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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinas Lingkungan Hidup merupakan instansi teknis pemerintah Provinsi

Lampung yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan namanya

membidangi masalah lingkungan yang berada di Provinsi Lampung dan memiliki

divisi pencemaran lingkungan yang dapat memantau  tingkat pencemaran yang

disebabkan kegiatan pembangunan atau suatu kegiatan makhluk hidup di sekitar

lingkungan Provinsi Lampung.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki inventaris yang berjumlah lebih dari

200 barang inventaris, semua itu di inventariskan kepada pegawai yang bekerja di

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Pada saat ini sistem pencatatan data

inventaris masih secara tertulis, yaitu bagian Umum dan Kepegawaian

membuatkan form data inventaris dan pegawai melakukan pendataan inventaris,

dalam proses pengolahan data inventaris bagian Umum dan Kepegawaian

mengalami kesulitan untuk pembuatan laporan dikarenakan penyimpanan data

inventaris masih disimpan dalam bentuk pengarsipan oleh karena itu

membutuhkan waktu 15 menit untuk memberikan informasi laporan data

inventaris ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Dalam penelitian menurut Subhiyakto dan Safina (2017), meneliti tentang

Rancang Bangun Sistem Informasi Inventaris BPJS Ketenagakerjaan Cabang

Pekalongan. Masalah yang terjadi saat ini adalah pengelolaan data masih

menggunakan cara konvensional yakni menggunakan cara manual yang mana

menghadirkan beberapa masalah diantaranya pencarian data yang memerlukan
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waktu,dan kurang efektif dalam melakukan pekerjaan. Sistem ini dirancang

menggunakan metode pengembangan sistem yaitu metode waterfall. Sistem

informasi tersebut mempunyai fitur pengelolaan data barang baik barang masuk

maupun barang keluar, serta pembuatan laporan yang dapat dicetak kedalam

format excel. Evaluasi dilakukan untuk mengukur beberapa parameter yakni

parameter kebermanfaatan aplikasi, kegunaan dan kepuasan pengguna.

Berdasarkan hasil evaluasi dilingkungan pengguna yang melibatkan 4 orang

responden didapatkan hasil yang positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

sistem informasi mempunyai nilai manfaat, kegunaan dan membantu dalam

meningkatkan kinerja bagian terkait.

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan menurut Penulis,

alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah

dibutuhkan suatu rancang bangun aplikasi pendataan inventaris kantor yang

dikelola menggunakan database MySQL dalam suatu program PHP untuk

memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga laporan data

inventaris dapat diselesaikan dengan baik dan benar yang akan di berikan pada

Dinas Lingkungan Hidup, maka penulis mengambil judul “Rancang Bangun

Aplikasi Pendataan Inventaris Kantor Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan

Hidup Provinsi Lampung”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka ditetapkan rumusan

masalah antara lain :

1. Bagaimana merancang sistem pendataan inventaris pada Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Lampung ?

2. Bagaimana membuat aplikasi pendataan inventaris pada Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Lampung?

3. Apakah sistem pendataan inventaris yang telah dibuat dapat

mempermudah dan meningkatkan sistem pembuatan laporan pengadaan,

opname, mutasi, non-aktif dan penyusutan inventaris pada Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup antara lain adalah sebagai

berikut:

1. Merancang dibutuhkan metode pengumpulan data yang di lakukan dalam

penelitian seperti Wawancara (Interview), Pengamatan (Observation),

Dokumentasi (Documentations) Agar manghasilkan data akurat

mempermudah dalam pembuatan aplikasi pendataan inventaris Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

2. Pada rancang bangun inventaris menggunakan tahap permodelan yaitu

menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk dapat mempermudah

pembuatan laporan data inventaris pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Lampung.
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3. Memberikan Aplikasi yang baru kepada Dinas Lingkungan Hidup, agar

memudahkan dalam pembuatan sistem pendataan inventaris dan laporan

saat dibutuhkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup antara lain adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mempermudah pembuatan laporan inventaris pada Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

2. Agar proses penyimpanan data inventaris tersimpan dengan baik di dalam

database.

3. Untuk meningkatkan dalam pembuatan laporan inventaris serta

memberikan informasi laporan data inventaris  yang tepat waktu dan

akurat.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis

menentukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada bagian Umum dan Kepegawaian di Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

2. Pembahasan ini hanya dibatasi pada pengajuan dan pendataan barang

inventaris.

3. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP.

4. Database yang digunakan MySQL.

5. Alat perancangan menggunakan UML (Unified Modelling Language).


