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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya laju perkembangan teknologi informasi, khususnya teknologi 

komputer sebagai mesin pengolah dan penyimpan data untuk menciptakan 

informasi yang cepat dan akurat, adalah faktor utama mengapa sebuah organisasi 

perlu didukung dengan teknologi tersebut. Baik organisasi swasta maupun 

pemerintah tentunya memiliki keinginan yang sama akan hal itu demikian juga 

kantor Kelurahan Pasir Garam Pangkalpinang. Segala hal yang berhubungan 

dengan pengelolaan administrasi kepegawaian tersebut selama ini menggunakan 

teknologi komputer seperti Ms. Word dan Ms. Excel, tetapi baru sebatas 

pengelolaan data dan pembuatan laporan, belum semua menggunakan sistem yang 

secara khusus untuk pengelolaan data administrsi kepegawaian.  

Dengan melihat bidang usaha pada Instansi Pemerintah ini jelas sangat 

diperlukan sistem komputerisasi yang memadai agar dapat memaksimalkan 

kinerja para staf, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan penyajian 

informasinya pun dapat lebih cepat, tepat dan akurat. 

Untuk itu penulis ingin memberikan alternatif rancangan sistem 

informasi proses pengelolaan administrasi kepegawaian agar dapat mengatasi 

kendala yang dihadapi, sehingga dapat menyediakan data pegawai yang 

dibutuhkan dengan tepat, cepat dan akurat demi tercapainya efesiensi dan 

efektifitas kerja.  

Dengan pertimbangan tersebut dan pribadi penulis yang ingin 

menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh maka penulis tertarik untuk 

mengembangkan sistem informasi berbasis komputer dan menyajikannya dalam 

bentuk karya ilmiah yang berjudul “RANCANG BANGUN SISTEM 

INFORMASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA KANTOR 

KELURAHAN PASIR GARAM”.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Umumnya setiap Perusahaan atau Instansi pemerintah tidak akan terlepas 

dari masalah dalam aktifitasnya untuk mencapai tujuan. Masalah yang akan 

dipecahkan adalah bagaimana Kantor Kelurahan Pasir Garam dapat 

memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer sebagai suatu sarana untuk 

menyajikan informasi dengan lebih cepat dan mudah.  

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana membuat sebuah sistem informasi yang mampu mengatasi masalah 

dalam pengelolaan administrasi kepegawaian di Kantor Kelurahan Pasir 

Garam. 

b. Bagaimana dalam proses pencarian data-data administrasi khususnya 

kepegawaian dapat memudahkan petugas dalam pencarian data-data 

kepegawaian tersebut. 

c. Bagaimana sistem yang dibuat tersebut nantinya dapat mempercepat proses 

penyampaian laporan-laporan kepada pimpinan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Masalah yang sering dihadapi pada sistem berjalan yakni membutuhkan 

waktu yang relatif lama untuk mencari data yang masuk dan pada akhirnya 

berdampak pada lambatnya penyajian informasi yang dibutuhkan. 

Sejatinya administrasi kepegawaian memang merupakan sistem yang 

cukup kompleks, sehingga untuk penelitian kali ini peneliti hanya memusatkan 

masalah yang ada pada : 

a. Proses permintaan kebutuhan pegawai  

b. Proses penempatan pegawai 

c. Proses catat data pegawai 

d. Proses cuti pegawai 

e. Proses pensiun 

f. Proses pembuatan laporan yang akan diserahkan kepada pimpinan  
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1.4 Metode Penelitian 

Dalam rangka penulisan ini penulis melakukan pengumpulan bahan yang 

di perlukan untuk menganalisa dari sistem yang sedang berjalan. Adapun metode 

pendekatan yang di gunakan adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian lapangan 

Penelitian lapangan dilakukan secara langsung ke Kantor Kelurahan Pasir 

Garam dengan mengadakan: 

1) Pengamatan (observasi) 

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung 

terhadap suatu kegiatan yang sedang dijalankan. 

2) Wawancara (interview) 

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab 

dengan pihak yang terkait. 

3) Metode kepustakaan 

adalah mempelajari berbagai pustaka yang menyangkut sistem informasi 

tentang administrasi kepegawaian, terutama buku dan catatan yang didapat 

di bangku kuliah serta bahan-bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya 

dengan yang akan dibahas. 

b. Analisa Sistem 

Penulis menggunakan beberapa diagram Unified Modeling Language (UML) 

sebagai alat bantu dalam menganalisis sistem untuk mendeskripsikan proses 

bisnis yang sedang berjalan serta mendeskripsikan konsep sistem yang akan 

dikembangkan dimana sistem baru tersebut tentunya dapat memberikan solusi-

solusi dari permasalahan yang ada serta memenuhi kebutuhan sistem. Adapun 

tahap-tahap dalam analisa sistem antara lain: 

1) Activity Diagram  

Menggambarkan alur kerja dalam sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas 

dalam suatu  proses. 

2) Use Case Diagram 

Use Case diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem jika dilihat 

menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor. Use case 
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dibuat berdasarkan keperluan actor, merupakan “apa” yang dikerjakan 

sistem, bukan “bagaimana” sistem mengerjakannya. Use case diagram juga 

merupakan deskripsi fungsi sistem yang akan dikembangkan. 

3) Use Case Description 

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai Use Case Diagram. 

c. Perancangan Sistem  

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci berdasarkan 

hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model sistem baru yang 

diusulkan, dengan disertai rancangan database dan spesifikasi program. Alat 

bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah: 

1) Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity relationship diagram digunakan untuk menganalisa data dan 

menggambarkan hubungan antara data yang ada dalam diagram arus data. 

Komponen-komponen ERD adalah Entitas, Relasi, Atribut dan Cardinality. 

2) Logical Record Structure (LRS) 

Logical record structure berasal dari setiap entity yang diubah ke dalam 

bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak dan atribut 

berada didalam kotak. 

3) Relasi 

Relasi digunakan untuk mendefenisikan dan mengilustrasikan model 

conceptual secara terperinci dengan adanya primary key dan foreign key. 

4) Normalisasi 

Normalisasi adalah kegiatan mengelompokkan atribut-atribut sehingga 

mendapatkan bentuk yang normal. 

5) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada 

model  konseptual secara detail. 

6) Class Diagram (Entity Class) 

Class Diagram merupakan kumpulan objek-objek yang mempunyai atribut 

dan metode yang sama. Class Diagram digunakan untuk membantu dalam 
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visualisasi struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan penjelasan detail tiap 

kelas (method/function/behavior dan atribut/property/data). 

7) Tabel 

Tabel merupakan hasil transformasi logical Record Structur ke         

Relasi.Tiap satu LRS akan menjadi satu Tabel. 

8) Sequence Diagram 

Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau 

rangkaian langkah – langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah 

event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari pada yang men-

trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara 

internal dan output apa yang dihasilkan. 

 

1.5 Tujuan Penulisan 

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi 

dalam membangun rancangan sistem komputerisasi pada proses kegiatan 

pengolahan administrasi kepegawaian yang lebih cepat, efektif dan efesien. Hal 

tersebut untuk dapat memudahkan dalam mengontrol data masukan dan keluaran 

dalam penyajian informasi tentang keadaan pegawai dengan cepat, serta 

memudahkan pembuatan laporan yang akurat dan tepat waktu. 

Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk menunjukkan penggunaan 

dari bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic (VB.Net) dalam membangun 

suatu sistem informasi serta membantu kinerja dari Kantor Kelurahan Pasir 

Garam Pangkalpinang dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara 

efektif dan efisien. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar penulisan dapat menjelaskan tentang Skripsi ini secara terurai 

dengan baik dan akurat, maka penulisan perlu disusun secara terstrukur dan 

sistematis, adapun sistematis penulisan yang digunakan untuk menyusun Skripsi 

ini sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, masalah, tujuan  

penulisan, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang konsep sistem 

informasi, analisa dan perancangan sistem berorientasi obyek 

dengan UML, teori pendukung sesuai dengan tema atau judul 

rancangan sistem. 

 

BAB III  PENGELOLAAN PROYEK 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai PEP, RAB, 

Struktur tim proyek berupa tabel RAM, Diagram Struktur, analisa 

Resiko dan Meeting Plan. 

 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang Struktur Organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis kebutuhan sistem usulan. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berupa uraian kesimpulan dan saran yang di berikan oleh 

penulis.


