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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah 

satu badan pemerintah yang mempunyai tugas pokok. Membantu Pejabat Pembina 

Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

Daerah. Kewenangan yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan dalam rangka menjalankan  Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

Daerah. Salah satunya adalah menjalankan pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri 

Sipil Daerah di Sumatera Selatan. 

Subbidang Operasional komputer dan informasi pegawai merupakan salah 

satu subbidang yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan. Subbidang ini  berada di dalam naungan Bidang Administrasi dan 

Pengolahan Sistem. Subbidang ini mempunyai tugas yaitu berfungsi melakukan 

pengurusan administrasi kepegawaian surat pernyataan menduduki jabatan bagi 

pejabat yang diangkat dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Provinsi. 

Serta mutasi, cuti, dan data Diklat pegawai. Mahasiswa yang kerja praktek juga 

didata oleh subbidang ini.  

Dalam pelaksanaan terutama dalam pengolahan data pegawai mulai 

muncul adanya permasalahan. Dimana dokumen data Pegawai masih di simpan 

secara manual menggunakan Microsoft excel. Selain itu penggunaan excel 

sebagai database dinilai kurang maksimal dalam waktu yang akan datang. Melihat 

hal tersebut maka perlu adanya aplikasi yang menggantikan fungsi excel sebagai 

database. Agar mempermudah pencarian data pegawai karna data data tersebut 

bersifat private dan bukan untuk konsumsi publik.  

Melihat latar belakang diatas penulis bermaksud untuk membuat suatu 

aplikasi pengolahan data pegawai pada badan kepegawian daerah provinsi 

sumatera selatan Selatan berbsasi PHP dan tersimpan di dalam komputer server 

badan kepegawaian daerah provinsi sumatera selatan, agar dapat 

menginformasikan secara lengkap mengenai data-data Pegawai melalui sistem 
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komputerisasi berbasis PHP dan tersimpan di dalam komputer server badan 

kepegawaian daerah provinsi sumatera selatan dan nantinya akan penulis jadikan 

sebuah laporan akhir dengan judul “Aplikasi Pengolahan Data Pegawai Pada 

Badan Kepegwaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba untuk merumuskan 

permasalahan yang ada, yaitu: 

1. Masih lambatnya proses pencarian data Pegawai di karenakan masih di 

lakukan secara manual sehingga pencarian data harus dilakukan 

berulang kali untuk dimasukkan ke dalam buku pengarsipan.  

2. Kurangnya keamanan dalam pengolahan berkas di karenakan masih 

menggunakan dokumen biasa. 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa yang menjadi permasalahan adalah ”Bagaimana membuat Aplikasi 

Pengolahan Data Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan dengan aplikasi yang berbasis PHP, sehingga proses pengolahan dapat 

tersusun rapi”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam laporan ini lebih terarah dan tidak menyimpang 

dari permasalahan yang ada, maka permasalahan dibatasi pada pembuatan aplikasi 

pengolahan data pegawai pada badan kepegawaian daerah provinsi sumatera 

selatan dan sistem operasi server adalah U buntu desktop 14.04 dengan 

menggunakan program yang berbasis PHP. 
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1.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan 

1.4.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Membuat suatu aplikasi Pengolahan data Pegawai Pada Badan 

Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan.  

2. Memudahkan bidang administrasi dan pengolahan sistem dalam 

mengelolah data pegawai. 

1.4.2 Manfaat 

Adapun manfaat yang didapat dari penulisan Laporan ini adalah: 

1. Memberikan informasi data pegawai dengan cepat,mudah, dan akurat 

pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Membantu proses pengolahan data pegawai badan kepegawaian daerah 

provinsi sumatera selatan. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Lokasi Pengumpulan data dan Waktu pelaksanaan 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. 

Kapten F. Tendean No 06 Palembang. 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data  

Emzir (2010:37-61), adapun metode pengumpulan data yang 

dilakukan penulis dalam rangka mendukung tercapainya pengumpulan 

data dengan melakukan kegiatan sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi didefinikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, 

gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkannya 

faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang 

mengaturnya. 
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b. Wawancara / Interview  

Wawancara didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung 

antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah orang, yaitu yang 

melakuakan wawancara meminta informasi  atau ungkapan kepada orang 

yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan kenyakinannya. 

 

c. Dokumen 

Berbagai macam dokumen telah penulis cermati. Dari mengumpulkan data 

dan informasi yang di perlukan mengunakan literal-literal kepustakaan 

meliputi Laporan Akhir dari membeli buku, Meminjam buku, Browsing di 

internet. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan laporan 

Kerja Praktek ini, maka laporan Kerja Praktek ini dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan garis besar 

mengenai laporan magang ini secara singkat dan jelas 

mengenai latar belakang permasalahan, Tujuan dan 

Manfaat praktek kerja lapangan, Tujuan dan Manfaat 

penyusunan laporan, Metode pengumpulan data dan 

Sistematika Penyusunan Laporan. 

 

 BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini akan diuraikan sejarah berdirinya Badan 

Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan, Visi dan 

Misi Perusahaan dan Stuktur Organisasi Bidang 
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Administrsi Pengolahan Sistem pada Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

 

 BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan menjelaskan teori umum, yang berkaitan 

dengan judul, teori khusus yaitu berkaitan dengan sistem  

yang dipakai dalam aplikasi yang akan dibuat, teori 

program yang berkaitan dengan aplikasi program yang akan 

di buat. 

 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pemerograman 

aplikasi menggunakan PHP pada Badan Kepegawaian 

                                Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan 

dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Sebagai tindak 

lanjut dari kesimpulan, maka pada akhir penulisan 

dikemukakan saran yang dapat berguna bagi semua pihak. 

 

 


