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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bersamaan dengan perkembangan tingkat Teknologi informasi  yang semakin 

tahun semakin tinggi dan pesat pada saat ini telah memicu berbagai macam 

metode baru untuk pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan 

semua sistem yang ada pada prusahaan, instansi dan organisasi. Oleh karena itu 

diperlukan untuk setiap perusahaan, instansi, dan organisasi termasuk UPTD 

BSPM Provinsi Bangka Belitung Pangkalpinang  menerapkan sistem yang 

terkomputerisasi untuk pengolahan data pegawai sehinga akan memudahkan 

segala proses pengolahan data pegawai mulai dari penginputan sampai 

penyimpanan dan menambah tingkat keakuratan keamanan dan keefisienan sistem 

pada pegolahan data pegawai. 

Dari hasil survey yang  telah dilakukan pada UPTD BSPM Provinsi Bangka 

Belitung Pangkalpinang proses pengolahan data pegawai yang ada masih kurang 

efektif yaitu  penginputan dan penyimpanan datanya  hanya dengan menggunakan 

sistem operasi yang ada di komputer saja maka data pegawai yang tersimpan pun 

masih sering hilang dan tidak akurat juga data yang tersimpan tidak beraturan dan 

masih sering terjadi kesalahan dalam penginputannya dan karena itu juga 

keamanan data pegawai pun masih sangan minim. 

 Kemudian berdasarkan beberpa hal yang telah penulis rangkum diatas maka 

penulis tertarik untuk mengambil dan meneliti lebih lanjut hal yang berkaitan 

dengan pengolahan data pegawai dengan judul “ Analisa dan Perancangan Sistem 

Informasi Kepegawaian di UPTD BSPM  Provinsi Bangka Belitung 

Pangkalpinang”. 

 Dengan tujuan analisa dan perancangan sistem ini akan bermanfaat dan 

menjadi informasi bagi UPTD BSPM Provinsi Bangka Belitung Pangkalpinang 

untuk mempermudah pengolahan data pegawai yang lebih akurat, aman,mudah 

dan efisien bagi para pegawai di instansi. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berikut ini merupakan beberapa permasalahan yang terjadi pada pengolahan 

data pegawai di UPTD BSPM Provinsi Bangka Belitung Pangkalpinang : 

a. Proses pegolahan data pegawai yang masih kurang efektif yang hanya 

menggunakan sistem operasi seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel. 

b. Minim dan lemahnya keamanan data yaitu data pegawai yang tersimpan 

masih sering hilang. 

c. Kurangnya integritas data sehingga data yang diinput terkadang tidak benar 

dan tidak lengkap seperti terjadi pengurangan huruf/kata atau karakter yang 

tidak sesuai kemudian data yang akan sulit di perbaharui jika mengalami 

perubahan. 

d. Sulitnya mencari data yang diperlukan karena penyimpanan yang terkadang 

masih tidak beraturan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis membuat batasan masalah ini untuk memperjelas sesuai pembahasan 

dan inti pokok permasalahan saja adapun batasan masalah yang telah penulis 

uraikan adalah sebagai berikut : 

a. Data yang berhubungan dengan data kepegawaian pada UPTD BSPM 

Provinsi Bangka Belitung Pangkalpinang dan hanya membatasi pengurusan 

proses pengolahan data kepegawaian beberapa saja. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang lengkap 

mengenai semua data yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, adapun 

metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : 

 

a. Metode Observasi  

Dengan metode ini penulis melakukan pengamatan secara langsung datang ke 

tempat instansi yaitu UPTD BSPM Provinsi Bangka Belitung Pangkalpinang. 
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b. Metode Interview atau wawancara  

Pada metode ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sistem 

dan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas kepada salah 

satu pegawai yang memang memiliki tanggung jawab untuk mengurus masalah 

tentang kepegawaian . 

 

c. Kepustakaan  

Pada metode ini penulis mengutip dan mengumpulkan referensi berdasarkan 

beberapa buku, jurnal, skripsi ataupun karya ilmiah sebagai teori pelengkap 

sehingga lebih memperjelas pembahasan mengenai penelitian yang akan 

dilakukan. 

 

d. Metode Dokumentasi  

Metode yang terakhir ini penulis melakukan pengumpulan data-data dan arsip 

sebagai bahan untuk pengolahan data. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 

Kepegawaian di UPTD BSPM Provinsi Bangka Belitung Pangkalpiang adalah 

sebagai berikut : 

a. Menganalisa dan merancang sistem informasi pengolahan data pegawai pada 

UPTD BSPM Provinsi Bangka Belitung Pangkalpinang. 

b. Mengetahui sejauh mana cara kerja sistem yang digunakan oleh bagian 

kepegawaian dalam pengolahan data pegawai. 

c. Membantu bagian kepegawaian untuk mempermudah proses dalam 

pengolahan data pegawai dengan menggunakan metode baru yang lebih 

efektif. 

d. Mempermudah proses pengolahan data pegawai mulai dari penginputan 

sampai penyimpanan dengan metode sistem dan cara  yang baru. 

e. Meningkatkan keamanan data pegawai yang telah tersimpan. 
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f. Menambah integritas data pegawai sehingga menjadi lebih accurate, 

complete, timely dan consistent. 

g. Mempermudah dalam pencarian data saat data sedang diperlukan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan ini merupakan sebuah ringkasan gambaran yang akan 

di buat mengenai isi dari keseluruhan BAB yang disusun secara sistematis ,antara 

lain adalah sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini berisi dan membahas beberapa hal tentang Latar Belakang, 

Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Metode Penelitian, Tujuan 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 

   BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab berikut ini berisi dan membahas berbagai teori-teori yang 

berkaitan dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 

Kepegawaian serta software software aplikasi yang akan digunakan 

untuk perancangan sistem.  

 BAB III  PROYEK 

Bab ini berisi perencanaan proyek keseluruhan mulai dari 

dilakukannya proyek dan diakhiri proyek. Bab ini berisi antara lain: 

PEP (Project Execution Plan) yang berisi objective proyek,  

identifikasi steackholders, identifikasi deliverables, penjadwalan 

proyek, RAB (Rancang Anggaran Proyek), Struktur Tim Proyek 

berupa tabel RAM ( Responible Assigment Matrix) dan skema / 

diagram struktur, analisa resiko (Project Risk) dan Meeting Plan. 
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BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Pada bab ini berisi tentang semua gambaram pengelolahan data 

yang telah di analisis sesuai dengan prosedur sistem dan proses 

bisnis yang sedang berjalan pada instansi UPTD BSPM Provinsi 

Bangka Belitung Pangkalpinang. 

 

 BAB V   PENUTUP 

Didalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari berakhirnya 

dilakukan penelitian dan kegiatan penelitian skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


