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1.1 Latar Belakang 

 PT  Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan merupakan salah satu bank 

yang terkenal untuk melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, 

selain itu juga menerima simpanan dari masyarakat. PT Bank Perkreditan Rakyat 

Sumatera Selatan merupakan salah satu perusahaan berkualitas dan profesional 

dalam setiap bidang pekerjaanya. Namun, teknologi yang berkembang saat ini 

belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh PT Bank Perkreditan Rakyat 

Sumatera Selatan salah satu contohnya adalah dalam proses pengajuan cuti untuk 

karyawan. Karyawan masih melakukan pengajuan cuti secara manual, yakni 

mengambil formulir pengajuan cuti, lalu mengisi formulir tersebut dan 

memberikan data-data pengajuan cuti kepada pihak administrasi. Kemudian, 

formulir pengajuan cuti karyawan akan diberikan kepada Atasan. Setelah surat 

pengajuan cuti sampai kepada atasan, surat pengajuan cuti akan diperiksa apakah 

layak untuk disetujui atau tidak, selain itu permasalahan yang terjadi pada PT 

Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan adalah ketidaktersediaan sebuah  

aplikasi khusus yang dapat digunakan untuk mengolah data-data pengajuan cuti 

karyawan, karena untuk pengolahan data cuti karyawan saat ini masih 

menggunakan aplikasi Microsoft excel dan Microsoft word. 

  Uraian diatas menjelaskan bahwa suatu aplikasi berbasis web dirasakan 

sangat perlu bagi PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan untuk 

mempermudah pegawai dalam pengajuan cuti yang saat ini masih manual. 

Dengan aplikasi ini nantinya pegawai bisa dengan mudah mengajukan 

permohonan cuti tanpa harus mengajukan langsung ke yang bersangkutan. Atasan 

yang bersangkutan pun hanya membuka aplikasi tersebut untuk menyetujui atau 

tidaknya permohonan cuti dari pegawainya. 
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Oleh sebab itu, maka penulis bermaksud untuk membuat suatu aplikasi 

pengajuan cuti karyawan. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah 

pengajuan cuti karyawan. Adapun judul yang penulis berikan adalah “Aplikasi 

Pengajuan Cuti Karyawan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera 

Selatan berbasis web”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang terjadi pada PT Bank 

Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan diantaranya adalah ketidaktersediaan sebuah 

aplikasi khusus yang dapat digunakan untuk mengolah data-data pengajuan cuti 

karyawan karena saat ini untuk mengolah data pengajuan cuti karyawan masih 

menggunakan aplikasi Microsoft excel dan Microsoft word. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar laporan kerja praktek ini menjadi lebih terarah, maka penulis membuat 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan dalam penulis ini berupa data pengajuan cuti 

karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan. 

2. Pembuatan aplikasi pengajuan cuti karyawan berbasis web 

menggunakan aplikasi PHP dan database MySQL pada PT Bank 

Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan. 

3. Aplikasi berbasis web yang dirancang ini hanya sebatas pengajuan cuti 

oleh karyawan, lalu diterima oleh atasan untuk disetujui. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Laporan Akhir ini antara lain: 

1. Menghasilkan aplikasi berbasis web yang dapat mengelola data 

pengajuan cuti karyawan. 
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2. Memberikan inovasi kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera 

Selatan dalam mengatasi masalah pengolahan data pengajuan cuti 

karyawan yang sebelumnya masih manual. 

3. Diharapkan dapat mendukung proses operasional PT Bank 

Perkreditan Rakyat dengan mengajukan cuti karyawan menjadi lebih 

mudah dioperasikan dan penyampaian informasi tepat pada waktunya. 

 

1.4.2 Manfaat 

Manfaat dari penyusunan Laporan Akhir ini antara lain: 

1. Dapat memudahkan proses pengajuan cuti karyawan pada PT Bank 

Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan. 

2. Sebagai masukan tentang kelebihan, kekurangan dan menjadi bahan 

kajian serta pertimbangan bagi perusahaan, dalam proses pengolahan 

data pengajuan cuti karyawan. 

3. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik bagi 

penulis, Politeknik Negeri Sriwijaya dan PT Bank Perkreditan Rakyat. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Lokasi Pengumpulan Data 

Lokasi pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di  

PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan, yang beralamat di jalan Jenderal 

Sudirman No. 442 Palembang. 

 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Martono (2010:85) secara umum teknik pengumpulan data 

terbagi menjadi tiga metode pengumpulan data, yaitu: wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti 

mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang (informan atau responden). 

Selama melakukan wawancara, penelitian dapat menggunakan pedoman yang 
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berupa pedoman wawancara atau menggunakan kuesioner (dalam penelitian 

survei). 

b. Observasi  

Observasi merupakan sebuah proses pengamatan menggunakan pancaindra 

kita. Seorang peneliti dapat melakukan observasi dengan berbagai cara. Ia dapat 

melihat kondisi masyarakat yang menjadi tempat penelitiannya. Peneliti ilmu 

sosial dapat menggunakan mata, telingan, dan kulitnya agar dapat 

menggambarkan hiruk pikuk suasana siang di sebuah kota besar yang sangat 

panas, atau menggambarkan kesunyian sebuah desa yang dingin.  

c. Dokumentasi  

       Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. Dokumen ini dapat berupa dokumen pemerintah, hasil 

penelitian, foto-foto atau gambar, buku harian, laporan keuangan, undangan-

undang, hasil karya seseorang, dan sebagainya. Dokumen tersebut dapat menjadi 

sumber data pokok, dapat pula hanya menjadi data penunjang dalam 

mengeksplorasi masalah penelitian.  

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera 

pada laporan ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika 

penyampaian sebagai berikut: 

BAB I     PENDAHULUAN 

Pada Bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penulis, metodologi penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada BAB ini berisikan teori umum yang berupa pengertian dan 

definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan 
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penyusunan laporan serta beberapa literature review yang berhubungan 

dengan penelitian. 

 

BAB III    GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada BAB ini berisikan gambaran sejarah singkat PT Bank Perkreditan 

Rakyat Sumatera Selatan, visi dan misi serta struktur organisasi, dan hal 

lain yang berhubungan dengan perusahaan.  

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam BAB ini akan dibahas mengenai pemograman system 

menggunakan PHP dengan Orientasi DataBase menggunakan MySQL 

pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan. 

BAB V    PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan perancangan  

dan sistem  berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 


