
 

  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

  Sekarang ini informasi data yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau 

instansi sering ditemui dalam jumlah besar, sehingga para pimpinan dalam melakukan 

pengambilan keputusan harus mempertimbangkan banyak faktor. Penggunaan sistem 

informasi tidak akan lepas dari pemakaian peralatan yang dapat mengatasi kelemahan 

dalam sistem informasi yang mengandalkan tenaga manusia.  

  Untuk itu perlu suatu sistem pengolahan data yang menggunakan  peralatan 

modern sebagai penunjangnya. Salah satu contohnya yaitu komputer, yang dapat 

menangani pengolahan data dalam jumlah yang sangat besar, serta memperkecil 

kesalahan yang dilakukan . Pengolahan data pegawai yang dijalankan bagian 

kepegawaian saat ini telah menggunakan teknologi komputer. Namun penggunaan 

teknologi komputer disana masih sangat kurang sehingga kurang mendukung 

pengolahan data pegawai seperti proses kenaikan jabatan sesuai masa jabatan pegawai 

.Dengan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mencoba merancang sebuah 

sistem informasi yang lebih baik dari sebelumnya Oleh karena itu penulis membuat 

skripsi ini dengan judul “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

PENGOLAHAN DATA PEGAWAI  PADA DINAS PENDIDIKAN PEMPROV 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN MENGGUNAKAN 

METODOLOGI BERORIENTASI OBJEK “  

 

1.2  Masalah  

 Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut :  

a. Pengelolaan administrasi data kepegawaian , tidak adanya database dalam 

penyimpanan data sehingga terjadinya kesulitan dalam pencarian data . 

b. Penerbitan surat cuti , surat kenaikan pangkat , dan surat pensiun tidak tepat waktu 

sehingga menyebabkan keterlambatan .  

c. Keamanan informasi tidak terjamin seperti data hilang .  

 

 



 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan 

masalah yang ada sebagai berikut : 

 

a. Bagaimana sistem tersebut dirancang . 

b. Bagaimana cara penerbitan surat cuti , surat kenaikan pangkat , dan surat pensiun 

tidak tepat waktu sehingga menyebabkan keterlambatan .  

c. Bagaiman agar keamanan informasi dapat terjamin .  

 

1.3   Ruang Lingkup/Batasan Masalah  

 Setiap mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan riset diperusahaan atau 

instansi-instansi. penulis melaksanakannya di Dinas Pendidikan Pemprov Bangka 

belitung dijalan Komplek Perkantoran Gubernur Jalan Air Itam Kecamatan Bukit 

Intan Pngkalpinang . 

 Objek penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Pendidikan Pemprov 

Bangka belitung adalah pengolahan data pegawai . penulis membatasi masalah 

pengolahan data pegawai yang meliputi :  

a. Mengolah informasi kepegawaian sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja 

bagian kepegawaian dan kemudahan pelayanan informasi bagi semua pihak yang 

berkepentingan.  

b. Menganalisa sistem  pengolahan data pegawai mulai dari pemasukan biodata 

pegawai,  data pendidikan dan pengambilan cuti berdasarkan golongan .  

c. Merancang dan membangun program untuk membuat sistem pengolahan hingga 

pembuatan laporan . 

 

1.4  Metode Penelitian  

 Dalam rangka penelitian Tugas akhir ini , penulis melakukan pengumpulan 

bahan yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan dari sistem yang sedang 

berjalan , Adapun  metode pendekatan yang dilakukan adalah : 

a. Wawancara ( Interview ) 

Penulis melakukan tanya jawab langsung pembimbing di Dinas Pendidikan 

Pemprov Kepulauan Bangka belitung dibagian 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 . 

 

1.5 Tujuan/Manfaat dilakukan penelitian 

 Dengan adanya permasalahan diatas penulis ingin mencari solusinya dalam 

kaitannya pengolahan data pegawai yang bermaksud untuk memperbaiki sistem 

informasi yang bisa meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Pemprov Kepulauan 

Bangka belitung dan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu 

yang didapat dimasa yang akan datang , sedangkan tujuan dari penelitian adalah : 

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

pensiun,  kenaikan jabatan.    

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 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

 Adapun Sistematika penulisan dari penulisan 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 objek serta 

teori pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

 

BAB III   PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini berisi antara lain: PEP (Project Execution Plan) yang berisi 

objective proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi deliverables, 

penjadwalan proyek (yang berisi : work breakdown structure, 

milestone, jadwal proyek), RAB (Rencana Anggaran Biaya), Struktur 

Tim Proyek berupa tabel RAM (Responsible Assignment Matrix) dan 

skema/diagram struktur, analisa resiko (project risk) dan meeting plan. 

 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Berisi antara lain : struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang, 

analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis 

kebutuhan sistem usulan. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan babterakhir yang berisi kesimpulan yang diperoleh 

serta saran-saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem 

yang baik .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


