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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan ilmu teknologi dan informasi yang sangat pesat

akhir-akhir ini telah membawa banyak perubahan hampir diseluruh bidang

kehidupan manusia. Perkembangan teknologi tidak lepas dari kebutuhan akan

informasi. Dapat dikatakan era sekarang adalah era dimana informasi menjadi

kebutuhan utama disuatu instansi baik instansi swasta, pemerintah atau

perusahaan yang berskala kecil, menengah ataupun atas.

Salah satu pemanfaatan teknologi informasi adalah menggunakan komputer

sebagai alat atau sarana untuk melakukan pemrosesan data yang cepat, tepat, dan

akurat sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Maka, tidak heran

apabila banyak perusahaan-perusahaan maju yang menggunakan komputer

sebagai sarana untuk pengolahan data.

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung merupakan salah satu unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang

pengendalian dampak lingkungan terbentuk melalui Keputusan Gubernur

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2001 tanggal 28 Agustus 2001

kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002 dan Perda Nomor 7 Tahun

2008

Salah satu unit kerja yang ada di BLHD Pemprov.ini adalah bagian

kepegawaian yang mengelola bidang kepegawaian yang tugasnya menangani

masalah kepegawaian seperti mutasi, Cuti, Gaji Berkala, Pensiun Dll. . Pada saat

ini sistem pengolahan data pegawai yang diterapkan BLHD Pemprov ini memang

sudah terkomputerisasi, namun penggunaannya masih standar umum yaitu

menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel yang disimpan pada folder

yang tidak beraturan sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penerimaan data

dan mengakibatkan kinerja yang ada menjadi tidak efektif. Berdasarkan uraian

diatas, maka kami tertarik untuk mengambil bahasan tersebut dengan judul
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“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PEGAWAI

PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) Pemprov.

Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di uraikan diatas, maka dapat

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

a. Belum adanya aplikasi sistem pengolahan data pegawai di

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) Pemprov.Bangka

Belitung.

b. Pengarsipan data belum rapi, sehingga terjadinya kesulitan dalam

pencarian data jika sewaktu – waktu diperlukan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas,maka yang dibahas mulai

dari Proses mutasi pegawai, proses cuti pegawai, proses kenaikan gaji berkala

pegawai, proses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, proses surat

tugas pelatihan prajabatan, proses pension pegawai, proses absensi pegawai, dan

proses laporan daftar urut kepangkatan.

1.2 Tujuan Penelitian

Dengan adanya masalah diatas penulis ingin mencarinya solusinya dalam

kaitannya pengolahan data pegawai yang bermaksud untuk memperbaiki sistem

yang sudah ada lebih baik dengan cara membangun sistem informasi yang bisa

meningkatkan kinerja pegawai BADAN LINGKUNGAN  HIDUP DAERAH

(BLHD) Pemprov.Bangka Belitung.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Memudahkan bagian kepegawaian dalam pengolahan data pegawai sehingga

lebih efektif dan efisien.

b. Mempermudah dalam proses pencarian data jika sewaktu – waktu diperlukan.
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1.3 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan batasan masalah dan agar mendapatkan gambaran yang jelas

mengenai sistem informasi kepegawaian ini, penulis menyusun KP ini dalam lima

bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, identifikasi masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB IILANLL    LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang dasar-dasar teori umum dan khusus

yang berhubungan dengan judul KP yang dibahas.

TINJAUAN ORGANISASI

Bab ini membahas sekilas tentang Profil instansi BADAN

LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) Pemprov,

Struktur Organisasi, tujuan dan fungsi masing - masing sub

bagian yang ada di BADAN LINGKUNGAN HIDUP

DAERAH (BLHD) Pemprov.

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas tentang prosedur sistem kepegawaian yang

sedang berjalan, analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi

kebutuhan dan usulan pemecahan masalah.

BAB V KESI

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan penulis.


