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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa ini perkembangan akan sebuah Sistem Informasi semakin pesat 

berkembang, perkembangan sistem informasi dipengaruhi oleh tingginya 

kebutuhan akan teknologi dan sistem informasi yang akurat, efektif dan efisien. 

Sistem Komputer merupakan suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat 

lunak dan perangkat keras yang  dapat membantu suatu pekerjaan yang ada di 

suatu perusahaan ataupun instansi. Untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif 

dan efisien, organisasi harus mengembangkan suatu sistem teknologi informasi 

yang memungkinkan orang-orang mempunyai kesempatan berinteraksi dan 

memanfaatkan sistem teknologi tersebut untuk membantu mencapai tujuan 

mereka.

 Ketertiban dan kelancaran merupakan beberapa faktor penting dalam 

kepengurusan administrasi. Dalam kepengurusan ketatausahaan organisasi seperti 

instansi pemerintah ataupun swasta, dituntut terjaganya kelancaran administrasi 

guna menunjang keefektifan kinerja dan terpenuhi akan manfaat yang diinginkan. 

Informasi mengenai kepegawaian merupakan hal yang utama, sehingga diperlukan 

suatu sistem yang dapat mengelola data-data pegawai dengan baik sehingga 

memudahkan dalam menyediakan informasi tentang data-data pegawai secara 

cepat dan tepat.

Saat ini Data kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung belum efektif dikarenakan pengerjaannya masih 

secara manual, penyimpanan data kepegawaian masih dalam bentuk arsip yang 

disimpan dalam sebuah map dan tidak beraturan sehingga sulit dalam 

pencariannya dan dapat mengakibatkan hilangnya arsip, adapun masalah yang ada 

di bagian kepegawaian ialah bagaimana mengelola data yang berhubungan dengan 

pegawai seperti data pegawai, data gaji berkala pegawai, data kenaikan pangkat 
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pegawai, data cuti pegawai, data absensi pegawai, data jabatan pegawai, dan 

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) yang dapat diaplikasi dalam sebuah program 

agar dapat mempermudah pekerjaan.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membuat suatu sistem informasi 

kepegawaian berbasis komputer yang dapat mengatasi kelemahan dan kekurangan 

dari sistem pengolahan data sebelumnya untuk membantu menyelesaikan 

permasalahan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dengan judul “Sistem Informasi Data Kepegawaian dengan 

menggunakan Microsoft Visual Basic pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

a. Kesalahan dalam memasukkan data pegawai, data gaji berkala pegawai, data 

kenaikan pangkat pegawai, data cuti pegawai, data absensi pegawai, data 

jabatan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

b. Kesulitan dalam pencarian data kepegawaian.

c. Kesulitan dalam pembuatan laporan pegawai karena selama ini hanya 

menggunakan buku besar.

d. kesulitan dalam mengakses data kepegawaian menyebabkan kinerja sehari-

hari akan menjadi sangat lambat.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini hanya mencakup bagaimana cara 

pengelolaan kepegawaian yang terdiri dari data pegawai, data gaji berkala 

pegawai, data kenaikan pangkat pegawai, data cuti pegawai, data absensi pegawai, 

data jabatan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan Penulis dalam penyusunan Skripsi ini 

adalah pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen yang telah ada untuk 

dijadikan bahan penulisan dengan menggunakan teknik berikut :

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

a). Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung pada instansi untuk mendaptkan suatu gambaran 

dan informasi yang jelas.

b). Wawancara yaitu pengambilan data melalaui wawancara secara 

lisan/langsung dengan narasumbernya.

c). Studi Pustaka diperoleh dengan membaca, mempelajari dan mengutip 

beberapa sumber seperti buku, jurnal, diktat dan lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian. 

d). Jaringan Internet

Jaringan Internet untuk mengumpulkan dan melengkapi data-dat yang 

diperlukan melalui informasi atau artikel yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas.

1.4.2 Analisa Sistem

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan analisa 

object oriented. Pendekatan object oriented dilengkapi dengan alat-alat teknik 

pengembangan sistem yang hasil akhirnya dapat didefinisikan dengan baik 

dan jelas. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah :

a). Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa 

yang dikerjakan oleh sistem yang ada.

b). Menspesifikasi sistem, yaitu menspesifikasi masukan yang digunakan 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang 

dihasilakan.
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Adapaun tahap-tahap pada analisa sistem adalah :

a) Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau workflow 

sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas didalam suatu proses.

b) Analisa Dokumen Keluaran

Analisa Keluaran adalah analisa mengenai dokumen-dokumen keluaran 

yang dihasilkan dari sebuah sistem.

c) Analisa Dokumen Masukan

Analisa Masukan adalah bagian dari pengumpulan informasi tentang 

sistem yang sedang berjalan. Tujuan analisa masukan adalah memahami 

prosedur berjalan.

d) Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem yang 

dilihat menurut pandangan orang yang berbeda diluar sistem atau actor.

e) Use Case Description

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai Use Case Diagram. 

1.4.3 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 database dan spesifikasi program.

Ala-alat yang digunakan dalam tahap ini perancangan sistem adalah 

sebagai berikut :

a) Class Diagram

Digunakan untuk membantu dalam visualisasi struktur class dari suatu 

sistem.

b) Entity Relationship Diagram (ERD)

Digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data store yang ada 

dalam diagram arus data.
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c) Logical Record Structure (LRS)

Logical Record Structure (LRS) berasal dari setiap entity yang diubah 

kedalam bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak dan 

atribut berada didalam kotak.

d) Tabel

Tabel adalah kegiatan mengelompokan atribut-atribut dari LRS sehingga 

menjadi bentuk yang normal.

e) Relasi

Relasi digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan model 

conceptual secara terperinci dengan adanya primary key dan foreign key.

f) Spesifikasi Basis Data

Spesifikasi Basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada 

pada model conceptual secara rinci.

g) Rancangan Dokumen Keluaran

Rancangan keluaran merupakan informasi yang akan dihasilkan dari 

keluaran sistem yang dirancang.

h) Rancangan Dokumen Masukan

Rancangan Masukan merupakan data yang dibutuhkan untuk menjadi 

masukan sistem yang dirancang.

i) Rancangan Layar Program

Rancangan tampilan merupakan bentuk tampilan sistem layar komputer 

sebagai antar muka dengan pemakai yang dihasilkan dari sistem yang 

dirancang.

j) Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar obyek 

didalan dan disekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) 

berupa message yang digambarkan terhadap waktu. 
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1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian adalah :

a. Menganalisis kebutuhan informasi dan permasalahan yang berkaitan dengan 

sistem kepegawaian yang sedang berjalan.

b. Merancang sebuah sistem informasi untuk mempermudah dalam proses  

pengolahan data kepegawaian.

c. Membantu dalam proses pengolahan data Kepegawaian dan dapat 

mengurangi terjadinya kesalahan - kesalahan dalam proses input data  

kepegawaian.

d. Menghasilkan aplikasi informasi kepegawaian yang dapat digunakan untuk 

memudahkan pengelolaan data kepegawaian.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung

a) Dapat mengurangi volume kerja instansi dalam bekerja.

b) Sistem menjadi lebih mudah, cepat dan sederhana dalam pengelolaan data 

kepegawaian.

b. Bagi Stmik Atma Luhur Pangkalpinang

Sebagai bahan tambahan informasi dan referensi bacaan khususnya bagi 

mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir.

c. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan penulis di bidang kepegawaian.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh ringkasan dari laporan Skripsi ini maka penulis akan 

menyusun dengan sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan Latar Belakang, 

Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Metodologi 
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Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian 

dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASARN TEORI

Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang 

mendukung penelitian yaitu definisi dan penjelasan 

pustaka-pustaka yang digunakan atau dijadikan 

referensi dalam penyusunan penelitian ini.

BAB III : TINJAUAN ORGANISASI

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Profil Instansi, 

Visi dan Misi, Kegiatan Yang Ada Didalam Instansi, 

Struktur Organisasi, Tujuan dan Fungsi Instansi 

Yang Terkait Dengan Bidang Kajian. 

 

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini merupakan paparan dari Proses Bisnis, 

Activity Diagram, Analisa Keluaran, Analisa 

Masukkan, Identifikasi Kebutuhan, Use Case 

Diagram, Deskripsi Use Case Diagram, ERD, 

Transformasi ERD ke LRS, LRS, Tabel, Spesifikasi 

Basis Data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari 

penulisan yang telah dilakukan. 


