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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

DISKOMINFO atau Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar 

merupakan suatu lembaga teknis daerah yang bergerak dalam bidang sarana 

komunikasi, informatika, dan hubungan masyarakat. Lembaga tersebut 

dibentuk guna membantu berbagai permasalahan kemasyarakatan dibidang 

komunikasi dan informatika.  

Pada DISKOMINFO memiliki sebuah masalah yaitu bagaimana cara 

menyelesaikan masalah adanya persamaan tugas antar pegawai  yang harus 

diselesaikan karna akan mengganggu pekerjaan pegawai itu sendiri. 

DISKOMINFO juga mempunyai masalah terhadap pencarian dokumen yang 

sudah lama. Waktu pelaksaan tugas yang tidak sesuai membuat pegawai 

tidak efektif dalam bekerja.  

Karena sistem penugasan pada DISKOMINFO yang sekarang tidak efektif 

maka kami mengusulkan sistem informasi penugasan yang baru. Dengan 

judul laporan “Perancangan Pemrograman PHP MYSQL Pada Sistem 

Penugasan Pegawai dan Laporan Pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika”. 
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1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Adanya permasalahan yang ada di identifikasikan masalah sebagai 

berikut : 

1. Adanya persamaan tugas antar pegawai. 

2. Waktu pelaksanaan tugas yang tidak sesuai. 

3. Ketidak efektifan atasan pegawai dalam memberikan tugas kepada 

pegawai. 

4. Kesulitan mencari dokumen yang telah lama berlalu. 

1.2.2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalahan di tempat kerja praktek sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara menyelesaikan masalah adanya persamaan tugas 

antar pegawai . 

2. Bagaimana cara menyelesaikan masalah waktu pelaksanaan tugas 

yang tidak sesuai. 

3. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ketidak efektifan atasan 

pegawai dalam memberikan tugas kepada pegawai. 

4. Bagaimana cara menyelesaikan masalah kesulitan mencari 

dokumen yang telah lama berlalu. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud 

1. Mempermudah dalam melakukan penugasan. 

2. Menyediakan sistem penyimpanan dalam sistem penugasan. 

3. Menyampaikan informasi secara mudah dan cepat serta lengkap. 

4. Membangun sistem penugasan yang efektif. 
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1.3.2. Tujuan 

1. Menghasilkan sistem penugasan pegawai secara terkomputerisasi. 

2. Mempermudah penyimpanan dokumen yang berhubungan dengan 

sistem penugasan.  

3. Memaksimalkan dan mengoptimalkan sistem penugasan dalam 

mendapatkan informasi seputar penugasan sehingga dapat 

meminimalisir informasi yang tidak benar. 

4. Mengimplementasikan sistem penugasan yang di buat dalam 

DISKOMINFO. 

1.4. Batasan Masalah 

1. Membuat tugas hanya bisa dilakukan oleh kepegawaian. 

2. Penugasan hanya bisa di lakukan oleh atasan pegawai. 

3. Atasan bisa menolak tugas dari kepegawaian jika tugas yang di terima 

tidak sesuai dengan divisinya. 

4. Pegawai hanya bisa menerima tugas dari atasan pegawai. 

5. Pendaftaran kepegawaian, atasan pegawai, pegawai hanya bisa 

dilakukan oleh admin (Divisi IT). 

1.5. Lokasi dan Jadwal Kerja Praktek  

 Lokasi pada tempat kerja praktek dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan 

Informatika dan jadwal kerja praktek itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 

24 Juli 2017 sampai dengan 26 Agustus 2017 
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