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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman modern ini perkembangan teknologi informasi sangat cepat dan 

dapat dirasakan manfaatnya hampir di seluruh bidang pekerjaan, baik instansi 

pemerintahan maupun swasta. Perkembangan tersebut dapat dimanfaatkan pada 

berbagai sektor seperti sektor keuangan, pendidikan, administrasi, sumber daya 

manusia, dan lain-lain. Salah satu manfaat yang sangat membantu adalah kegiatan 

pengelolaan administrasi, yaitu pengajuan cuti ASN. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

(BKPSDMD) Kota Pangkalpinang memiliki tugas memimpin, mengkoordinasikan, 

membina, mengendalikan dan melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan yang 

menjadi kewenangan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan 

kegiatannya. Selama ini BKPSDMD Kota Pangkalpinang  sudah menerapkan 

pengajuan cuti, akan tetapi pengajuan cuti masih membutuhkan pembenahan lagi, 

dikarenakan masih bersifat manual. Hal ini dikarenakan bertambahnya 

pengrekrutan atau mutasi PNS / ASN baru setiap tahunnya.  

Dengan adanya masalah di atas, maka dibutuhkan suatu aplikasi sistem 

informasi yang dapat membantu dalam melakukan pengajuan cuti. Dokumen arsip 

bisa disimpan dalam dokumen digital yang akan menghemat ruang dan waktu, 

terutama dalam pencarian dokumen dan surat. Peminjaman dan pengembalian 

dokumen dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kehilangan dokumen. Dengan 

adanya Penerapan Aplikasi Pengajuan Cuti ASN Kota Pangkalpinang diharapkan 

mampu menjamin keamanan dokumen, dan mempermudah kinerja pegawai di 

BKPSDMD Kota Pangkalpinang. 

Penelitian terdahulu Fransiskus Adikara (2016) [1] dalam penelitian yang 

berjudul Pengembangan Fungsi Pengajuan Cuti Karyawan pada Sistem Absensi 

Mobile, Cahyani Budihartanti, Chairul Umam (2018) [2] dalam penelitian yang 

berjudul Aplikasi Pengajuan Cuti Online Berbasis Android Pada PT. Panasonic 
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Gobel ECO Solution Sales Indonesia, Muhammad Malik Hakiim (2014) [3] dalam 

penelitian yang berjudul Pengembangan Sistem Absensi Karyawan dengan Fungsi 

Pengambilan Cuti di PT Nayati Indonesia Berbasis Client Server, Maimunah, Supra 

Singgih, Anwar Supriyadi (2018) [4] dalam penelitian yang berjudul Rancang 

Bangun Sistem SMS Gateway Sebagai Fasilitas Permohonan Cuti Karyawan, 

Albertus Laurensius Setyabudhi (2016) [5] dalam penelitian Perancangan sistem 

informasi pengolahan data absensi dan pengambilan surat cuti kerja berbasis web. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimanakah proses Rancang Bangun Aplikasi Pengajuan Cuti ASN Kota 

Pangkalpinang? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan 

Aplikasi Pengajuan Cuti ASN Kota Pangkalpinang? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mempermudah melakukan pengajuan cuti untuk ASN Kota 

Pangkalpinang. 

2. Mempercepat alur dalam pengajuan cuti dengan mengupload file tanpa 

harus datang ke BKPSDMD Kota Pangkalpinang. 

 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Bisa dilakukan melalui smartphone, tanpa harus datang ke BKPSDMD 

Kota Pangkalpinang. 

2. Konfirmasi dan Kejelasan Cuti yang lebih cepat. 

3. Menghemat waktu. 
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1.4  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada Aplikasi Pengajuan Cuti ASN Kota 

Pangkalpinang yang dibuat meliputi hal-hal berikut ini: 

1. Sistem Pengajuan Cuti ASN yang dibuat menggunakan berbasis Android. 

2. Aplikasi ini hanya digunakan untuk pemerintah Kota Pangkalpinang terutama 

ASN. 

3. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Android, dengan 

database MySql. 

4. Dokumen yang diupload berbentuk pdf maupun jpg. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Batasan Masalah. 

 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi Tinjauan teori yang mendiskripsikan pengertian, jenis-jenis 

prinsip dasar, latar belakang tempat penelitian, dan metode-metode dalam 

meneliti dan merancang program untuk menyelesaikan masalah yang 

diteliti. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini Metodologi Penelitian yaitu Model pengembangan perangkat 

lunak, metode Berorientasi Obyek, Alat bantu pengembangan sistem pada 

penelitian yang akan dibahas. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang tinjauan umum yang menguraikan gambaran 

Tentang pengumpulan data yang diperlukan, untuk memecahkan masalah 

dalam pengambilan tindakan sebagai tempat penelitian. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang menguraikan 

kesimpulan dan keseluruhan bab serta saran-saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat untuk perkembangan di BPKSDMD Kota Pangkalpinang. 


