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PROPOSAL PENELITIAN 

IMPLEMENTASI METODE RAD DALAM PENGEMBANGAN 

SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN KABUPATEN OGAN 

KOMERING ULU 

 

 

 

 

I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat saat ini 

sangat berpengaruh terhadap kemajuan dalam sebuah organisasi, baik organisasi 

pemerintah maupun swasta.Untuk menjalankan sebuah organisasi dengan baik 

maka diperlukan manajemen yang tepat dan dalam mengelolanya dibutuhkan 

informasi yang teliti, tepat dan cepat.Hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil 

akhir yang dikelolah organisasi tersebut. 

Suatu sistem adalah kombinasi sumber daya (entitas) untuk mengkonversi 

input menjadi output atau informasi. Dalam setiap sistem, masing-masing bagian 

sistem saling berkoordinasi untuk menyelesaikan suatu tugas, pekerjaan ataupun 

fungsi. informasi yang dihasilkan ditujukan ke bagian organisasi yang relevan 

ataupun pihak yang membutuhkan informasi tersebut. 

Badan Kepegewaian Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini untuk 

mencapai terciptanya good governance masi mengalami kendala pada tahapan 

implementasi, kendala tersebut terutama yang berkaitan dengan informasi 

kepegawaian. Kendala yang ada antara lain mulai dari pencatatan informasi 

pegawai seperti riwayat pegawai, mutasi pegawai, pegawai pengsiun dan 
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informasi laporan pegawai secata menyeluruh. Mengingat pentingnya proses-

proses tersebut bagi kelancaran berjalannya roda organisasi maka dibutuhkanlah 

sebuah sistem informasi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Karna 

dengan sistem informasi dapat terciptanya keakuratan informasi pegawai yang ada 

pada kabupaten Ogan Komering Ulu.an 

untuk mendapatkan sistem informasi yang sesuai kebutuhan badan 

kepegawaian Kabupaten OKU, maka dibutuhkanlah sebuah metode 

pengembangan sistem informasi, penggunaan metode tersebut agar terciptanya 

sistem informasi yang baik sesuai dengan kebutuhan. Metode yang digunakan 

adalah metode rapid application development (RAD). Metode RAD digunakan 

untuk mengembangakan sistem informasi kepegawaian kabupaten Ogan 

Komering Ulu ini dikarnakan metode RAD sendiri memiliki kelibihan yanga 

dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian ini, kelebihan 

metode RAD antara lain adalah meminimalkan kesalahan-kesalahan, keterlibatan 

user dan mempercepat waktu pengembangan sistemNoertjahyana (2002:75). 

 Dilandasi pada uraian diatas maka dalam penelitian ini peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan topikimplementasi metode rapid application 

development (RAD) pada pengembangan sistem informasi kepegawaian 

Kabupaen Ogan Komering Ulu.Dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat 

berguna atau bermanfaat bagi Badan Kepegawaian Kabupaten Ogan Komering 

Ulu dalam mengelolah data kepegawaian dan bagi para pegawai Kabuppaten 

Ogan Komering Ulu itu sendiri. 

 



 3 

1.2. Perumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimanamengimplementasikan metode rapid application development (RAD) 

pada pengembangan sistem informasi kepegawaian kabupaten Ogan Komering 

Ulu?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar pembahasan lebih terarah, maka batasan masalah pada penelitian ini 

adalah hanya melakukan implementaspati metode rapid application development 

(RAD) pada pengembangan sistem informasi kepegawaian Kabupaten OKU  yang 

terdiri dari lima (5) tahapan yaitu Setiawan (2011:5): 

1. Bussinessmodeling 

2. Data modeling 

3. Process modeling 

4. Application generation 

5. Testing and turnover 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian tugas akhir ini dengan tujuan untuk : 

1. Mengimplementasikan metode rapid application development (RAD) pada 

pengembangan sistem informasi kepegawaian kabupaten OKU.  

2. Mengembangakan sistem informasi untuk mendukung kebutuhan 

informasi kepegawaian yang ada pada Kabuapaten OKU.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat antara 

lain sebagai berikut: 

1. Memudahkan proses pengelolaan data kepegawaian pada Badan 

Kepegawaian Kabupaten OKU.  

2. Memudahkan Badan Kepegawaian Kabupaten OKU dalam membuat 

laporan pegawai yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat.  

3. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembang sistem informasi 

kepegawaian. 

 

 

II TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Tinjauan Umum 

2.1.1 Visi Kabupaten OKU 

 Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama dengan melibatkan 

seluruh eksponen pegawai dilingkuangan Bappeda Kabupaten Ogan Komering 

Ulu adalah “MENJADIKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

SEBAGAI ACUAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG MAMPU 

MEWUJUDKAN VISI JANGKA MENENGAH DAERAH” 

Visi tersebut merupakan upaya optimalisasi peran fungsi perencanaan 

pembangunan daerah dalam menghadapi tantangan otonomi daerah, sehingga 

akan memberi inspirasi dan motivasi tata kerja organisasi. 
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2.1.2 MisiKabupaten OKU 

 Guna mewujudkan visi yang telah disepakati, maka Bappeda Kab. Oku 

memiliki Misi sebagai berikut: 

a. menyusun rencana pembangunan daerah secara demokratis; 

b. meningkatkan keserasian rencana pembangunan daerah lintas sektoral, 

lintas wilayah/tingkatan pemerintahan, dan anta perangkat daerah lainya 

melalui kerja sama dan partisipasi masyarakat. 

c. Meningkatkan kapasitas Bapedda sebagai institusi perncanaan 

pembangunan dalam rangka mewujutkan institusi perencanaan yang 

kredibel. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Metode 

Perancangan sistem adalah cara bagaimana sebuah sistem dapat memenuhi 

kebutuhan informasi yang telah dibutuhkan oleh analisa sistem Laudon 

(1998:400). Perancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang 

diperlukan oleh sistem baru. Apabila sistem tersebut berbasis komputer, 

perancangan dapat menyertakan spesifikasi peralatan yang akan digunakan 

McLeod (2001:192).  

Dari teori-teori diatas dapat dikatakan bahwa perancangan adalah 

bagaimana menentukan sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan informasi 

menggunakan proses yang sesuai sehingga didapat hasil yang diharapkan. 
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2.2.2 Implementasi 

Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat 

kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia 

memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.Implementasi 

adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat 

berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan 

yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan ke negaraan 

(Webster dalam Wahab, 2005:64). 

2.2.3 Rapid Application Development (RAD) 

Rapid Application Development (RAD) adalah salah satu alternatif dari System 

Development Life Cycle digunakan untuk mengatasi keterlambatan dalam proses 

development. Keunggulan  metode ini menggabungkan teknik SDLC,Prototyping 

teknik  joint application development (JAD)  dan computer aided software 

engineering (CASE Tools) yang bertujuan untuk membuat sistem dalam waktu 

singkat (kurang dari 6 bulan ). RAD melibatkan user pada proses desain 

menyebabkan kebutuhan user dapat terpenuhi dengan baik dan secara otomatis 

kepuasan user sebagai pengguna sistem semakin meningkat.RAD melibatkan user 

dalam proses testing sehingga dapat memangkas proses development yang 

panjang untuk  dapatdeliver on schedule(Aditya: 2011).Berikut adalah fase yang 

terdapar pada RAD: 
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1. Bisnis Modeling 

Bisnis modeling memfokuskan pada pencarian informasi apa yang 

dibutuhkan proses bisnis, Informasi apa saja yang dihasilkan, siapa yang 

membuat informasi tersebut, Informasi itu dibutuhkan siapa saja dan 

siapa yang memproses informasi tersebut. 

2. Data Modeling, Aliran informasi yang telah didefinisikan disempurnakan 

lagi menjadi kumpulan object data, yang   dibutuhkan untuk mendukung 

sistem tersebut. Karakteristik (Atau atribut) masing-masing object 

diidentifikasi dan relasi antara object tersebut didefinisikan. 

3. Proses Modeling, Object data yang telah didefinisikan ditransformasi 

untuk mendapatkan aliran informasi yang mungkin    

mengimplementasikan fungsi bisnis. Deskripsi proses dibuat untuk 

menambah, modifikasi, penghapusan, atau pencarian object data. 

4. Application Generation, Pekerjaan proses RAD dilakukan dengan 

menggunakan kembali komponen program yang sudah ada (jika 

memungkinkan) atau membuat komponen yang bisa dipergunakan 

kembali (jika memungkinkan). Untuk itu, dibutuhkan (automated tool) 

untuk pembuatan software tersebut. 

5. Testing & Turnover, Karena proses RAD mempergunakan kembali 

komponen yang sudah ada, maka beberapa komponen program telah 

teruji. Hal ini bisa mengurangi waktu pengujian secara keseluruhan, 

akan tetapi komponen harus tetap di uji. 
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2.2.4 Sistem 

Menurut Jogiyanto (2005:638) “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersamasama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan sasaran yang tertentu”. Suatu 

sistem mempunyai karakteristik yaitu komponen sistem (componenents), batasan 

system (boundary), lingkungan sistem (environments), penghubung sistem 

(interface), Masukan sistem (input), pengolahan (processing), keluaran sistem 

(output), sasaran (objective) dan tujuan (goal).Sedangkan system menurut 

Mulyadi (2008 : 2) adalah “sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan 

lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.” 

2.2.5 Informasi 

Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang 

penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat tiu 

juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Menurut Jogiyanto 

(2009:692) “ Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”. Suatu informasi dikatakan 

bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk 

mendapatkannya.Sedangkan kualitas dari informasi tergantung dari tiga hal yaitu 

informasi harus akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. 
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2.2.5 Pegawai 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Muhammad Ali), kata pegawai berarti 

orang yang bekerja pada pemerintah (Perusahaan dan sebagainya) Sedangkan 

negeri berarti “negara“ atau “pemerintah“ Jadi pegawai negeri adalah orang yang 

bekerja pada pemerintah atau negara“. Di dalam Undang-Undang Nomor 8/1974 

tentang pokok-pokok kepegawaian memberikan dua perumusan Pegawai Negeri. 

1. Dinyatakan pada pasal 3 undang-undang Nomor 8/1974 yang menyatakan: 

Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi 

masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah dan pembangunan.  

2. Terdapat pada pasal 1 sub a Undang-Undang Nomor 8/1947 tentang 

pokokpokok kepegawaian, merumuskan pegawai negeri sebagai berikut: 

“Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat 

oleh pejabat yang berwenang dan disetai tugas negara lainnya, yang 

ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”. 

2.2.5 Relational database management sistem (RDBMS) 

 Menurut kurniasari (2010:6) relational database management sistem 

(RDBMS)adalah  sebuah program komputer (atau secara lebih tipikal adalah 

seperangkat program komputer) yang didisain untuk mengatur/memanajemen 

sebuah basisdata sebagai sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur, dan 

melakukan operasi-operasi atas data atas permintaan penggunanya. Contoh 
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penggunaan DBMS ada banyak sekali dan dalam berbagai bidang kerja, misalnya 

akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan lain sebagainya. 

 Meskipun pada awalnya DBMS hanya dimiliki oleh perusahaan-

perusahaan berskala besar yang memiliki perangkat komputer yang sesuai dengan 

spesifikasi standar yang dibutuhkan (pada saat itu standar yang diminta dapat 

dikatakan sangat tinggi) untuk mendukung jumlah data yang besar, saat ini 

implementasinya sudah sangat banyak dan adaptatif dengan kebutuhan spesifikasi 

data yang rasional sehinggal dapat dimiliki dan diimplementasikan oleh segala 

kalangan sebagai bagian dari investasi perusahaan. 

 

2.3.  Penelitian Sebelumnya 

 Penelitian yang dilakukan dengan topic system informasi atau metode rapid 

application development telah banyak dilakukan diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Noertjahyana (2002) dengan judul Studi Analisis Rapid Aplication 

Development (RAD) Sebagai Salah Satu Alternatif Metode Pengembangan Perangkat 

Lunak, dimana pada penelitian tersebut membahas secara rinci mengenai metode RAD 

terutama masalah keunggulan yang bisa didapatkan dengan menggunakan metode ini 

adalah kecepatan, ketepatan, dan biaya yang relatif lebih rendah dibanding dengan 

metode konvensional. Peneltian lain yang dilakukan berkaitan dengen penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti saat ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Yogaswara (2010) 

yang berjudul Kontribusi Manajerial Kepala Sekolah Dan Sistem Informasi Kepegawaian 

Terhadap Kinerja Mengajar Guru. Dimana penelitian ini secara fokus mengkaji kontribusi 

kemampuan manajerial kepala sekolah dan sistem informasi kepegawaian terhadap 

kinerja mengajar guru pada sekolah menengah pertama negeri.Metode penelitian yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi
http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_sumber_daya_manusia
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digunakan yaitu deskriptif analisis.Pelaksanaan penelitian dilakukan pada guru sekolah 

menengah pertama negeri di Kecamatan Purwakarta yaitu sebanyak 128 guru. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan antara kemampuan 

manajerial kepala sekolah terhadap kinerja mengajar guru pada kategori sedang (45,10%) 

dan sistem informasi kepegawaian terhadap kinerja mengajar guru pada kategori rendah 

(61,60%) dan kemampuan manajerial kepala sekolah dan system informasi kepegawaian 

secara bersama-sama terhadap kinerja mengajar guru pada kategori sedang (65,30%). 

 

III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

 Waktu penelitian ini dimulai pada april 2013 sampai dengan September 

2013. Sedangkan tempat penelitian adalah badan kepegawaian daerah kabupaten 

Ogan Komering Ulu yang berlamat di Jl. A. Yani Km. 7 Kemelak Telp.0735-

320057 Baturaja. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

a. Hardware 

Kebutuhan perangkat keras (hardware) yang diperlukan untuk melakukan 

penelitian ini adalahLaptop,Printer,Scannerdan Camera 

b. Software 

Kebutuhan perangkat lunak yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Microsoft Windows 7, sebagai sistem operasi. 

2. Microsoft Internet Explorer, sebagai browser. 
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3. MySQL, sebagai aplikasi basis data. 

4. Microsoft Office, sebagai aplikasi pengolahan data untuk penulisan 

penelitian. 

 

3.3. Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

karena penulis rasa bahwa permasalahan yang sedang penulis teliti sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

OKU. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa cara 

yaitu : 

3.4.1  Studi Pustaka 

 Merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membaca dan mempelajari buku-buku, makalah ataupun refrensi lain yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 

3.4.2 Wawancara 

 Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya 

jawab atau dialog secara langsung dengan pihak badan kepegawaian daerah 

kabupaten Ogan Komering Ulu. 
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3.4.3  Pengamatan 

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

pengamatan dan pencatatan langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang 

dibahas. Disini penulis mengamatipengelolaan data pegawain yang ada pada 

badan kepegawaian daerah kabupaten Ogan Komering Ulu. 

3.4.4 Dokumentasi 

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen baik berupa laporan maupun dokumen 

lainnya yang didapat dari badan kepegawaian daerah kabupaten Ogan Komering 

Ulu. 

 

3.5. Metode Pengembangan Sistem 

 Metodepengembangan system informasi pada penelitian ini adalah 

menggunakan metode RAD, dimana metode RAD tersebut memiliki tahapan yang 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Bussinessmodeling 

Pada tahapan business process pekerjaan yang dilakukan adalah analisis 

proses bisnis dari data kepegaiwan kabupaten OKU, informasi apasaja 

yang dikelolah, sumber informasi yang didapat dan pengguna dari sistem 

informasi kepegawaian kabupatenOKU. 

2. Data modeling 

Pada tahapan ini pekerjaan yang dilakukan adalah mendefinisikan dari fase 

business modelingdisaring ke dalam serangkaian objek data yang 
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dibutuhkan untuk menopang bisnistersebut.Pemodelan data yang dibuat 

adalah berdasarkan data pegawai kabupaten OKU. 

 

3. Process modeling 

Pada tahapan process modeling pekerjaan yang dilakukan adalah membuat 

alur proses dari sistem informasi kepegawaian kabupaten OKU. Alur 

proses yang dibuat tersebut mencakup menambah, memodifikasi, 

menghapus, atau mendapatkan kembali sebuah objek data. 

 

4. Application generation 

Tahapan application generation pekerjaan yang dilakukan adalah 

melakukan penkodean atau implementasi dari processmodeling dan 

datamodeling. Pengkodean tersebut dapat dilakukan dengan cara 

menggununakan  kembali kode-kode yang telah ada sebelumnya (reused). 

5. Testing and turnover 

Pada tahapan testing, pekerjaan yang dilakukan adalah melakukan 

pengujian sistem informasi kepegawaian yang telah dibuat.Pengujian 

tersebut dilakukan sistem informasi kepegawaian yang memiliki 

komponen baru.Pengujian tersebut dilakukan secara menyeluruh baik 

berdasarkan unit atau modul sistem informasi kepegawaian. 
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 IV JADWAL PENELITIAN 

No Kegiatan 
April Mei Juni Juli Agustus September 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan Proposal                         

2 Ujian Proposal                         

 Implementasi Metode RAD                         

 Bussinessmodeling                         

 Data modeling                         

 Process modeling                         

 Application generation                         

 Testing and turnover                         

3 Ujian Komprehenship                         

4 Perbaikan Skripsi                         

5 Bimbingan                         

 Keterangan : 

   : Yang Dilakukan 

   : Tidak Dilakukan 
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