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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karyawan merupakan aset perusahaan yang sangat berharga karena 

merupakan sumber daya penting yang menggerakkan roda perusahaan. Human 

Resources Management adalah sebuah strategi untuk mengatur dan mendekatkan 

perusahaan dengan karyawan untuk bisa bersama-sama mencapai apa yang 

menjadi tujuan dari perusahaan. Tugas utama dari HRM sebenarnya terdiri dari 

beberapa bagian yaitu: pertama pemilihan, penilaian, upah, dan pengembangan. 

Namun pada masalah pemilihan ini sudah sering terjadi dimana suatu posisi 

dalam perusahaan diisi oleh orang yang tidak berkompeten. Sistem penilaian juga 

tidak terencana dengan baik sehingga karyawan melihat hal ini sebagai suatu hal 

yang kurang objektif. Penilaian tentunya berpengaruh pada pemberian upah dan 

bagaimana pengembangan sumber daya manusia dari karyawan yang ada. 

Semuanya ini terlihat tidak mempengaruhi keuntungan perusahaan secara 

langsung tetapi sebenarnya hal-hal ini sangat penting untuk membantu perusahaan 

dalam rangka mencapai tujuan. Namun investasi untuk pengembangan sumber 

daya manusia seringkali tidak menjadi prioritas perusahaan karena kontribusi 

terhadap profit terjadi secara tidak langsung.  

 Ada banyak aplikasi HRM yang tersedia dipasaran baik yang gratis 

maupun yang berharga mahal. Pemilihan aplikasi HRM seharusnya didasarkan 

pada kecocokan fitur aplikasi dengan sistem atau bisnis proses yang berlaku di 
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perusahaan. Hal ini penting karena aplikasi harus bisa mengakomodasi bagaimana 

cara perusahaan mengelola karyawan tetapi juga memberikan nilai tambah berupa 

efektifitas dan efisiensi. Baik Open Source maupun aplikasi komersial lain 

tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang terpenting 

adalah bagaimana aplikasi bisa memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Perusahaan 

perlu mengetahui, fitur-fitur dari aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia 

yang ada di pasaran dan mencocokkan dengan bisnis proses yang berlaku di 

perusahaan. Ada banyak keraguan yang menjadi halangan dari perusahaan saat 

akan melakukan implementasi Sistem Informasi SDM, pertama yaitu masalah 

perubahan yang akan terjadi di perusahaan, anggaran dan masalah legal
3
. 

Perusahaan perlu mengetahui, solusi-solusi apa yang bisa diberikan oleh sebuah 

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia terhadap kinerja perusahaan. Dengan 

melihat pengaruh yang bisa diberikan oleh Sistem Informasi Sumber Daya 

Manusia terhadap kinerja perusahaan maka perusahaan kemungkinan bisa melihat 

bahwa teknologi melalui Sistem Informasi SDM dapat membantu perusahaan 

dalam mencapai tujuan-tujuan strategis masing-masing.  

 

 Salah satu perkembangan penting saat ini adalah dimana Sumber Daya 

Manusia telah menjadi salah satu bagian strategis dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Strategic Plan dari perusahaan saat ini adalah untuk mencocokkan 

antara kekuatan internal dan kelemahan eksternal dari perusahaan. Sistem 
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Informasi Sumber Daya Manusia adalah salah satu unsur internal yang perlu 

dikembangkan untuk menjadi kekuatan dalam rangka mencapai tujuan strategis 

dari perusahaan, Dessler(2008).  

 Studi kasus yang dipakai adalah PT Industri Kapal Indonesia yang sudah 

berdiri selama 33 tahun. Perusahaan ini memiliki visi dan misi untuk 

mengembangkan perusahaan dan juga karyawan-karyawannya. Pada proses ini 

perlu ada peningkatan kinerja karyawan. Salah satu hal yang mampu 

meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan 

sumber daya manusia di perusahaan. Saat ini PT Industri Kapal Indonesia  Bitung, 

memiliki beberapa masalah di bagian personalia, yaitu data yang tidak akurat, 

proses pengelolaan cuti dan tunjangan yang lambat. Salah satu solusi untuk 

memecahkan masalah-masalah di bagian personalia di PT IKI adalah dengan 

menggunakan sistem informasi sumber daya manusia.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah untuk melihat, 

1. Pengaruh implementasi HRM terhadap produktifitas karyawan 

2. Pengaruh implementasi HRM terhadap sisi financial 

3. Hubungan antara implementasi HRM dengan peningkatan kualitas 

perusahaan 
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4. Bagaimana Aplikasi HRM bisa meningkatkan kualitas SDM dari 

karyawan 

1.3 Batasan Masalah 

Yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah; 

a. Melakukan observasi dan penelitian tentang sistem pengelolaan karyawan 

yang berlaku di perusahaan saat ini 

b. Melakukan pemilihan produk Aplikasi Open Source HRM yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan 

c. Melakukan kostumisasi produk HRM agar bisa mengakomodasi dan cocok 

dengan keadaan dan sistem di perusahaan 

d. Melakukan implementasi produk Aplikasi Open Source HRM di 

perusahaan dan membuat dokumentasi implementasi 

e. Melakukan analisis mengenai pengaruh aplikasi HRM terhadap kinerja 

perusahaan 

 

 

1.4 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh 

implementasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil yang diharapkan adalah berupa sebuah aplikasi Sistem 
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Informasi Sistem Informasi yang bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dan 

modul praktikum untuk mahasiswa menggunakan menghasilkan dokumentasi 

tentang implementasi aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia di 

perusahaan.  

1.5 Metodologi Penulisan Tugas Akhir 

Metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

a. Melakukan Tinjauan Pustaka mengenai Human Resources 

Management. Mempelajari teori mengenai HRM dari buku, artikel, 

web, jurnal dan penelitian sebelumnya 

b. Observasi dan Analisis bisnis proses yang berlaku di perusahaan 

c. Eksplorasi Aplikasi HRM Open Source yang ada dan memilih aplikasi 

yang cocok dengan kebutuhan perusahaan sebagai solusi 

d. Melakukan kustomisasi produk untuk memenuhi kebutuhan 

perusahaan 

e. Melakukan Implementasi Produk HRM, membuat dokumentasi 

implementasi dan modul praktikum menggunakan produk HRM yang 

digunakan 

f. Melakukan analisis pengaruh implementasi terhadap kinerja 

perusahaan  

g. Penulisan Laporan 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB 1 Pendahuluan 

 Bab Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penyusunan tugas akhir, metodologi dan sistematika penyusunan tugas akhir. 

 BAB II Dasar Teori 

 Dasar Teori berisi beberapa teori yang mendasari penyusunan tugas akhir 

ini. Hal-hal yang akan dibahas adalah teori tentang Sistem Informasi, Web, 

Human Resources Management, dan aplikasi Sistem Informasi Berbasis Web 

serta implementasinya. Metode-metode pemilihan aspek penilaian kinerja, metode 

pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik pengambilan sampel untuk 

penelitian, dan metode pemilihan aplikasi untuk solusi yang dipakai.  

 BAB III Implementasi  

Berisi tentang pemilihan aplikasi Sistem Informasi SDM berbasis web, 

dengan cara membandingkan bisnis proses dan kemampuan dari aplikasi. 

Kemudian implementasi sistem informasi. Kemudian penentuan kriteria penilaian 

kinerja perusahaan. Desain pengukuran kinerja perusahaan, pengumpulan data 

dan pengolahan data keadaan perusahaan sebelum dan sesudah implementasi 

 BAB IV Analisis 

Analisis hasil implementasi berdasarkan hal-hal yang diukur dengan metode 

dan parameter Human Resources yang ada. Membandingkan antara keadaan 

sesudah dan sebelum implementasi.  
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BAB V PENUTUP 

Bab Penutup berisi Kesimpulan dan Saran. 
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