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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang

dengan sangat pesat dan membawa kemajuan yang besar dalam berbagai bidang

di setiap perusahaan maupun instansi pemerintah dan swasta, kemajuan teknologi

tersebut dapat mempengaruhi maju dan mundurnya perusahaan. Kemajuan

teknologi komputer sangat berguna dalam proses pengolahan data, baik untuk

kebutuhan individu maupun kelompok.

Adanya kemajuan teknologi informasi saat ini, informasi dapat dicari

dengan cepat, hal ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang tepat

sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pada

kehidupan berorganisasi, informasi sangatlah penting dalam menentukan

kemajuan suatu perusahaan.

Pada PT. Hanuraba Sawit Kencana Sumatera Selatan ini belum memiliki

website resmi yang menyediakan informasi perusahaan tersebut, sehingga

menyulitkan perusahaan pada khususnya dan pemakai pada umumnya dalam

menunjang kebutuhan akses informasi seputar PT. Hanuraba Sawit Kencana

Sumatera Selatan, seperti infromasi sejarah perusahaan, informasi

kepegawaian/struktur organisasi, berita seputar perusahaan, serta visi dan misi

perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, judul yang akan diambil pada laporan akhir ini

yaitu ”Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi pada PT. Hanuraba Sawit

Kencana Sumatera Selatan Berbasis Web”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa pada Pada PT. Hanuraba Sawit

Kencana Sumatera Selatan ini belum memiliki website resmi yang menyediakan

informasi yang dapat memberikan kemudahan dalam mengakses informasi pada

perusahaan tersebut. Atas dasar tersebut, penulis merumuskan permasahan yang
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akan diambil adalah bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi

sistem informasi pada PT. Hanuraba Sawit Kencana Sumatera Selatan berbasis

web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.

1.3 Batasan Masalah

Agar penyusunan laporan akhir ini terarah dan tidak menyimpang dari

permasalahan yang ada, permasalahan yang akan dibatasi pada laporan akhir ini

yaitu :

1. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan MySQL sebagai

DBMS-nya;

2. Aplikasi sistem informasi ini mencakup informasi perusahaan seperti

sejarah perusahaan, struktur organisasi/informasi kepegawaian seperti data

pegawai, prestasi serta hukuman, informasi lowongan kerja dan berita

seputar perusahaan tersebut.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan laporan akhir ini adalah untuk mendapatkan

sebuah sistem informasi PT Hanuraba Sawit Kencana Sumatera Selatan berbasis

web.

1.4.2 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dalam pembuatan laporan akhir ini adalah

sebagai berikut :

1. Membantu instansi/perusahaan pada khususnya serta pemakai pada

umumnya dalam menunjang kebutuhan akses informasi seputar PT

Hanuraba Sawit Kencana Sumatera Selatan;

2. Mempermudah dalam pencarian informasi mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan perusahaan.


