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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi komputerisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat 

membantu penyelesaian suatu pekerjaan. Setiap perusahaan baik dalam skala kecil 

maupun besar dapat dipastikan membutuhkan teknologi canggih seperti komputer 

baik yang digunakan secara sistem manual maupun dengan menggunakan data 

elektronik. 

Komputer dapat digunakan perusahaan untuk membantu pengolahan data 

yang dimiliki perusahaan atau instansi tersebut. Setiap pegawai mempunyai 

peranan yang penting dan berhak untuk mendapatkan  kehadiran Karyawan 

berdasarkan peraturan atau yang berlaku di perusahaan atau Instansi. Mengingat 

setiap pegawai dalam organisasi mempunyai pengharapan atas sesuatu dari 

organisasi, sebagai penghargaan atas jerih payah pegawai selama bekerja. Begitu 

juga pada Kedaung Table Top Plaza, masalah pengolahan data kehadiran pegawai 
merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga dibutuhkan suatu aplikasi 

pengolahan kehadiran Karyawan yang dapat meningkatkan kecepatan dan 

ketepatan dalam menyampaikan informasi. Dengan menggunakan teknologi 

komputer sebagai alat pengolahan kehadiran karyawan, maka aplikasi pengolahan 

kehadiran karyawan diharapkan dapat mengolah data pegawai dengan efektif dan 

efisien.  

Kondisi komputer yang ada pada kedaung table top plaza saat ini memang 

sangat efisien, akan tetapi disini penulis lebih mengefisien atau menyederhanakan 

lagi agar karyawan atau admin lebih mudah untuk melihat aplikasi pengolahan 

kehadiran karyawan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

MySQL.  

Aplikasi Pengolahan Kehadiran Karyawan merupakan salah satu bentuk 

perangkat lunak yang dapat menyampaikan informasi tentang kehadiran karyawan 

tersebut. Oleh karena itu penulis membuat Laporan Akhir ini dengan judul 

Aplikasi Pengolahan Kehadiran Karyawan Kedaung Berbasis Website Pada 
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Kedaung TableTop Plaza Palembang, menggunakan Bahasa Pemrograman PHP 

dan database MySQL.  

Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu karyawan untuk mengisi 

kehadirannya sebagai karyawan yang bekerja di Kedaung TableTop Kota 

Palembang. Maka penulis menyusun Laporan Akhir ini dengan judul “Aplikasi 

Pengolahan Kehadiran Karyawan Kedaung Berbasis Website Pada Kedaung 

Table Top Plaza Palembang.” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka masalah 

yang dihadapi oleh Kedaung TableTop Plaza Kota  Palembang, yaitu : 

1. Kurang efektif dan efisiennya kehadiran karyawan yang ada pada Kedaung 

Table Top Plaza Kota  Palembang. 

2. Ada nya aplikasi kehadiran karyawan pada Kedaung TableTop Plaza Kota  

Palembang, akan tetapi penulis menyederhanakannya lagi agar dapat 

memudahkan karyawan ataupn admin mengisi kehadiran karyawan 

Kedaung TableTop Plaza Kota  Palembang. 

3. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diselesaikan 

adalah “Bagaimana membangun suatu Aplikasi Pengolahan Kehadiran 

Karyawan Kedaung Berbasis Website pada Kedaung Table Top Plaza Kota  

Palembang, menggunakan bahasa pemograman PHP dan database 

MySQL?” 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar pembuatan dan pemahaman permasalahan lebih mudah dan terarah 

serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi 

masalah pada Laporan Akhir   ini, yaitu: 

1. Penggunaan sistem diperuntungkan untuk Pimpinan Kedaung  sebagai 

admin dan Karyawan sebagai user. 
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2. Sistem memiliki 3 akses yang diperuntukan untuk Pimpinan Kedaung 

Admin, Karyawan, Kepala Admin. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan 

Adapun yang ingin dicapai oleh penulis dari pembuatan aplikasi ini yaitu: 

1. Untuk membuat Aplikasi laporan hasil pengolahan data kehadiran karyawan 

Kedaung berbasis Website dibagian Tata Usaha pada Kedaung Table Top 

Plaza Kota Palembang. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi atau beradaptasi dengan 

situasi kerja yang sebenarnya dan untuk mengimplementasikan ilmu yang 

didapat di bangku kuliah dan membandingkannya dengan kenyataan di 

lapangan. 

3. Tersedianya aplikasi laporan membuat Aplikasi laporan hasil pengolahan 

data kehadiran karyawan Kedaung berbasis Website dibagian Tata Usaha 

pada Kedaung Table Top Plaza Kota Palembang yang dapat memudahkan 

instansi khususnya dibagian tata usaha untuk melihat laporan hasil 

pengolahan data kehadiran Karyawan Kedaung Berbasis Website pada 

Kedaung Table Top Plaza Palembang. 

1.4.2 Manfaat 

Adapun manfaat dari aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Karyawan, mempermudah admin dalam mengelolah data laporan 

kehadiran karyawan Kedaung. 

2. Bagi Pimpinan, memudahkan pimpinan dalam melihat informasi laporan 

kehadiran karyawan Kedaung dibagian Showroom 

3.  Mahasiswa, Laporan Akhir ini dapat dijadikan sebagai Acuan dalam proses 

penulisan.  

1.5  Metodologi Penelitian 

1.5.1 Lokasi Pengumpulan Data 

 Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di: 

Nama Perusahaan  :  Kedaung Table Top Plaza Palembang. 
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Alamat Perusahaan  : Jl. Diponegoro No.2A, Talang Semut, Bukit Kecil,                         

Kota Palembang, Sumatera Selatan. 

Unit/ Bagian  : Bagian Showroom 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

Sutabri (2012:89) menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Metode 

pengumpulan data untuk Laporan Akhir ini, yaitu: 

1. Data Primer 

Data Primer yaitu data utama yang memerlukan interaksi langusung. Adapun 

cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu, berupa pengamatan 

yang dilakukan di Kedaung Table Top Plaza dengan mengamati aliran-aliran 

informasi yang ada. 

2. Data Sekunder 

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

Data sekunder ini juga dikumpulkan dari sumber lainnya seperti perpustakaan, 

lapangan, dan dari sumber dokumen lainnya. Ada dua kategori data sekunder 

yaitu: 

a. Sumber Internal 

Sumber Internal adalah data yang tersedia dalam lokasi tempat penelitian.  

b. Sumber Eksternal 

Sumber Eksternal merupakan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber 

di luar dari lokasi penelitian. Penulis menggunakan data eksternal berupa data-

data yang berasal dari buku-buku, jurnal serta laporan akhir yang menjadi 

panduan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk memahami lebih jelas Laporan Akhir ini, pemaparan materi di bagi 

kedalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dikemukakan secara garis besar mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan dalam penyusunan laporan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan judul Laporan Akhir ini, yaitu teori umum, dan teori khusus. 

Teori umum merupakan teori yang berkaitan dengan pengertian-

pengertian yang menjadi judul penulisan laporan. Teori khusus 

menjelaskan tentang Diagram Konteks, Data Flow Diagram (DFD), 

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

Kamus Data (Data Dictionary) beserta simbol-simbol yang digunakan. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai sejarah 

berdirinya Kedaung Table Top Plaza, visi, misi, sistem yang ber jalan, 

struktur organisasi perusahaan. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini akan menjelaskan tentang Hasil dan Pembahasan 

mengenai Aplikasi Pengolahan Kehadiran Karyawan Kedaung Berbasis 

Website Pada Kedaung Table Top Plaza. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diambil dalam penulisan Laporan 

Akhir ini dan saran yang berguna bagi semua pihak yang membacanya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

LISTING PROGRAM 


