
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Perkembangan dunia informasi saat ini semakin meningkat dengan cepat, untuk itu bagi 

suatu perusahaan merupakan suatu keharusan untuk memanfaatkan teknologi informasi 

sebagai basis pengolahan data, agar mampu mengikuti arus perkembangan informasi di era 

globalisasi. 

 

Teknologi komputer dapat digunakan untuk mendukung pembangunan sistem informasi 

dalam memanfaatkan teknologi informasi di era globalisasi ini. 

Begitu pula dengan perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan usaha dan 

mencapai sukses harus mengikuti perkembangan informasi dengan menggunakan alat 

pendukung pengolah data yaitu komputer. Dengan adanya komputer sebagai alat pengolah 

data, maka informasi yang dibutuhkan dari berbagai bidang dalam suatu perusahaan dapat 

dikomputerisasikan. 

 

Saat ini teknologi informasi berbasis komputer sangat dibutuhkan dalam perkembangan 

dunia bisnis dan industri untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan, terutama 

informasi yang cepat dan akurat. Selain itu proses pengolahan informasi juga penting untuk 

menjadikan informasi tersebut lebih berguna. 

  

Fenomena yang ada di era globalisasi ini adalah masih banyaknya perusahaan yang kurang 

mengefektifkan penggunaan teknologi informasi berbasis komputer sebagai alat pendukung 

pengembangan perusahaan mereka.Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa khususnya 

pelayanan kesehatan, kebutuhan pegawai merupakan bidang yang diutamakan. Artinya 

pegawai yang menginginkan cuti baik cuti ibadah, cuti sakit, cuti untuk tugas belajar, cuti 

melahirkan maupun cuti haid juga merupakan bidang yang dimasukkan dalam kegiatan olah 

data pada Rumah Sakit Natar Medika. Meskipun teknologi komputer telah diterapkan pada 

Rumah Sakit Natar Medika tapi masih saja ada kesulitan bagi user dalam pengoperasiannya, 

Misalnya pengisian yang tidak ada pilihan atau urutan pengisian data yang terlalu sulit 

sehingga membuat waktu pengisian data berjalan lama dan itu mengakibatkan deadline cuti 



tidak tepat waktu dan olah data menjadi kacau. Dengan demikian penulis mengambil tema 

dalam Kerja Praktek ini yaitu Sistem Informasi Pengajuan Cuti Karyawan Berbasis Web 

Menggunakan Framework Codeigniter. 

 

Dengan adanya pengembangan sistem informasi yang baik, maka akan lebih memudahkan 

bagi user untuk mengoperasikan sistem informasi yaitu tanpa selalu mengulang mengisikan 

data karena kesulitan pengoperasian. Selain itu waktu yang dibutuhkan lebih cepat dan data 

yang diisikan lebih akurat. 

 

1.2 Ruang Lingkup kerja Program KP  

Adapun ruang lingkup laporan ini penulis melakukan pengamatan yang 

      meliputi : 

1.2.1 Pengamatan Umum 

Berisi Tentang sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang usaha/kegiatan 

utama perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi. 

 

1.2.2 Pengamatan Khusus 

Meliputi pelaksanaan pekerjaan secara khusus selama kerja praktek berlangsung 

yaitu proses perrmohonan cuti karyawan di Rumah Sakit Natar Medika. 

 

1.3 Manfaat dan tujuan  

 

1. 3.1 Bagi Mahasiswa 

1. Dapat memperdalam pengertian dan penghayatan tentang pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dipelajari 

2. Mengembangkan wawasan berfikir dan meningkatkan daya penalaran 

mahasiswa dalam melakukan perumusan, dan pemecahan masalah dalam lingkungan 

dunia kerja. 

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mengenal secara langsung 

mekanisme dalam dunia kerja, melatih, mengembangkan dan menumbuhkan rasa 

tanggung jawab terhadap implementasi tugas. 

 

 



1.3.2 Bagi IBI Darmajaya 

 

1. Sebagai tolak ukur kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan di lingkungan dunia kerja. 

2. Mampu mempertegas eksistensi perguruan tinggi sebagai lembaga yang menghasilkan 

lulusan terbaik. 

3. Sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan proses penyelenggaraan Program Studi Sistem 

Informasi 

 

1.3.3 Bagi Perusahaan 

 

Sebagai masukan tentang kelebihan, kekurangan dan sebagai bahan kajian serta 

pertimbangan bagi perusahaan, dalam proses pengajuan permohonan cuti karyawan. 

 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

 

Kegiatan Kerja Praktek ini yang dilaksanakan Di Rumah Sakit Natar Medika, 

dilakukan sejak:  

Waktu & Tanggal : 15 Februari sampai dengan 15 Maret 2021 

Pelaksanaan Tempat : Jl. Raya Natar No.4 Muara Putih, Kec. Natar, 

 Kabupaten  Lampung Selatan, 35362. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan kerja praktek ini dibagi dalam 5 bagian, masing – masing 

dalam sub bagian. Diantaranya yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisikan tentang uraian latar belakang pelaksaan program kerja praktek, ruang lingkup 

kerja program kerja praktek, Manfaat dan tujuan Program kerja praktek, tempat dan waktu 

pelaksanaan program kerja praktek dan sistematika penulisan. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 



Bab ini Berisikan Tentang sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang usaha/kegiatan 

utama perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi. 

 

BAB III PERMASALAHAN PERUSAHAAN 

 

Bab ini berisikan tentang analisa permasalahan yang dihadapi perusahaan, temuan masalah, 

perumusan masalah, kerangka pemecahan masalah, landasan teori, rancangan program yang 

akan dilakukan, program-program. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bagian ini memuat uraian hasil analisis yang diperoleh berkaitan dengan landasan teori yang 

relevan dan pembahasan hasil analisis mengenai penerapan pembuatan aplikasi permohonan cuti 

karyawan. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam bab ini penulis berusaha untuk menarik beberapa simpulan yang penting dari semua 

uraian dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk 

perusahaan. 

 


