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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 Desa Air Ruai. 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 administrasi kepegawaian.Dengan melihat bidang usaha pada 

Instansi Pemerintah ini jelas sangat diperlukan sistem komputerisasi yang 

memadai agar dapat memaksimalkan kinerja para staff, sehingga kegiatan-

kegiatan yang dilakukan dan penyajian informasinya pun dapat lebih cepat, tepat 

dan akurat.Dengan pertimbangan tersebut dan pribadi penulis yang ingin 

menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh maka penulis tertarik untuk 

mengembangkan sistem informasi berbasis website dan menyajikannya dalam 

bentuk karya ilmiah yang berjudul “Analisis Dan Perancangan Sistem 

Informasi Administrasi  Kepegawaian Pada Kantor Desa Air Ruai Berbasis 

Web”.Diharapkan dengan adanya sistem ini akan membantu proses administrasi 

kepegawaian di Desa Air Ruai jadi lebih mudah dan cepat serta dapat membantu 

dalam pencarian data pegawai yang dibutuhkan. 

 

 

 

 

 



2 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara pengelolaan administrasi kepegawaian secara 

efisien,cepat,tepat dan akurat 

b. Bagaimana cara pencarian data pegawai dengan mudah 

c. Bagaimana membuat kemudahan dalam penyediaan laporan 

d. Bagaimana cara menghasilkan dokumen yang akurat 

e. Bagaimana cara agar dalam proses pengolahan data dapat dihasilkan 

informasi yang dibutuhkan 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari pokok 

pembahasan,maka pada analisa dan perancangan sistem ini batasan masalah yang 

akan di bahas yaitu proses Administrasi Kepegawaian Pada Kantor Desa Air Ruai 

Berbasis Web dimulai dari: 

a. Pendataan  pegawai  

b. Permohonan izin pegawai 

c. Penugasan pegawai 

d. Absensi pegawai 

e. Cetak laporan permohonan izin pegawai 

f. Cetak Surat Izin Pegawai 

g. Cetak laporan absensi pegawai 
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1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan perantara teknik tertentu.Dalam penyusunan tugas 

akhir ini,penulis hanya akan menjelaskan metode pengembangan sistem saja dan 

menggunakan metode Waterfall serta berikut penjelasannya: 

Waterfall atau sering juga disebut air terjun adalah sebuah metode dalam 

pengembanga sistem yang dilakukan untuk membuat pembaruan sistem yang 

sedang berjalan. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengembangan sistem 

menggunakan Waterfall adalah sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan kebutuhan, maksudnya adalah mengumpulkan kebutuhan dan 

entitas yang diperlukan untuk menyusun sejumlah kecil analisa informasi, 

baik strategi maupun area bisnis. 

2. Menganalisis kebutuhan, maksudnya adalah terjemahan dari tahap pertama, 

yang menguraikan definisi dari perangkat lunak diantaranya kebutuhan sistem, 

aplikasi yang digunakan, interface, bentuk proses pengolahan informasi, 

performasi yang diharapkan, pendokumentasian dan lain-lain yang terkait 

dengan definisi dan pemfokusan persoalan rekayasa perangkat lunak. 

3. Mendesain sistem dan software, merupakan tahap penjabaran multifungsi dari 

analisa kebutuhan, prosesnya melalui tahapan struktur data, arsitektur 

perangkat lunak, representasi interface, dan lain-lain. 

4. Coding, yaitu pembuatan program atau menerjemahkan hasil rancangan ke 

dalam bahasa pemrograman tertentu. Penulisan kode program sesuai dengan 

desain yang dibuat, sehingga bisa menghasilkan aplikasi yang bermanfaat bagi 

pengguna. 

5. Pengujian sistem dan integrasi, yaitu melakukan pengujian terhadap aplikasi 

yang telah dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan, sekaligus 

mengintegrasikan komponen dalam sistem tersebut. 

6. Implementasi dan maintenance, yaitu mengaplikasikan sistem yang sudah 

terintegrasi dan melakukan perawatan atau perbaikan bila ada kekeliruan. 
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1.5 Manfaat dan Tujuan Penulisan 

Penelitian yang disusun ini mempunyai manfaat dan tujuan sebagai berikut: 

a. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan masalah yang penulis identifikasi, maka  manfaat dari penulisan 

tugas akhir ini yaitu untuk menganalisa dan merancang sistem informasi 

adminsitrasi kepegawaian di Kantor Desa Air Ruai Kabupaten Bangka untuk 

menyediakan sarana yang terkomputerisasi, sehingga aktifitas pengolahan data 

pegawai dapat lebih praktis serta memudahkan dalam pengelolaan data 

pegawai secara cepat dan memudahkan dalam pembuatan laporan.  

 

b.  Tujuan Penelitian 

Dengan adanya sistem komputerisasi ini,maka diharapkan dapat mendukung 

tercapainya tujuan sebagai berikut: 

1) Menghilangkan kebiasaan lama dalam proses adminitrasi kepegawaian 

dengan cara yang lebih efisien,informasi yang cepat,tepat,dan akurat 

dalam pelayanannya. 

2) Memudahkan mencari data pegawai dengan cepat dan tepat. 

3) Kemudahan pengguna sistem dalam menyediakan laporan-laporan yang 

dibutuhkan 

4) Dokumen-dokumen keluaran yang dihasilkan lebih berkualitas dan 

informatif. 

5) Meningkatkan efektifitas dalam pengolahan data agar dapat 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan lengkap serta dapat 

dihasilkan setiap saat jika diperlukan 
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1.6  SistematikaPenulisan 

  Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini 

 berisi uraian tentan usulan psemecahan masalah secara berurutan. Uraian  

 berikut adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan Pendahuluan meliputi Latar Belakang,Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah,Metodologi,Tujuan,Manfaat,Tinjauan 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang konsep-konsep teoritis sistem informasi 

dari tinjauan (database analyst).dan sedikit menerangkan peralatan 

pendukung dalam perancangan sistem aplikasi berbasis website. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang model pengembangan perangkat 

lunak,metode penelitian,dan alat bantu pengembangan sistem 

BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

 Bab ini menjelaskan secara rinci tentang definisi masalah,analisis 

sistem yang berjalan,activity diagram,use case diagram,package 

diagram,classdiagram,sequencediagram,deployment,diagram,erd,lrs,spe

sifikasi basis data,dan rancangan layar. 

BAB V  PENUTUP 

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-

bab sebelumnya dan saran dari penulis yang kiranya bermanfaat. 

 


