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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan ilmu teknologi dan informasi yang sangat pesat

akhir-akhir ini telah membawa banyak perubahan hampir diseluruh bidang

kehidupan manusia. Perkembangan teknologi tidak lepas dari kebutuhan akan

informasi. Dapat dikatak an era sekarang adalah era dimana informasi menjadi

kebutuhan utama disuatu instansi baik instansi swasta, pemerintah atau

perusahaan yang berskala kecil, menengah ataupun atas.

Salah satu pemanfaatan teknologi informasi adalah menggunakan komputer

sebagai alat atau sarana untuk melakukan pemrosesan data yang cepat, tepat, dan

akurat sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Maka, tidak heran

apabila banyak perusahaan-perusahaan maju yang menggunakan komputer

sebagai sarana untuk pengolahan data.

Dinas Pertanian Kota Pangkalpinang adalah unit yang bertugas merumuskan

kebijakan teknis bidang Pertanian dan melaksanakan tugas teknis operasional

bidang pertanian. Dinas Pertanian merupakan gabungan dari Dinas Pertanian dan

Peternakkan. Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai

urusan-urusan Pemerintah Bidang Pertanian bedasarkan asas otonomi dan

pembantuan yang diserahkan oleh walikota.

Salah satu unit kerja yang ada di Dinas Pertanian adalah bagian

kepegawaian yang mengelola bidang kepegawaian yang tugasnya menangani

masalah kepegawaian seperti mutasi, Cuti, Gaji Berkala, Pensiun Dll. Adapun

kondisi yang terjadi pada badan pemerintah diantaranya yaitu Dinas Pertanian

memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 45 pegawai PNS dan 10 PTL sebenarnya

tidak terlalu banyak tetapi untuk membedakan menjadi beberapa golongan dari

yang terbawah yaitu golongan I/b dan golongan tertinggi IV/c yang kedudukannya

sebagai Kepala Dinas supaya mempermudah jalannya Proses di dinas Pertanian

Kota Pangkalpinang.
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Pengolahan data yang akurat akan berpengaruh terhadap kecepatan dan

ketepatan dalam menyampaikan informasi selain itu juga berpengaruh dalam

menentukan mutu dan hasil pelayanan terhadap pegawai. Pada saat ini pengurus

dan kepegawaian pada kepegawaian di Dinas Pertanian Kota Pangkalpinang ada

yang sudah menggunakan komputer. Tetapi ada juga yang tidak menggunakan

komputer. Walaupun sudah menggunakan komputer namun hal tersebut belum

dikatakan efektif, karena mengakibatkan keterlambatan dan penerimaan informasi

dan data yang masuk jika suatu saat data tersebut diperlukan. Oleh karena sistem

yang sedang berjalan sekarang ini proses penyimpanan belum terintegrasi antar

satu sama yang lain, maka dibutuhkan satu sistem yang terpusat yang bisa

menyimpan dan menghubungkan semua data tersebut. Berdasarkan hal tersebut,

maka penulis mencoba untuk membuat suatu rancangan sistem informasi

kepegawaian, sehingga setiap bagian akan terhubung antara satu sama lain.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut maka judul yang penulis ambil dalam

skrispi ini adalah “ ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA

PANGKALPINANG.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan

masalah, yaitu:

a. Bagaimana merancang dan membuat Sistem Informasi Kepegawaian di Dinas

Pertanian Kota Pangkalpinang.

b. Bagaimana membuat sistem yang dapat memberikan informasi data

kepegawaian secara cepat dan akurat dengan sistem yang mudah dipahami oleh

pemakai sistem tersebut.

1.3. Batasan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka didapatkan Batasan

masalah, yaitu:

a. Membuat Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian berbasis Aplication

Desktop yang sistematis, terstruktur dan terarah sehingga dapat meningkatkan

kinerja yang lebih efisien dan kecepatan operasional di Dinas Pertanian Kota

Pangkalpinang

b. Proses Mutasi pegawai

c. Proses Cetak DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan)

d. Proses Cetak Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan

Keluarga (Lampiran KP.4)

e. Proses Cetak Surat cuti pegawai

f. Proses Cetak Usulan Kenaikkan Gaji Berkala

g. Proses Cetak Surat Tugas Pelatihan Prajabatan (STPP)

h. Proses menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

i. Proses Cetak Usulan pensiun pegawai

j. Proses Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Pertanian Kota Pangkalpinang ini

hanya membatasi pengurusan kepegawaian dari Dinas Pertanian Kota

Pangkalpinang sampai BKD
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1.4. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini untuk mencapai tujuannya digunakan

beberapa metode penelitian yang mendukung diantaranya yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Metode penelitian dengan mempelajari buku-buku maupun bahan-bahan

tertulis yang terkait dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Metode penelitian dengan mengadakan peninjauan langsung pada Dinas

Pertanian Kota Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan antara lain :

1) Wawancara (Interview)

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara

langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh gambaran secara

umum tentang sistem kepegawaian dan masalah-masalah yang berkaitan

dengan penelitian.

2) Dokumentasi (Documentation)

Pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumentasi tertulis yang

berkaitan dengan sistem informasi kepegawaian.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan data  Bidang Kepegawaian Dinas

Pertanian Kota Pangkalpinang sehingga dapat memudahkan bagian

kepegawaian dalam menata dan memproses data pegawai di Dinas Pertanian

Kota Pangkalpinang

b. Membuat aplikasi sistem informasi kepegawaian yang Dapat

diimplementasikan dengan mudah dipahami oleh pegawai Dinas Pertanian

Kota Pangkalpinang
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1.6. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan batasan masalah dan agar mendapatkan gambaran yang jelas

mengenai sistem informasi kepegawaian ini, penulis menyusun skripsi ini dalam

lima bab dengan sistematika sebagai brikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah,

batasan masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, dan

sistematika penulisan.

LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang dasar-dasar teori umum dan

khusus yang berhubungan dengan judul skripsi yang

dibahas.

PENGELOLAAN PROYEK

Bab ini membahas tentang manajemen lingkup proyek yang

terdiri dari perencanaan lingkup proyek, definisi lingkup

proyek, WBS, verifikasi dan pengendalian lingkup proyek.

Dibab ini juga membahas manajemen waktu proyek dan

manajemen biaya proyek seperti perencanaan sumber daya,

perkiraan biaya dan penganggaran biaya.

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas sekilas tentang gambaran umum Dinas

Pertanian Kota Pangkalpinang, struktur organisasi dan

uraian tanggung jawab, serta prosedur sistem kepegawaian

yang sedang berjalan. Dan paparan implementasi dan

analisis hasil uji coba program yang terdiri dari tahapan

penelitian yang berupa analisis, desain, implementasi

desain, hasil testing dan implementasinya.
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BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang

berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan

serta saran-saran dari sistem yang telah dibuat.


