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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi pada saat ini telah berkembang sangat pesat sehingga 

mempunyai dampak dalam meningkatkan efektivitas dan keefisienan dalam 

melakukan setiap pekerjaan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi, akan memberikan banyak alternatif pemecahan masalah untuk 

memenuhi perubahan gaya hidup dan pola hidup masyarakat dalam memberikan 

informasi serta mencari informasi. Selain itu teknologi merupakan salah satu media 

yang paling efektif dalam memperlancar pertukaran informasi dan melakukan 

pengiriman data baik dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, serta dalam bentuk 

suara secara cepat, tepat dan akurat. Pemberian informasi secara lisan maupun 

selebaran kertas di era globalisasi ini sudah bergeser ke dalam dunia teknologi 

informasi dan komuinkasi. 

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur adalah sebuah 

lembaga pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat di Jawa Timur. Sebagai lembaga pemerintahan, 

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur harus selalu siap 

melayani dan memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat di saat jam 

kerja. 

Dengan cakupan wilayah yang seluas ini maka kegiatan permohonan 

informasi atau pengajuan keberatan informasi memerlukan waktu yang cukup lama.
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Selain membutuhkan waktu yang lama, masyarakat juga diharuskan untuk datang  

langsung ke Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sedangkan tidak semua permohonan 

informasi di setujui oleh DISPORA JATIM. Hal ini menyebabkan miss 

comunication antara pegawai DISPORA JATIM dengan masyarakat bahkan tidak 

sedikit menimbulkan masalah,  terutama dalam bagian PPID. Semua permasalahan 

ini diakibatkan kurangnya informasi dan masih terbatasnya media untuk mengakses 

informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan permohonan informasi di 

DISPORA JATIM. Semua permasalahan ini akan berdampak pada kinerja 

DISPORS JATIM dalam hal pelayanan dan memberi dampak negatif juga terhadap 

masyarakat karena mereka merasa pelayanan pemerintah kurang maksimal.  

Berdasarkan permasalahan yang ada di DISPORA JATIM yakni 

keterbatasan dalam penyampaian informasi dan permohonan informasi serta 

pengajuan keberatan kepada DISPORA JATIM maka, perlu adanya sebuah sistem 

yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat yang ingin mengajukan permohonan 

informasi serta pengajuan keberatan kepada DISPORA JATIM. Maka dibangun 

sebuah Website PPID DISPORA JATIM Website ini memuat beberapa fitur 

diantanya: registrasi pemohon, permohonan informasi, serta pengajuan keberatan. 

Dengan sistem ini masyarakat tidak akan merasa kesulitan dan kekurangan 

informasi jika ingin mengajukan permohonan informasi di DISPORA JATIM.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka rumusan permasalahan adalah membuat sistem informasi yang dapat 
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mengelolah data dan informasi dalam menerima permintaan registrasi, permintaan 

permohonan informasi dan permohonan keberatan agar dapat lebih cepat serta 

menghasilkan laporan transaksi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dan asumsi yang ada dalam laporan ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sistem informasi berbasis web ini hanya mengelolah pendaftaran pemohon 

informasi, permohonan informasi, permohonan keberatan informasi yang 

diajukan oleh pemohon informasi. 

b. Output dari aplikasi ini adalah hasil transaksi pendaftaran, permohonan 

informasi dan permohonan keberatan berupa grafik dan rekap laporan. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang Sistem Informasi Pengelolaan 

data dan Informasi Berbasis Web Pada PPID Dispora Jatim yang dapat 

mempercepat proses permohonan informasi dan menghasilkan laporan rekap 

transaksi berupa grafik. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat diterapkannya Sistem Informasi Pengelolaan data dan Informasi 

Berbasis Web Pada PPID Dispora Jatim adalah sebagai berikut: 

a. Proses Pengelolaan Permohonan Informasi berbasis Web PHP dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh DISPORA Jawa timur. 
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b. Menghasilkan informasi – informasi mengenai Permohonan informasi pada 

PPID DISPORA Surabaya. 

c. Mempererat hubungan antara industri dan perguruan tinggi. 

d. Perusahaan mendapatkan bantuan tenaga dari mehasiswa–mahasiswa yang 

melakukan kerja Praktik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pada penulisan laporan kerja praktik ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang Kerja Praktik, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan Kerja Praktik, waktu dan jangka 

waktu Kerja Praktik, ruang lingkup Kerja Praktik, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab II berisi penjabaran tentang sejarah perusahaan yaitu Dinas 

Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Jawa Timur. Pemahaman proses 

bisnis yang meliputi visi dan misi perusahaan, pengenalan struktur 

organisasi serta deskripsi tugas dari masing – masing bagian yang 

bersangkutan. 

BAB III  LANDASAN TEORI 

Pada bab III berisi tentang landasan teori sistem, informasi, sistem 

informasi, aplikasi berbasis web, pengelolaan data dan informasi dan 

E-goverment. 
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BAB IV  DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Pada bab IV berisi tentang uraian tentang tugas – tugas yang 

dikerjakan pada saat kerja praktik yaitu metodologi penelitian, 

analisis sistem, pembahasan masalah berupa system flow, data flow 

diagram (DFD), entity Relationship, struktur tabel, desain 

Intput/Output, 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab penutup membahas tentang kesimpulan dan saran dari 

seluruh isi laporan ini yang disesuaikan dengan hasil dan 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya.


