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1.1. Latar Belakang 

Proses pengolahan data di berbagai ruang lingkup perusahaan sangat 

dibutuhkan untuk mengolah informasi yang akurat. Beberapa faktor penentu 

kualitas informasi adalah keakuratan, ketepatan waktu, relevansi dan 

kemudahan untuk mengolahnya. Salah satu cara mengumpulkan informasi 

yaitu dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD). FGD atau diskusi 

kelompok terfokus merupakan suatu metode pengumpulan data dalam 

penelitian sosial (Afiyanti, 2008). Justifikasi utama penggunaan FGD adalah 

memperoleh data/informasi yang kaya akan berbagai pengalaman sosial dari 

interaksi para individu yang berada dalam suatu kelompok diskusi. Data-data 

diolah oleh tiap-tiap bidang agar diidentifikasi kebenaran data dan 

selanjutnya dilakukan tahap FGD. 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung adalah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). BPS bertugas mengumpulkan data, data 

didapatkan dari tahap survey oleh bidang yang bersangkutan dan selanjutnya 

data-data tersebut akan di berikan dan diolah oleh BPS. Proses pengumpulan 

data yaitu pihak BPS memberikan form berupa hardcopy seputar 

perkembangan kota Bandar lampung untuk diisi oleh beberapa bidang yang 

bersangkutan, seperti luas wilayah kecamatan, pariwisata di Bandar 

Lampung, pengolahan air bersih  di Bandar Lampung dan lain sebagainya 

akibatnya proses pengumpulan data membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. 

Setelah form diisi oleh tiap-tiap bidang, kemudian form data yang sudah terisi 
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dan masih berupa hardcopy tersebut dikumpulkan lagi ke pihak BPS. Dan 

kendala dalam proses FGD ini adalah jika terjadi kerusakan maupun 

kesalahan dalam penulisan data yang telah di terima maka harus di 

konfirmasikan ulang terhadap bidang yang bersangkutan. kemudian pihak 

BPS menginputkan data secara komputeriasasi pada Microsoft Excel. BPS 

harus melakukan pengimputan data yang begitu banyak dimana harus 

membutuhkan pegawai banyak untuk melakukan pengimputan data tersebut, 

maka dalam proses yang memakan waktu dan biaya, kuranglah efisien bagi 

pihak BPS kota bandar lampung. 

Sistem informasi merupakan kumpulan-kumpulan komponen dalam 

satu organisasi yang berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi. 

Peranan sistem informasi tidak perlu diragukan lagi, karena dengan adanya 

dukungan sistem informasi yang baik maka suatu organisasi akan memiliki 

berbagai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan yang lain (Kusrini, 

2007). Pemanfaatan komputer dan perangkat lunak sebagai alat bantu 

mengolah data juga terus berkembang, hal ini terjadi karena factor kemajuan 

teknologi dan keinginan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. 

Perkembangan teknologi internet dan web berkembang begitu 

cepatnya, dengan teknologi website memungkinkan pengguna dapat 

mengakses website di mana saja dan kapan saja. Penggunaan website banyak 

diterapkan di berbagai perusahaan agar mempermudah proses pengolahan 

data dan penyampaian informasi. Dalam proses rekayasa sebuah aplikasi web 

memanfaatkan framework yang memungkinkan dapat memudahkan dalam 

membuat web. Salah satu framework yang bisa digunakan adalah 
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CodeIgniter. CodeIgniter adalah “Sebuah framework php yang bersifat open 

source dan menggunakan metode MVC untuk memudahkan developer atau 

programmer dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web tanpa harus 

membuatnya dari awal” (Sidik, 2012). Konsep MVC adalah memisahkan 

antara data dan presentasi sehingga memungkinkan pengembang sebuah web 

dengan cepat dan memudahkan proses pengelolaan web tersebut. 

Berdasarkan permasalahan diatas, akan dirancang sebuah sistem 

berbasis web yang dapat memonitoring dan mengatur pengolahan data pada 

BPS Kota Bandar Lampung sebelum dilakukan proses FGD pada setiap 

bidang yang bersangkutan dengan menggunakan framework CodeIgniter 

pada pembuatan web sistem infromasi. Judul yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah “Sistem Informasi Data FGD pada BPS Kota Bandar Lampung 

Menggunakan Framework CodeIgniter”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemeaparan dari latar belakang, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1) Apakah dengan adanya sistem informasi data FGD dapat membantu 

kinerja BPS Kota Bandar Lampung dalam pengolahan data FGD? 

2) Bagaimana membangun sistem informasi data FGD yang dapat 

memonitoring dan mengubah data apabila terjadi kesalahan maupun 

kekurangan ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1) Membantu kinerja BPS Kota Bandar Lampung dalam pengolahan data 

FGD dengan adanya sistem pengolahan data FGD. 

2) Membangun sistem informasi data FGD yang dapat memonitoring dan 

mengubah data apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan. 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk menghindari agar masalah tidak meluas, maka penlis 

memberikan Batasan masalah sebagai berikut: 

1. Studi kasus penelitian hanya dilakukan di BPS Kota Bandar Lampung. 

2. Impelementasi Sistem Informasi menggunakan framework Code 

Igniter. 

3. Penelitian ini berfokus pada data-data dinas yang bersangkutan tidak 

termasuk data sensus penduduk. 

4. Penelitian ini bertujuan sebagai pengolah data bukan sebagai 

pengambilan keputusan dari pemerintah. 

5. Data yang ditampilkan seputar informasi FGD yaitu luas tanah dan 

jumlah penduduk. 

6. Diberikan hak akses memonitoring dan mengelola data pada setiap 

bidang hanya dapat mengelola data pada bidangnya saja. 

7. Pengujian Fungsionality dan Usability menggunakan standard ISO 

25010. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk mempermudah dalam mengelola data FGD pada 

BPS Kota Bandar Lampung, dan memberikan kemudahan dalam memonitoring 

dan mengumpulkan data dari setiap bidangnya. 


