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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi terjadi sangat cepat. Setiap saat bermunculan 

teknologi baru yang memberi nilai tambah pada teknologi yang sudah ada. Berbagai 

kemudahan, kenyamanan, dan hal-hal lain yang tidak mungkin dilakukan di masa lalu 

telah terjadi sekarang. Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi 

pemanfaatannya secara luas membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan 

pendayahgunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat [1]. 

Dengan kemampuannya untuk mengumpulkan seluruh pengetahuan dan mencarinya 

dengan cepat, telah menciptakan perubahan pada proses dan mekanisme bagaimana 

seseorang menerima, menyimpan dan menyebarluaskan pengetahuannya [2]. Dalam 

tugas akhir ini akan dibuat sebuah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang 

terkomputerisasi serta dapat digunakan untuk manajemen sumber daya manusia secara 

terpadu pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah.  

SIMPEG yang merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Kepegawaian atau 

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri 

atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah, dan perangkat 

lunak. Perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat 

komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan, dan saling menentukan dalam 

rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian [4]. Dengan berdasar pada “SK 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah” [5]. 

Penerapan sistem informasi manajemen dalam lembaga negara atau organisasi publik, 

akan memudahkan lembaga tersebut dalam mengelola berbagai data yang diperlukan 

untuk menjadi informasi yang bermanfaat, baik bagi internal organisasi maupun bagi 

kalangan yang berada diluar organisasi [3]. Informasi yang benar, akurat dan dapat 
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dipertanggungjawabkan akan memberikan penilaian yang baik bagi masyarakat 

terhadap kinerja lembaga publik, serta memberikan dukungan moral terhadap lembaga 

publik tersebut. 

Sebuah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang 

terkomputerisasi dapat digunakan dalam manajemen sumber daya manusia secara 

terpadu. Untuk organisasi seperti Badan Biro Kepegawaian yang mempunyai banyak 

sub-instansi yang secara geografis terpisah, dapat menggunakan media website sebagai 

penghubung komunikasi data.  

Selain itu manajemen pegawai yang bersifat pencatatan, data kepegawaian juga 

digunakan bagi pihak eksekutif institusi pemerintahan untuk menilai kinerja, 

perencanaan sumber daya manusia, atau perubahan status kemampuan dan karir. Sistem 

dapat digunakan pula sebagai proyeksi sumber daya manusia ke depan. Untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 

Kabupaten Maluku Tengah, maka akan dibuat sebuah sistem aplikasi perangkat lunak 

berbasis web yang dirancang untuk mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja 

kepegawaian pemerintah daerah dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 43 

Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian [6]. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang ingin diselesaikan 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana membangun sistem yang dapat memberikan informasi yang akurat 

serta tepat waktu pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 

Maluku Tengah? 

b. Bagaimana melakukan pencatatan dan memberikan informasi data kepegawaian 

dengan media web? 
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1.3   Batasan Masalah 

 Berikut merupakan batasan-batasan masalah yang dicakup dalam Tugas Akhir 

ini, antara lain: 

a. Data digunakan adalah data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 

Kabupaten Maluku Tengah. 

b. Sistem dibangun berbasis web. 

c. Tidak mencakup keamanan data.  

 

1.4  Tujuan 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Tugas Akhir adalah 

sebagai berikut: 

a. Membangun sistem yang dapat memberikan informasi yang akurat serta tepat 

waktu pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku 

Tengah. 

b. Melakukan pencatatan dan memberikan informasi data kepegawaian dengan 

media web. 

 

1.5  Metodologi 

 Metodologi proses pelaksanaan Tugas Akhir terdiri dari studi literatur, 

pengumpulan data, analisis desain sistem, implementasi perangkat lunak, uji coba dan 

evaluasi serta penyusun laporan Tugas Akhir. Berikut merupakan alur dari metodologi 

pengerjaan Tugas Akhir. 

 

    Gambar1 : Metodologi Pengerjaan 
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1.5.1  Studi Literatur  

 Pada tahap ini dilakukan penggalian teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan yang sedang di kaji. Studi literatur ini meliputi pemahaman mengenai 

pengelolaan data serta pemahaman terhadap perangkat lunak yang akan digunakan. 

 

1.5.2  Pengumpulan Data 

 Tahap berikutnya yaitu melakukan pengumpulan data-data yang akan digunakan 

untuk proses pembuatan aplikasi. Dalam hal ini data yang dikumpulkan merupakan data 

dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah. Dari data 

yang dikumpulkan tersebut akan dibuat sebuah perencanaan manajemen kepegawaian. 

 

1.5.3  Analisa Desain Sistem 

 Pada tahap ini dilakukan mengenai proses pembuatan aplikasi yang 

digambarkan dengan menggunakan diagram, agar alur proses sistem dapat lebih mudah 

dipahami.  

    

1.5.4  Implementasi Perangkat Lunak  

 Melakukan desain sistem dengan menggunakan diagram UML. Setelah itu 

membangun aplikasi berbasis web menggunakan framework CodeIgniter (CI) dengan 

beberapa bahasa pemrograman seperti HTML, CSS serta Java Script. 

 

1.5.5  Uji Coba dan Evaluasi 

 Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. Pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem mampu memberikan solusi manajemen 

kepegawaian kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku 

Tengah. Selain itu pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah user dapat memahami 

antarmuka sistem. Dalam melakukan pengujian yaitu menguji aplikasi dengan 

menggunakan kuisioner dan pengujian blackbox.  
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1.5.6  Pembuatan Laporan 

 Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi hasil pembuatan sistem. 

Sehingga dapat dipergunakan untuk pengembangan atau penelitian lanjutan.  

 

1.6  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini di bagi dalam beberapa bab antara 

lain, sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan Tugas Akhir yang berjudul 

“Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 

Kabupaten Maluku Tengah”, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang 

dikaji, sehingga dapat mendukung secara teknis pengerjaan aplikasi. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan perancangan aplikasi yang akan di buat. Perancangan tersebut 

meliputi perancangan data, perancangan arsitektur dan perancangan antarmuka dari 

sistem. Dari bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk 

implementasi coding program dan pengujian. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

Bab ini merupakan implementasi atau pembuatan aplikasi, aplikasi yang dibuat sesuai 

dengan perancangan sistem yang dibuat pada bab III. Pada bab ini akan dilakukan 

pengujian dengan melihat kebutuhan awal sistem dengan hasil pengerjaan. Selain itu 

pengujian juga dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan pengujian blackbox.   

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat di ambil dari aplikasi yang telah di buat serta 

saran-saran membangun yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem di masa 

mendatang. 


