
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 th 2014 

Pembangunan aparatur pemerintahan diarahkan untuk makin terwujudnya 

keberhasilan dalam mencapai pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. 

Untuk itu dukungan administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan 

keterpaduan tugas dan fungsi penyelanggaraan pemerintahan negara dan 

pembangunan untuk mewujudkan sistem administrasi negara yang handal, 

profesional, efektif dan efisien serta tanggap dengan kondisi masyarakat dalam 

dinamika pembangunan. Dalam upaya peningkatan sumber daya aparatur 

pemerintahan negara agar mampu mendukung tugas pada bidangnya maka 

hendaklah diciptakan pegawai yang mempunyai keterampilan yang handal serta 

didukung oleh aplikasi yang dapat membantu kinerja pegawai sehingga dalam 

menjalankan tugasnya dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. 

Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pesawaran merupakan 

salah satu aparatur pemerintahan yang terletak di Komplek Perkantoran 

Pemerintah Kabupaten Pesawaran Jl. Raya Kedondong Binong Desa Waylayap 

Gedong Tataan. Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pesawaran 

memiliki empat bidang yaitu bidang dokumentasi dan kesejahteraan pegawai, 

bidang mutasi dan kepangkatan, bidang pengadaan dan pengembangan serta 

bidang pendidikan dan pelatihan.  
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Sampai saat ini Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten 

Pesawaran, masih menggunakan aplikasi microsoft excel dan pengarsipan secara 

manual yaitu disimpan ke dalam map dan ordner/binder. Hal ini berdampak pada 

kurang efektif dan efisien, karena membuat petugas (admin) kesulitan untuk 

mencari kembali data-data yang diperlukan dan mengontrol keamanan data karena 

berkas tersebut bisa diakses oleh siapa saja. Kehilangan data, kesalahan pendataan 

dapat mengakibatkan data yang terdahulu tertimpa dengan data yang baru menjadi 

masalah yang harus diatasi. Hal ini perlunya suatu aplikasi yang dapat membantu 

kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pesawaran. 

Maka dari itu penulis bermaksud mengusulkan “Rancang Bangun Aplikasi 

Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer pada Badan 

Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Pesawaran”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah :  

1. Pada peroses pendataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer 

masih dilakuakan secara manual, sehingga menyebabkan lambat dalam 

pengimputan di dalam proses pelayanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Pegawai Honorer dalam pembuatan laporan dan kegiatan lainnya yang 

saling berhubungan. 

2. Proses pendataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer pada 

Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pesawaran belum memiliki  

sistem aplikasi data yang program dengan baik jadi masih banyak 
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penyimpanan data yang tidak teratur dan terdapatnya beberapa data yang 

sama. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.    Merancang sistem aplikasi pendataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Pegawai Honorer menggunakan Basis Data Sehingga penyimpanan data 

dapat terstruktur. 

2 Menghasilkan sistem aplikasi pendataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Pegawai Honorer untuk Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten 

Pesawaran dengan menggunakan bahasa pemograman borland delphi 7. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah ini berfungsi untuk membatasi penelitian agar 

pembahasan dan penyusunan laporan dapat dilakukan secara terarah dan tidak 

menyimpang serta sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun batasan – batasan 

masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakuakan di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten 

Pesawaran. 

2. Sistem ini akan diterapkan menggunakan bahasa pemograman borland 

delphi 7 dan database MySQL. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulisan Skripsi ini dibuat dalam bentuk laporan, adapun sistematika 

penulisan skripsi tersebut adalah : 

 



4 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah ,Batasan 

Masalah, Tujuan dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berisikan teori-teori yang 

mendukung dan mendasari semua hal yang berkaitan dengan penulisan 

skripsi ini.  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan menjelaskan tentang tempat penelitian ,alat penelitian 

baik hardware maupun software yang digunakan dan jalannya penelitian. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang pembahasan dan hasil dari penelitian meliputi 

dan rancangan tampilan .  

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

pengamatan dan pengembangan dari penelitian yang dapat digunakan oleh 

pengguna . 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


