
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, maka dalam

upaya  peningkatan kinerja bagi Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya perlu diberikan tunjangan khusus

kinerja yaitu Remunerasi dalam peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan

pertimbangan objektif dengan memperhatikan Anggaran dan Pendapatan Belanja

Negara (APBN) Pusat yang diberikan kepada pegawai berdasarkan jabatan,

golongan, lama kerja atau senioritas, prestasi kerja, kondisi kerja dan tempat

dimana bertugas atau Kelas dalam lingkungan di Mahkamah Agung.

Diberikannya remunerasi kepada seluruh Pegawai Negeri di lingkungan

Mahkamah Agung dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi bidang

sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

berada di bawahnya dalam mengembangkan sistem penilaian kinerja pegawai

yang transaparan, obyektif, adil dan akuntabel berbasis kompetensi dan kinerja.

Besarnya remunerasi untuk suatu kinerja dihitung berdasarkan pada kondisi

kinerja setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya serta kewajibannya sebagai

pegawai terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin

pegawai guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari jabatannya yang sesuai

dengan Job Description masing-masing pegawai berdasarkan Standard

Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan.

Dalam perhitungan pembayaran remunerasi pegawai tersebut masih ditemukan

berbagai masalah terutama dalam masalah kedisiplinan pegawai, dimana pegawai

yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik masih diberikan

remunerasi yang sama dengan pegawai yang loyal terhadap tugas, selain itu



pimpinan merasa kesulitan dalam mengetahui pegawai-pegawai mana yang

melaksanakan tupoksi dengan baik.

1.2 Perumusan Masalah

Remunerasi diberikan kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja dan

kedisiplinan pegawai serta kesejahteraan pegawai di lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku, namuan dalam pemberian remunerasi pegawai

pada Pengadilan Agama Pangkalpinang masih ditemukan masalah sebagai

berikut:

a. Ditemukan pemberian remunerasi yang sama terhadap pegawai yang loyal

dan tidak loyal terhadap tugas pokok dan fungsi di bidangnya masing-masing.

b. Pimpinan merasa kesulitan dalam mengetahui pegawai-pegawai mana yang

melaksanakan tupoksi dengan baik.

c. Pimpinan tidak dapat mengontrol tingkat kehadiran dan jam kerja setiap

pegawai.

Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu sistem informasi pemberian

remunerasi pegawai berdasarkan kinerja berbasis komputer yang memanfaatkan

teknologi komputer yang dapat menyelesaikan masalah tersebut serta dapat

meyajikan informasi mengenai pemberian remunerasi berdasarkan waktu yang

ditetapkan.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diambil dari Sistem Informasi Pemberian Remunerasi Pegawai

Berdasarkan Kinerja Berbasis Komputer ini adalah:

a. Menjadi contoh kepada kantor di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada di bawahnya bahwa kinerja pegawai, kedisiplinan dan

loyalitas pegawai di Kantor Pengadilan Agama Pangkalpinang lebih unggul.

b. Kinerja dan kedisiplinan kerja pegawai menjadi lebih baik dikarenakan

pimpinan dapat melihat informasi absensi dari setiap pegawai secara akurat.



c. Pembayaran Remunerasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan

transparan sesuai golongan, jabatan, absensi dan kinerja pegawai.

d. Pemotongan Remunerasi dapat dilakukan sesuai dengan data rekap absensi

dan kinerja pegawai.

e. Pencairan dana dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan benar dikarenakan

perhitungan remunerasi pegawai sudah menggunakan sistem informasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya Sistem Informasi Pemberian Remunerasi Pegawai

Berdasarkan Kinerja Berbasis Komputer adalah menyediakan informasi yang

akurat tentang kinerja pegawai untuk selanjutnya diberikan pembinaan, pelatihan

teknis kepada pegawai dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas

sumber daya manusia pegawai tersebut, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya

dapat dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku serta

mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sesuai standar yang telah

ditetapkan.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup

permasalahan yang ada, dengan tujuan pada penjelasan nantinya akan lebih

terarah dan sesuai dengan harapan.

Batasan masalah tersebut, antara lain :

a. Pembuatan Sistem Informasi Pemberian Remunerasi Pegawai Berdasarkan

Kinerja Berbasis Komputer dengan menggunakan metode analisa berorientasi

objek, untuk membantu analisa tersebut penulis menggunakan metode UML

(Unified Modeling  Language).

b. Pengelolaan Data, meliputi:

1) Data Kepegawaian yang meliputi data pribadi pegawai mulai dari nama,

NIP, pangkat/golongan ruang dan  jabatan struktural/fungsional yang

sedang dijabat oleh pegawai yang bersangkutan.



2) Data besaran remunerasi pegawai berdasarkan kinerja yang didasarkan

pada jabatan struktural/fungsional/golongan ruang pegawai.

3) Rekapitulasi absensi harian pegawai yang memuat LD (Lambat Datang),

CP (Cepat Pulang), Tidak Masuk(TM) atau Izin (i), CAP (Cuti Alasan

Penting) dan Sakit lebih dari 5 hari (S>5) yang dijadikan dasar

perhitungan besaran remunerasi pegawai.

4) Dokumen Keuangan yang meliputi Proses Pembayaran Remunerasi, Slip

Remunerasi, Kuitansi Pembayaran Remunerasi dan Laporan Remunerasi

yang memuat remunerasi yang diterima tiap pegawai serta dokumen

pendukung lainnya.

c. Pelaporan yang meliputi laporan mengenai kondisi kinerja pegawai baik

golongan ruang pegawai, jabatan yang sedang ditempati pegawai baik

struktural maupun fungsional, kehadiran pegawai serta besaran remunerasi

pegawai yang berdasarkan pada kinerja pegawai.

1.6 Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan ini penulis menggunakan pengumpulan bahan yang

diperlukan untuk menganalisa dari sistem yang sedang berjalan. Adapun metode

pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Pengamatan (Observasi)

Melalui metode lapangan dengan melihat langsung terhadap pelaksanaan

pemberian remunerasi pegawai pada Kantor Pengadilan Agama

Pangkalpinang untuk mencari data-data yang dibutuhkan.

b. Metode Wawancara

Melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan alur

permasalahan, wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan penulisan

yang mungkin lepas dari pengamatan.



c. Metode Kepustakaan

Selain observasi dan wawancara dalam pengumpulan data, penulis juga

mancari data dan informasi dari perpustakaan dengan mempelajari buku-buku

atau diktat-diktat yang berkaitan dengan penyusunan laporan tugas akhir ini.

d. Tahapan Kegiatan yang dilakukan

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan dan

harus dilakukan agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu

penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap:

1) Tahap Perencanaan

Tahap Perencanaan meliputi:

a) Menentukan objek penelitian

b) Persetujuan kedua belah pihak

c) Melakukan survey dan wawancara

d) Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan objek penelitian

e) Mengumpulkan bahan pustaka terkait dengan objek penelitian

2) Tahap Analisis

Tahap Analisis meliputi:

a) Analisis sistem yang sedang berjalan

b) Analisis kebutuhan sistem

c) Analisis dokumen-dokumen masukan dan keluaran

3) Tahap Perancangan

Tahap Perancangan meliputi:

a) Perancangan Basis Data yang digunakan

b) Perancangan terhadap tampilan antar muka sistem

4) Tahap Implementasi

Tahap Implementasi meliputi:

a) Pembuatan Sistem



b) Uji Kemampuan Sistem

c) Mengevaluasi input yang digunakan

d) Mengevaluasi proses yang dilakukan sistem

e) Mengevaluasi prosedur penggunan sistem

1.7 Sistematika Penulisan

Agar penulisan Tugas Akhir ini dapat dijelaskan secara terurai dan akurat,

maka penulisan perlu disusun secara terstruktur dan sistematis. Adapun

sistematika penulisan yang digunakan untuk menyusun Tugas Akhir ini sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah,

manfaat, tujuan penelitian, batasan masalah, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori yang

berhubungan dengan penyusunan laporan tugas akhir ini meliputi

konsep sistem informasi, analisa dan perancangan sistem

berorientasi objek dengan UML dan teori pendukung lainnya yang

sesuai dengan judul permasalahan.

BAB III PENGELOLAAN PROYEK

Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai PEP (Project

Execution Plan) yang berisi objective proyek, identifikasi

stakeholders, identifikasi deliverables, penjadwalan proyek (yang

berisi : Work Breakdown Structure, milestone, jadwal proyek),

RAB (Rencana Anggaran Biaya), Stuktur Tim Proyek berupa tabel

RAM (Responsible Assignment Matrix) dan skema/diagram

struktur, analisa resiko (project risk) dan meeting plan.



BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan

organisasi, analisa masukan, analisa proses, analisa keluaran,

identifikasi kebutuhan, activity dan use case diagram, deskripsi use

case, menguraikan tentang rancangan basis data, rancangan antar

muka, sequence diagram dan rancangan class diagram.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang

diberikan oleh penulis.


