
 

 

BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1.      Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin  

maju, mendorong berbagai bidang pekerjaan termasuk instansi pemerintahan 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tulang Bawang ikut serta memanfaatkan 

teknologi. Badan Kepegawaian Daerah atau disingkat BKD merupakan unsur 

penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang 

Kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati dan secara Teknis Administratif 

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten. 

BKD memiliki salah satu fungsi sebagai penyelenggara administrasi 

Kepegawaian lainnya yang ditetapkan Bupati sesuai dengan Bidang dan 

Tugasnya, salah satu cara agar membantu meningkatkan kinerja BKD adalah 

dengan cara memanfaatkan teknologi dalam penyimpanan data dan pencarian data 

pegawai khususnya data penerimaan pegawai tenaga kerja sukarela. 

Dalam penyimpanan data dan pengolahan data penerimaan tenaga kerja 

sukarela pada Kantor BKD Tulang Bawang menjadi kendala yang di alamai oleh 

pegawai BKD, karna harus mencari satu persatu sesuai spesifikasi kebutuhan data 

penerimaan tenaga kerja sukarela dan sering ditemukannya data yang sama. 

Sistem Informasi penerimaan tenaga kerja sukarela merupakan sebuah 

sistem yang digunakan untuk proses penerimaan dan pengolahan data yang 

berkaitan dengan penerimaan tenaga kerja sukarela, untuk mendukung 

operasional penerimaan. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah 
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menginginkan sebuah sistem yang bisa memenuhi kebutuhan dalam penerimaan 

tenaga kerja sukarela. Alternatif dalam mengatasi masalah tersebut salah satunya 

yaitu dengan mengadakan penelitian tentang pengembangan sistem informasi 

manajemen penerimaan tenaga kerja sukarela pada Kantor BKD Tulang 

Bawang, sistem ini diharapkan dapat membantu BKD Tulang Bawang dalam 

pengolahan data penerimaan tenaga kerja sukarela yang dibutuhkan oleh BKD 

Tulang Bawang, berdasarkan masalah diatas peneliti memilih judul 

“Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Tenaga Kerja 

Sukarela Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang”. 

1.2.     Rumusan Masalah 

 Dari  latar belakang diatas penulis menemukan permasalahan utama yang 

dapat dirumuskan, yaitu : 

Bagaimana membangun sebuah pengembangan sistem  informasi 

manajemen penerimaan tenaga kerja sukarela pada BKD Tulang Bawang 

sehingga  memudahkan penyimpanan dan pengolahan data pegawai?  

1.3. Batasan Masalah 

 Batasan masalah diperlukan untuk memberikan fokus terpenting sehingga 

hasilnya akan lebih berguna dan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah: 
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    Perancangan pengembangan sistem  informasi manajemen penerimaan tenaga 

kerja sukarela BKD Tulang Bawang ini hanya mencakup proses menajemen data 

penerimaan pegawai 

 

1.4.      Manfaat Penelitian 

Membantu kinerja pegawai dalam mengelola pengembangan sistem 

informasi manajemen penerimaan tenaga kerja sukarela yang berbasis web pada 

BKD Tulang Bawang untuk mendapatkan Informasi secara cepat dan akurat. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan batasan masalah diatas,  tujuan pembuatan sistem  informasi ini 

adalah:  

1. Membuat  Pengembangan Sistem  Informasi Manajemen Penerimaan 

Tenaga Kerja Sukarela pada  BKD Tulang Bawang  sehingga  dapat  

mempermudah  penyimpanan  data dan pengolahan data tenaga kerja 

tersebut.  

2. Memberikan Informasi Penerimaan Tenaga Kerja Sukarela bagi calon 

pegawai atau tenaga kerja sukarela. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Bagian pokok dari penulisan penelitian  ini terdiri dari enam bab dengan 

penjelasan sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan teori-teori yang menjelaskan 

pokok-pokok masalah yang dinilai dapat diterapkan dalam penelitian ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai kerangka penelitian yang berisi konsep-

konsep yang ingin diamati, tahapan penelitian yang berisi gambaran 

jalannya penelitian, dan kerangka pengujian yang berisi apa saja yang 

akan dilakukan pengujian dan jenis pengujian yang digunakan. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai analisa dan perancangan seperti 

analisis masalah, analisis kebutuhan, analisis kelayakan, dan perancangan. 

 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan hasil program sistem yang telah di analisis dan 

didesain secara rinci, selanjutnya sistem dapat diimplementasikan 

(diterapkan) serta dilakukan pengujian sistem. 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan saran yang 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


