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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang cepat di Indonesia telah 

membawa perubahan baru dalam perilaku masyarakat dalam segala aktivitas 

keseharian baik aktivitas pribadi maupun aktivitas sebuah 

lembaga/instansi/perusahaan. Kecenderungan masyarakat Indonesia saat ini 

sangat bergantung pada sesuatu yang digital, paradigma ini muncul sebagai akibat 

kompleksitas segala aspek kehidupan yang menuntut segala proses terjadi secara 

cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien. Salah satu pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi pada lingkungan instansi pemerintahan adalah 

dibangunnya sebuah website.Pengguna dapat memperoleh informasi secara online 

tanpa harus datang secara fisik ke instansi terkait.Berdasarkan manfaat yang 

diperoleh dengan keberadaan website, maka selayaknya sebuah instansi 

membangun website resmi dan kemudian mengembangkannya menjadi lebih 

baik. 

Dispora (dinas pemuda dan olahraga) Provinsi Kepualauan Bangka 

Belitung, merupakan instansi pemerintahan dan memiliki pegawai sekitar kurang 

lebih 50 pegawai sehingga data-data pegawai harus terorganisir dengan baik 

terutama dalam bidangarsip file dokumen. Masalah pengelolaan arsip data file 

dokumen pada kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepualauan Bangka 

Belitung ini masih dilakukan dengan cara offline atau menyimpan file dokumen 

lembar kerja didalam penyimpanan internal, seperti local disk Catau local disk D 

dan juga penyimpanan eksternal seperti flashdisk ataupun hardisk eksternal. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil judul 

“Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Menggunakan 

Model Fast Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bangka Belitung” 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Dari penjelasan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah 

yaitu : 

1. Bagaimana membuat aplikasi sistem informasi kepegawaian  pada 

dinas kepemudaaan dan olahraga menggunakan model FAST? 

2. Bagaimana memudahkan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan 

kepegawaian?  

 

1.3. Batasan Masalah 

Ada beberapa batasan yang dipergunakan untuk penyelesaian masalah 

dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Proses pendataan Data pegawai 

2. Proses Pencatatan Mutasi Pegawai 

3. Proses Pencatatan cuti pegawai 

4. Proses pembuatan laporan DUK 

5. Proses Kenaikan pangkat  

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Dalam laporan penelitian ini dikemukakan beberapa tujuan dan manfaat, 

yaitu : 

1. Untuk mendukung Sistem Manajemen Pegawai yang rasional dan 

pengembangan sumber daya manusia di aparatur pemerintah. 

2. Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi 

3. Menyediakan informasi pegawai yang akurat untuk keperluan 

perencanaan, pengembangan, kesejahteraan, dan pengendalian pegawai. 

4. Membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian. 

 

Adapun manfaat yang di dapatdari hasil penelitian tersebut adalah: 

a. Bagi Penulis 

1. Menambah wawasan penulis tentang teknoloigi informasi, khususnya 

dalam membangun system informasi berbasis web 
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2. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah. 

b. Bagi Dinas 

1. Tersedianya aplikasi kepegawaian yang didukung oleh data base untuk 

menyimpan data-data pegawai dan untuk mengelola data tersebut menjadi 

informasi yang di butuhkan. 

2. Memudahkan manajemen, mengintegrasikan data kepegawaian, dan 

mempublikasikan informasi yang dihasilkan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Sesuai dengan batasan masalah dan agar mendapatkan gambaran yangjelas 

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

dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini di uraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan yang digunakan.  

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori yang ada hubungan dengan pokok 

permasalahan yang akan dipilih dan dijadikan sebagai landasan teori yang 

berkaitan dengan topik penelitian. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

melakukan penelitian.  

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas uji coba dari aplikasi dan data hasil penelitian dianalisis 

sesuai dengan metode yang telah ditentukan dan dilakukan pembahasan terhadap 

hasil penelitian tersebut. 
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BAB V PENUTUP  

Pada bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

penelitian yang telah dilaksanakan. 
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