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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Informasi adalah salah satu kebutuhan yang paling penting dari 

masyarakat di era globalisasi  seperti saat ini.  Sekarang masyarakat  semakin 

mudah untuk mendapatkan informasi melalui  berbagai media  dan  salah 

satunya adalah media  internet,  hasil dari kemajuan  teknologi yang  terus 

berkembang. Untuk itu, dipandang perlu adanya suatu sistem informasi 

berbasis website sebagai sarana penyampaian informasi  pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik  Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

Dengan adanya sistem informasi website pada Bappeda dan Statistik 

Provinsi Kep.Bangka Belitung diharapkan  mempunyai peran yang penting 

untuk mensukseskan pembangunan daerah. Sistem ini mempermudah 

penyampaian informasi-informasi perencanaan pembangunan daerah kepada 

masyarakat dan instansi-instansi daerah lainnya sehingga ada  transparansi 

perencanaan pembangunan.  Kehadiran  media internet  memungkinkan  

publik untuk mendapatkan informasi,  layanan,  dan komunikasi  dengan 

cepat  dan  akurat  sehingga tingkat kepercayaan masyarakat pada kegiatan 

pembangunan  daerah oleh  pemerintah dalam hal ini Bappeda dan Statistik 

Provinsi Kep.Bangka Belitung dapat ditingkatkan.  

  Sistem informasi yang   baik, bisa menciptakan kesatuan gerak dan 

langkah antar lembaga/dinas untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka 

pembangunan daerah. Jika sistem informasi antar lembaga/dinas tidak 

berjalan baik maka dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kegiatan, bahkan  

bisa terjadi kegiatan yang saling bertentangan. Sistem informasi yang baik 

memungkinkan program-program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah 

bisa direspon baik oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan daerah. 
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1.2 Tujuan 

Adapun  maksud penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi 

syarat menyelesaikan  perkuliahan di STMIK ATMA LUHUR  jurusan 

Sistem Informasi. 

Tujuan  dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk merancang Sistem 

Informasi  Menggunakan Situs  Web  Pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  dengan 

menggunakan bahasa pemrograman  web  dan aplikasi lainnya untuk 

membantu kinerja dari Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  

dan Statistik itu sendiri dalam menyebarkan informasi bagi pengunjung dan 

masyarakat luar dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Statistik. 

 

1.3 Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a.  Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  dan Statistik, sebagai 

bahan masukan kepada pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  

dan Statistik dalam perancangan sistem informasi berbasis web.  

b.  Sebagai pertimbangan awal bila ingin melakukan perancangan sistem 

informasi berbasis web di internet.  

c.  Sebagai bahan masukan dan tambahan literatur bagi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah  dan Statistik. 

 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis melakukan  metode penelitian 

untuk  memperoleh data yang dibutuhkan,  sehingga  mempermudah penulis 

dalam menyusun tugas akhir dan dapat diselesaikan dengan baik. Adapun 

lokasi penelitian yang  penulis lakukan yakni di  Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Statistik  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

yang berada di Komp. Perkantoran Air Itam Pangkalpinang Bangka Belitung. 

Untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan pada saat ini, penulis 
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membutuhkan waktu 1 bulan yaitu dari tanggal 16 November sampai 14 

Desember 2012 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


