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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya suatu perusahaan membutuhkan karyawan untuk melakukan 

proses bisnisnya. Sudah menjadi fakta umum bahwa karyawan adalah aset terbesar 

perusahaan. Orang dengan kemampuan dan loyalitas yang tinggi dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk mengelola karyawan tersebut diperlukan 

sebuah divisi yang disebut HR & Finance. Tugas dari divisi tersebut adalah untuk 

mengelola penggajian karyawan, mengelola absensi karyawan, mengelola klaim 

kesehatan, mengelola pinjaman dana oleh karyawan, mengelola proses perekrutan 

karyawan, dan mengelola proses izin cuti. 

PT. Citra Banjar Abadi yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

di bidang konstruksi telah melakukan berbagai macam pembangunan yang 

bertujuan untuk membangun bangsa di banyak tempat. Banyaknya pembangunan 

ini tak luput dari banyaknya karyawan yang terlibat dari proses bisnis ini. Pada 

perusahaan ini juga terdapat divisi HR & Finance dimana divisi tersebut sudah 

memiliki beberapa sistem yaitu sistem absensi, sistem proses izin cuti, sistem proses 

perekrutan karyawan. PT. Citra Banjar Abadi yang juga memiliki fasilitas klaim 

kesehatan dan pinjaman dana untuk karyawannya. Tetapi proses tersebut dilakukan 

secara manual dan tidak terkomputerisasi sehingga masih banyak kesalahan yang 

terjadi seperti proses ajuan yang terhitung lama serta proses ajuan yang hilang. 

 

Berdasarkan uraian masalah tersebut, diperlukan pembuatan sistem yang 

sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

penulis menggunakan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Klaim 

Kesehatan dan Pinjaman Dana Berbasis Web pada PT. Citra Banjar Abadi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang penulis teliti pada penelitian ini adalah bagaimana 

membuat sistem informasi klaim kesehatan dan pinjaman dana sehingga karyawan 

dapat mengajukan dan menyingkat waktu tunggu ajuan klaim kesehatan dan 

pinjaman dana. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Kemudian, berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, dapat 

disusun batasan masalah sebagai berikut: 

1.  Pembuatan sistem informasi klaim kesehatan dan pinjaman dana 

berbasis web ini menggunakan bahasa PHP dan MySQL. 

2.  Pengguna dari sistem ini adalah HR & Finance Manager, karyawan 

dan admin dari PT. Citra Banjar Abadi. 

3.  Sistem informasi klaim kesehatan dan pinjaman dana merupakan 

berbasis web. 

4.  Pada bagian klaim kesehatan terdapat ketentuan dimana setiap bulan 

karyawan akan menerima tunjangan pengobatan yang telah 

ditetapkan. Besarnya biaya yang diberikan yang selanjutnya disebut 

plafon sebesar Rp5.000.000,00/bulan (lima juta rupiah/bulan). 

5.  Pada bagian pinjaman dana terdapat ketentuan dimana karyawan 

hanya bisa meminjam maksimal 30% dari gaji bersih karyawan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan penelitian ini adalah merancang sistem informasi klaim 

kesehatan dan pinjaman dana berbasis web untuk mendukung fasilitas 

karyawan PT. Citra Banjar Abadi berupa klaim kesehatan dan pinjaman 

dana. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1.  Bagi Pengguna 

Pengembangan sistem informasi klaim kesehatan dan pinjaman 

dana berbasis web mampu memberikan efisiensi waktu tunggu dan 

kepastian dalam mengajukan klaim biaya kesehatan dan pinjaman 

dana. 

2.  Bagi Peneliti 

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah 

mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari selama di 

perkuliahan. 

 

1.6 Luaran Penelitian 

Hasil penelitian akan menghasilkan sistem Informasi klaim kesehatan 

dan pinjaman dana pada PT. Citra Banjar Abadi Berbasis Web yang 

diharapkan dapat membantu proses fasilitas karyawan PT. Citra Banjar Abadi 

menjadi lebih efektif. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan mengacu pada metode penulisan dan pembuatan 

laporan ini untuk memberikan gambaran umum tentang isi tugas akhir yang 

terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, analisa, dan hasil serta penutup. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan dengan singkat dan jelas mengenai latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, 

manfaat penelitian, luaran yang diharapkan, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendasari pembahasan 

masalah dan perancangan sistem secara rinci. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode dan tahapan penelitian yang 

digunakan dalam melakukan penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, organisasi perusahaan, deskripsi kerja, analisis kebutuhan, 

perancangan database, aplikasi, dan uraian mengenai rancangan usulan 

yang akan berjalan 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran 

yang penulis dapat berikan. 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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