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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini dunia pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat 

pesat, sehingga kebutuhanakan informasi yang sangat cepat, tepat, akurat sangat 

dibutuhkan setiap Dinas organisasi maupun bidang lainnya. Data yang diperoleh 

akan diolah sedemikian rupa sehingga kebutuhan informasi dapat dicapai. Salah 

satu produk dari pengetahuan dan teknologi adalah komputer. Munculnya 

peralatan komputer merupakan salah satu bukti nyata yang dicapai, mesin 

komputer salah satu pengolah data yang mampu mengerjakan perhitungan-

perhitungan yang rumit dalam jumlah yang besar, serta dapat menyajikan 

informasi secara cepat, tepat, teliti sesuai yang diinginkan. 

Dalam era globalisasi dimana informasi menjadi kunci utama, maka 

pertukaran informasi baik intra maupun antar Dinas atau organisasi menjadi 

sebuah keharusan. Bagi organisasi atau Bidang Pemerintahan yang menggunakan 

Computer Based Information System (CBIS) atau Sistem Informasi Berbasis 

Komputer, jaringan memungkinkan komputer melaksanakan tugasnya dengan 

lebih cepat dan efisien. Pengolahan data dan informasi secara cepat, tepat dan 

efisien adalah hal penting yang dibutuhkan bagi lembaga atau instansi yaitu salah 

satunya adalah Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang. 

Seiring dengan perkembangan teknologi begitu pesat, kebutuhan akan informasi 

pun sangat dibutuhkan terlebih lagi informasi yang dihasilkan mengandung nilai 

yang benar, akurat, cepat dan tepat, sehingga siapapun dan apapun yang 

menggunakan informasi tersebut dapat menangani berbagai masalah yang terjadi 

dengan cepat. Dalam bidang pemerintahan salah satu kegiatan sistem informasi 

yang dilakukan yaitu sistem pengolahan data pegawai. Dengan sistem informasi 

teknologi tersebut, maka dibutuhkan perancangan suatu sistem untuk mengolah 

data-data pegawai tersebut sehingga menjadi suatu informasi yang lengkap dan 

terperinci. Dengan dukungan sistem komputerisasi, cara kerja suatu sistem yang 
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sebelumnya manual dapat mengubah cara kerja yang lebih efisien, tepat guna dan 

berdaya guna serta terjamin mutu dan kualitas prosedur kerjanya. Karena 

pengembangan dan pengolahannya sangat mudah untuk dilakukan serta 

tampilannya juga menarik. Keuntungan membuat data dengan menggunakan 

database tersebut sangat banyak manfaatnya. 

Pada perusahaan dan bidang pemerintahan database digunakan untuk 

berbagai macam sistem informasi data misalnya pada sistem penggajian, sistem 

transaksi akuntansi, sistem perbankan, sistem informasi customer, sistem 

informasi data pegawai dan lain-lain. Berdasarkan uraian penggunaan database 

tersebut kami menganalisis sistem informasi data pegawai pada Dinas Koperasi, 

UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang. Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan, pada penelitian ini penulis membangun sistem perancangan yang 

akan diimplementasikan dalam penelitian berikut “Perancangan Sistem 

Informasi Kepegawaian pada Dinas Koperasi, UMKM Dan Perdagangan”. 

 

1.2 RumusanMasalah 

Dari uraian latar belakang masalah maka dapat diuraikan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanacara mengatasi permasalahan dalam pengolahan data 

kepegawaian di Dinas koperasi, UMKM dan Perdagangan? 

2. Bagaimanacara merancang pengolahan data kepegawaian secara efektif dan 

efisien agar bidang kepegawaian tidak harus mengola data secara manual ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis 

membatasi ruang lingkup masalah antara lain : 

1. Perancangan sistem kepegawaian berbasis website hanya membahas tentang 

data pegawai, kehadiran pegawai, dan data cuti. 

2. Sistem ini hanya dapat digunakan oleh kepala staf/pegawai dan diakses oleh 

pegawai dinas koperasi, UMKM dan Perdagangan yang memiliki akses di 

dalam website tersebut. 
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3. Sistem ini hanya membahas tentang data kepegawaian menyangkut masalah 

data kepegawaian, data pensiun, kenaikan pangkat dan golongan pegawai. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah merancang sistem 

informasi manajemen kepegawaian menjadi terintegrasi dan secara terstruktur, 

sehingga bisa menjadi efektif, efisien, cepat serta akurat dengan menyederhanakan 

sistem yang ada. 

Manfaat penelitian: 

1. Bagi Dinas/instansi adalah dengan adanya penerapan metode sistem 

informasi manajemen, pihak instansi dapat mengetahui data kepegawaian, 

kehadiran pegawai, data cuti serta kenaikan gaji berkala pegawai dan dapat 

dilakukan perbaikan jika memang diperlukan. 

2. Bagi Mahasiswa sebagai bahan perbandingan teori dan praktek sehingga 

dapat menambah wawasan yang sangat penting bagi penulis dimasa 

mendatang. Dapat mengembangkan pengetahuan yang selama ini hanya 

didapat secara teoritis untuk diterapkan dalam praktek nyata. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar penulis dapat menjelaskan tentang penelitian ini secara terurai dengan 

baik, dan akurat maka penulisan penelitian disusun secara terstruktur, dan 

sistematika. Adapun sistematika penulisan penelitian yang digunakan adalah 

terdiri dari: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijabarkan latar belakang masalah yang akan dibahas, 

perumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian yang 

digunakan, tujuan/manfaat dilakukannya penelitian, dan sistematika 

penulisan laporan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-

teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. 

Pada bab ini juga dituliskan tentang tools/software (komponen) yang 

digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian. 

Pada bab ini, uraian teori yang digunakan adalah uraian pendukung 

sesuai dengan topik skripsi yang diambil. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metodologi yang digunakan, serta model 

yang diambil dan langkah-langkah yang berkaitan dengan penelitian 

yang digunakan. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab Pembahasan terdiri dari 2 bagian utama yaitu : tinjauan umum dan 

uraian. Tinjauan umum berisi tentang gambaran umum objek 

penelitian disertai struktur organisasi, tugas dan wewenang. Uraian 

berisi analisa proses bisnis, Activity Diagram, Analisa Masukan, 

Analisa Keluaran, Identifikasi Kebutuhan, Use Case Diagram, 

Deskripsi Use Case, Rancangan Layar, Rancangan Masukan, 

Rancangan Keluaran, ERD, Transformasi ERD ke LRS, LRS, 

Spesifikasi Basis Data, Sequene Diagram, Class Diagram. 

 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat mengemukakan 

kembali masalah penelitian (mampu menjawab pertanyaan dalam 

rumusan masalah), menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan 

akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang didapat (dikerjakan), 

layak untuk digunakan (diimplementasikan). Saran merupakan jalan 

keluar untuk mengatasi masalah (kelemahan yang ada), saran yang 

diberikan tidak terlepas dari ruang lingkup penelitian (untuk objek 
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penelitian maupun pembaca yang akan mengembangkan hasil 

penelitian). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


