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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Badan Pusat Statistik adalah salahsatu instansi pemerintah yang melayani 

masyarakat dalam menyediakan data statistik yang akurat dan terpecaya. 

Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU 

Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang 

Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 

1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan 

perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti 

menjadi, Badan Pusat Statistik. Adapun materi yang merupakan muatan baru 

dalam UU Nomor 16 Tahun 1997(Lingga Wijaya & Mediriansyah, 2016). 

Peraturan Statistik 19 Mei 1997 menggantikan Undang-Undang Nomor 6 dan 

Nomor 7 tentang Sensus Penduduk dan Statistik. Pada tanggal 17 Juli 1998, BPS 

dibentuk sesuai dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1998 dan 

mengatur tentang tata kerja dan susunan organisasi BPS yang baru. Visi BPS 

Bengkalis adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”.  

 Sebelumnya sistem yang digunakan Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Bengkalis untuk merekrut mitra atau membuka pendaftaran bagi mitra 

menggunakan cara seleksi dan juga wawancara namun dikarenakan di era covid-

19 sekarang ini untuk melakukan tes wawancara secara tatap muka sangat tidak 

efektif dikarenakan harus tertib akan jaga jarak sesuai dengan ketentuan negara 

dan juga sedikit mengalami kesulitan untuk melihat atau mengecek mitra-mitra 

mana yang aktif ataupun tidak dalam menjalankan tugasnya. 

 Mitra dapat berarti rekan, maupun teman serta bisa diartikan kerjasama. 

Kemitraan merupakan upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok 

masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama 

dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran 

masing- masing, suatu kerjasama formal antara individu-individu, Kelompok-

kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan 

tertentu (Erwansyah, 2019).Mitra di BPS Kabupaten Bengkalis ini terdiri dari 
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Mitra yang mengambil data-data dilapangan di wilayah-wilayah yang sudah 

ditentukan BPS Kabupaten Bengkalis yang mana melakukan berbagai macam 

sensus ataupun survei untuk mengumpulkan data-data yang akurat dan sesuai 

dengan pencatatan yang terjadi dilapangan lalu mitra yang mengelola data,mitra 

ini melakukan pengolahan data yang sudah dilakukan oleh mitra yang mengambil 

data dilapangan yang mana mitra yang mengelola data ini mengecek kembali 

apakah data-data tersebut benar atau tidak dari hasil yang di ambil dilapangan dan 

juga mengecek kekeliruan data yang di data. 

 Dikarenakan di instansi ini sebelumnya belum ada sistem untuk melakukan 

pendaftaran untuk mitra dan juga belum ada sistem untuk melihat apakah mitra-

mitra sebelumnya aktif atau tidak dalam melakukan tugasnya maka untuk 

membantu dan mempermudah staff yang ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Bengkalis dibuatlah sebuah rancangan aplikasi yang mana bertujuan 

mempermudah pegawai dalam mencari mitra lalu menseleksi mitra mana yang 

pengalaman sensusnya bagus dalam pengambilan data dilapangan maupun 

mengolah data sensus dan juga membantu para pegawai untuk melihat mitra mana 

saja yang aktif atau tidak dalam menjalankan tugasnya. 

 Dan juga untuk calon mitra yang ingin mendaftar ke Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Bengkalis ini harus mengikuti seleksi-seleksi seperti wawancara dan 

memenuhi persayaratan yang telah di beritahukan oleh pihak Badan Pusat 

Statistik.  

Untuk itu perlu dirancang suatu aplikasi yang dapat membantu kantor 

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pemilihan terhadap mitra kerja 

yang telah berpengalaman untuk melaksanakan setiap kegiatan sensus dan juga 

mengelola data-data mitra yang aktif atau tidak dalam menjalankam tugasnya 

sebagai pendata lapangan ataupun mengelola data sensus. Berdasarkan 

permasalahan diatas maka penulis tertarik memberikan solusi untuk memecahkan 

permasalahan yang terjadi pada kantor Badan Pusat Statistik (BPS) dengan 

mengangkat judul”APLIKASI PENGOLAHAN DATA MITRA PADA 

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS BERBASIS 

WEB”. Yang mana mitra-mitra yang sudah diseleksi dan melakukan wawancara 
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secara daring dengan koordinator yang bertanggung  jawab atas penerimaan mitra 

dan mitra dapat diinformasikan untuk bekerja dibagian yang sudah di tentukan 

oleh koordinator tersebut. 
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1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah dapat dirumuskan batasan masalah 

pada mitra,maka penulis membatasi penelitian yang membahas data mitra dalam 

melakukan sensus dan pencarian mitra yang berpengalaman dan pernah 

menangani sensus-sensus yang ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. 

1.3 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang yang didapat yaitu : 

1. Kendala seperti apa dalam mencari mitra yang berpengalaman dalam 

melakukan sensus? 

2. Bagaimana cara untuk mengetahui kinerja mitra tersebut bagus atau 

tidak? 

3. Bagaimana perekapan data mitra aktif atau tidak? 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun dan merancang sebuah 

aplikasi pendaftaran dan pengolahan data untuk mitra kerja di Badan Pusat 

Statistik kabupaten Bengkalis agar lebih mempermudah dalam mencari data mitra 

yang tepat untuk menangani sensus-sensus dan mengelola apakah mitra tersebut 

masih aktif atau tidak dalam menjalankan tugasnya. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang terdapat dari tugas akhir ini yaitu : 

1. Membantu proses dalam pencarian mitra yang berpengalaman dalam 

pengambilan data dilapangan maupun pengolahan di berbagai sensus. 

2. Dapat membantu instansi dalam menseleksi kinerja dari masing-

masing pendaftar sebagai mitra kerja di Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Bengkalis. 

3. Membantu data pengolahan pendaftaran tanpa harus dengan cara 

manual dan bisa menggunakan website yang sudah di buat. 

4. Memberikan informasi terkait data dari pendaftaran mitra tersebut. 
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5. Dapat mempermudah pegawai dalam mencari mitra kerja yang mana 

kinerja dan pengalamannya bagus dalam pengambilan data di 

lapangan maupun mengolah data dari hasil sensus atau survei. 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam aplikasi Pendaftaran Mitra Di Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis Berbasis Website yaitu melakukan 

identifikasi masalah seperti metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan 

data-data yang akan akan diperlukan dalam pembuatan aplikasi. kemudian metode 

yang digunakan penulis yaitu menganalisis sistem yang mana mengidentifikasi 

dan mengevaluasi berbagai macam permasalahan maupun hambatan yang terjadi 

sehingga dapat dilakukan perbaikan atau perkembangan. Analisa sitem terbagi 

menjadi dua, yaitu analisa sistem yang sedang berjalan dan analisa sistem yang 

diusulkan. Data tersebut akan diolah menjadi sebuah aplikasi yang akan dirancang 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework laravel dan 

menggunakan MySql sebagai sistem manajemen basis data. Selanjutnya 

Menganalisa sistem, merancang aplikasi, membuat aplikasi, menguji aplikasi dan 

pembuatan Laporan tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.1 Metode Penyelesaian 

Sumber : Data Olahan 

Identifikasi dan Perumusan masalah 

Pengumpulan Data 

Analisa sistem 

Perancangan aplikasi

Pengujian aplikasi

Hasil
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