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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

PT. Golden Blossom Sumatra Palembang merupakan salah satu instansi 

swasta yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi 

kebutuhan industri dan bahan pangan dalam negeri. Berkedudukan di Palembang 

didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 04 tanggal 01 Februari 2005 dihadapan 

Notaris Fauzie, SH di Palembang dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum 

dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-

09648 HT.01.01.TH.2005 pada tanggal 11 April 2005 dan telah diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 pada tanggal 01 September 2006. 

PT. Golden Blossom Sumatra memiliki tujuan untuk ikut serta 

mengembangkan perkebunan kelapa sawit dan mempercepat pertumbuhan 

ekonomi daerah, sekaligus sebagai usaha mengentaskan kemiskinan dengan tetap 

berpegang pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dengan tujuan 

tersebut maka PT. Golden Blossom Sumatra membuka proyek perkebunan kelapa 

sawit dengan total luas tanam lebih kurang 7.127 hektar yang telah dimulai 

pembangunannya sejak tahun 2006 serta pembangunan pabrik pengolahan kelapa 

sawit (PKS)  dengan kapasitas 30 extension 60 ton TBS per jam yang akan 

menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK). Lokasi perkebunan 

tersebut berada di Desa Prambatan dan Tanjung Kurung, Kecamatan Abab 

(dahulu Kecamatan Penukal Abab), Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera 

Selatan. Sedangkan kantor PT. Golden Blossom Sumatra Palembang beralamat di 

Jalan Letjen Harun Sohar  No. 01, RT. 043, RW. 011, Kelurahan Kebun Bunga, 

Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan.   

Untuk membantu meningkatkan kualitas kinerja di PT. Golden Blossom 

Sumatra Palembang dibutuhkan komputer berbasis web khususnya pada bagian 

pengajuan cuti yang masih sering mengalami beberapa hambatan-hambatan baik 

dari karyawan pengaju cuti maupun dari staf HRD. Dengan jumlah karyawan 
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yang bekerja di area perkantoran lebih kurang 450 orang serta beberapa jenis cuti 

yang diberikan diantaranya cuti tahunan sebanyak 12 hari, cuti menikah atau 

menikahkan sebanyak 3 hari, cuti istri melahirkan sebanyak 2 hari, cuti 

melahirkan sebanyak 3 bulan yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan 

sesudah melahirkan, cuti mengkhitankan atau membaptiskan sebanyak 2 hari, cuti 

keluarga meninggal dunia sebanyak 2 hari, pinjam cuti tahunan sebanyak 3 hari 

untuk di dalam kota dan 5 hari di luar kota, cuti ibadah haji, cuti ibadah 

keagamaan, dan cuti tugas perusahaan, selain itu karyawan juga memiliki sebuah 

kebijaksanaan perihal kompensasi cuti dengan uang dalam hal tidak 

dipergunakannya hak cuti tahunan berdasarkan rumus dari perusahaan, yaitu gaji 

pokok ditambah tunjangan jabatan sebulan dibagi 25 dikali jumlah cuti yang akan 

terakumulasi secara otomatis tiap akhir masa cuti, menuntut perusahaan untuk 

mengoptimalkan hak yang dimiliki karyawan yaitu berupa cuti agar dalam 

pelaksanaannya tidak mengalami hambatan. Namun dalam pelaksanaannya PT. 

Golden Blossom Sumatra Palembang masih mengalami hambatan dalam sistem 

yang ada, disebabkan karena proses pengajuan masih dilakukan secara manual 

dan perekapan pengajuan cuti masih terbilang sederhana. Seringnya terjadi 

kesulitan pembuatan rekap surat pengajuan cuti yang pernah dibuat dalam periode 

tertentu, sulitnya melakukan proses pencarian terhadap data-data yang telah ada, 

dan sulitnya dalam menjaga data-data yang telah ada, sehingga memungkinkan 

terjadinya kehilangan data-data yang telah ada. Selain itu, sulitnya menemui 

atasan-atasan untuk meminta perijinan cuti dengan alasan sedang sibuk ataupun 

sedang keluar menjadi salah satu faktor permasalahan ketika mengajukan cuti 

dalam waktu yang sempit. 

Sehubungan dengan hal di atas, penulis bermaksud untuk membuat suatu 

aplikasi menggunakan media komputer berbasis web untuk memberikan informasi 

secara cepat dan mudah kepada karyawan dengan memanfaatkan teknologi web. 

Media komputer berbasis web tersebut dapat dibuat menggunakan pemprograman 

PHP (Hypertext Preprocessor) dan database MySQL. PHP merupakan bahasa 

pemrograman yang ditujukan untuk kepentingan pembuatan aplikasi web, 

sedangkan MySQL merupakan nama sebuah database server  yang berbentuk 
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pernyataan SQL. Berdasarkan permasalahan-permasalah yang ada maka penulis 

membuat sebuah laporan yang diberi judul “Aplikasi Pengajuan Cuti 

Karyawan secara Online pada PT. Golden Blossom Sumatra Palembang”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah 

yang akan dibahas dalam laporan ini adalah “Bagaimana membangun suatu 

Aplikasi pengajuan cuti karyawan secara Online pada PT. Golden Blossom 

Sumatra Palembang dengan menggunakan Bahasa Pemograman Berbasis Web 

(PHP)”. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar dalam penyusunan laporan akhir ini menjadi lebih terarah dan tidak 

menyimpang dari tujuan pembahasan, maka penulis membatasi pokok 

permasalahan yang akan dibahas hanya pada: 

1. Lokasi pengambilan data pada PT. Golden Blossom Sumatra Palembang. 

2. Data yang diolah hanya data seputar pengajuan cuti karyawan PT. Golden 

Blossom Sumatra Palembang, yaitu cuti, cuti menikah atau menikahkan cuti 

istri melahirkan, cuti melahirkan, cuti mengkhitankan atau membaptiskan, 

cuti keluarga meninggal dunia, pinjam cuti tahunan, cuti ibadah haji, cuti 

ibadah keagamaan dan cuti tugas perusahaan. 

3. Karyawan memiliki kebijaksanaan perihal kompensasi dengan uang dalam 

hal tidak dipergunakannya hak cuti tahunan yang terakumulasi secara 

otomatis pada akhir masa cuti. 

4. Membangun aplikasi pengajuan cuti karyawan PT. Golden Blossom Sumatra 

Palembang menggunakan Bahasa Pemograman Berbasis Web (PHP) dan 

Database (Mysql). 
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1.4. Tujuan dan Manfaat 

1.4.1.  Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini adalah : 

a. Untuk membangun suatu aplikasi yang dapat membantu proses pengajuan 

cuti karyawan secara Online pada PT. Golden Blossom Sumatra 

Palembang 

b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan 

Diploma III di Politeknik Negeri Sriwijaya. 

 

1.4.2.  Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi perusahaan, dapat mempermudah berbagai proses dalam sistem 

pengajuan cuti secara Online, serta pengecekan, dan pembuatan rekap cuti 

karyawan dalam periode waktu tertentu. 

b. Bagi penulis, dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh selama mengikuti  perkuliahan.  

c. Bagi mahasiswa lain, diharapkan laporan akhir ini dapat dijadikan sebagai 

referensi dalam proses penulisan laporan selanjutnya. 

 

1.5. Metodologi Pengumpulan Data 

1.5.1. Lokasi Pengumpulan Data 

Lokasi pengumpulan data untuk Laporan akhir ini adalah PT. Golden 

Blossom Sumatra Palembang yang beralamat di Jalan Letjen Harun Sohar  No. 

01, RT. 043, RW. 011, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, 

Palembang, Sumatera Selatan.  

 

1.5.2. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam suatu penulisan adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer  

Data Primer adalah data yang didapatkan dengan melakukan interaksi 

langsung. Data Primer yang penulis dapatkan dengan melakukan interaksi 
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langsung dengan pihak dari PT. Golden Blossom Sumatra Palembang bagian 

HRD (Human Resource Division). 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada. 

Data sekunder yang penulis dapatkan dengan cara mempelajari teori-teori literatur 

buku-buku dan browsing internet yang berhubungan dengan objek penelitian 

sebagai bahan dasar pemecahan suatu masalah yang dihadapi perusahaan. 

 

1.5.3. Teknik  Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu: 

1.  Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan wawancara dengan bagian HRD (Human Resource 

Division) yang mengurusi bagian karyawan pada PT. Golden Blossom Sumatra 

Palembang mengenai sistematika pengajuan cuti yang berlangsung selama ini. 

Wawancara tersebut menghasilkan sebuah permasalahan yang ada di PT. Golden 

Blossom Sumatra Palembang yaitu proses pengajuan cuti karyawan masih 

dilakukan secara manual. Dimana pengajuan cuti karyawan PT. Golden Blossom 

Sumatra Palembang harus menemui secara langsung atasan-atasan yang 

berwenang untuk menyetujui perizinan cuti sedangkan untuk perekapannya masih 

menggunakan Microsoft Excel. Hal ini menimbulkan dampak pada proses 

pengajuan cuti tersebut, proses pencarian data yang pernah melakukan cuti dan 

rekapitulasi pengajuan cuti dalam periode waktu tertentu. 

 

2. Pengamatan (Observasi) 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, kendala yang dihadapi 

adalah proses pengajuan cuti karyawan PT. Golden Blossom Sumatra Palembang 

harus menemui secara langsung atasan-atasan yang berwenang untuk menyetujui 

perizinan cuti sedangkan untuk perekapannya staf HRD masih menggunakan cara 

yang terbilang sederhana untuk mengelolanya dalam hal penggunaan Microsoft 

Excel. 
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3. Studi Pustaka 

Berbagai macam pustaka telah penulis cermati. Dari pengumpulan data dan 

informasi yang diperlukan dengan menggunakan literatur kepustakaan meliputi 

Laporan Akhir dari Alumni-alumni yang terdapat di perpustakaan, membeli buku 

di luar, meminjam buku di perpustakaan, browsing di internet, hingga 

mengumpulkan data-data di bagian humas dan HRD PT. Golden Blossom 

Sumatra. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Agar Laporan Akhir ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun 

Laporan Akhir ini sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara terperinci mengenai 

latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penulisan, lokasi pengumpulan data, metode 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini akan menjelaskan teori umum, yang berkaitan dengan 

judul, teori khusus yaitu berkaitan dengan sistem yang dipakai 

dalam aplikasi yang akan dibuat, teori program yang berkaitan 

dengan aplikasi program yang akan di buat. 

 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Pada bab ini gambaran umum perusahaan antara lain meliputi 

sejarah PT. Goldem Blossom Sumatra Palembang,  visi, misi, 

makna logo perusahaan, nilai-nilai perusahaan, stuktur organisasi, 

tugas dan prosedur sistem yang sedang berjalan dengan rancangan 

diagram. 
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas topik utama yang ada pada Laporan Akhir 

yaitu Aplikasi Pengajuan Cuti Karyawan secara Online pada PT. 

Golden Blossom Sumatra Palembang dengan menggunakan PHP, 

database MySQL, perancangan sistem, dan hasil dari pembuatan 

Aplikasi Pengajuan Cuti Karyawan secara Online pada PT. Golden 

Blossom Sumatra Palembang, serta rancangan Diagram Konteks, 

Block Chart, Flow Chart, Entity Relationship Diagram (ERD),  dan 

Kamus Data (Data Dictionary).  

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan Laporan Akhir yang 

penulis buat. Adapun isi dari bab ini adalah kesimpulan dan saran 

yang dapat berguna bagi PT. Golden Blossom Sumatra Palembang 

khususnya bagian HRD (Human Resource Division), penulis serta 

orang lain.  


