
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Teknologi komputerisasi merupakan salah satu cara atau alat yang 

dapat membantu penyelesaian suatu pekerjaan. Setiap perusahaan baik dalam 

skala kecil maupun besar dapat dipastikan membutuhkan teknologi canggih 

seperti komputer baik yang digunakan secara sistem manual maupun dengan 

menggunakan data elektronik. Komputer dapat digunakan perusahaan untuk 

membantu pengolahan data yang dimiliki perusahaan atau instansi tersebut. 

Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bangka Belitung, masalah 

pengolahan data pegawai merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga 

dibutuhkan suatu sistem informasi pengolahan data pegawai yang dapat 

meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam menyampaikan informasi. 

Dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat pengolahan data 

pegawai, maka sistem informasi pengolahan data pegawai diharapkan dapat 

mengolah data pegawai dengan efektif dan efisien.  

Sistem informasi pengolahan data pegawai merupakan salah satu 

bentuk perangkat lunak yang dapat menyampaikan informasi tentang 

pemasukan data pegawai, data cuti, data kenaikan pangkat, data kenaikan gaji 

berkala, data pensiun. Pada saat ini sistem pengolahan data pegawai yang 

diterapkan di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bangka Belitung memang 

sudah terkomputerisasi, namun penggunaannya masih standar umum yaitu 

menggunakan Microsoft word dan Microsoft excel yang disimpan pada folder 

yang tidak beraturan sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penerimaan 

data yang berhubungan dengan data gaji, kepangkatan dan mengakibatkan 

kinerja yang ada menjadi tidak efektif. Berdasarkan hal tersebut, maka 

penulis mencoba untuk membuat suatu rancangan sistem informasi 

pengolahan data pegawai, sehingga dalam pencarian data pegawai dapat lebih 

mudah sehingga tidak adanya keterlambatan dalam penyampain informasi. 



 

 

Oleh karena itu penulis membuat skripsi ini dengan judul “SISTEM 

INFORMASI PENGOLAHAN DATA PEGAWAI PADA DINAS 

KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG” 

 
2. Masalah 
 

Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

a. Penerbitan surat cuti, surat kenaikan pangkat, surat kenaikan gaji berkala 

dan surat pensiun tidak tepat waktu sehingga menyebabkan keterlambatan. 

b. Pengelolaan administrasi data kepegawaian, tidak adanya database dalam 

penyimpanan data, sehingga terjadinya kesulitan dalam  pencarian data. 

c. Keamanan informasi tidak terjamin seperti data hilang.  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat disimpulkan bahwa 

rumusan masalah yang ada sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara penerbitan surat cuti, surat kenaikan pangkat, surat 

kenaikan gaji berkala, surat pensiun tepat waktu. 

b. Bagaimana sistem yang akan dirancang. 

c. Bagaimana agar keamanan informasi dapat terjamin. 

 
3. Ruang Lingkup/ Batasan Masalah 
 

Setiap mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan riset di perusahaan 

atau instansi-instansi. Penulis melaksanakannya di Dinas Kesejahteraan 

Sosial Provinsi Kepualauan Bangka Belitung tepatnya dijalan Komplek 

Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang.  

Objek penelitian yang penulis lakukan pada melaksanakan Dinas 

Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepualauan Bangka Belitung adalah 

pengolahan data pegawai. Penulis membatasi masalah pengolahan data 

pegawai yang meliputi pemasukan data pegawai, data cuti, data kenaikan 



 

 

pangkat, data kenaikan gaji berkala, data pensiun, sehingga menghasilkan 

laporan berupa daftar urut kepangkatan (DUK). 

 
4. Metode Penelitian 

 
Dalam rangka penulisan Tugas Akhir ini, penulis melakukan 

pengumpulan bahan yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan dari 

sistem yang sedang berjalan. Adapun metode pendekatan yang dilakukan 

adalah : 

a. Wawancara (Interview). 

Penulis melakukan Tanya jawab langsung kepada pembimbing di Dinas 

Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepualuan Bangka Belitung di bagian 

kepegawaian. 

b. Pengamatan Langsung (Observasi). 

Penulis mengamati dan mempelajari secara langsung cara kerja sistem 

pengolahan data pegawai. 

c. Studi Literatur Pustaka (Library Research). 

Dalam mengerjakan laporan skripsi ini, penulis melakukan library 

research untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan materi 

skripsi melalui buku-buku, bahan kuliah dan bacaan lainnya yang memiliki 

relevansi dengan sistem tersebut.  

 
5. Tujuan/ Manfaat dilakukan penelitian. 
 

Dengan adanya permasalahan diatas penulis ingin mencari solusinya 

dalam kaitannya pengolahan data pegawai yang bermaksud untuk 

memperbaiki sistem yang sudah ada menjadi lebih baik dengan cara 

membangun sistem informasi yang bisa meningkatkan kinerja Dinas 

Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dapat 

memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu yang didapat dimasa 

yang akan datang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Agar tidak adanya keterlambatan dalam penerbitan surat yang berupa surat 

cuti, pensiun, surat kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala. 



 

 

b. Membantu instansi atau perusahaan untuk meningkatkan efektifitas dalam 

melakukan pengolahan data pegawai yang dihasilkan dengan memperkecil 

kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang akan terjadi. 

c. Agar keamanan informasi dapat terjamin. 

d. Agar mahasiswa dapat mempelajari, mengenai dan memahami apa yang 

ada di masyarakat sesuai dengan profesi mahasiswa itu sendiri. 

 
6. Sistematika Penulisan 

 
Adapun sistematika penulisan laporan ini terdiri dari lima (5) Bab yaitu : 

BAB. I PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang latar masalah, perumusan masalah, ruang 

lingkup/ batasan masalah, metode penelitian, tujuan/ manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB. II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi mengenai penjelasan pengertian-pengertian landasan 

teori tentang analisa dan perancangan sistem berorientasi obyek 

serta teori pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas. 

BAB. III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Bab ini berisi tentang tinjauan umum instansi, sejarah singkat, 

struktur organisasi, jabaran tugas, wewenang, analisa sistem yang 

sedang berjalan, analisis hasil solusinya, analisis kebutuhan 

terhadap sistem yang diusulkan, dan analisis kelayakan sistem yang 

diusulkan. 

BAB. IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang penjelasan secara kualitatif, kuantatif atau 

secara statistik yang memaparkan hasil dari tahap analisis, 

implementasi desain, desain program, hasil testing dan 

implementasinya. 

 

 



 

 

BAB. V PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang 

diperoleh serta saran-saran yang dapat diberikan untuk  

pengembangan sistem yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


