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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia teknologi internet memunculkan pelayanan dengan 

media digital, salah satu dari pelayanan tersebut adalah Software as a Service 

(SaaS). SaaS membantu organisasi dan bisnis dalam mengatur hal yang bersifat 

supporting services salah satunya seperti automasi transaksi, pengaturan 

penggajian, pelayanan penjualan, survei dan analisa, dan sebagainya (Godse, 2009). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh AMR Research, SaaS market bertumbuh 

20% setiap tahun dibandingkan dengan traditional tailored-software (Ma, 2007). 

Produk SaaS mulai dikembangkan IBM, SAP, Oracle, dan Microsoft. Salah satu 

pelayanan yang dapat dilakukan dengan SaaS adalah pengaturan Sumber Daya 

Manusia melalui Sistem Informasi yang disebut sebagai Human Resource 

Information System (HRIS). 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aset penting yang 

dimiliki oleh sebuah bisnis sehingga perlunya untuk mengatur SDM sehingga bisnis 

dapat berjalan dan berkembang dengan baik (Mathis, 2008). Upaya untuk mengatur 

SDM adalah melalui kegiatan Human Resource Management yang dilakukan oleh 

Departemen HR pada perusahaan besar. Untuk dapat menjalankan kegiatan yang 

berhubungan dengan Human Resource Management, perlu informasi mengenai 

masing-masing karyawan yang ada pada perusahaan. Salah satu cara untuk 

mengatur SDM sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam
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sebuah bisnis adalah mengatur dan menempatkan SDM pada sebuah organisasi 

yang mengerjakan sebuah pekerjaan yang spesifik dalam sebuah perusahaan 

melalui kegiatan Organizational Management. 

Namun tidak semua bisnis memiliki HRIS, karena keterbatasan source 

untuk membangun HRIS. Umumnya hanya perusahaan besar yang dapat 

membangun HRIS. Bisnis kecil dan Startup tidak memiliki HRIS karena kurangnya 

source untuk membangun Sistem Informasi. Menurut hasil survei dari tim Gadjian 

pada tahun 2017, terdapat 117 perusahaan dari 161 perusahaan Startup belum 

menggunakan HRIS untuk mengelola informasi mengenai SDM (Maulana, 2017). 

Sehingga perlu adanya sebuah media ataupun platform yang menyediakan jasa 

untuk membangun HRIS bagi para Startup. 

Startup merupakan salah satu jenis bisnis model yang cukup populer pada 

tahun 2000 dengan memiliki tujuan untuk menjadi bisnis model yang repeatable 

dan scalable. Meskipun memiliki kemiripan dengan usaha kecil menengah, Startup 

memiliki perbedaan yaitu memiliki visi untuk dapat berkembang menjadi 

perusahaan besar dengan ide yang menjawab kebutuhan dan masalah yang ada pada 

pasar (Blank, 2010). Dengan visi menjadi bisnis yang besar, perlu juga bisnis 

Startup untuk dapat mengatur sumber daya manusia dengan baik sehingga Startup 

dapat berjalan dan berkembang dengan baik menjadi perusahaan besar. 

Kompas Gramedia ingin mengembangkan bisnis di dunia digital, salah satu 

cara yang dilakukan adalah menjadikan Kompas Gramedia sebagai provide center 

bagi perusahaan yang membutuhkan jasa yang ditawarkan (Harmanto, 2019). Salah 

satu jasa yang akan ditawarkan oleh Kompas Gramedia adalah jasa HR Platform 
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untuk perusahaan Startup menggunakan metode SaaS melalui Internet. Meskipun 

Kompas Gramedia telah menerapkan Human Resource Management pada bisnis 

yang telah dijalankan, perlunya penyesuaian HRIS terhadap kebutuhan dasar bisnis 

secara umum yang menyebabkan requirements utama belum terdefinisikan karena 

HRIS ini merupakan proyek yang bersifat experimental.  

Namun Kompas Gramedia belum memiliki gambaran yang jelas dan detail 

mengenai mekanisme yang ada pada HR Platgorm sehingga adanya reqirements 

yang belum tedefinisikan. Dengan adanya requirements yang belum terdefinisikan, 

diperlukan sebuah metode pengembangan yang mampu beradaptasi terhadap 

perubahan requirements ketika tahap pembuatan dan pengembangan HR Plaform 

ini dijalankan, yaitu proses model SDLC Spiral yang mengatasi masalah kurang 

lengkapnya sebuah requirements pada tahap awal (Boehm, 2000). Spiral juga 

menangani kondisi penelitian dimana adanya orang yang berpengalaman dalam 

bidang HRM, dan HRIS untuk menjaga sehingga proyek dapat berjalan sesuai 

dengan requirements. Proses penelitian HR Platform juga dikembangkan dan 

disesuakian dengan lingkungan tim HRIS pada Kompas Gramedia sehingga tim 

HRIS dapat melakukan pengembangan lanjutan dengan lebih mudah apabila 

diperlukan dalam HR Platform. 

Salah satu modul yang ada pada HR Platform yang akan dibangun adalah 

modul Organizational Management (OM). OM merupakan modul yang memiliki 

tujuan untuk mengatur organisasi sebuah perusahaan dimulai dari struktur 

organisasi, informasi mengenai organisasi, posisi yang berada dalam organisasi, 

hingga orang yang ditempatkan pada sebuah posisi yang telah ada. Dengan adanya 
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modul OM, diharapkan HR dipermudah dalam melakukan kegiatan yang bersifat 

organisasional sehingga kegiatan HR dapat bekerja dengan lebih efisien dan lebih 

efektif.  

1.2 Rumusan Masalah 

Terdapat beberapa topik masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang 

dilakukan, yaitu: 

1. Bagaimana cara untuk merancang dan membangun modul Organizational 

Management yang sesuai dengan kebutuhan pada HR Platform? 

2. Bagaimana metode spiral diimplementasikan dalam perancangan, dan 

pembangunan sistem informasi yang akan dibangun?  

3. Bagaimana mengevaluasi modul Organizational Management yang telah 

dibangun dengan metode Black Box dan White Box sehingga sesuai dengan 

requirements dan bisnis proses yang telah didefinisikan pada HR Platform? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rencana pelaksanaan penelitian, maka dicantumkan batasan-

batasan masalah sebagai berikut. 

1. Konsep dan bisnis proses yang akan dibangun berdasarkan dari pengetahuan 

tim HRIS mengenai SAP.  

2. Sistem yang dibangun tidak mempertimbangkan keamanan sistem informasi 

dari serangan 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Terdapat beberapa tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian yang 

dilakukan, yaitu: 

1. Mengimplementasikan perancangan dan pembangunan modul Orgnizational 

Management yang sesuai dengan kebutuhan pada HR Platform. 

2. Mengimplementasikan metode spiral pada perancangan dan pembangunan 

sistem informasi untuk mengatasi masalah yang ada dalam proyek. 

3. Menerapkan metode Black Box dan White Box dalam mengevaluasi sehingga 

modul Organizational Management sesuai dengan requirements dan bisnis 

proses yang telah didefinisikan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah menyediakan HRIS sebagai SaaS untuk 

membantu dalam kegiatan mengatur SDM terhadap penguna HRIS terutama 

pengaturan SDM pada bidang Organizational Management. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan skripsi ini adalah sebagai 

berikut.  

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari enam bagian yaitu latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan laporan. 

 

 

Rancang bangun modul..., Oktavius Wiguna, FTI UMN, 2019



6 

 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori dan konsep yang 

mendukung perancangan dan pembangunan aplikasi dalam 

penelitian.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini berisi penjelasan mengenai tahapan metode yang 

dilaksanakan dalam penelitian dan penjelasan mengenai 

perancangan sistem disertai dengan Gambar maupun diagram.  

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN ANALISIS  

Bab implementasi dan analisis berisi penjelasan mengenai hasil 

implementasi aplikasi dan pengujian aplikasi disertai dengan 

tampilan antar muka aplikasi.  

BAB V  SIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini akan dicantumkan simpulan dari hasil penelitian beserta 

saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.
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