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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman Milenial ini perkembangan sistem informasi semakin maju 

sehingga penggunaan teknologi komputer sangat penting bagi segala aktifitas 

keseharian baik aktifitas pribadi maupun sebuah lembaga/instansi/perusahaan. 

Dengan adanya teknologi komputer yang canggih dan modern diharapkan dapat 

mempermudah kita dalam pengelolahan data yang bisa menghemat waktu, ruang 

dan biaya. Oleh sebab itu pengolahan data dan informasi yang digunakan harus 

mudah, cepat dan akurat. Sehingga informasi yang dihasilkan akan sangat 

bermanfaat dan memuaskan bagi yang menggunakannya.  

Sistem informasi juga menyangkut adanya database yang sudah terorganisasi 

secara akurat dan mampu mengatur relasi antar data sehingga informasi yang 

dihasilkan dapat berguna. Membuat suatu sistem informasi harus memiliki 

pemahaman yang baik dan jelas agar hasilnya dapat sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan 

Daerah atau yang biasa disebut dengan BAPPEDA dan LITBANG yang beralamat 

di jln Basuki Rahmat No. 9, Bukitintan, Kec. Girimaya, Kota Pangkalpinang. 

Memiliki salah satu kegiatan sistem informasi yang dapat dimudahkan yaitu sistem 

informasi kepegawaian. Karena pengelolahan data kepegawaian masih 

menggunakan aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel dalam mengelola, 

membuat arsip, dan membuat laporan kepegawaian. Bisa juga pengarsipanya masih 

menggunakan map dan ordner binder. Sehingga sering terjadinya kehilangan data, 

pencarinya membutuhkan waktu yang lama, dan informasi yang dihasilkan tidak 

akurat. 

Untuk itu diperlukan sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja serta 

memberikan hasil yang maksimal agar tidak terjadinya kesalahan pada kantor 

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 

(BAPPEDA dan LITBANG) dalam mengelola data kepegawaian. Dengan adanya 
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sistem informasi teknologi tersebut, maka dibutuhkan perancangan suatu sistem 

untuk mengelola data-data kepegawaian yang diklasifikasi sehingga menjadi 

informasi yang lengkap dan terperinci.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem informasi 

sangat dibutuhkan dalam aktifitas pribadi maupun sebuah 

lembaga/instansi/perusahaan, sehingga masalah yang terdapat pada kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan 

LITBANG) kota Pangkalpinang dapat diatasi, oleh karena itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 

PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN 

PENELITIAN PRNGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA DAN LITBANG) 

KOTA PANGKALPINANG BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE 

RAD (RAPID APPLICATION DEVELOPMENT ) “.   

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas kita bisa 

mengetahui permasalahan yang terjadi pada kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan LITBANG) 

kota Pangkalpinang. Masalah-masalah yang terjadi ini disebabkan oleh :  

1. Pengarsipanya masih menggunakan map dan ordner binder.  

2. Sering terjadinya kehilangan data, pencarinya membutuhkan waktu yang lama, 

dan informasi yang dihasilkan tidak akurat. 

3. Pengelolahan data kepegawaian masih menggunakan aplikasi Microsoft Word 

dan Microsoft Excel dalam mengelola, membuat arsip, dan membuat laporan 

kepegawaian. 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan 

tidak menyimpang dari pokok permasalahannya, maka penulis akan membatasi 

masalah yang dibahas yaitu: 

1. Pembahasan sistem hanya akan mencakup pada Sistem Informasi Kepegawaian 

Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan 

Daerah (BAPPEDA dan LITBANG) kota Pangkalpinang Berbasis Web. 

2. Semua sistem informasi yang didapatkan nantinya berasal dari kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA 

dan LITBANG) kota Pangkalpinang. 

3. Penelitian ini hanya akan menggunakan metode RAD (Rapid Application 

Development ). 

 

1.4    Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Terdapat tujuan dan manfaat dari penulisan ini adalah untuk merancang dan 

membangun sistem agar bisa terkomputerisasi berbasis web pada kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan 

LITBANG) kota Pangkalpinang. Sehingga dapat berguna dalam mempermudah 

pengelolahan dan penyajian data sistem informasi kepegawaian pada kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan 

LITBANG) kota Pangkalpinang. 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berikut ini adalah tujuan yang bisa kita ambil dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sistem informasi yang diterapkan pada aktifitas keseharian 

baik aktifitas pribadi maupun sebuah lembaga/instansi /perusahaan. 

2. Untuk mempermudah dan menghemat waktu dalam pencarian data 

kepegawaian. 

3. Mewujudkan data kepegawaian yang terintegrasi. 

4. Membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa manfaat yang bisa kita 

dapatkan sebagai berikut: 

1. Bagi tempat riset 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagai kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan 

LITBANG) kota Pangkalpinang dalam mengelolah data dan memberikan informasi 

yang cepat, mudah dan akurat sehingga tidak adanya kesalahan dalam mengelola 

data. 

2. Bagi penulis 

Adanya penelitian ini memberikan manfaat bagai penulis yaitu melatih 

kemampuan menganalisis, dan mengelola masalah yang dihadapi oleh kantor 

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 

(BAPPEDA dan LITBANG) kota Pangkalpinang sehingga bisa memberikan solusi 

dari manfaat tersebut. 

 

1.5  Sistematika Penulisan Laporan 

 Sistematika Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa Bab dengan pokok 

pembahasan secara umum sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Laporan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi Konsep Dasar Sistem Informasi, Definisi Sistem, Definisi 

Informasi, Definisi Sistem Informasi, Definisi kepegawaian, Definisi 

RAD (Rapid Application Diagram), Kebutuhan Perangkat Lunak Sistem 

Informasi, Definisi Web, Definisi Sublime Text, Definisi Php, Definisi 

Xampp, Definisi Database, Definisi MySQL, Landasan Teori 

Berhubungan Dengan Sistem, Definisi UML (Unified Modelling 
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Language), Definisi ERD (Entity Relation Diagram), Definisi LRS 

(Logical Record Structure), Tinjauan Penelitian Terdahulu 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi Metode pengembangan sistem RAD (Rapid Application 

Development ), Metode Penelitian Pengembangan Sistem, Alat Bantu 

Pengembangan Sistem Informasi, Kerangka Penelitian 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi Sejarah Dan Profil Instansi, Visi Dan Misi, Struktur 

Organisasi, Tugas Dan Wewenang, Analisis Sistem Berjalan, Activity 

Diagram, Analisis Keluaran, Analisis Masukan, Analisis Kebutuhan, 

Package Diagram, Use Case Diagram, Definisi Use Case Diagram, ERD 

(Entity Relationship Diagram), Transformasi ERD Ke LRS, LRS (Logical 

Record Structure), Table LRS, Rancangan Antar Muka, Rancangan 

Layar, Squence Diagram, Class Digram 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi Kesimpulan Dan Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


