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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

SMK Negeri 1 Parittiga berlokasi di Jl. Rambat Desa Sekar Biru 

Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat merupakan Sekolah 

Menengah Kejuruan pertama di Kecamatan Parittiga. Dahulu sebelum 

sekolah ini dibangun, lahan sekolah merupakan bekas tambang timah. SMK 

Negeri 1 Parittiga memiliki empat kategori kejuruan yaitu Multimedia, 

Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Teknik Sepeda Motor (TSM), dan 

Teknik Tenaga Listrik (TITL). 

SMK Negeri 1 Parittiga saat ini dikelola oleh dua puluh satu Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) sebagai guru, satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai 

Tata Usaha (TU). Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), semua Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dapat mengajukan berbagai proses dalam kepegawaian 

seperti pengambilan cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, mutasi, dan 

pensiun. 

Dalam proses tersebut sistem yang digunakan terus menjadi masalah 

dan kekurangan, hal tersebut berupa penyampaian informasi dan 

komunikasi sistem yang digunakan masih belum tertata dengan baik, 

sehingga proses kurang akurat, sering terjadi kesalahan dalam pengumpulan 

data dan proses yang belum terstruktur. Dengan penyimpanan secara 

pengelompokan manual dapat memungkinkan data hilang, kesulitan 

mencari data dan rusak. 

Untuk mengatasi kendala administrasi kepegawaian yang masih 

manual, maka perlu dikembangkan sistem berbasis website, yang didesain 

untuk meningkatkan kualitas sistem, mempermudah jaringan koneksi dan 

komunikasi dengan pihak lainnya. Mewujudkan sesuatu sistem informasi 

yang berintegrasi dalam suatu jaringan komputer untuk menunjang proses 
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sistem berjalan dengan baik, serta meningkatkan produktifitas pekerjaan dan 

fungsional yang dapat mengefektifkan waktu. Oleh karena itu, penulis 

mengambil judul “ Optimasi Kepegawaian Negeri Sipil Berbasis Website 

di SMK Negeri 1 Parittiga Dengan Metode Rapid Aplication 

Development (RAD) “. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses sistem kepegawaian yang berjalan saat ini yang ada 

pada SMK Negeri 1 Parittiga ? 

2. Bagaimana merancang sistem kepegawaian yang berbasis website yang 

mudah digunakan pada SMK Negeri 1 Parittiga. 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Berdasarkan masalah yang akan di teliti pada rumusan masalah diatas, 

maka perlu melakukan pembatasan masalah, pembatasan masalah dimaksud 

agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, jelas serta tidak terlalu luas. 

Dengan demikian masalah yang diteliti dapat dipahami dengan mudah dan 

terhindar dari kesalahpahaman tentang masalah yang diteliti.  

1. Merancang dan membangun sistem website meliputi cuti, mutasi, 

pensiun, dan kenaikan pangkat serta kenaikan gaji. 

2. Sistem website hanya bisa diakses admin Tata Usaha (TU) di Sekolah 

dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah terdaftar oleh pemerintah. 

3. Peneliti menggunakan metode Rapid Aplication Development (RAD) 

dalam menyusun kerangka kerja. 

4. Dari proses bisnis yang ada pada SMK Negeri 1 Parittiga yang saat ini 

belum adanya proses pengajuan pensiun, maka sistem informasi website 

peneliti menambahkan proses pengajuan pensiun sebagai penerapan 

sistem yang bisa digunakan dalam jangka panjang. 
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1.4. Manfaat dan Tujuan Penulisan 

Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.4.1. Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah sistem kepegawaian 

dengan metode Rapid Aplication Development (RAD) berbasis website pada 

SMK Negeri 1 Parittiga yang memudahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

untuk mendapatkan sebuah informasi yang mudah dan akurat. 

1.4.2. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudahkan SMK Negeri 1 Parittiga untuk memberikan 

informasi yang mudah dan akurat kepada Pegawai Negeri Sipil 

(PNS). 

2. Mempermudahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mencari 

informasi yang berkaitan dengan Kepegawaian Negeri Sipil. 

3. Peneliti dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP). 

 

1.5. Metodologi  Penelitian 

1.5.1. Metodologi  System Development Life Cyle (SDLC) 

 Metodologi adalah kesatuan metode-metode, prosedur-prosedur, 

konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan dan postulat-postulat  yang 

digunakan oleh salah satu ilmu pengetahuan, seni atau disiplin lainnya. 

Sedang metode adalah suatu cara, teknik yang sistematik unuk mengerjakan 

sesuatu. Metodologi pengembangan sistem berarti adalah metode-metode, 

prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan dan postulat-

postulat yang akan digunakan untuk mengembangkan sutau sistem 

informasi. Dalam pengembangan sisyem informasi, perlu digunakan suatu 

metodologi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagaimana dan apa 

yang harus dikerjakan selama pengembangan ini. Dengan mengikuti metode 

atau prosedur-prosedur yang diberikan oleh suatu metodologi, maka 

pengembangan sistem diharapkan akan dapat diselesaikan dengan berhasil. 
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Urut-urutan prosedur untuk pemecahan masalah ini dikenal dengan istilah 

algoritma [1]. 

 System Development Cife Cyle (SDLC) adalah pendekatan bertahap 

untuk analisis dan desain yang menyatakan bahwa sistem paling baik 

dikembangkan melalui penggunaan siklus khusus kegiatan analis dan 

pengguna. Analis tidak setuju pada berapa banyak fase yang ada dalam 

siklus pengembangan sistem, tetapi mereka umumnya memuji pendekatan 

terorganisir. Di sini telah membagi siklus menjadi tujuh fase dalam 

metodologi System Development Cife Cyle (SDLC) [2]. 

 

Gambar 1.1 Tujuh Fase Siklus System Development Life Cyle (SDLC)[2]. 

1.5.1.1. Mengindentikasi Masalah, Peluang, dan Tujuan 

 Dalam fase pertama dari siklus hidup pengembangan 

sistem, analisis berkepentingan dengan mengindentifikasi masalah, 

peluang, dan tujuan. Tahap ini sangat penting untuk keberhasilan.  

Tahap pertama mengharuskan analis melihat dengan jujur apa yang 

terjadi dalam bisnis. Kemudian, bersama dengan anggota organisasi 

lainnya, analisis menunjukkan masalah. Seringkali, masalah-masalah 

ini akan diangkat oleh orang lain, dan mereka adalah alasan analisis 

awalnya dipanggil. Peluang adalah situasi yang analisis percaya 

dapat ditingkatkan melalui penggunaan sistem informasi yang 

terkomputerisasi. Perebutan peluang dapat memungkinkan bisnis 

memperoleh keunggulan kompetitif [2]. 
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 Identifikasi tujuan juga merupakan komponen penting dari 

fase pertama. Pertama, analisa harus menemukan apa yang coba 

dilakukan oleh bisnis. Kemudian analis akan dapat melihat apakah 

beberapa aspek aplikasi sistem informasi dapat membantu bisnis 

mencapai tujuannya dengan mengatasi masalah atau peluang tertentu 

[2]. 

1.5.1.2. Menetapkan Persyaratan Informasi 

 Fase berikutnya yang dmasukan oleh analis adalah 

menetukan persyaratan informasi untuk pengguna persyaratan 

informasi untuk pengguna tertentu yang terlibat. Di anatara alat  

yang digunakan untuk menentukan persyaratan informasi dalam 

bisnis adalah pengambilan sampel dan investigasi  data, wawancara, 

kuesioner, mengamati perilaku penggambilan keputusan, dan 

lingkungan kantor [2]. 

1.5.1.3. Analisis Kebutuhan Sistem 

 Fase berikutnya yang dilakukan oleh analis sistem 

melibatkan analisis kebutuhan sistem. Alat dan sistem khusus 

membantu analis membuat penentuan kebutuhan. Salah satu alat 

tersebut adalah penggunaan use case diagram untuk memetakan 

input, proses, dan output fungsi bisnis dalam bentuk grafis 

terstruktur. Dari diagram aliran data, kamus data dikembangkan 

yang mencantumkan semua item data yang digunakan dalam sistem, 

serta spesifikasinya. Selama fase ini analis sistem menganalisis 

keputasan terstruktur yang dibuat. Keputusan terstruktur adalah 

keputusan yang menentukan kondisi, tindakan, dan aturan tindakan 

[2]. 

1.5.1.4. Merancang Sistem yang Direkomendasikan 

 Dalam fase desain siklus hidup pengembangan sistem, 

analis sistem menggunakan informasi yang dikumpulkan 

sebelumnya untuk mencapai desain logis dari sistem informasi. 

Analis merancang prosedur entri data yang akurat sehingga data 
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yang masuk kesistem informasi benar. Selain itu, analis memberikan 

input efektif ke sistem informasi dengan mengunakan teknik bentuk 

dan desain layak yang baik [2]. 

1.5.1.5. Menyediakan dan Menyediakan Perangkat Lunak 

 Pada fase kelima dari siklus hidup pengembangan sistem, 

analis bekerja dengan programmer untuk mengembangkan perangkat 

lunak asli yang diperlukan. Beberapa teknik terstruktur untuk 

merancang mendokumentasikan perangkat lunak. Analis sistem 

mengunakan satu atau lebih perangkat untuk berkomunikasi dengan 

programmer apa yang perlu diprogram [2]. 

1.5.1.6. Menguji dan Memelihara Sistem 

 Sebelum sistem informasi dapat digunakan, harus diuji. 

Serangkaian tes untuk menentukan masalah dijalankan pertama 

dengan data sampel dan akhirnya dengan data aktual dari sistem saat 

ini. Pemeliharaan sistem dan dokumentasi dimulai pada fase ini dan 

dilakukan secara rutin sepanjang umur sistem informasi [2].  

1.5.1.7. Implementasi dan Evaluasi Sistem 

 Dalam fase terakhir pengembangan sistem ini, analis 

membantu mengimplementasi sistem informasi. Fase ini melibatkan 

melatih pengguna untuk menangani sistem. Beberapa pelatihan 

dilakukan oleh vendor, tetapi pengawasan pelatihan adalah tanggung 

jawab analis sistem. Selain itu, analis perlu merencanakan konversi 

yang lancar dari sistem lama ke baru. Proses ini termasuk 

mengkonversi file dari format lama ke baru atau membangun 

database, memasang peralatan, dan membawa sistem baru ke dalam 

produksi [2]. 
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1.5.2. Metode Penelitian 

Rapid Aplication Development (RAD) 

 

Gambar 1.2 Fase Siklus Rapid Aplication Development (RAD) [3]. 

1.5.2.1. Metode Pengembangan Sistem Rapid Aplication 

Development (RAD) 

1. Bussiness modeling aliran informasi diantara fungsi-fungsi 

bisnis dimodelkan dengan suatu cara untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berikut: Informasi apa yang 

mengendalikan proses bisnis? Informasi apa yang dimunculkan? 

Siapa yang memunculkannya? Kemana informasi itu pergi? 

Siapa yang memprosesnya? [3]. 

2. Data modeling aliran informasi yang didefiniskan sebagai 

bagian dari fase bussiness modeling disaring ke dalam 

serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis 

tersebut. Karakteristik masing-masing objek didefinisikan dan 

hubungan antara objek-objek tersebut didefinisikan [3]. 
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3. Proses modeling aliran informasi yang didefinisikan didalam 

fase data modeling ditransformasikan untuk mencapai aliran 

informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. 

Gambaran pemrosesan diciptakan untuk menambah, 

memodifikasi, menghapus, atau mendapatkan kembali sebuah 

objek data [3]. 

4. Aplication generation RAD mengonsumsikan pemakaian teknik 

generasi ke-empat. Selain menciptakan generasi ketiga yang 

konvensional RAD lebih banyak memproses kerja untuk 

memakai lagi komponen program yang ada atau menciptakan 

komponen yang bisa dipakai lagi. Pada semua kasus alat-alat 

bantu otomatis dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat 

lunak [3]. 

5. Testing dan turnover karena proses RAD menekankan pada 

pemakaian kembali, banyak komponen program telah diuji. Hal 

ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian, tetapi komponen 

baru harus diuji dan semua interfase harus dilatih secara penuh 

[3]. 

1.5.3. Tools Pengembangan Sistem 

 Unifed Modeling Language (UML) didefinisikan salah standar 

bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan 

requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur 

dalam pemrograman berorientasi objek. UML juga telah diperngaruhi oleh 

notasi berorientasi objek lainnya. Tujuan UML Adalah untuk memberikan 

notasi standar yang dapat digunakan oleh semua metode berorientasi objek 

untuk memilih dan mengintergrasikan elemen terbaik dari notasi prekursor. 

Dari beberapa bagian yang termasuk di dalam UML yang digunakan untuk 

pengembangan sistem sebagai berikut [4]. 
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1.5.3.1. Use Case Diagrams 

 Diagram Use Case digunakan selama persyaratan dan 

analisis untuk mewakili fungsionalitas sistem. Use Case 

menggambarkan fungsi yang disediakan oleh sistem yang 

menghasilkan hasil yang terlihat untuk aktor. Seorang aktor 

menggambarkan fungsi yang disediakan oleh sistem yang 

menghasilkan hasil yang terlihat untuk aktor. Seoarang aktor 

menggambarkan setiap entitas yang berinteraksi dengan sistem. 

Identifikasi aktor dan kasus pengunaan menghasilkan definisi batas 

sistem, yaitu, dalam membedakan tugas yang diselesaikan oleh 

sistem dan tugas yang dilakukan oleh lingkungannya. Aktor berada 

diluar batas sistem, sedangkan use case berada didalam batas system 

[4]. 

1.5.3.2. Class Diagrams 

 Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur 

sistem. Kelas adalah abstraksi yang menentukan struktur umum dan 

perilaku satu set objek. Objek adalah contoh kelas yang dibuat, 

dimodifikasi, dan dihancurkan selama eksekusi sistem. Objek 

memiliki status yang menyertakan nilai atributnya dan hubungannya 

dengan objek lain. Diagram kelas menggambarkan sistem dalam hal 

objek,kelas,atribut,operasi,dan asosiasi [4]. 

1.5.3.3. Activity Diagrams 

 Activity Diagram menggambarkan perilaku suatu sistem 

dalam hal aktivitas. Aktivitas adalah  elemen permodelan yang 

mempersentasikan eksekusi dari serangkaian aktivitas operasi yang 

dapat dipicu oleh penyelesaian aktivitas lain, oleh ketersediaan 

objek, atau peristiwa eksternal. Aktivitas diagram mirip dengan 

diagram alur diagram karena diagram itu dapat digunakan untuk 

mewakili aliran kontrol (yaitu,urutan operasi yang terjadi) dan aliran 

data (yaitu, objek yang dipertukarkan di antara operasi) [4]. 


