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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat di dalam dunia industri 

sampai saat ini, maka sangat diperlukannya sebuah sistem atau infrastruktur yang 

dirancang dengan baik untuk mendukung setiap proses bisnis yang dijalankan di 

dalam perusahaan. Sistem tersebut tentu memiliki tujuan untuk menajamkan setiap 

proses bisnis yang ada di dalam perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai.  

ERP ( Enterprise Resource Planning ) menyediakan infrastruktur sistem di 

dalam perusahaan yang bertujuan untuk mengintegrasikan semua bagian fungsional 

agar dapat mengelola setiap sumber yang ada menjadi sebuah informasi yang 

bermanfaat. Istilah ERP software sudah tidak asing lagi untuk didengan pada masa 

sekarang. Hampir sebagian besar perusahaan di Indonesia yang berada di high level, 

medium level, bahkan low level pun sudah menerapkan ERP untuk mengelola 

proses bisnis perusahaannya yang beragam.  

Pentingnya sebuah ERP semakin terliihat nyata jika kita lihat dari kacamata 

bisnis model. ERP akan mendukung integrasi setiap informasi yang berasal dari 

setiap divisi di dalam perusahaan untuk menjadi sebuah acuan untuk pengambilan 

keputusan. Melihat akan pentingnya sebuah ERP tersebut, pihak developer semakin 

banyak yang berlomba–lomba mengeluarkan dan memasarkan produk ERP 

mereka. Contoh-contoh produk ERP yang cukup terkenal ialah: SAP, Oracle, JD 

Edwards, Microsoft Dynamics, Open Bravo, dsb. Produk– produk tersebut ada 
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yang bisa digunakan secara gratis sampai dengan biaya yang sangat besar. Namun, 

dari banyaknya produk–produk ERP tersebut SAP lah yang menjadi penguasa pasar 

produk ERP saat ini. Hasil survey dari beberapa media memperkirakan bahwa lebih 

dari 10 juta pengguna yang menggunakan lisensi produk ERP merupakan dari SAP 

yang kira kira lebih dari 65 % pasar ERP dunia. 

 SAP ( System, Application, and  Product in Data Processing ) merupakan 

pemimpin pasar penyedia ERP berperan sebagai solusi piranti lunak untuk 

mendukung kegiatan suatu bisnis. Berdasarkan sumber yang ada, saat ini lebih dari 

47.800 perusahaan di lebih dari 120 negara memanfaatkan SAP untuk mendukung 

proses bisnis yang dijalankan. Baik untuk perusahaan yang besar maupun 

perusahaan yang kecil. Solusi SAP mendukung proses bisnis dari berbagai segmen 

industri, diantaranya adalah perbankan, ritel, otomotif, telekomunikasi, olahraga, 

produk konsumen, pendidikan dan lain-lain. Dengan berbagai kelebihan yang 

ditawarkan dari SAP sudah banyak perusahaan besar yang berada di Indonesia 

melakukan implementasi SAP untuk mendukung proses bisnis yang berjalan. Salah 

satunya adalah PT Kompas Gramedia yang bergerak di media massa, penerbitan, 

percetakan, toko buku, hotel dan jasa pendidikan ini sudah melakukan sebuah 

terobosan untuk mengimplementasi SAP dalam pengelolaan proses bisnisnya.  

 Kompas Gramedia mempunyai visi untuk menjadi perusahaan yang 

terbesar, terbaik, terpadu, dan mempunyai dampak di Asia Tenggara. Hal itu 

diwujudkan Kompas Gramedia dengan memiliki 16.500 jumlah karyawan yang 

membantu Kompas untuk mewujudkan visi tersebut. Dengan jumlah karyawan 

yang begitu besar, tentunya perusahaan ingin memiliki sebuah sistem yang dapat 
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memberikan informasi yang akurat dari setiap divisi yang ada di dalam perusahaan. 

Tidak terkecuali pada bagian Human Resources Kompas Gramedia. Sistem yang 

mengelola Human Resources Kompas Gramedia adalah SAP dengan  modul HCM. 

Di dalam penggunaan sistem tersebut Kompas Gramedia memakai beberapa 

module yang disediakan di dalam SAP HCM untuk menghasilkan data demografis 

yang berkaitan dengan karyawan, learning & development, data organisasi, data 

medical untuk karyawan, dan time management.Dengan jumlah karyawan yang 

begitu besar, sistem SAP sebenarnya sudah menjawab sebagian besar kebutuhan 

yang ada di perusahaan untuk mengelola Human Resources. Namun, di dalam 

pelaksanaannya, informasi yang diberikan dari sistem tersebut belum mencapai 

sasaran yang tepat khususnya pada pihak top management. Penelitian ini dilakukan 

untuk berusaha menjawab kebutuhan informasi tersebut dengan lebih cepat yang 

menyediakan sumber data yang siap digunakan utnuk memberikan informasi yang 

akurat kepada pihak top management HR Kompas Gramedia. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, kondisi sistem yang sekarang 

belum memberikan penyelesaian kebutuhan khususnya di dalam reporting kepada 

pihak top management. Dari hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini, 

antara lain : 

A. Bagaimana merancang data warehouse untuk mendapatkan informasi 

dalam bentuk visual reporting  kepada pihak top management ? 
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B. Bagaimana merancang aplikasi dashboard yang sesuai untuk kebutuhan 

informasi pihak top management ? 

1.3 Batasan Masalah 

 

 Pembatasan ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas pada penelitian 

ini mencakup : 

A. Penelitian berfokus pada sumber data yang berasal dari transaksi di 

dalam SAP HCM Kompas Gramedia. 

B. Penelitian ini mencakup analisa dan peracangan sampai pada tahap 

development, sedangan implementasi tidak dilakukan. 

C. Penelian ini hanya berfokus kebutuhan organisasi yang ada dalam di 

dalam Corporate Human Resource pada Kompas Gramedia yang 

meliputi struktur organisasi, dan status klaim dari medical benefit 

karyawan. 

D. Penelitian yang dilakukan tidak termasuk dengan cleansing data 

transaksi perusahaan.  

1.4 Tujuan Penelitian 

  

 Untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui, penelitian ini 

bertujuan untuk merancang aplikasi business intelligence untuk bagian manajemen 

pada HR Kompas Gramedia, antara lain : 

A. Merancang sebuah data warehouse yang berisi data-data yang 

terintegrasi sesuai dengan kebutuhan HR Kompas Gramedia. 
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B. Merancang aplikasi Business Intelligence (BI) untuk mengelola data di 

data warehouse tersebut menjadi informasi yang berguna dan akurat. 

C. Merancang sebuah dashboard untuk mempermudah penyajian laporan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

 Adapun manfaat-manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini antara 

lain : 

A. Dapat sebagai acuan untuk menilai seberapa sukses implementasi SAP 

dalam pengelolaan kegiatan fungsional dan operasional perusahaan 

dengan tujuan untuk pengembangan perusahaan. 

B. Dengan penulisan skripsi ini, perusahaan dapat mengetahui sektor-

sektor mana didalam perusahaan yang harus dikembangkan seperti 

alokasi sumber daya maupun dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. 

C. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan 

korektif untuk memperbaiki kinerja. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

 Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi sebagai berikut : 

 BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini tentang latar belakang masalah dari topik yang diambil, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian ini dibuat, 
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manfaat penelitian serta metodologi yang digunakan di dalam 

penelitian ini. 

 BAB 2 LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas teori-teori pendukung yang berhubungan 

dengan skripsi yang akan dijadikan dasar analisis dan perancangan 

data warehouse. Teori-teori yang dibahas antara lain pengertian 

data warehouse, karakteristik data warehouse, keuntungan data 

warehouse, struktur data warehouse, aliran informasi data 

warehouse, arsitektur data warehouse, dan tahap perancangan data 

warehouse. 

 BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi gambaran umum perusahaan yang diteliti, proses 

bisnis yang berjalan di dalam perusahaan, kondisi sistem SAP yang 

sudah diimplementasikan, selain itu juga melakukan analisa 

requirement untuk melakukan perancangan data warehouse yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

 BAB 4 ANALISA DAN PERANCANGAN DATA WAREHOUSE 

Pada tahap ini akan membahas tentang perancangan data 

warehouse. Bahasan tersebut mengenai arsitektur data warehouse, 

metode yang digunakan, analisis data berdasarkan requirement, dan 

membahas mengenai perancangan aplikasi dashboard untuk 

memberikan informasi yang diminta 
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 BAB 5  SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisa yang dilakukan dan 

terdapat beberapa saran dari penulis yang bertujan untuk kemajuan 

dari sistem yang telah dibuat dan kemajuan perusahaan.  
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