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Bab 1  

Pendahuluan 

 
1.1 Latar Belakang 
 
  Seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dewasa ini 

perusahaan harus tanggap dengan perkembangan teknologi agar perusahaan dapat 

memanfaatkan teknologi untuk meningkatan nilai perusahaan. Salah satu faktor yang 

harus diperhatikan dalam meningkatkan nilai perusahaan adalah kinerja karyawan. 

Untuk itu PT. Aprisma Indonesia yang menerapkan sistem Monitoring Daily Activity 

secara manual. Karena dengan menerapkan sistem monitoring Daily Activity, 

perusahaan dapat memantau kinerja tiap-tiap karyawan apakah sudah memenuhi standar 

yang ditetapkan perusahaan atau belum. Dengan mengetahui kinerja karyawannya, 

jajaran manager PT. Aprisma Indonesia dapat merumuskan langkah – langkah yang 

harus diambil agar proyek – proyek dari klien dapat diselesaikan sesuai dengan deadline 

yang ditetapkan. 

  Prosedur manual dari Sistem Monitoring Daily Activity adalah karyawan 

karyawan diberikan selembar atau lebih spread sheet yang nantinya diisi dengan semua 

daftar kegiatan yang dilakukan karyawan tersebut pada 1 hari kerja. Spread sheet yang 

telah diisi oleh karyawan tersebut akan diserahkan kepada atasannya masing-masing 

untuk diperiksa ulang. Kelemahan dari Sistem Monitoring Daily Activity secara manual 

adalah hal ini tentu sangat merepotkan mengingat begitu banyak spread sheet yang harus 

diperiksa oleh atasan sehingga sulit bagi mereka untuk mengecek kebenaran dari suatu 
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aktivitas yang dilakukan oleh karyawan, selain itu juga memakan space / ruang untuk 

menyimpan dokumen-dokumen tersebut dan menyulitkan atasan apabila hendak mencari 

suatu dokumen dari tumpukan dokumen-dokumen tersebut. Untuk itu kami membuat 

Sistem Monitoring Daily Activity (Daily Activity Log)  secara komputerisasi untuk 

menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada prosedur manual. 

  PT. Aprisma Indonesia adalah sebuah software house yang melayani 

sektor perbankan dan sektor telekomunikasi membutuhkan penanganan yang efektif dan 

efesien dalam mengelola kinerja karyawan. Dengan menggunakan Sistem Monitoring 

Daily Activity yang terkomputerisasi (Daily Activity Log System), jajaran manajer dan 

direksi PT. Aprisma Indonesia dapat mengelola secara tepat kinerja dari masing-masing 

karyawannya. 

 

1.2 Ruang Lingkup 
 

Untuk lebih mengarahkan penyusunan penelitian ini maka ruang lingkup telah 

disusun sebagai berikut: 

a. Pemantauan jadwal pengerjaan proyek agar selesai tepat waktu. 

b. Penilaian masing-masing karyawan berdasarkan aktivitas pada suatu proyek. 

c. Dokumentasi absensi, dan aktivitas harian karyawan secara terstruktur 

sehingga memudahkan perusahaan untuk melihat kinerja karyawan. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat 
 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai oleh penulisan penelitian ini adalah: 

1. Merancang sistem Monitoring Daily Activity yang terkomputerasi 

untuk menghilangkan kelemahan yang ada pada prosedur manual 

sehingga dapat meningkatkan efektifitas perusahaan PT Aprisma 

Indonesia. 

2. Merancang sistem yang dapat memantau progress pengerjaan suatu 

proyek secara berkala. 

1.3.2 Manfaat 

 Manfaat dari perancangan sistem ini adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan dapat mengetahui divisi atau department  tertentu yang 

kekurangan atau kelebihan karyawan. 

b. Perusahaan dapat memperoleh data kinerja masing-masing karyawannya. 

c. Perusahaan dapat memilih langkah yang tepat sesuai dengan informasi 

yang didapat dari sistem terkomputerisasi. 

 
 
1.4 Metodologi 
 

  Metodologi yang digunakan untuk penulisan penelitian ini ada 2 yaitu : 
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1. Metode Analisis 

a. Studi Pustaka 

 Kegiatan studi pustaka dilakukan untuk memahami beberapa hal yang 

berkaitan dengan pokok-pokok bahasan, diantaranya membaca literatur atau 

referensi yang ada baik berasal dari buku-buku yang diperoleh melalui 

perpustakaan, karya ilmiah, serta melalui artikel – artikel yang ada di internet. 

b. Penelitian Lapangan 

 Pada penelitian lapangan digunakan teknik fact finding yaitu dengan 

melakukan observasi atas sistem yang sedang berjalan, analisis terhadap hasil 

temuan observasi, dan informasi berdasarkan hasil observasi dan data yang 

didapat. 

2. Metode Perancangan 

a. Perancangan ERD 

b. Perancangan File Data 

c. Perancangan UML 

d. Perancangan Layar 

e. Spesifikasi Proses 

 
1.5  Sistematika Penulisan 
 

Sistematika penulisan dengan tujuan memperjelas penulisan skripsi, terdiri dari: 
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• Bab I Pendahuluan 

 Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, ruang lingkup, 

tujuan, dan manfaat penelitian 

• Bab II Landasan Teori 

 Pada bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar 

penulisan skripsi ini, konsep dari MVC (Model View Controller), 

Interaksi Manusia dan Komputer, serta Sistem Basis Data 

• Bab III Analisis dan Perancangan 

 Pada bab ini berisi penjelasan mengenai profile perusahaan, fasilitas yang 

ditawarkan, struktur perusahaan, analisis sistem yang sedang berjalan, dan 

perancangan sistem untuk perusahaan tersebut. 

• Bab IV Implementasi dan Evaluasi 

 Pada bab ini dibahas tentang implementasi dan evaluasi terhadap sistem 

yang telah dibuat. 

• Bab V Kesimpulan dan Saran 

 Pada bab akhir ini, berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran-

saran berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan sebelumnya. 

 


