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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu aspek penting dalam perusahaan, 

yang akan mengelola aspek-aspek lainnya seperti teknologi, sumber daya dan modal [1]. 

Karyawan merupakan salah satu elemen terpenting dalam proses bisnis suatu perusahaan. 

Human Resource Department (HRD) merupakan departemen yang memiliki peran 

penting dalam menentukan karyawan pada saat perekrutan dan mengatur dalam proses 

pengembangan karyawan melalui program pelatihan yang terencana dan terarah. 

Perekrutan merupakan langkah awal bagi perusahaan untuk menemukan sumber daya 

manusia (SDM) yang bertujuan untuk meningkatkan peforma perusahaan. Calon 

karyawan yang berhasil melewati tahap perekrutan akan mengikuti sebuah pelatihan yang 

dirancang untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang ada dalam diri 

calon karyawan. 

PT. XYZ merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi flexible 

packaging, didirikan pada tahun 1985, berdomisili di Jakarta (kantor pusat) dan 

Karawang (pabrik), dengan jumlah karyawan lebih dari 1.300 orang, dengan 

berkembangnya PT. XYZ, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Proses perekrutan (pengumpulan CV, pengerjaan psikotes, dan wawancara) dan 

pengalokasian pelatihan calon karyawan masih dilakukan secara manual, hal tersebut 

dinilai akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan dengan bantuan sistem informasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, masalah yang ditemukan adalah 

sebagai berikut: 

1) Proses perekrutan membutuhkan waktu yang lama yaitu enam sampai delapan hari.  

2) Proses pengerjaan psikotes masih menggunakan kertas sehingga berpotensi hilangnya 

hasil pengerjaan psikotes yang dilakukan oleh pelamar. 

3) Pemeriksaan hasil psikotes dilakukan secara manual. Sehingga berpotensi 

menyebabkan kesalahan perhitungan hasil psikotes yang disebabkan oleh manusia 

(human error). 

4) Hasil proses perekrutan masih disampaikan secara manual menggunakan telepon, 

sehingga pihak HRD harus menghubungi setiap pelamar, menyebabkan pekerjaan 

divisi HRD menjadi kurang efisien.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat membantu dalam bidang perkembangan 

teknologi khususnya pada pengembangan aplikasi psikotes  dan pengalokasian bagi calon 

karyawan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk membangun sebuah sistem informasi yang dapat: 

1) Membantu pihak HRD dalam proses pemeriksaan psikotes. 

2) Memberikan hasil dalam bentuk diagram agar mudah dimengerti oleh pihak HRD dan 

top level management. 

3) Membantu pihak HRD dalam menghubungi pelamar (menggunakan e-mail). 

4) Membantu pihak HRD dalam menentukan pelatihan yang harus diambil oleh calon 

karyawan. 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun sistem informasi ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut: 

1) Hanya akan digunakan oleh calon karyawan bukan diperuntukkan bagi karyawan PT. 

XYZ 

2) Mencakup proses pengumpulan CV, penerimaan karyawan dan penentuan 

kompetensi karyawan. 

3) Hanya dapat dilihat oleh karyawan divisi HRD dan top level management. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian sistem informasi ini, ada beberapa tahap metodologi 

penelitian yang harus dilalui yaitu:  

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Studi literatur 

Studi literatur dilakukan dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan referensi 

baik yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, makalah, maupun situs-situs internet 

dan beberapa sumber yang dapat dipertanggungjawabkan lainnya. 

2) Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada bagian HRD 

yang berkaitan dengan proses perekrutan karyawan, khususnya pada bagian tes 

masuk dan pelatihan. 
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3) Analisis dokumen 

Analisis dokumen dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang 

dimiliki oleh PT. XYZ yang terkait dengan proses perekrutan karyawan baru (soal 

tes, lembar jawaban dan aturan-aturan yang digunakan). 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah dengan menggunakan 

metode SDLC (System Development Life Cycle), dimana tujuannya adalah untuk 

menggambarkan tahapan-tahapan pengembangan sistem yang dimulai dengan tahap 

perencanaan (Planning), analisis (Analysis), desain (Design) dan implementasi 

(Implementation) [2]. RAD (Rapid Application Development) adalah suatu metode 

pengembangan suatu sistem dengan cara membuat suatu prototipe, dengan fungsi hampir 

mendekati aslinya. RAD adalah metodologi pengembangan sistem informasi bergerak 

secara cepat dan adaptif [2].            

Metode yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah dengan 

menggunakan metode profile matching. Profile matching adalah metode sistem 

penunjang keputusan yang didasarkan pada pengasumsian adanya suatu nilai variabel 

yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek [3].    

Proses psikotes akan dilakukan dengan menggunakan metode tes DISC. DISC  

adalah suatu alat ukur kepribadian yang didasarkan pada empat tipe kepribadian manusia 

(Dominance, Influence, Steadiness, Compliance)[4]. 

 Untuk pengembangan sistem informasi ini digunakan bahasa pemrograman 

HTML, CSS, PHP dan JavaScript dan untuk basis data menggunakan MySQL. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini disusun dengan kerangka sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah dan metodologi yang digunakan. Pada akhir bab ini dijelaskan mengenai 

sistematika penulisan yang digunakan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab II menjelaskan berbagai landasan teori yang akan digunakan dalam proses 

perancangan dan pembuatan sistem informasi. Landasan teori yang digunakan antara lain. 

Teori SDLC (systems development life cycle), RAD (rapid application development), 

UML 2.5 (unified modelling language 2.5), RDBMS (relational database management 

systems), HRM (human resource management), HRIS (human resource information 

systems), DISC, PHP dan profile matching 
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BAB III SISTEM SAAT INI 

Bab III membahas mengenai profil PT. XYZ, analisis sistem saat ini dan kendala 

yang dihadapi dan gambaran sistem saat ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN 

Bab IV menjelaskan proses pengembangan sistem usulan, dimulai dari tahap  

planning yang terdiri dari identifikasi sistem dan analisis kelayakan sistem, tahap analysis 

digambarkan dengan menggunakan use case diagram, activity diagram dan class 

diagram, tahap design yang tediri dari perancangan lapisan manajemen data dan 

perancangan lapisan antar muka. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab V membahas mengenai pelaksanaan implementasi dan pengujian. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab VI membahas mengenai kesimpulan dari pembuatan sistem baru dan saran 

untuk pengembangan selanjutnya. 

  


