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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi telah berkembang dengan pesat. Dimasa lalu, teknologi 

dianggap sebagai hal tabu bahkan hanya sebagian kecil orang yang bisa 

memanfaatkannya dan sekarang seiring dengan perkembangan teknologi yang 

begitu cepat kita dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin. Dampak dari 

kemajuan teknologi sangat banyak untuk kehidupan manusia zaman sekarang. 

Karena teknologi adalah salah satu penunjang kemajuan manusia.  

Salah satu perkembangan teknologi yang berkaitan dengan penggunaan data 

ialah pemrosesan data. Salah satunya adalah pemrosesan data kepegawaian 

merupakan data yang sangat vital bagi suatu instansi pemerintahan atau Swasta.  

Sistem informasi kepegawaian dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dengan menyediakan informasi yang akurat dsn efisien, sehingga 

pengambilan keputusan dapat secara objactif dilakukan. Secara strategis 

pembangunan sistem informasi kepegawaian merupakan salah satu sistem yang 

bergerak dibidang kepegawaian dan mampu menumbuhkan pengetahuan, 

memelihara, memperkaya danmenyediakan pengetahuan dibidang kepegawaian 

kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai basis pengambilan keputusan 

yang akurat pada saat yang tepat. Sistem informasi kepegawaian yang dilakukan 

secara cepat, tepat dan akurat ditujukan untuk mendukung kebijaksanaan Pegawai 

Negeri Sipil, terutama dalam mendukung kebijakan pembinaan Pegawa Neger 

Sipil. 

Kelurahan Air Jukung adalah salah satu kelurahan yang berada di 

Kecamatan Belinyu Bangka Belitung. Pada Kelurahan ini sudah menggunakan 

komputer dalam pemrosesan datanya tetapi belum memiliki sistem kepegawaian 

yang di dalamnya terdapat pengolahan data profil pegawai data jabatan dan 

kehadiran pegawai. Setiap data yang ada di kantor Kelurahan ini yang 
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menyangkut data pegawai dan laporan pegawai disimpan di dalam bentuk 

pembukuan atau masih dilakukan secara manual.  

Melihat dari masalah tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan pengolahan data kepegawaian pada Kelurahan Air Jukung 

Kecamatan Belinyu berbasis web, dan menyusun Skripsi ini dengan judul 

“PENGOLAHAN DATA KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB DENGAN 

MODEL FAST STUDI KASUS  KELURAHAN AIR JUKUNG 

KECAMATAN BELINYU ”. 

 

 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dibuat penulis berdasarkan latar belakang 

diatas adalah sebagai berikut : 

1. Sistem pengolahan data kepegawaian masih dilakukan secara manual  

sehingga memperhambat informasi kepegawaian yang dibutuhkan. 

2. Bagaimana membuat suatu sistem informasi yang mampu mengatasi 

masalah dalam pengolahan data kepegawaian di kelurahan air jukung ?  

 

 Batasan Masalah   

Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang maka batasan masalah 

pada penelitian ini adalah Sistem informasi ini hanya membahas pengolahan data 

kepegawaian pada Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu. 

 

 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari perancangan sistem ini adalah sebagai berikut :  

1. Membuat sistem informasi kepegawai pada kelurahan air jukung kecamatan 

belinyu sehingga lebih efisien dan akurat. 

2. Membuat sistem pengolahan data kepegawaian di kelurahan air jukung 

kecamatan belinyu sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia. 
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 Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat dari perancangan sistem ini sebagai berikut : 

1. Membuat sistem mengenai data pegawai pada kelurah air jukung kecamatan 

belinyu. 

2. Dapat merancang sistem yang dapat mempermudah petugas kelurahan 

dalam melakukan pengolahan data kepegawaian. 

3. Sistem informasi kepegawaian menjadi terkomputerisasi. 

 

 Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika ini penulis memberikan gambaran singkat mengenai 

gambaran singkat mengenai penyusunan laporan Skripsi, sehingga dapat dilihat 

adanya hubungan tiap-tiap bab. 

Secara sistematis, pembahasan dalam Laporan  skripsi  ini terdapat lima bab 

yang garis besarnya akan dijabarkan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis menjelaskan teori mengenai definisi sistem 

informasi, definisi pengolahan, definisi data, definisi kepegawaian, 

definisi websitr, definisi Hypertext Preprocessor (PHP), model FAST 

(Framework for the Aplication of Sistem Thinking), metode OOAD, 

Unifed Modeling Language (UML), Database, Entity Relationship 

Diagram (ERD), dan Tinjauan Penelitian yang berkaitan dengan 

sistem yang akan dibahas 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penilitian yang terdiri dari 

model pengembangan sistem informasi, metode penelitian 

pengembangan sistem, dan alat bantu pengembangan sistem. 
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BAB IV PEMBAHASAN  

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian yang 

berisikan tentang gambaran umum objek tentang peneltian, struktur 

organisasi, tugas dan wewenang, analisa masukan dan keluaran, 

Activity Diagram, Use Case Diagram, rancangan ERD, transformasi 

ERD ke LRS, LRS, spesifikasi basis data rancangan layar, sequence 

diagram dan class diagram yang berkaitan dalam ruang lingkup 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran pada penulisan 

laporan, kesimpulan yang diperoleh dari tahap-tahap analisa dan 

perancangan, serta saran yang berisi pandangan dan usul-usul yang 

dapat dilakukan pada masa mendatang. 
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