
 

 

BAB I Pendahuluan 

 

Politeknik Negeri Sriwijaya 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota  Palembang merupakan 

lembaga unsur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota  

Palembang yang  dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang. 

Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota  Palembang Nomor 61 Tahun 2016 

Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang. 

Perencanaan Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang 

disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana 

Strategis Kota  Palembang tahun 2013-2018 pada misi ke 6 (enam) yaitu : “6. 

Meningkatkan Pembangunan Kota Palembang yang elok, sebagai kota 

metropolitan bertaraf internasional, beradat dan sejahtera.” mengacu pada hal 

tersebut, salah satu agenda prioritas Kota  Palembang adalah meningkatkan 

prestasi olahraga dan kepemudaan. 

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga adalah melakukan pengisian laporan kinerja yang  

isinya berupa semua kegiatan yang dikerjakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan menggunakan aplikasi konvensional 

berupa Microsoft Excel yang disimpan di komputer masing-masing. Selanjutnya 

data di print-out kemudian disahkan oleh pegawai yang membuat laporan dan 

atasan langsung dengan menanda tangani laporan tersebut. Proses tersebut 

membuat data mudah rusak dan hilang sebab tidak dilakukan penyimpanan pada 

satu tempat dan tidak adanya rekap data dalam bulan dan tahun. 

Dengan melihat permasalahan yang ada, proses tersebut dianggap kurang 

efektif, sehingga perlu adanya suatu perbaikan untuk membantu dalam proses 

kegiatan pengisian laporan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan juga diperlukan suatu 

sistem yang mudah diakses bagi pegawai maupun pihak yang terlibat dalam 
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proses laporan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga sehingga proses tersebut dapat dikelola lebih efektif dan tepat sasaran. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan 

akhir dengan judul ““Aplikasi Laporan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang Berbasis Web” dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat 

beberapa kendala yang masih terjadi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota 

Palembang, yaitu: 

1. Pegawai masih menggunakan software Microsoft Excel sebagai media 

penginputan data. 

2. Data tersimpan dalam file penyimpanan yang berbeda mengakibatkan data 

laporan sulit dijadikan satu. 

3. Bagaimana cara pegawai negeri sipil bisa menginput laporan kinerja melalui 

website? 

4. Bagaimana mengolah laporan kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan melalui 

website?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, agar dalam penyusunan laporan 

akhir ini menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan pembahasan, 

maka penulis membatasi pokok permasalahan yaitu sebagai berikut : 

1. Data yang diolah terdiri dari data pegawai berupa penginputan data Laporan 

kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dapat diolah kembali dalam jangka 

bulanan, dan tahunan. 

2. Aplikasi ini dapat mengekspor laporan yang sudah tersimpan dengan format 

pdf. 

3. Aplikasi ini hanya melakukan proses penginputan dan pelaporan kinerja 

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang.  
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.4.1 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Membangun suatu Apikasi Laporan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang Berbasis Web yang dibuat 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database Mysql. 

2. Membuat Aplkasi yang dapat menyajikan Laporan kinerja Pegawai Negeri 

Sipil yang berupa identitas pembuat laporan kinerja, tanggal pembuatan, 

rincian kegiatan, dan hasil dari kegiatan yang dikerjakan. 

3. Membuat aplikasi yang dapat melaporkan data kinerja Pegawai Negeri Sipil 

pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang ditampilkan secara transparan 

melalui Website. 

 

1.4.2 Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah dan membantu Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kepemudaan 

dan Olahraga dalam proses pembuatan laporan kinerja Pegawai Negeri Sipil. 

2. Mempermudah untuk mengakses laporan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga. 

3. Mempermudah Pegawai Negeri Sipil untuk melihat laporan kinerja yang 

dilaporkan di website. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 
 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang, Jl. Dr. Wahidin No.3, Talang Semut, 

Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121. 
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1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1.    Data Primer  

Menurut Siregar (2013:16), “Data Primer adalah data yang dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian 

dilakukan”. Data primer ini dapat diperoleh dengan cara melakukan interaksi 

langsung dengan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota 

Palembang. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara berikut :  

a. Observasi 

       Menurut Siregar (2013:19), “Observasi atau pengamatan langsung adalah 

kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap 

kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, 

sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian 

tersebut”. Dengan demikian penulis melakukan pengamatan secara langsung 

datang ketempat dan mengumpulkan data secara detail pada Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang. 

b. Wawancara 

Menurut Siregar (2013:18), “Wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan 

alat yang dinamakan panduan wawancara.” Penulis melakukan wawancara 

dengan salah satu pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang 

mengenai aplikasi yang akan dibuat dan informasi mengenai perusahaan yang 

dibutuhkan penulis untuk laporan akhir ini. 

2. Data Sekunder 

Menurut Siregar (2013:16), “Data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau 

digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya”. Pengumpulan data 

sekunder dapat dilakukan dengan cara mempelajari literature, buku-buku, jurnal, 

teori yang mendukung, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan laporan 

akhir ini. Data sekunder juga dapat bersumber dari laporan akhir alumni dari 
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perpustakaan Jurusan Manajemen Informatika atau perpustakaan pusat yang ada 

di Politeknik Negeri Sriwijaya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusuan laporan akhir 

ini, maka laporan akhir ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, secara garis besar 

sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis mengemukakan garis besar mengenai laporan 

akhir ini secara singkat dan jelas tentang latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis menjelaskan uraian mengenai teori-teori serta 

pendapat para ahli yang digunakan dalam penulisan laporan akhir 

ini, terbagi dalam empat sub bab, yaitu teori umum, teori judul,  

teori khusus dan teori program. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang seperti Sejarah, Visi 

dan Misi, Stuktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta hal 

lain yang berhubungan dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Kota Palembang. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menampilkan tentang data hasil penulisan 

yang membahas permasalahan yang menjadi topik utama dari 

laporan akhir ini serta membahas tentang desain dan tampilan 

aplikasi yang telah dibangun. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari laporan akhir 

yang berguna bagi semua pihak dan nantinya akan berguna untuk 

pengembangan lebih lanjut.   


