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Bab I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Human resources adalah bagian penting suatu perusahaan, karena hal 

tersebut sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Human resources itu sendiri 

merupakan sumber daya manusia yang biasanya di suatu perusahaan dikenal 

sebagai karyawan.  Lussier di bukunya menuliskan, “Managers are responsible 

for getting the job done through employees. People are the manager’s most 

valuable resource.” (Lussier, 2006: 6) Itu berarti bahwa seorang manager 

bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya melalui karyawan lain tersebut. 

Oleh karena itu manajemen data karyawan harus dilakukan semaksimal mungkin. 

PT. OXCY JAYA PUTRA adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

advertising. Perusahaan tersebut memiliki lebih dari 50 karyawan, namun 

departemen Human Resources beranggota tidak lebih dari dua orang. Selain itu 

departemen tersebut juga menangani proses rekrutmen karyawan dari beberapa 

perusahaan lainnya yang masih satu group dengan perusahaan ini. Pencatatan 

data-data karyawan kebanyakkan dilakukan dengan menggunakan Microsoft 

Excel. Sedangkan beberapa proses seperti pengajuan cuti dilakukan dengan 

mengisi formulir yang telah dicetak.  

Manajemen data human resources di PT. OXCY JAYA PUTRA akan dapat 

menjadi lebih baik jika menggunakan sistem informasi. Hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan analisa kesempatan yang ada menggunakan pendekatan Observing 

Trends dan Solving a Problem. Tren ekonomi saat ini perusahaan-perusahaan 
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berusaha untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan menggunakan berbagai cara, 

termasuk dengan menggunakan teknologi yang terus berkembang. Pada buku 

berjudul Web-Based Human Resources ditulis seperti berikut:  

“Managers and employees can now directly access this information and 

make on-the-spot decisions about employment, development, and pay, 

without involving the HR function and without using antiquated paper-

based processes”  

“Manajer dan karyawan sekarang dapat langsung mengakses informasi dan 

membuat keputusan mengenai pengerjaan, pengembangan, dan pembayaran 

tanpa melibatkan fungsi HR dan tanpa menggunakan proses berbasis kertas 

seperti sebelumnya” (Walker, 2001:12) 

 

Dengan sistem informasi untuk human resources, berbagai proses yang 

biasa dilakukan dengan masih menggunakan kertas seperti pengajuan cuti, 

pengumpulan CV, dan lainnya sudah dapat dilakukan menjadi secara elektronik 

saja. Hal tersebut dapat mengurangi biaya kertas dan biaya cetak. Selain 

penghematan biaya, sesuai dengan tren sosial saat ini, perusahaan tersebut akan 

dapat diakui sebagai perusahaan yang ramah lingkungan oleh masyarakat karena 

berusaha untuk meminimalisasi penggunaan kertas. Selain itu sistem informasi 

juga dapat menjawab kebutuhan departemen human resources. Departemen 

human resources membutuhkan sistem untuk human resources yang dapat 

membantu dan memudahkan beberbagai pekerjaan HRD, sehingga pengerjaan 

juga dapat menjadi lebih efisien.     

Solusi sistem informasi yang ditawarkan bagi PT. OXCY JAYA PUTRA 

adalah OrangeHRM. OrangeHRM adalah aplikasi HRIS yang berbasis web. 

Aplikasi ini dikenal secara internasional dan sudah digunakan oleh lebih dari 

500.000 (lima ratus ribu) perusahaan, termasuk berbagai perusahaan di Indonesia.  
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Penelitian “Implementasi Human Resources Information System dengan 

OrangeHRM pada PT. OXCY JAYA PUTRA” dilakukan agar dapat membantu 

dan mempermudah pekerjaan Departemen Human Resources di perusahaan 

tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana menerapkan human resources management software yaitu 

OrangeHRM pada perusahaan PT. OXCY JAYA PUTRA?  

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini mencakup client, pengguna, software dan 

hardware. 

1.3.1 Client 

Client yang menggunakan aplikasi human resources ini adalah depertemen 

human resources di PT. OXCY JAYA PUTRA. Perusahaan tersebut bergerak di 

bidang advertising di Surabaya. Beberapa jenis advertising yang dilayani adalah 

seperti Outdoor & Indoor Billboard, Megatron/Videotron, Neon Box, Neon Sign, 

Banner, dll. Kantor perusahaan ini terletak di Jl. HR. Muhammad 179 Kav. C 29-

30, Surabaya.  

1.3.2 Pengguna 

Pengguna aplikasi dibagi menjadi tiga, yaitu Administrasi, Departemen 

Human Resources, dan Karyawan lainnya. Administrasi merupakan pengguna 

pertama yang menggunakan aplikasi tersebut dan dapat lebih mengarah ke teknis. 

Departemen Human Resources adalah pihak yang memanajemen data-data 

karyawan perusahaan. Pengguna tersebut bertanggung jawab untuk melakukan 
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pemasukkan data-data karyawan, serta dapat mengakses dan mengatur data secara 

lengkap. Karyawan lainnya adalah karyawan selain Departemen Human 

Resources di perusahaan.   

1.3.3 Software 

Aplikasi yang digunakan untuk human resources di perusahaan PT. OXCY 

JAYA PUTRA adalah aplikasi open-source OrangeHRM. Modul dari aplikasi 

yang diterapkan di perusahaan adalah: Modul Personal Information Management 

(PIM), Employee Self Service (ESS), Recruitment, Administration, dan Leave.  

1.3.4 Hardware 

Hardware yang digunakan untuk aplikasi tersebut adalah satu buah PC yang 

juga berperan sebagai server. Sedangkan beberapa komputer lainnya juga dapat 

digunakan untuk mengakses aplikasi sebagai workstations.  

Berikut adalah spesifikasi minimum hardware yang digunakan untuk 

server: 

Tabel 1.1 Server Hardware Requirements  

 Requirement 

Sistem Operasi Windows/Linux 

Memory > 3GB  

Space >100GB 

 Berikut adalah spesifikasi minimum hardware yang digunakan untuk 

client/workstations: 

Tabel 1.2 Client Hardware Requirements  

 Requirement 

Sistem Operasi Windows/Linux 

Memory > 1GB  

Space >1GB 
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1.4 Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan aplikasi 

OrangeHRM untuk Departemen Human Resources di perusahaan PT. OXCY 

JAYA PUTRA.  

1.5 Manfaat Penelitian Tugas Akhir 

Manfaat yang dapat ditimbulkan dari hasil tugas akhir ini adalah adanya 

sistem informasi human resources siap pakai di perusahaan PT. OXCY JAYA 

PUTRA yang dapat membantu proses manajemen karyawan perusahaan. Dengan 

adanya aplikasi tersebut dapat mempermudah dan meningkatkan efisiensi 

departemen human resources dalam memanajemen data karyawan perusahaan. 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah: 

1) Penawaran jasa ke klien 

2) Analisis kebutuhan perusahaan 

3) Instalasi aplikasi di server perusahaan 

4) Kustomisasi aplikasi sesuai kebutuhan perusahaan 

5) Input data-data perusahaan ke dalam aplikasi 

6) Pembuatan modul training untuk pengguna 

7) Sesi training untuk pengguna 

8) User Acceptance Test yang dilakukan oleh pengguna 

9) Closing project dengan klien dan menyerahkan buku petunjuk 

penggunaan aplikasi. 

10) Wawancara dengan klien/pengguna 
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1.7 Sistematika Penelitian Tugas Akhir 

Penulisan laporan tugas akhir ini tersusun dalam 5 (lima) bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

pelaksanaan, dan sistematika penelitian. 

BAB II Landasan Teori 

Landasan Teori menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan 

sebagai dasar dalam penelitian ini. Adapun yang dibahas dalam bab ini 

adalah mengenai Human Resources, Human Resources Information Systems 

(HRIS), dan OrangeHRM.   

BAB III Perancangan dan Penerapan Sistem  

Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai perusahaan dan 

analisa sistem aplikasi OrangeHRM menggunakan beberapa diagram seperti 

Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dll. 

BAB IV Pengujian dan Pembahasan 

Pengujian terhadap aplikasi OrangeHRM yang sudah diimplementasi 

di perusahaan, termasuk pembahasan mengenai skenario pengujian 

OrangeHRM, User Acceptance Test, dan pendapat pengguna terhadap  

manfaat aplikasi. 
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BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian tugas 

akhir ini. 

1.8 Company Profile 

BizIS Consulting adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan 

sistem informasi. Dimulai pada tahun 2013, perusahaan ini bertujuan untuk 

menjadi solusi sistem informasi bagi perusahaan kecil hingga menengah. Solusi 

yang ditawarkan adalah pengimplementasian sistem informasi. Beberapa media 

seperti Website dan Facebook digunakan sebagai penyalur informasi untuk 

mencapai pelanggan, selain itu promosi langsung ke perusahaan-perusahaan juga 

dilakukan. Kami berusaha melakukan yang terbaik dalam mengerjakan setiap 

proyek agar dapat membangun trust dari setiap pelanggan. Proses follow up juga 

akan dilakukan dengan klien agar dapat menjaga relasi dengan pelanggan.  

Pendapatan yang diperoleh dari usaha ini berasal dari jasa 

pengimplementasian sistem informasi dan sesi training yang diadakan bagi 

pengguna. Berbagai aplikasi dan Open Source Application adalah hal-hal utama 

yang dibutuhkan, sehingga beberapa provider aplikasi merupakan partner kami. 

Aktivitas utama yang kami kerjakan adalah meeting dengan klien, instalasi 

program, memahami cara kerja aplikasi dan sesi user training. Biaya yang 

dibutuhkan dalam menjalankan usaha ini adalah biaya-biaya untuk pemesanan 

aplikasi, peralatan sistem, operasional bisnis dan transportasi.  




