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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era modernisasi saat ini dunia teknologi dan informasi berkembang

dengan sangat pesat, sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah suatu

instansi dengan mudah dan cepat. Hal ini mendorong suatu instansi untuk

melakukan suatu inovasi atau terobosan baru dalam teknologi informasi.

Penggunaan teknologi informasi yang baik dapat mengimbangi kerasnya

persaingan global hampir di seluruh negara di dunia.

Teknologi informasi dapat dijadikan sebagai alat bantu dan penghubung

dalam perkembangan informasi di berbagai bidang instansi serta sebagai sarana

dalam meningkatkan kinerja, mencapai tujuan dan target suatu instansi. Dengan

adanya suatu teknologi informasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan

efisiensi dan efektifitas instansi dalam melaksanakan tugasnya.

Di dalam dunia kerja, aktifitas – aktifitas instansi merupakan hal yang

paling pokok untuk menunjang keberhasilan suatu instansi dalam mencapai

tujuannya. Aktifitas instansi khususnya yang bergerak dalam bidang Pengelolaan

Aset Daerah yang berbasiskan teknologi informasi, perlu dibuat suatu

terobosan – terobosan / metode rancangan konektifitas Aplikasi dengan Database

dalam suatu jaringan LAN (Local Area Network) yang menunjang pengolahan

data instansi agar semakin berkembang dan pada akhirnya diharapkan semakin

mempermudah dalam siklus kerja khususnya dalam penginputan data ke database

pada instansi tersebut. Instansi yang dimaksud oleh penulis disini adalah BPKAD

(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangka Barat.

Saat ini sistem yang sedang digunakan oleh BPKAD Kabupaten Bangka

Barat khususnya dalam pengelolaan data suatu Aset adalah sistem export dan

import. Sistem ini sangat rentan, dikarenakan data yang di import belum
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sepenuhnya bisa masuk ke dalam database. Terjadinya erorr dalam proses import

data tersebut menambah permasalahan dalam sistem tersebut.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan suatu instansi tentulah tidak

mudah, karena membutuhkan suatu perencanaan, waktu, dan harus dilakukan

secara rutin agar tujuan tersebut dapat dicapai. Oleh karena itu jika pengolahan

data sudah terintegrasi dengan baik, maka pengolahan data Aset Daerah pada

instansi tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi yang baik agar

semua data Aset dapat terinput ke dalam suatu database melalui jaringan LAN

(Local Area Network) dengan mudah, cepat dan tepat. Kurang terintegrasinya

jaringan LAN (Local Area Network) dapat menyebabkan keterlambatan dalam

menyusun Laporan Keuangan di BPKAD Kabupaten Bangka Barat.

Oleh sebab itu banyak cara yang ditempuh instansi untuk memperbaiki

sistem pengolahan data mereka, mulai dari cara pendampingan ke pemilik sistem

Aplikasi dimana dalam hal ini adalah BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung

hingga ke cara yang akan dikerjakan oleh penulis. Seiring dengan berkembangnya

teknologi informasi yang sangat pesat, banyak sekali instansi-instansi yang

memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki sistem yang ada dalam

pekerjaan mereka.

Penelitian ini juga didukung dan didasari oleh penelitian terdahulu,

Penelitian Defri Prasetyo, Dr. H. Hakkun Elmunsyah,S.T., M.T., Drs. Dwi

Prihanto[1] tentang Pengembangan Media Pembelajaran Trainer Jaringan LAN

untuk mata pelajaran Jaringan Dasar pada Paket Keahlian TKJ Kelas X Di Smkn

2 Bojonegoro, Penelitian Jastin Siregar, Irsan Taufik Ali[2] tentang Analisa

Keandalan Jaringan Local Area Network (LAN) Pt. Chevron Pacific Indonesia-

Duri menggunakan Distribusi Weibull, Penelitian Liska Mey Ika[3] tentang

Perbandingan Pengaruh Penggunaan Simulator Cisco Packet Tracer dan

Graphical Network Simulator 3 (Gns3) sebagai media pembelajaran terhadap

Prestasi Belajar Siswa Kelas Xi pada mata pelajaran Instalasi Jaringan LAN di
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Smk Negeri 1 Sukoharjo, Penelitian Meisa Isnaini[4] tentang Pengembangan

Sistem Administrasi Desa berbasis Microsoft Access dengan menggunakan

Jaringan LAN (Local Area Network) pada Kantor Desa Kidangbang Kabupaten

Malang, Penelitian Muhammad Sofyan[5] tentang Simulasi Jaringan Komputer di

Smp Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mencoba membangun suatu

konektifitas aplikasi ke database SQL 2000 melalui media router yang tergabung

dalam suatu jaringan Local untuk memudahkan proses penginputan data dengan

mudah dan cepat.

Berdasarkan uraian diatas, mengingat pelaksanaan penginputan data ke

database SQL 2000 merupakan masalah pokok bagi kelangsungan kegiatan pada

BPKAD, dengan dukungan sistem jaringan yang terintegrasi dengan baik, cara

kerja sistem yang sebelumnya melalui proses export dan import dapat diubah

menjadi terkonektifikasi kedalam suatu jaringan LAN (Local Area Network),

maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan mencoba

menerapkan sistem konektifitas aplikasi ke database SQL 2000  yang disusun

dalam bentuk Skripsi yang berjudul “RANCANG BANGUN KONEKTIFITAS

APLIKASI DENGAN DATABASE SQL 2000 PADA BPKAD KABUPATEN

BANGKA BARAT”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, rumusan masalah yang

akan dipecahkan adalah bagaimana membangun konektifitas aplikasi dengan

database SQL 2000 pada BPKAD Kabupaten Bangka Barat?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan terarah

maka penulis memandang permasalahan dan ruang lingkup penelitian yang

diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya

berkaitan dengan konektifitas Aplikasi ke dalam database SQL 2000.
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah mendeskripsikan

rancangan dan membangun suatu Jaringan LAN (Local Area Network)

menggunakan router sebagai media konektifitas Aplikasi ke Database

SQL 2000 dari Komputer Client ke database Komputer Server di BPKAD

Kabupaten Bangka Barat.

Manfaat yang didapatkan adalah mempermudah dan mempercepat kinerja

dalam pengolahan data suatu Aset pada BPKAD Bangka Barat sehingga Laporan

Keuangan dapat berjalan dengan lancar dan cepat.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Agar lebih mudah dipahami sistematika penulisan laporan proposal skripsi

ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,

batasan masalah, tujan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka, teori-teori yang mendukung judul,

definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah

yang diteliti, tools/software (komponen) yang digunakan untuk keperluan

penelitian, dan sumber landasan teori/referensi yang digunakan untuk dalam

penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi teknik pengumpulan data, metode penelitian, dan tools

(alat bantu dalam analisis dan merancang jaringan LAN)
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab yang membahas struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang,

analisis masalah, analisis sistem berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan

sistem, serta analisis sistem usulan dan perancangan sistem.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang telah penulis lakukan

dari penelitian.


