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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sistem informasi dan teknologi komputer berkembang sangat pesat sejalan 

dengan besarnya kebutuhan terhadap Perkembangan teknologi informasi tidak 

lepas dari pesatnya perkembangan teknologi komputer karena komputer 

merupakan merupakan media yang dapat memberikan kemudahan bagi manusia 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Perubahan dan dinamika bagi manusia 

yang semakin cepat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi sehingga 

memerlukan kualitas informasi yang akurat, cepat, dan tepat. Teknologi informasi 

adalah salah satu contoh produk teknologi yang berkembang pesat yang dapat 

membantu manusia dalam mengolah data serta menyajikan sebuah informasi yang 

berkualitas. Untuk menyediakan informasi tersebut, diperlukan suatu alat bantu 

atau media untuk mengolah beraneka ragam data agar dapat disajikan menjadi 

sebuah informasi yang bermanfaat dengan kemasan yang menarik dan 

berpedoman pada kriteria informasi yang berkualitas. 

 Kepegawaian merupakan sebuah kegiatan mengelola sumber daya pada 

sebuah organisasi. Pada dasarnya kepegawaian adalah sebuah kegiatan mengelola 

kepangkatan, kewajiban, pembinaan pegawai serta hak yang harus didapat oleh 

pegawai tersebut. Mengelola tenaga kerja manusia haruslah mengelola (mental 

dan fikiran) karena keduanya merupakan sebuah modal yang sangat diperlukan 

dalam menunjang kesuksesan sebuah organisasi. Setiap instansi perusahaan, 

pemerintah maupun pendidikan pasti membutuhkan suatu sistem informasi 

didalam menjalankan aktifitas kerjanya sehingga  lebih  teratur  dan  terarah  

dengan  waktu  yang  lebih  efisien. 

 Dalam suatu organisasi, gejala menurunnya semangat kerja, motivasi kerja, 

prestasi  kerja,  dan  kepuasan  kerja  dapat  disebabkan  karena  pelayanan  di  

bidang informasi  yang  tidak  memadai.  Penurunan  produktivitas  dapat  

diindikasikan  dari rasa malas pada diri pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, 

menunda pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan, tidak menyelesaikan 
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pekerjaan yang diberikan atasan  dengan  baik  dan  benar,  serta  adanya  

keinginan  pegawai  untuk  mutasi  ketempat lain. 

 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan menjadi 

objek penelitian, karena pada saat  ini sistem pengolahan data pegawai masih 

bersifat manual hal ini karena belum adanya sistem dan mekanisme pengolahan 

data secara terpadu serta keterbatasan sarana dan prasarana sehingga pelayanan 

informasi yang dihasilkan tidak seperti yang diharapkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membuat rancangan sistem informasi kepegawaian di Dinas 

Pendidikan Toboali berbasis web ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi kepegawaian di Dinas 

Pendidikan Toboali berbasis web ?  

3. Bagaimana mencari data pegawai secara lengkap dengan mudah dan cepat ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

a. Sistem Informasi ini berupa informasi seluruh data absensi pegawai, jabatan 

pegawai,  pangkat pegawai, cuti pegawai. 

b. Bahasa pemprograman yang digunakan adalah PHP dan menggunakan 

database Mysql. 

c. Model yang digunakan adalah model FAST (Framework for the Application 

of system Technology) dan menggunakan 6 tahapan. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat dari penelitian berdasarkan permasalahan diatas 

terciptanya Sistem Informasi Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Toboali 

Berbasis Website adalah : 

1. Memudahkan dalam mencari seluruh data pegawai di Dinas Pendidikan 

Toboali. 

2. Menerapkan perluasan saran kerja berbasis teknologi tinggi yang mudah 

namun efektif secara website. 
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3. Meningkatkan kinerja kerja pegawai guna di implementasikannya website 

kepegawaian. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang gambaran tentang Kepegawaian dan  

deskripsi sistem informasi kepegawaian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi model dan metode pengembangan perangkat lunak 

yang akan digunakan serta alat bantu yang digunakan dalam 

pengembangan sistem tersebut. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan secara rinci tentang analisa dan perancangan 

sistem yang akan dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan laporan penelitian 

yan berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan 

serta saran – saran dari sistem yang telah dibuat. 


