
 

BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT. Almega Sejahtera merupakan satu-satunya Agen di Indonesia yang bergerak di 

bidang penjualan produk alat-alat laboratorium merk Mettler Toledo dan alat-alat 

laboratorium untuk Farmasi dengan merk Erweka.  Tiap perusahaan memiliki 

kebijakan sendiri untuk menerapkan proses bisnis masing - masing.  Proses bisnis 

dalam suatu perusahaan merupakan bagian yang terpenting dalam mengefisienkan 

dan mengefektifkan setiap proses yang terjadi dalam sebuah perusahaan, terutama 

dalam proses pengiriman dan penyimpanan data/dokumen. 

Manajemen perkantoran adalah suatu kegiatan pengelolaan data dan 

informasi yang dilakukan secara teratus, sistematik dan terus menerus, mengikuti 

kegiatan organisasi dengan tujuan mencapai keberhasilan tugas organisasi yang 

bersangkutan. Pekerjaan kantor atau tata usaha, sering disebut dengan istilah office 

work atau clericalwork. Yang harus diadakan penataan agar pekerjaan tersebut 

berjalan dengan baik. Penataan atau pengelolaan terhadap pekerjaan kantor itu 

disebut manajemen perkantoran (Office Management). (Admin,2014-2015,h:1). 

  Saat ini keberadaan pengiriman data automasi menjadi informasi sangat 

penting untuk mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaan.  Sedangkan untuk 

proses bisnis pada Perusahaan di PT. Almega Sejahtera sekarang masih 

menggunakan sistem administrasi secara manual. Sistem ini membutuhkan 

persediaan penggunaan kertas yang cukup banyak. Disamping itu juga membutuhkan 

waktu dan tenaga dalam pendistribusian dokumen. Masalah lain dalam sistem 
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manual adalah dalam proses penyimpanan data. Penyimpanan data manual 

membutuhkan ruang kosong yang ada di dalam kantor.  Oleh karena itu, perlu dibuat 

suatu aplikasi yang dapat mempermudah pengiriman dokumen dan penyimpanan 

dokumen untuk mendukung suatu proses bisnis perkantoran secara automasi. 

Aplikasi ini adalah aplikasi dasar yang nantinya akan dikembangkan untuk menjadi 

aplikasi yang lebih kompleks. Pada tingkat awal, aplikasi ini difokuskan kepada 

modul internal dan administrasi perkantoran. 

  Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemograman PHP dan MySQL 

sebagai databasenya.  User interfacenya menggunakan Fi Framework, PHP, HTML, 

CSS,  dan jQuery, sehingga mudah dipahami dan dimengerti.  Di dalam aplikasi ini 

terdapat 3 level, yaitu Admin, Personalia dan Karyawan.  Admin bertugas untuk 

mengelola dan mengolah data pada aplikasi ini, serta memberikan user login kepada 

tiap karyawan dan bagian personalia, pengiriman memo, persetujuan ijin cuti, dan 

pembuatan pengumuman yang terupdate.  Sedangkan bagian karyawan dan 

personalia dapat mengirim dan menerima memo dari dan kepada pihak manapun, 

pengajuan ijin cuti, menerima pengumuman, dapat komunikasi antar semua pihak 

melalui fasilitas obrolan. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut adalah “Bagaimana 

membuat aplikasi tersebut dan apa peran fungsi aplikasi tersebut untuk mendukung 

kegiatan perkantoran di PT. Almega Sejahtera? “ 
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1.3  Batasan Masalah    

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan 

maupun pelebaran pokok masalah supaya penelitian tersebut lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.  Beberapa 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Aplikasi yang dibuat berisi antara lain : 

a) Menyediakan kemudahan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi 

pekerjaan di internal PT. Almega Sejahtera. 

b) Menyediakan fasilitas untuk mempermudah dalam pengajuan cuti. 

c) Menyediakan fasilitas untuk pengiriman dan penerimaan memo dan 

pengumuman antar semua pihak. 

d) Menyediakan fasilitas admin panel untuk manajemen data dan kebijakan aplikasi 

e-office PT. Almega Sejahtera. 

Software yang digunakan  untuk membuat aplikasi ini : 

a) Adobe Dreamweaver CS5 

b) XAMPP 

c) Mozilla Firefox 

 

1.4  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah aplikasi e-office berbasis web 

yang berfungsi : 

a) Memudahkan suatu pengajuan cuti, pengiriman atau penerimaan memo, 

peminjaman alat kantor dan pengumuman dalam proses bisnis secara otomasi 

yang terjadi pada ruang lingkup  internal PT. Almega Sejahtera. 
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b) Dapat mengefisiensi tenaga dan waktu dalam pendistribusian dokumen. 

Dokumen ini yaitu seperti pengiriman memo, penerimaan pengumuman, 

pengajuan cuti tanpa harus jarak yang begitu dekat. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a) Bagi Bagian Administrasi 

Aplikasi ini dapat membantu para Bagian Administrasi.  khususnya dalam 

menangani permasalahan persetujuan ijin cuti dari karyawan dan pengiriman 

dokumen seperti pengiriman memo, pengumuman, komunikasi antar karyawan 

dan personalia.  Selain itu, pihak bagian Administrasi tidak lagi membutuhkan 

waktu lama untuk mengirim dokumen secara manual, sehingga proses 

pengiriman dokumen dapat lebih efisien waktu. 

b) Bagi Karyawan 

Manfaat yang didapat bagi karyawan adalah dapat menerima dokumen secara 

cepat dan efisien, selain itu karyawan juga dapat mengirim dokumen kepada 

bagian administrasi dan personalia tetapi hanya dapat untuk mengirim ijin cuti, 

pengambilan/peminjaman alat laboratorium. 

c) Bagi Peneliti 

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah dapat mengimplementasikan ilmu 

yang sudah dipelajari di perkuliahan, terutama tentang PHP, HTML, dan 

MySQL. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini 

maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik.  Sistematika penulisannya 

adalah sebagai berikut : 

BAB  I   PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian, perancangan, dan pembuatan sistem. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian mengemukakan metode penelitian yang 

dilakukan dalam perancangan dan implementasi e-office.   

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil dan pembahasan memaparkan dari hasil-hasil tahapan 

penelitian, mulai dari analisis, desain, hasil testing, dan 

implementasinya. 

BAB V PENUTUP  

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang 

telah dilakukan. 


