
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perkembangan sumber daya manusia yang semakin pesat menjadi

teknologi informasi sanngat dibutuhkan khususnya perkembangan teknologi
komputer sebagai alat pengolah dan penyimpan data merupakan faktor
utama untuk mendukung kemajuan teknologi dalam suatu perusahaan tanpa
terkecuali instansi-instansi pemerintah. Dibalik itu semua, membangunan
sebuah sistem informasi di dalam suatu instansi pemerintah selama ini
masih beroperasi secara manual dan harus dikembangkan lebih modern agar
dapat beroperasi  secara efektif dan efisien dengan menggunakan sistem
yang sudah terkomputerisasi.

Adminstrasi kepegawaian mencangkup proses penyelenggaraan
usaha kerjasama dalam bidang kepegawaian yang meliputi proses pendataan
pegawai, pendataan daftar hadir pegawai, pengajuan cuti, gaji karyawan,
jadwal siaran serta hal – hal yang berhubungan dengan kepegawaian.
Administrasi kepegawaian di susun secara teratur serta sebagai pemberi
petunjuk bagi penyelenggaran dan pengelola adminstrasi kepegawaian agar
terwujudnya kinerja yang efektif dan maksimal.

Seperti yang terjadi di In Radio 97.6 FM Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, proses absensi kepegawaian masih menggunakan tanda
tangan yang artinya masih manual, dan belum menggunakan sistem
komputer.

Hal ini sangat bertolak belakang dimana seharusnya proses bisnis
dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dari uraian latar belakang
tersebut, penulis mencoba membantu permasalahan yang ada di dalam
Sistem Absensi Kepegawaian pada In Radio 97.6 FM Provinsi Bangka
Belitung.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencoba membuat sesuatu
rancangan sistem informasi admistrasi kepegawaian, sehingga dalam
pencarian data pegawai lebih mudah, sehingga tidak adanya keterlambatan
dalam penyampaian informasi. Oleh karna itu penulis membuat laporan
kerja praktek dengan judul “Sistem Absensi Kepegawaian pada In Radio
97.6 FM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan masalah

.......sebagai

.......berikut :
a. Bagaimana membuat dan merancang Sistem Absensi Kepegawaian,

Gaji, Cuti, Perjalanan dinas, Jadwal Siaran pada  In Radio 97.6 FM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

b. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pengelolaan data absensi
kepegawaian, dimana pencatatan data masih di simpan di dalam
lemari arsip atau di tempel di dinding ?

c. Bagaimana memberikan laporan - laporan adminstrasi kepegawaian
secara cepat dan akturat ?

1.3 Tujuan dan manfaat Penelitan

Adapun beberapa tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Memudahkan pegawai In Radio supaya tidak menggunakan absen
manual tetapi secara terkomputerisasi.

b. Memperbaiki pengolaan data absensi kepegawaian yang ada
sebelumnya menjadi lebih mudah dalam melakukan pencarian data
– data yang dalam waktu singkat.

c. Memudahkan  pegawai In Radio dalam membuat laporan absensi
secara cepat, tepat dan akturat.

BAB I PENDAHULUAN

Penulisan meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, sistematika

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini di uraikan mengenai teori Konsep Analisa Berorientasi Objek, serta
Perancangan Berorientasi Objek serta Teori pendukung mengenai cakupan
judul.

BAB III TINJAUAN ORGANISASI

Bab ini berisi penjelasan mengenai profil instansi, kegiatan, struktur
organisasi, tugas dan tanggung jawab serta visi misi instansi, arsitektur
perusahaan, proses bisnis bisnis perusahaan.



BAB IV PEMBAHASAN

Menjelasakan permasalahan yang terdapat dalam metodologi sistem
informasi dimulai dari tahapan analisis : Activity Diagram, Use case dan
perancangan : ERD, LRS & Spesifikasi basis data, Rancangan layar.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.


