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BAB I
PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG MASALAH
       Perkembangan teknologi komputer dimasyarakat saat ini sangatlah pesat baik dinegara maju maupun dinegara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Teknologi komputer berfungsi sebagai alat bantu komunikasi dalam kegiatan organisasi. Kantor pemerintah daerah kabupaten merupakan salah satu instansi pemerintah yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam menginformasikan data pegawai. Walau sudah menggunakan bantuan komputer, tetapi pada bagian kepegawaian yang masih menggunakan sistem manual, sehingga kurang efisien dan membutuhkan tenaga serta waktu yang lama, melihat hal ini kantor pemerintah daerah harus mempunyai solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Sekarang kemajuan teknologi dibidang informatika berkembang pesat, oleh karena itu kantor pemerintah daerah kabupaten dapat memanfaatkan kemajuan ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, salah satu kemajuan itu adanya sistem informasi yang dapat digunakan untuk menginformasikan data pegawai yang sedang aktif, yang mengajukan cuti dan yang sedang cuti menggunakan komputer dan tidak dilakukan secara manual.
      Dengan adanya pengolahan data ini, maka segala masalah pekerjaan yang menuntut adanya komunikasi antara atasan dan bawahannya, dapat diatasi secara cepat dan efektif. Peran teknologi informasi sangat banyak sehingga dapat menfasilitasi kebutuhan manusia akan informasi. Hal ini akan memberi pengaruh langsung maupun tidak langsung pada individu, badan usaha, organisasi maupun layanan informasi yang diberikan.

1.2  RUMUSAN MASALAH
Melihat latar belakang permasalahan maka masalah yang dirumuskan yaitu bagaimana mengatasi antrian informasi data pegawai yang sedang aktif, yang mengajukan cuti, yang sedang cuti, dan lamanya pengambilan cuti yang dapat diselesaikan dengan mudah tanpa memerlukan tenaga dan waktu yang lama. 

1.3 RUANG LINGKUP
Sistem pengolahan data ini bersifat intern dimana hanya dapat diakses oleh pegawai, atasan dan bagian kepegawaian. Pengolahan data ini hanya melayani pengajuan dan menginformasikan data pegawai yang sedang aktif, yang mengajukan cuti dan yang sedang cuti. Pengolahan data ini ditunjukkan kepada pegawai yang memiliki atasan, dan tidak ditunjuk kepada pegawai sebagai atasan tertinggi dalam kantor pemerintah daerah tersebut.	
1.4  TUJUAN PENELITIAN
      Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah bagian kepegawaian dalam menangani pengajuan cuti oleh pegawai pemerintah daerah secara cepat, efisien dan efektifitas.



