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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 PT. Supra Primatama Nusantara (Biznet) merupakan perusahaan yang 

fokus di bidang telekomunikasi dan multimedia, yang memiliki komitmen untuk 

membangun infrastruktur modern dengan tujuan mengurangi kesenjangan digital 

Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Biznet memiliki dan 

mengoperasikan jaringan Fiber Optic tercanggih dan Data Center terbesar di 

Indonesia. 

Biznet menawarkan beberapa produk layanan internet yang digunakan oleh 

pelanggan setiap hari. Salah satu keunggulan menggunakan produk internet yang 

ditawarkan adalah layanan Call Center 24/7 jam/perhari. Layanan ini diterapkan 

pada masing-masing produk yang ditawarkan oleh pelanggan, sehingga pelanggan 

dengan mudah berkomunikasi dengan perusahaan sesuai dengan layanan yang 

digunakan.  

Sistem kerja karyawan yang diterapkan kepada Biznet khususnya divisi 

Home Care di bawah departemen Customer Experience adalah dengan cara 

metode shifting atau pergeseran atau penetapan jam kerja (dari jam kerja pada 

umumnya) yang terjadi satu kali dalam 24 jam, jadwal karyawan selalu dibuat 

setiap tujuh hari sekali. Biznet menerapkan sistem yang terkomputerisasi 

menyusun jadwal kerja shift ini, namun karena sistem tersebut belum 

menggunakan fasilitas sebuah aplikasi yang terintegrasi antara data karyawan dan 

kebutuhan penyusunan penjadwalan kerja sehingga mengalami hambatan yang 

menyebabkan jadwal kerja selesai dibuat mendesak dengan hari kerja. Oleh 

karena itu sangat diperlukan pengembangan sistem penjadwalan yang dapat 

menunjang kelancaran penyusunan jadwal kerja. Perkembangan teknologi dan 

informasi yang semakin maju, pengelolaan data menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi manajemen perusahaan yang baik. Melalui skripsi yang berjudul 
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“PENGEMBANGAN SISTEM PENJADWALAN KERJA SHIFTING UNTUK 

DIVISI HOME CARE”, dengan adanya aplikasi berbasis web ini, maka akan 

tercipta pengolahan data yang terorganisir, sehingga mempermudah dalam 

pengaksesan data, dan penyampaian informasi yang tersedia. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan sistem penjadwalan kerja shift untuk divisi 

Home Care? 

2. Bagaimana sistem dapat membantu penyusunan jadwal kerja shift divisi 

Home Care? 

1.3 Ruang Lingkup 

 Sesuai dengan masalah yang diangkat pada latar belakang di atas, maka 

masalah yang dapat di bahas dapat di rumuskan sebagai berikut : 

1. Pengembangan sistem akan diterapkan dalam aplikasi penjadwalan kerja shift 

yang dapat diakses oleh Leader diharapkan dapat membantu dalam menyusun 

jadwal lebih efisien dan lebih cepat dari waktu yang ditentukan setiap 

minggunya, memberikan informasi mengenai request cuti, approval request 

jadwal masuk/libur & pertukaran jadwal, approval atau menyetujui request 

lembur & ijin off duty pada setiap Staff. 

2. Pengembangan sistem akan diterapkan dalam suatu aplikasi penjadwalan 

kerja shift yang dapat di akses oleh karyawan diharapkan dapat membantu 
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pada saat request jadwal masuk/libur, request pertukaran jadwal, request 

lembur, request ijin kerja  dan request cuti sesuai dengan aturan yang berlaku. 

3. Pengembangan sistem akan diterapkan dalam suatu aplikasi penjadwalan 

kerja shift yang dapat di akses oleh Supervisor diharapkan dapat membantu 

memberikan approval rencana jadwal kerja yang disusun oleh Leader, dapat 

memberikan approval request cuti setiap karyawan, dapat melihat laporan 

penjadwalan dan memberikan ijin atau hak akses pada setiap karyawan yang 

akan mengoperasikan aplikasi penjadwalan kerja shift. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membuat sebuah sistem penyusunan jadwal kerja shift karyawan divisi 

Home Care. 

2. Untuk membantu penyusunan jadwal kerja shift karyawan divisi Home Care. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Tempat Penelitian 

1. Membantu Leader untuk menyusun jadwal kerja yang dilakukan sekali dalam 

satu minggu, memberikan approval request jadwal masuk/libur & pertukaran 

jadwal, memberikan approval request lembur dan off duty kepada setiap staff 

divisi Home Care. 



4 

 

 

2. Membantu Staff request jadwal masuk/libur, request pertukaran jadwal dan 

mengetahui jadwal kerja setiap minggunya, membantu staff request lembur, 

ijin kerja maupun request cuti. 

3. Membantu Supervisor mengetahui approval laporan penjadwalan kerja shift, 

approval request cuti karyawan, dan dapat mengetahui laporan jadwal kerja 

shift.  

1.5.2 Bagi Perguruan Tinggi 

1. Skripsi ini dapat menambah perbendaharaan buku-buku ilmiah yang ada di 

STMIK AKAKOM, baik secara kualitas maupun kuantitas. 

2. Dapat digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa yang sedang menyusun 

laporan skripsi. 

1.5.3 Bagi Mahasiswa 

1. Menambah wawasan mengenai pembuatan sistem sistem kerja penjadwalan 

shift. 

2. Dapat menerapkan ilmu yang selama ini peneliti terima dibangku 

perkuliahan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk memperoleh gambaran yang mudah dimengerti dan komperehensif 

mengenai isi dalam penulisan skripsi ini, secara global dapat dilihat dari 

sistematika pembahasan skripsi di bawah ini : 
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1. Bab 1 Pendahuluan 

  Bab ini merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya berisi tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat   

penelitian dan sistematika penulisan. 

 

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

  Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan daftar teori. 

 

3. Bab 3 Metode Penelitian 

  Bab ini menjelaskan tentang pembuatan desain dan perancangan program 

sistem penjadwalan kerja shift untuk divisi Home Care yang berada di bawah 

departemen Customer Experience, yang meliputi DAD level konteks, DAD level 

1, perancangan database, relasi antar tabel. 

 

4. Bab 4 Implementasi dan Pembahasan 

  Bab ini menjelaskan tentang pengujian program sistem penjadwalan kerja 

shift untuk divisi Home Care yang berada di bawah departemen Customer 

Experience Biznet Networks. 

 

5. Bab 5 Penutup 

  Bab ini merupakan penutup, yang di dalamnya berisi kesimpulan, serta 

berisi saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan pembuatan 

program aplikasi selanjutnya. 


