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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia telah berubah dalam era digital, perubahan besar dapat dilihat

pada segala bidang, terutama penyampaian informasi yang lebih sistematis

dan informatif. Dengan adanya internet dapat mempermudah pengguna dalam

mengakses informasi yang di butuhkan, internet mampu memberikan

informasi yang mudah diakses oleh semua user, apabila diimplementasikan

dengan tepat internet akan memberikan nilai lebih bagi sebuah pelaku bisnis.

Karena perkembangan zaman yang lebih kompeten, inovasi sangat diperlukan

untuk meningkatkan jumlah produksi atau sekedar mempromosikan sebuah

perusahaan dengan membuat web profile bagi perusahaan tersebut. Yang

bertujuan untuk mempermudahkan user untuk mendapatkan informasi

mengenai perusahaan yang bersangkutan. Website memberikan solusi bagi

dunia usaha guna menjangkau konsumen sebanyak-banyaknya dimana saja

dan kapan saja, tidak terbatas wilayah geografi dan waktu. Website adalah

Media Promosi Online berbentuk page/halaman di media internet, yang

khusus menyediakan kapasitas yang sangat besar bagi perusahaan untuk

menginformasikan data perusahaan seperti; company profile, produk-produk,

jasa-jasa dan masih banyak yang lainnya.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017

merupakan kelanjutan atas tahapan perencanaan pembangunan tahun

sebelumnya. Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 berakhir pada tahun 2015,

sedangkan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 belum ditetapkan,

maka perencanaan pembangunan tahun 2017 yang diwujudkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2017

disusun dengan mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025. Sesuai

tahapan RPJPD, tahun 2017 merupakan tahun ketiga periodisasi RPJMD III
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(Tahun 2015-2019) dengan arah pembangunan adalah Terwujudnya SDM

yang berkualitas, Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju dan

Berdaya Saing, Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Memadai,

Terwujudnya Kehidupan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

dan Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka pihak perusahaan

membutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu

menyampaikan informasi tentang fitur atau lebih mudah menyimpan data-

data penting sebelumnya. Maka dengan kehadiran sebuah Web Sistem

informasi Kantor BAPPEDA Rembang diharapkan mampu memenuhi

kebutuhan tersebut dan menjadi alternatif dalam menyimpan data penting

kantor tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka didapatkan identifikasi

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum adanya Web Sistem informasi Kantor BAPPEDA Rembang pada

untuk menampilkan fitur-fitur data penting.

2. Keterbatasan anggaran untuk media cetak begitu besar maka diperlukan

website untuk menyimpan data kantor secara luas.

C. Batasan Masalah

Bagaimana merancang sarana publikasi/promosi menggunakan sistem

berbasis website yang akan digunakan sebagai media informasi. Selain itu

berdasarkan pada latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah di

atas, maka batasan masalah yang dapat dirumuskan dalam Tugas Proyek ini

adalah :

1. Membahas pembuatan Web Sistem informasi Perubahan APBD sebagai

suatu website yang memberikan kemudahan bagi pengguna yang

membutuhkan.

2. PembuatanWeb Sistem informasi Perubahan APBD yang lebih aman.
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D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penyajian data Perubahan APBD dapat di akses dengan mudah

yang diinginkan Kantor BAPPEDA Rembang ini dapat tersampaikan

dengan baik sehingga dapat digunakan dengan mudah.

2. Bagaimana informasi data pada aplikasi web dapat di update dengan

mudah pada waktu yang diinginkan.

E. Tujuan Proyek

Tujuan dari Manajemen Tugas Proyek ini adalah :

1. Sebagai persyaratan untuk lulus dari mata kuliah Manajemen Tugas

Proyek.

2. Sebagai media untuk latihan sebelum menjalankan tugas akhir atau

pengerjaan skripsi sehingga ada gambaran dalam melaksanakannya.

3. Sebagai pembelajaran dan pengalaman mahasiswa dalam bergelut dengan

organisasi bisnis.

F. Manfaat Proyek

Manfaat Manajemen Tugas Proyek ini antara lain :

1. Bagi Mahasiswa

a. Memberikan peluang kepada mahasiswa dalam hal penawaran

penjualan software pada client.

b. Sebagai sarana penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan

pengalaman kerja.

c. Melatih kedisiplinan, ketepatan kerja, serta kekompakan kerja tim.

d. Sebagai media untuk latihan kepada mahasiswa sebelum menjalankan

tugas akhir atau pengerjaan skripsi sehingga ada gambaran dalam

melaksanakannya.

2. Bagi Instansi

a. Membantu pembuatan Web Sistem informasi Perubahan APBD pada

kantor.

b. Memberikan kemudahan bagi kantor dalam penyajian data Perubahan

APBD.
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G. Metode Pengumpulan Data

Dalam menunjang pencarian fakta dan pengumpulan data guna

pemecahan masalah yang berkaitan dengan kasus ini, diperlukan pemahaman

bagaimana sistem tersebut nantinya bisa dijalankan. Dan untuk mengetahui

bagaimana sistem tersebut berjalan, diperlukan beberapa metode penelitian

untuk memperoleh data yang akurat sehingga menghasilkan suatu sistem

yang baik. Metode-metode tersebu antara lain :

1. Metode Observasi

Metode observasi dilakukan dengan mendatangi langsung kantor atau

tempat, Kantor BAPPEDA Rembang yang beralamat untuk mendapatkan

data.

2. Metode Interview

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab

secara langsung baik dengan lisan maupun tulisan kepada pegawai atau

petugas yang bersangkutan. Metode ini juga bertujuan untuk mendapatkan

data yang konkrit dan lengkap mengenai obyek penelitian yang akan

diolah. Dalam hal ini, kami melakukan wawancara secara langsung kepada

Kepala Kantor BAPPEDA Rembang, Ibu Dwi Wahyuni Hariyati.

Sehingga kami mendapatkan informasi mengenai produk, sejarah dan

kebutuhan system informasi untuk web profil yang akan dibuat.

3. Metode pustaka

Yaitu metode pengumpulan data yang merujuk pada buku-buku yang

bersumber atau yang tersedia di perpustakaan yang dapat mendukung

dalam perancangan sebuah system web penyimpanan data.


