
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, hampir semua 

aspek dalam kehidupan tidak dapat terhindar dari penggunaan teknologi. 

Teknologi informasi memagang peranan yang sangat penting untuk membantu 

aktivitas kerja sehingga banyak orang-orang yang ikut terjun kedalam dunia 

teknologi informasi karena dalam segi kehidupan masyarakat pasti akan terlibat 

dalam komunikasi dan informasi. Hal tersebut memicu suatu perusahaan ataupun 

instansi pemerintahan untuk mengunakan teknologi informasi yang maju guna 

mempermudah kinerja kerja dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya saja pada Pusat 

Data dan Informasi Kementerian Pertahanan yang menggunaan teknologi sebagai 

alat untuk pengolahan data penilaian angka kredit personil pranata komputer. 

Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan adalah unit kerja setingkat 

eselon dua, merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian 

Pertahanan di bidang data dan informasi yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Menteri Pertahanan melalui Sekretaris Jenderal dan dipimpin oleh 

seorang kepala. Pada Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan terdapat 

personil pranata komputer yang berjumlah 17 personil. Pranata komputer adalah 

pegawai negeri sipil yang bertugas secara penuh untuk melakukan kegiatan sistem 

informasi berbasis komputer. Sedangkan angka kredit adalah satuan nilai dari tiap 

kegiatan yang telah dicapai oleh personil pranata komputer sebagai penilaian 

prestasi kerja. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, ada suatu kendala 

dalam proses pembuatan laporan nilai angka kredit personil pranata komputer 

yang masih menggunakan microsoft excel, dan juga dalam pembuatan laporan 

nilai angka kredit setiap personil harus memberi data nilai yang telah ia dapat 

kepada seorang admin pranata komputer untuk di menambahkan nilai angka 

kredit tersebut. Nilai angka kredit tersebut berguna bagi personil pranata komputer 

untuk naik jabatan ataupun naik pangkat dengan syarat-syarat lainnya.  
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Dengan berkembangnya teknologi pembuatan laporan nilai angka kredit 

personil pranata komputer tersebut dinilai kurang efisien sehingga membuat 

beberapa personil tidak memberikan nilai angka kredit yang telah di dapatkan 

kepada admin. Berdasarkan masalah diatas dibutuhkan sebuah media berupa situs 

web sebagai sistem penilaian angka kredit untuk dapat meningkatkan pengolahan 

data yang lebih efektif dan efisien.  

1.2. Identifikasi Masalah 

Setelah melakukan pengamatan di Pusat Data dan Informasi Kementerian 

Pertahanan khususnya terkait dengan proses penginputan angka kredit, maka 

didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Pembuatan data nilai angka kredit pada personil pranata komputer yang 

mengharuskan setiap personil memberikan nilai yang telah didapatkan 

kepada admin dan data tersebut disimpan menggunakan Microsoft 

Excel dinilai kurang efektif. 

1.3. Ruang Lingkup 

Permasalahan yang dibahas terbatas pada sistem informasi yang dibangun 

meliputi: penginputan nilai angka kredit personil pranata komputer, pembuatan 

laporan angka kredit dari tahun ke tahun berikutnya, serta kenaikan pangkat 

personil peranata komputer. 

1.4. Luaran yang diharapkan 

Luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebuah aplikasi penilaian 

angka kredit personil pranata kompter berbasis website yang nantinya dapat 

memberikan kemudahan bagi seburuh pengguna aplikasi dalam penambahan data 

nilai angka kredit, pembuatan dan melihat laporan, mengetahui kenaikan pangkat 

personil. 

1.5. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Tujuan dibuatnya aplikasi penilaian angka kredit ini agar memberi 

kemudahan bagi semua penguna aplikasi dalam penginputan nilai, pembuatan 

laporan pada personil pranata komputer serta mengetahui personil yang bisa naik 

pangkat. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah: 
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a. Iptek 

Memahami dan mengembangkan aplikasi komputer yang telah dibangun, 

khususnya sistem komputer berbasis website. 

b. User 

Memudahkan semua pengguna dalam menggunakan aplikasi ini, juga 

memudahkan dalam melihat hasil laporan angka kredit. 

1.6. Metodet Penulisan 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu: 

a. Studi Pustaka 

Penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh aspek-

aspek teoritis dalam pengumpulan data dan informasi, dengan 

mempelajari buku-buku dan catatan lainnya yang berhubungan dengan 

permasalahan yang sedang dibahas. 

b. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara langsung pada sumber data untuk 

menghasilkan informasi yang lengkap dan jelas yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang dibahas. 

c. Observasi 

Peneliti melakukan observasi sebagai teknik pengumpulan data 

denganlangsungmelihat dan dapat melakukan langsung dari kegiatan yang 

dilakukan oleh pengguan sistem.  

1.7. Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini penulis akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai 

bab-bab yang akan diuraikan sehingga pembaca akan mengetahui secara umum isi 

dari Tugas Akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, 

antara lain. 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bagian ini berisi gambaran umum penulisan yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, ruang lingkup,  

dan tujuan, luaran yang diharapkan, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB 2 LANDASAN TEORI  

Bab ini berisiteori-teori dasar yang berhubungan dengan objek yang 

diteliti yaitu perancangan sistem penilaian angka kredit personil pranata 

komputer berbasis websitedan akan menjadi acuan dalam melakukan 

penelitian ini. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bagian ini berisi gambaran alur penelitian serta berisi penjelasan 

tahapan-tahapan penelitian. 

BAB 4 ANALISA SISTEM DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisi tentang profil Kementerian Pertahanan, sistem berjalan, 

analisis permasalahan, dan rancangan umum sistem usulan yang diajukan 

oleh penulis. 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan atas uraian-uraian pada bab-bab terdahulu 

serta saran yang dapat berguna dan bermanfaat untuk pengembangan 

selanjutnya. 
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