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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang masalah 

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah 

satu instansi pemerintah yang saat ini belum menggunakan sebuah aplikasi yang 

berkaitan dengan sistem, hal ini dapat menyebabkan segala sesuatu perkerjaan jadi 

lebih lama untuk diterapkan, terlebih sistem yang digunakan itu berkaitan dengan 

sebuah permintaan data persedian barang yang dibutuhkan. 

Penerapan sistem informasi di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung sangat dibutuhkan karena perkembangan teknologi yang sangat 

berkembang pesat menuntut Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat. Sistem 

informasi yang mendukung membuat kinerja Dinas Kehutanan akan terlaksana 

dengan baik dan dapat menangani berbagai macam 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 tepat dan akurat dapat mengurangi terjadinya 

kesalahan yang tidak diinginkan yang ditimbulkan karena kurangnya informasi 

yang dibutuhkan. 

Maka, dalam hal ini Tujuan penelitian adalah Membuat sebuah Sistem 

Aplikasi Inventaris diDinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

berbasis web yang berguna untuk mempermudah seseorang dalam mendapatkan 

sebuah informasi tentang data Inventaris di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. Karena setelah di analisis cara untuk melihat atau mengecek 

sebuah data Inventaris di dinas belum menggunakan sebuah sistem yang 

dibutuhkan. Berdasarkan permasalahan  tersebut  diatas menarik perhatian penulis 

untuk menuangkannya dalam sebuah Penelitianaplikasi dengan Judul “Sistem 

InformasiInventarisdi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Berbasis WEB”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah masalah yang dihadapi, penulis 

merumuskan masalah dengan tujuan memberikan solusi, diantaranya: 

1.  Bagaimana membentuk sistem Inventarisyang efektif danEfesien 

menggunakan model FASTdi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung? 

2. Apakah dengan Sistem yang akan dibuat dapat diterapkan secara 

maksimal di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka 

BelitungdalamMencatat Inventarisyangdibutuhkan ? 

3.  Bagaimanacara mencatat hasil Inventaris yang benar di Dinas Kehutanan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? 

1.3. Ruang Lingkup/Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembuatan Penelitian yang kurang terarah dan juga 

sekaligus menghemat waktu  maka penulis membuat batasan masalah antara lain : 

1. Membuat Sistem Inventaris Berdasarkan model FAST  

2.  Sistem ini dibuat khusus untuk kepentingan Kepala Dinas, 

SekertarisDinas, Staf Pengurus Barang (bagian umum dan kepegawaian) 

dan Admin. 

3.   Membuat Menu Login dan Logout agar sistem lebih aman 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan Manfaat  penulis memilih judul dalam Penulisan Penelitian ini 

adalah: 

1.  Mengubah Sistem yang ada saat ini di Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung menjadi sebuah Sistem yang lebih mudah 

untuk digunakan. 

2.  Agar mendapatkan hasil yang lebih cepat dan tepat guna mendapatkan 

data Inventaris diDinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

3.  Memberikan informasi tentang Inventaris yang ada di Dinas Kehutanan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

4.  Mempermudah Staf Pengurus Barang dalam mencatat hasil Inventaris 

yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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1.5. Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk mempermudah dalam penulisan Penelitian ini, maka sistematika 

penulisan ilmiah ini dibagi dalam 5 (Lima) bab, dimana tiap-tiap bab terdiri dari 

beberapa sub-bab yang menerangkan isi bab tersebut, yaitu sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan / ruang lingkup 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

Bab II Landasan Teori 

Berisi tentang tinjauan pustaka, menguraikan teori teori yang mendukung 

judul dan dapat berupa definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu 

atau masalah yang diteliti. Pada bab ini juga dituliskan tentang tools/software 

yang digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk keperluan. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang cara cara penelitian berdasarkan model 

pengembangan sistem Perangkat Lunak Menggunakan Model FAST(Framework 

for the Application of Systems Thinking), metode pengembangan sistem 

berorientasi Objek dan tools pengembangan sistem, yaitu: UML(Unified 

Modelling Language). 

Bab IVPembahasan dan Analisa  

Berisi penjelasan tentang gambaran umum objek penelitian disertai dengan 

struktur organisasi, tugas dan wewenang  serta pembahasan mengikuti pemodelan 

pengembangan sistem yang digunakan dan Perancangan Tampilan, Struktur menu 

serta detail dari model, metode, dan tools yang digunakan. 

Bab V Kesimpulan dan saran 

Bab ini berisi kesimpulan (Hasil yang berhasil diselesaikan sesuai ruang 

lingkup batasan masalah) dan saran (Terhadap masalah yang belum terselesaikan 

sebagai pengembangan dan perbaikan–perbaikan) Tentang penelitian. 


