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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (DINDIKPORA) Kab. 

Bangka, selanjutnya akan disebut DINDIKPORA Kab. Bangka, merupakan salah 

satu dinas besar yang memiliki beberapa unit-unit kerja. Unit-unit kerja yang 

dimaksud antara lain: Sekretaritat, Bidang Dikdas, Bidang Paudni dan Dikmas, 

Bidang GTK, dan Bidang Pora. Selain unit-unit kerja tersebut, DINDIKPORA Kab. 

Bangka juga memiliki sub unit kerja sebagai berikut: Kassubbag Umum dan 

Kepegawaian, Kassubbag Perencanaan dan Pelaporan, Kassubbag Keuangan, Kasi 

Kurikulum Peserta Didik SD, Kasi Kurikulum Peserta Didik SMP, Kasi 

Kelembagaan Sarana Prasarana, Kasi Kurikulum Paudni, Kasi Dikmas dan Non-

Formal, Kasi Kelembagaan Sapras Paud dan Dikmas, Kasi Ketenagaan SD, Kasi 

Ketenagaan SMP, Kasi Ketenagaan Paud dan Dikmas, Kasi Kepemudaan, Kasi 

Olahraga, Kasi Sapras Pemuda dan Olahraga, dan Koordinator Kecamatan. 

Tidak terkecuali pada DINDIKPORA Kab. Bangka, setiap Aparatur Sipil 

Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disingkat 

PPPK atau P3K atau tenaga kontrak, selanjutnya akan disebut tenaga kontrak, 

diwajibkan untuk melaporkan kegiatan atau aktivitis hariannya. Laporan kegiatan 

harian ini dibuat berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) khusus ASN maupun 

perjanjian kerja khusus tenaga kontrak. ASN pada DINDIKPORA Kab. Bangka 

telah memiliki aplikasi kinerja dengan nama SIEMAK (Aplikasi E-Kinerja Kab. 

Bangka) untuk pelaporan kegiatan harian-nya.  

DINDIKPORA Kab. Bangka tentunya perlu menerapkan hal serupa kepada 

para tenaga kontrak agar kegiatan harian sesuai perjanjian kerjanya dapat dipantau. 

Tenaga kontrak pada DINDIKPORA Kab. Bangka diwajibkan untuk mengisi 

laporan kegiatan atau aktivitas harian sesuai perjanjian kerja pada Google Form 

yang dinamakan SI LAKIN Kontrak Dindikpora 2021. Data laporan kegiatan harian 

yang telah diisi oleh tenaga kontrak ini, setiap akhir bulannya perlu direkapitulasi 
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kembali menggunakan Ms. Excel. Hal ini tentunya akan memakan waktu dan 

memerlukan tenaga ekstra dalam penyajiannya. 

Model FAST (Framework For the Application of Systems Thinking) 

merupakan salah satu dari model pengembangan perangkat lunak atau sistem yang 

mulai dikenalkan Whitten dan Bentley[1] pada tahun 2007. Model FAST terdiri 

dari tahapan definisi lingkup (scope definition), analisis permasalahan (problem 

analysis), analisis kebutuhan (requirements analysis), desain logis (logical design), 

analisis keputusan (decision analysis), dan desain fisik dan integrasi (physical 

design). Model FAST cocok digunakan untuk mengembangkan sistem informasi 

apapun, mulai dari sistem informasi penjualan[2], sistem informasi persediaan 

barang[3][4], sistem informasi tes akademik[5], sistem informasi berbasis golf 

course[6], dan sebagainya. Selain itu, model pengembangan sistem dengan FAST 

tidak mempermasalahkan bahasa pemrograman yang digunakan, sehingga hal ini 

memungkinkan peneliti dapat mengadopsi model FAST untuk penelitian ini. 

Proses pengisian laporan kegiatan harian tenaga kontrak DINDIKPORA Kab. 

Bangka memang sudah menggunakan teknologi informasi, akan tetapi belum 

terkomputerisasi. Tentunya, tenaga kontrak akan kesulitan menyajikan laporan 

kegiatan bulanannya untuk dilaporkan ke atasan langsung. Oleh karena hal tersebut, 

maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Perancangan Aplikasi 

Kegiatan Tenaga kontrak DINDIKPORA Kab. Bangka Berbasis Web 

Menggunakan Model FAST”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan, masalah utama pada 

penelitian ini dapat dirumuskan “Bagaimana merancang aplikasi kegiatan tenaga 

kontrak DINDIKPORA Kab. Bangka berbasis web menggunakan model FAST?”. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Ruang lingkup atau yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini antara 

lain: 



 

3 

 

1. Penelitian ini dilakukan pada DINDIKPORA Kab. Bangka, terkait pelaporan 

aktivitas atau kegiatan harian tenaga kontrak. 

2. Aplikasi yang dikembangkan tidak diperuntukkan untuk penilaian tahunan 

kinerja tenaga kontrak DINDIKPORA Kab. Bangka. 

3. Pengguna utama aplikasi yang dirancang adalah Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja atau PPPK atau Tenaga kontrak. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang aplikasi kegiatan tenaga kontrak 

DINDIKPORA Kab. Bangka berbasis web menggunakan model FAST. 

Sedangkan, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memudahkan tenaga kontrak DINDIKPORA Kab. Bangka melaporkan 

kegiatan harian, bulanan, bahkan tahunannya tanpa repot merekapitulasi 

ulang menggunakan Ms. Excel. 

2. Dikarenakan aplikasi yang dirancang berbasis Web, tenaga kontrak 

DINDIKPORA Kab. Bangka dapat melakukan pelaporan kegiatan harian 

kapan pun, dimana pun, dan menggunakan apa pun. 

3. Penulis dapat belajar menerapkan langkah-langkah pengembangan perangkat 

lunak, dalam hal ini aplikasi kegiatan yenaga kontrak DINDIKPORA Kab. 

Bangka berbasis web, berdasarkan tahapan-tahapan yang ada di model FAST. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi hal-hal yang menjadi pendahuluan dari penelitian. Bab 

tentang pendahuluan menyampaikan latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, batasan permasalahan, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 
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Bab ini menyampaikan teori-teori yang berhubungan dengan judul 

penelitian, model FAST (Framework For the Application of Systems 

Thinking), metode berorientasi obyek, alat bantu pemodelan sistem, 

serta tinjauan penelitian terdahulu. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penggunaan tahapan pengembangan sistem pada 

penelitian ini dengan model FAST, metode berorientasi obyek, dan alat 

bantu pengembangan sistem. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menyampaikan pembahasan tentang tinjauan organisasi pada 

DINDIKPORA Kab. Bangka, uraian tahapan sesuai dengan model 

FAST, analisa proses bisnis, Activity Diagram, analisa masukan, 

analisa keluaran, identifikasi kebutuhan, Use Case Diagram, deskripsi 

use case, rancangan masukan, rancangan keluaran, ERD, transformasi 

ERD ke LRS, LRS, table, spesifikasi basis data, Class Diagram, 

Sequence Diagram, dan Deployment Diagram. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian, berisi 

kesimpulan tentang penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan. 


