
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini terus maju dan

memberkan banyak kemudahan pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari baik

kepada individu maupun perusahaan. Hal ini telah mendorong berbagai

perubahan-perubahan yang sangat cepat di berbagai segi kehidpan, salah satunya

adalah pemanfaatan kemajuan teknologi komputer yang pada masa sekarang

maupun masa yang akan datang sangat dibutuhkan, karena disadari bahwa

komputer merupakan alat bantu dalam menyelesaikan pekerjaan manusia secara

tepat dan akurat, selain itu juga dengan berkembangan teknologi sudah menjadi

kebutuhan mendasar dalam menghadapi era globalisasi. Berbagai perangkat

teknologi untuk infrastruktur service maupun aplikasi saat ini banyak tersedia

pasaran dalam berbagai bentuk dan fungsinya. Komputer menciptakan suatu

sistem informasi yang mendekati lebih sempurna dan tepat guna, baik dalam segi

pengolahan data maupun penyajian informasi yang dibutuhkan (Arman &Yanto,

2018).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung terbentuk pada Tahun

2008, dan mengalami perubahan struktur organisasi pada Tahun 2014 dimana

Bidang Humas bergabung dengan Protokol membentuk Biro Humas dan Protokol.

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika di Provinsi Lampung

berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4

Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagai
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Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.Saat ini, pengajuan

dan pembuatan surat perintah tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Lampungmasih dilakukan secara manual, yaitu dengan membuat SPT dan SPPD

pada komputer dengan format microsoft word kemudian di cetak dan memberikan

hardcopy dari hasil cetakan ke pegawai baik itu Surat Perintah Tugas(SPT)

maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD).

Sistem Pembuatan surat SPT dan SPPD yang menggunakan word dengan

format yang sudah tersedia. Selain itu dengan sistem pengajuan kepada pimpinan

yang masih menggunakan hardcopy untuk diverifikasi oleh kasubag, pimpinan

dan bendahara. Setiap Pegawai akan menerima hasil cetakan berupa hardcopy dari

SPT maupun SPPD yang sudah diverifikasi oleh kasubag, pimpinan dan

bendahara.

Sistem diatas mengakibatkan waktu yang lama jika SPT yang akan dibuat

melibatkan pegawai yang banyak. Selain itu dengan hardcopy yang akan

diverifikasi membuat proses pengajuan menjadi lama karena harus menunggu

kesubag, bendahara dan pimpinan ada di kantor. Hal tersebut memperlambat

proses verifikasi dari SPT maupun SPPD. Dari sisi pegawai hasil cetakan yang

akan diberikan dalam bentuk hardcopy membuat distribusi ke pegawai harus

memakan waktu karena harus menunggu pegawai yang diperintahkan ada

ditempat dan menerima surat tersebut.

SPT maupun SPPD bersifat manual dimana bagian kepegawain yang

membuat surat perintah tugas berdasarkan surat undangan yang diterima oleh

bagian tata usaha. Sistem pembuatan yang masih bersifat manual tersebut tidak
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efisien dalam segi waktu, hal itu dikarenakan setiap surat perinth tugas yang

dibuat harus ditanda tangani dan divalidasi oleh bagian kepala seksi, bendara serta

pimpinan. Proses validasi dan penanda tanganan yang masih menggunakan alur

yang bersifat manual memerlukan waktu yang lama untuk setiap proses

pembuatan surat perintah tugas hingga selesai. Untuk itu Dinas Kominfo Lampung

harus memiliki sebuah sistem pengelolahan data yang disimpan ke dalam

databaseuntuk mempercepat dan mempermudah setiap pembuatan surat perintah

tugas untuk pegawai sehingga setiap pembuatan surat perintah tugas dapat

dikerjakan dengan cepat sampai dengan diterima oleh pegawai.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini sangat

diperlukan bagi Dinas Kominfo Lampung, dengan adanya Sistem Informasi

Perjalanan Dinas Pada Dinas Kominfo Provinsi Lampung Berbasis Web

memudahkan bagian kepegawain dalam membuat surat perintah tugas serta bagian

lain dalam memvalidasi surat tersebut dan dapat diterima oleh pegawai dengan

cepat dan mudah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat mempermudah

pembuatan surat perjalanan dinas?

2. Bagaimana mempermudah proses pengajuan surat perjalanan dinas agar

lebih cepat diproses ?

1.3 Batasan Masalah
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1. Sistem yang akan dibangun hanya akan membahas proses pengajuan

surat perjalanan dinas serta pelaporan hasil perjalanan dinas.

2. Sistem informasi dibuat berbasis web dengan menggunakan bahasa

pemograman PHP.

3. Database yang digunakan MySQL.

4. Metode pengembangan sistem menggunakan metode Extreme

Programming

5. Penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Kominfo Provinsi Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membangun sebuah sistem informasi yang dapat dijadikan sebagai alat

bantu untuk memudahkan pengajuan surat perjalanan Dinas Kominfo

Provinsi Lampung.

2. Menyediakan sebuah sistem informasi untuk mempercepat proses

pengajuan surat perjalanan dinas Kominfo Provinsi Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memudahkan pegawai yang ingin mengajukan surat perjalanan dinas.

2. Memudahkan bagian umum dalam melakukan verifikasi serta pengarsipan

setiap pengajuan perjalanan dinas.
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1.6 Sistematika Penelitian

LaporantugasakhirmerupakansuatuKaryaTulis yang dibuatolehMahasiswa

yang telahmelaksanakantugasakhirdengansistempenulisan yang telahditentukan.

Adapunsistematikapenulisanlaporantugasakhiriniantara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari

pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model

yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian,misalnya

Gambaran umum pelaporan, gambaran umum pengajuan perjalanan

dinas ,serta data yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian

dan menguraikan tentang analisis terhadap. Permasalahan yang
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terdapat dikasus yang sedang diteliti. Meliputi analisis terhadap

masalah sistem yang sedang berjalan, analisis hasil

solusinya,analisis kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan,

analisis kelayakan sistem yang diusulkan. Perancangan sistem

berisikan model-model penyelesaian masalah sistem lama dengan

membuat rancangan untuk sistem baru yang diusulkan.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab iniakanmembahastentang analisa dan perancangan sistem serta

memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, tahap analisa,

desain, hasil testing dan implementasinya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis yang penulis

buat berdasarkan bab sebelumnya.

PUSTAKA

LAMPIRAN


