
 BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang dihubungkan 

dengan berbagai macam interaksi atau antara hubungan yang secara kolektif 

bereaksi terhadap rangsangan atau kebutuhan dan memenuhi suatu tujuan atau 

fungsi. Sistem merupakan suatu kerangka dari unsur-unsur elemen prosedur saling 

terkait (Jogiyanto, 2006). Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 

mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan (Sutabri, T. 2003). 

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka sistem informasi teknologi 

semakin mudah dan meningkat khususnya industri teknologi, teknologi komputer 

dapat digunakan untuk mendukung pembangunan sistem informasi dalam 

memanfaatkan teknologi informasi di era globalisasi ini. Begitu pula dengan 

perusahaan-perusahaan atau instansi yang ingin mengembangkan informasi 

pengolahan data karena itu teknologi dapat membuat sistem yang dapat 

mempermudah dan memercepat pekerjaan manusia. Dalam menghadapi hal 

tersebut di butuhkan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia agar dapat mengikuti perkembangan tersebut. Untuk memenuhi tuntutan 

tersebut dibutuhkan peningkatan pengetahuan dan pengembangan di bidang 

sistem informasi. 
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Pada saat ini, masalah yang dihadapi di kantor  Pengadilan Agama Tanjung 

Karang Kelas 1 A Bandar Lampung adalah dalam proses informasi pengolahan 

data cuti pegawai yang  mengajukan surat cuti pegawai masih melalui tahap-tahap 

yang panjang mulai dari pengajuan cuti pegawai masih manual, pembuatan surat  

masih menggunakan Microsoft Office, dan kemudian pegawai menyerahkan surat 

tersebut kepada bagian kepegawaian agar diproses terlebih dahulu mulai dari 

atasan langsung dan setelah itu diserahkan ketua pengadilan. Setelah diserahkan 

ketua pengadilan dan sudah di tandatangani, diserahkan kepada  bagian 

kepegawaian kemudian memberitahu kepada pegawai yang mengajukan cuti 

bahwa pengajuan cuti telah diterima/ditolak. Kepegawaian mencatat data 

pengajuan cuti, menyimpan atau mengarsipkan data pengajuan cuti yang berjalan 

saat ini kurang efektif dan efisien seperti hilang atau rusaknya berkas-berkas yang 

sudah dibuat, keterlambatan pencarian data yang harus membuka ulang berkas-

berkas yang sudah lama disimpan atau diarsipkan, adanya anggota pegawai yang 

tidak tahu sisa cuti yang sudah diambil, dan banyaknya anggota pegawai yang 

mengambil cuti melebihi tiga pegawai dengan waktu dan hari yang bersamaan 

yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada pada Peraturan Badan Kepegawaian 

Negara Republik Indonesia nomor 24 tahun 2017. 

Dalam mengatasi masalah diatas, penulis memberikan solusi dengan 

merancang suatu aplikasi yang berjudul “Sistem Informasi Cuti Pegawai Pada 

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A Bandar Lampung”, secara 

komputerisasi dengan menggunakan bahasa pemograman PHP, maka dengan 

sistem informasi cuti pegawai akan lebih memudahkan bagi user untuk dapat 
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memudahkan penginputan data pegawai, memudahkan pegawai dalam pengajuan 

cuti, memudahkan pencarian data cuti pegawai, mengetahui sisa cuti pegawai dan 

mengetahui laporan data cuti pegawai yang sudah mengajukan cuti walaupun data 

cuti pegawai dalam jangka waktu yang sudah lampau sehingga tidak 

membutuhkan tempat untuk mengarsipkan data cuti.  Selain itu waktu yang 

dibutuhkan lebih cepat, efektif dan efisien. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka didapat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan sebuah sistem informasi pengolahan data cuti 

pegawai yang dapat memudahkan pegawai dalam mengajukan cuti pegawai 

pada kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana sistem informasi pengolahan data cuti pegawai dapat mengatasi 

kesulitan mengenai informasi sisa cuti, penyimpanan dan pencarian data 

cuti pegawai secara cepat, efektif dan efisien ?      

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang dihadapi, maka penulis akan membatasi masalah 

yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini antara lain:. 

1. Sistem ini dirancang hanya untuk pengolahan data cuti pegawai pada kantor 

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A Bandar Lampung berbasis 

web. 
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2. Sistem ini hanya digunakan untuk memudahkan  dalam penginputan, 

pencarian, penyimpanan, laporan  data pegawai dan menghasilkan  surat 

cuti pegawai  yang mengajukan cuti. 

1.4 Tujuan Masalah 

Tujuan aplikasi pengolahan data cuti pegawai pada Pengadilan Agama 

Tanjung Karang Kelas 1 A Bandar Lampung adalah: 

1. Menghasilkan rancangan aplikasi baru untuk memudahkan pegawai dalam 

pengajuan cuti pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A Bandar 

Lampung. 

2. Menghasilkan sistem pengolahan cuti pegawai untuk mengatasi  informasi 

pengolahan data cuti pegawai di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 

1 A Bandar Lampung dengan mengetahui informasi cuti, penyimpanan data 

cuti dan pencarian daftar laporan cuti pegawai yang cepat, efektif dan 

efisien.                                              

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari sistem informasi data cuti pegawai adalah: 

1.5.1 Penulis 

Bertambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis dalam 

bidang tata cara pengajuan cuti pegawai dan prosedur yang di tetapkan oleh 

Undang-Undang Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017. 

1.5.2 Bagi Perusahaan/Instansi 

1. Untuk mempercepat kinerja pegawai/staff dalam pengolahan dan 

pengajuan cuti pegawai. 
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2. Untuk mempermudah  pegawai mengetahui informasi data cuti pegawai 

dengan  secara lengkap dan terperinci. 

1.6 Metode Penelitian 

Penulis telah melakukan reset guna mendapatkan data atau informasi yang 

akurat mengenai sistem berjalan untuk dianalisis agar penulis dapat mengetahui 

kelemahan atau kekurangan yang ada pada sistem yang dibahas, Metode 

penelitian penulis menggunakan antara lain: 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Penulis memperoleh data dengan melakukan riset langsung kepada instansi 

yang terkait dalam prosedur yang sistematikdan standar sehingga mendapatkan 

data-data yang baik dan benar dengan model pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka (literature review) 

Penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh aspek-aspek 

teoritas dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang 

ditinjau dalam penyusunan tugas akhir  ini. 

2. Observasi (Observation ) 

Dalam hal ini penulis melakukan observasi atau pengamatan secara 

langsung dilakukan pada saat melakukan praktik kerja lapangan di 

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A Bandar Lampung untuk 

mempelajari, mengamati dan mengumplkan data serta informasi yang 

digunakan dalam kegiatan 
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3. Wawancara ( Interview ) 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara untuk melengkapi bahan yang 

sudah ada selama observasi. Penulis melakukan wawancara kepada pegawai 

yang berkaitan dengan sistem yang diteliti. 

4. Studi Literatur ( Study Literature ) 

Penulis mencoba mencari perbandingan dengan sejenis dari beberapa 

penulisan dibeberapa karya ilmiah. 

 

1.6.2  Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah SDLC(System 

Development Life Cycle). Dalam sebuah siklus SDLC terdapat 7 tahapan umum 

(Hartono,2004 : 18-19). Siklus hidup pengembagan ini dapat diuraikan tahap-

tahapanya sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini dilakukan feasibility Studi, lokasi waktu,dan cakupan dari 

aplikasi yang akan dikembangkan. 

2. Tahap Analisis (Analysis) 

Pada tahap ini akan diurikan mengenai profil Pengadilan Agama Tanjung 

Karang Kelas 1 A Bandar Lampung,analisis proses cuti, identifikasi 

masalah dan pemecahan masalah. 

3. Tahap Desain (Design) 

Tahapan ini untuk menggambarkan paduan yang jelas mengenai pembuatan 

aplikasi yang dibuat secara detail dan layout. 
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4. Tahap Pengambangan (Development) 

Pada tahapan ini penulis melakukan pengembangan terhadap penulis atau 

melakukan coding  terhadap proram-program yang diperlukan. 

5. Tahap Testing 

Penguji dilakukan terhadap aplikasi yang telah selesai ditulis atau setelah 

proses codingterhadap aplikasi selesai. 

6. Tahap Implementasi (Implementation) 

Implementasi dilakukan terhadap aplikasi yang telah selesai melalui tahapan 

pengujian untuk gigunakan oleh user. 

7. Tahap Pengoperasian dan Pemeliharaan (Operation and Maintenace) 

Pada tahap terakhir ini yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan untuk 

mendukung beroperasinya aplikasi yang akan dilakukan oleh admin. 

1.7 Sistematika Penulis 

Untuk mengetahui dan memahami gambaran secara umum megenai isi dari 

Tugas Akhir ini, maka penulis Tugas Akhir ini dibagi dalam lima bab, dimana 

satu dan yang lainya saling berhubungan dengan sistematis penulis sebagai 

berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah tugas akhir ini, 

rumusan masalah batasan masalah, tujun penulisan, manfaat penulisan, metode 

penelitian dan sistematika penulis. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti serta konsep dasar sistem, konsep dasar informasi,  metode 

pengembangan sistem, bagan alir dokumen (flowchart), use case diagram, class 

diagram, activity diagram, sistem basis data, PHP, HTML, CSS, Javascript, 

Adobe Dreamweaver dan sekilas tentang pengenalan tentang MySQL. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini, membahas mengenai metodelogi penelitian yang digunakan 

pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Bandarlampung, 

struktur organisasi dan analisis permasalahan, 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 PEMBAHASAAN 

Pada bab ini berisikan tentang peninjauan istitusi/perusahaan yaitu sejarah 

berdirinya istitusi/perusahaan, struktur organisasi, prosedur sistem berjalan, 

dekomposisi sistem berjalan, activity diagram sistem berjalan, spesifikasi sistem 

berjalan dari dokumen masukkan sampai dokumen keluaran dengan permasalahan 

dan alternativ permasalahanya. Dan berisi penjelasan tentang dekomposisi sistem 

usulan, desain sistem(UML), Entitiy Relationship Diagram(ERD) dan 

menjelaskan spesifikasi hardware dan software. 



9  

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan hasil dari kesimpulan berdasarkan analisa, 

perancangan dan implementasi yang telah dilakukan. Bab ini juga berisi saran-

saran secara keseluruhan sehingga sistem yang telah dibuat dapat dikembangkan 

menjadi sistem yang lebih baik atau sistem yang lebih besar. 

DAFTAR PUSTAKA 

Merupakan  daftar referensi seperti buku jurnal/papers, artikel, hand outs  

dan karya ilmiah lainya yang dikutip dalam penulisa tugas akhir. 

LAMPIRAN 

Lampiran dapat digunakan untuk menyajikan prosedur program komputer, 

algoritma, hasil simulasi, atau keterangan lain yang tidak mungkin disingkat 

sehingga terlalu panjang untuk dimuat dibagian utama tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 


