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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini penerapan sistem informasi pada suatu instansi pemerintah sangat 

dibutuhkan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut suatu 

instansi untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat. Sistem 

informasi yang mendukung membuat kinerja suatu instansi akan terlaksana 

dengan baik dan dapat menangani berbagai pengolahan data dengan menggunakan 

teknologi informasi. Sistem Informasi dibuat untuk mempermudah dalam 

pengelolaan dan penyimpanan data maka dapat menghasilkan suatu informasi 

yang tepat dan akurat. Adanya sistem informasi yang tepat dan akurat dapat 

mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan sehingga dapat 

meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan kecepatan operasional instansi.  

Kantor Kecamatan Namang dibentuk dalam rangka meningkatkan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Bangka Tengah. Kantor Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah memiliki 

banyak data yang salah satunya yaitu data kepegawaian yang perlu untuk 

disimpan dan diolah. Apalagi di era pemerintahan dengan konsep Good 

Governance ini diperlukan adanya sistem yang mampu mengakomodir kebutuhan 

akan pelayanan yang cepat, tepat dan tidak berbelit-belit. Dengan penggunaan 

sistem informasi, dimungkinkan adanya otomatisasi pekerjaan dan fungsi 

pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang baik seperti yang dibutuhkan, 

termasuk otomatisasi dalam penanganan sistem kepegawaian. Untuk itulah dibuat 

system informasi kepegawaian ini sehingga menghasilkan informasi yang berguna 

bagi yang membutuhkan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Di Kantor Kecamatan Namang sudah memiliki komputer yang mana semua 

pekerjaan dan administrasi sudah terkomputerisasi. Bila ditinjau secara global 

masalah yang dihadapi oleh bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan adalah 

belum adanya program atau software khusus untuk pengelolahan data pegawai, 

sehingga setiap pendataan masih menggunakan cara manual. Berdasarkan latar 

belakang yang ada, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

a. Melakukan pengukuran terhadap penerapan tata kelola IT di bidang Umum 

Kepegawaian  

b. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pengelolaan data pegawai yang masih 

menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. 

c. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam melakukan pencarian data-data yang 

lama (jika sewaktu-waktu dibutuhkan kembali) dikarenakan data yang lama 

disimpan di dalam lemari arsip penyimpanan data. 

d. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menyimpan banyak data atau 

dokumen secara terkomputerisasi, akurat dan terjamin keamanan datanya. 

e. Bagaimana memberikan laporan-laporan secara cepat, akurat dan akurasi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sistem ini permasalahannya di batasi agar kita terfokus dapat memberikan 

pelayanan informasi dengan benar dan tepat sasaran. Ruang lingkup permasalahan 

ini adalah sebagai berikut:  

a. Mengolah informasi tentang data pegawai PNS dan Non PNS. 

2. Mengolah Informasi Tentang kehadiran pegawai yang nantinya digunakan oleh 

bagian keuangan sebagai data pembayaran gaji. 

3. Mengolah Informasi tentang cuti pegawai 

4. Mengolah informasi tentang penugasan pegawai. 

5. Mengolah informasi tentang permohonan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji 

pegawai 
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1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan secara keseluruhan adalah dengan 

menggunakan metode SDLC dimana salah satu metode yang digunakan 

dalam pembuatan skripsi ini adalah dengan  menggunakan metode waterfall 

model 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

  

NO JUDUL METODE MASALAH 

1 Analisa dan 

Perancangan Sistem 

Informasi Pengolahan 

Data Pegawai pada 

Badan Perpustakaan 

dan Arsip Pegawai 

Kp. Bangka Belitung 

dengan Metodologi 

Berorientasi Objek 

a. Observasi 

(menggunakan 

pengamatan 

secara 

langsung di 

lapangan) 

b. Interview (   

berbicara 

langsung 

dengan 

narasumber) 

c. Dokumen 

a. Tidak adanya database 

dalam penyimpanan data. 

b. Penertiban surat cuti, surat 

kenaikan pangkat, surat 

kenaikan gaji berkala tidak 

tepat waktusehingga 

menyebabkan 

permasalahan. 

c. Keamanan informasi tidak 

terjamin sepertidata hilang. 

2. Analisa dan 

Perancangan Sistem 

Informasi Pengolahan 

Data Pegawai Pada 

Bagian Mutasi BKD 

Kota Pangkalpinang 

dengan metode 

berorientasi Objek 

a. Observasi 

(menggunaka

n pengamatan 

secara 

langsung di 

lapangan) 

b. Wawancara 

c. Kepustakaan 

a. Sistem yang dibuat 

difokuskan pada foksi 

pekerjaan yang ada pada 

bidang mutasi BKD 

Pangkalpinang. 

b. Kesulitan dalam pengolahan 

data pegawai yang masih 

menggunakan Microsoft 

Word dan Microsof Excel 

c. Sulit dalam pencarian data  
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3 Perancangan Aplikasi 

Sistem Informasi 

Pengolahan Data 

Kepegawian BKD 

Kabupaten Bangka 

Tengah 

a. Observasi 

(menggunaka

n pengamatan 

secara 

langsung di 

lapangan) 

b. Interview (   

berbicara 

langsung 

dengan 

narasumber) 

c. Dokumen 

d. Kepustakaan 

a. Pengolahan data pegawai, 

absensi pegawai, mutasi 

pegawai, surat pengantar 

cuti,  surat pengantar 

kenaikan pangkat, surat 

pengantar gaji berkala, surat 

pengantar tugas, surat 

pengantar perjalanan dinas 

dan surat pengantar pensiun 

tidak efektif sehingga 

menyebabkan 

keterlambatan dalam 

mendapatkan SK masing-

masing surat. 

b. Sering terjadi kesalahan 

karena keterlambatan dalam 

mendapatkan SK masing-

masing surat. 

c. Tidak adanya penyimpanan 

data dalam database. 

d. Keamanan informasi tidak 

terjamin seperti kehilangan 

data. 
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1.6  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pembuatan sistem informasi kepegawaian Kantor Kecamatan 

Namang ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk memenuhi tahap tugas jenjang perkuliahan yang telah memenuhi 

syarat skripsi yakni pembuatan sistem akademik yang menegembangkan 

program aplikasi akademik dalam ruang lingkup proses pengolahan data  

kepegawaian Kantor Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah. 

b. Untuk membuat perancangan sistem pengelolaan data kepegawaian, 

pendataan surat tugas yang nantinya berhubungan dengan keuangan. 

c. Menyempurnakan kegiatan pendataan modern dan terkomputerisasi 

sehingga membuat pekerjaan dalam sistem informasi pengelolaan data 

kepegawaian di Kantor Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah lebih 

mudah  dan akurat . 

d. Mempermudah pembuatan laporan kepegawaian sehingga lebih efektif 

dan terjamin keakuratan serta kelengkapannya. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan batasan masalah dan agar mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai sistem informasi kepegawaian ini, penulis menyusun skripsi ini dalam 

lima bab dengan sistematika sebagai brikut : 

 

BAB I 

 

 

 

 

BAB II 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 

LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang dasar-dasar teori umum dan khusus yang 

berhubungan dengan judul skripsi yang dibahas. 
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BAB III 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

 

 

 

 

BAB V 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang Metode waterfall model ini bisa disebut 

juga dengan clasic life cycle. Metode ini membutuhkan pendekatan 

sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak , 

dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan mulai analisis, pengkodean, 

pengetesan dan pemeliharaan. Waterfall model merupakan metode 

yang penulis gunakan dalam semua proses pembuatan skripsi ini 

 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

Bab ini berisi antara lain: Struktur Organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem berjalan, analisis hasil solusi, 

analisis kebutuhan sistem usulan.  

 

PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisikan 

kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta saran-saran 

dari sistem yang telah dibuat. 

 


