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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi yang semakin canggih sekarang ini dan proses 

penyampaian informasi yang semakin cepat mengakibatkan aspek kehidupan 

mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup pesat sekali. Dengan 

adanya kemajuan teknologi yang semakin cepat maka segala sesuatu dapat 

dilakukan dengan cepat dan tepat waktu.  

Salah satu pemanfaatan teknologi informasi adalah menggunakan komputer 

sebagai alat atau sarana untuk melakukan pemrosesan data yang cepat, tepat, dan 

akurat sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Maka, tidak heran 

apabila banyak instansi maupun perusahaan-perusahaan maju yang menggunakan 

komputer sebagai sarana untuk pengolahan data. 

Mengingat semakin maju dan rumitnya data yang perlu diolah untuk 

dijadikan informasi yang bermanfaat bagi semua kalangan terutama pada 

pengambilan keputusan, maka sistem yang terintegrasi dan terstruktur menjadi 

alternative pilihan yang sangat tepat, karena dengan sistem yang lebih baiklah 

berbagai informasi yang berkualitas dapat dihasilkan. 

Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka adalah unsur pelaksana Pemerintah 

Daerah di bidang Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang 

Pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

Salah satu unit kerja yang ada di Dinas Pendidkan Kabupaten Bangka 

adalah bagian kepegawaian yang mengelola bidang kepegawaian yang tugasnya 

menangani masalah kepegawaian seperti Cuti, Gaji Berkala, Pensiun dan lain - 

lain. Pada saat ini sistem pengolahan data pegawai yang diterapkan di Dinas 

Pendidikan Kabupaten Bangka memang sudah menggunakan komputer, namun 

penggunaannya masih standar umum yaitu menggunakan Microsoft Word dan 
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Microsoft Excel yang disimpan pada folder yang tidak beraturan sehingga sering 

terjadi keterlambatan dalam pengolahan data pegawai dan mengakibatkan kinerja 

yang ada menjadi tidak efektif. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba 

untuk membuat suatu rancangan sistem informasi kepegawaian dan judul yang 

penulis ambil dalam skripsi ini adalah “ ANALISA DAN PERANCANGAN 

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA DINAS 

PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA”.  

 

1.2 Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan yang ada, yaitu:  

a. Pengolahan data pegawai masih lamban, karena masih menggunakan Microsoft 

Word dan Microsoft Excel, sehingga menyebabkan kinerja bagian kepegawaian 

menjadi tidak efektif. 

b. Tidak adanya data base dalam penyimpanan data, sehingga kesulitan dalam 

pencarian data - data yang lama karena pencarian harus dilakukan satu persatu 

di dalam lemari arsip penyimpanan. 

c. penerbitan surat pengantar cuti, surat pengantar gaji berkala, surat pengantar 

kenaikan pangkat dan surat pengantar pensiun tidak tepat waktu, sehingga 

menyebabkan keterlambatan dalam penerimaan surat izin cuti serta SK masing 

– masing surat. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka didapatkan Batasan  

masalah, yaitu:  

a. Proses Pendataan Pegawai (PNS) 

b. Proses Cuti Pegawai (PNS) 

c. Proses Kenaikkan Gaji Berkala Pegawai 

d. Proses Kenaikan Pangkat Pegawai 

e. Proses Pensiun pegawai 

f. Proses Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 



3 
 

1.4 Metode Penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini untuk mencapai tujuannya digunakan 

beberapa metode penelitian yang mendukung diantaranya yaitu : 

a. Studi Kepustakaan 

Metode penelitian dengan mempelajari buku-buku maupun bahan-bahan 

tertulis yang terkait dengan penelitian ini. 

b. Studi Lapangan 

Metode penelitian dengan mengadakan peninjauan langsung pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Bangka. Metode penelitian yang digunakan antara lain : 

1) Wawancara (Interview) 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara 

langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh gambaran secara 

umum tentang sistem kepegawaian dan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan penelitian. 

2) Dokumentasi (Documentation) 

Pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumentasi tertulis yang 

berkaitan dengan sistem informasi kepegawaian. 

 

1.5 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah membuat suatu rancangan aplikasi sistem 

informasi administrasi kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, 

yang diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

a. Mempermudah bagian kepegawaian dalam proses pengolahan data pegawai 

sehingga lebih efektif dan efisien. 

b. Memudahkan bagian kepegawaian dalam melakukan pencarian data – data 

yang dibutuhkan dalam waktu singkat. 

c. Agar dalam penerbitan surat pengantar cuti, surat pengantar gaji berkala, surat 

pengantar kenaikan pangkat dan surat pengantar pensiun bisa tepat waktu 

sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penerimaan surat izin cuti serta SK 

dari masing – masing surat. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Pembahasan skripsi ini dibagi kedalam 5 (lima) bab untuk mempermudah 

dalam pembahasan sistem. Setiap bab masih merupakan satu kesatuan, dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I 

 

 

 

 

BAB II 

 

 

 

 

BAB III 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang dasar-dasar teori umum dan 

khusus yang berhubungan dengan judul skripsi yang 

dibahas. 

 

PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini membahas PEP (Project Execution Plan) yang berisi 

objek proyek, Identisifikasi Stakeholder, Penjadwalan 

Proyek, RAB (Rencana Anggaran Biaya), Struktur tim 

proyek berupa tabel RAM (Responsible Assigment Matrix), 

Skema/diagram struktur, Analisa Resiko dan Meeting Plan. 

 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini membahas sekilas tentang gambaran umum Dinas 

Pendidikan Kabupaten Bangka, struktur organisasi dan 

uraian tanggung jawab, analisis masalah sistem berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan. 

 

PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang 

berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan 

serta saran-saran dari sistem yang telah dibuat. 


