BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Perkembanagn pada teknologi computer pada saat ini telah membawa

kemajuan yang besar dalam berbagai bidang disetiap instansi pemerintah dan
swasta, terutama bagi Negara yang sedang berkembang.Karena kemajuan
teknologi tersebut dapat mempengaruhi maju atau mundurnya organisasi instansi
pemerintah. Kemajuan teknolgi ini sangat berguna dalam proses pengolahan data
dalam instansi pemerintah seperti mutasi dan pelatihan. Peningkatan kebutuhan
komputer ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang tepat hingga hasil
yang diperoleh sesuai dengan tujuan yamg diinginkan. Untuk peran computer
sebagia alat pengolahan data yang mampu menghasilkan infornasi yang cepat dn
akurat.
Unit Pelayanan Puskesmas Simpang Katis Kecamatan simpang Katis
Kabupaten Bangka Tengah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas
sebagian tugas pokok.Puskesmas Simpang Katis dipimpin seorang kepala
Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Kesehatan Bangka Tengah.Puskesmas Simpang Katisjuga terdiri dari Sub Bagian
Tata Usaha dan Kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai
peraturan perundang undangan yang berlaku.
Salah satu unit kerja yang ada di Puskesmas Simpang KatisKecamatan
Simpang katis adalah bagian kepegawaian yang mengelola bidang kepegawaian
yang tugasnya menangani masalah kepegawaian seperti cuti, gaji berkala, dan lain
- lain. Pada saat ini sistem pengolahan data pegawai yang diterapkan diPuskesmas
Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis memang sudah terkomputerisasi,
namun penggunaannya masih standar umum yaitu menggunakan Microsoft Word
dan Microsoft Excel yang disimpan pada folder yang tidak beraturan sehingga
sering terjadi keterlambatan dalam penerimaan data dan mengakibatkan kinerja
yang ada menjadi tidak efektif. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik
untuk mengambil bahasan tersebut dengan judul “ ANALISA DAN

1

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PEGAWAI
PADA PUSKESMAS SIMPANG KATIS ” .
1.2

Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di uraikan diatas, maka dapat

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :
a. Belum adanya aplikasi sistem pengolahan data pegawai di Puskesmas Simpang
Katis.
b. Pengarsipan data belum rapi, sehingga terjadinya kesulitan dalam pencarian
data jika sewaktu – waktu diperlukan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas,maka yang dibahas mulai
dari Proses Pencatatan Data Pegawai,Proses Absensi Pegawai,Proses Cuti
Pegawai,Proses MutasiPegawai,Proses Usulan Kenaikkan Gaji Berkala.

1.3

Tujuan Penelitian
Dengan adanya masalah diatas penulis ingin mencarinya solusinya dalam

kaitannya pengolahan data pegawai yang bermaksud untuk memperbaiki sistem
yang sudah ada lebih baik dengan cara membangun sistem informasi yang bisa
meningkatkan kinerja Puskesmas Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Memudahkan bagian kepegawaian dalam pengolahan data pegawai sehingga
lebih efektif dan efisien.
b. Mempermudah dalam proses pencarian data jika sewaktu – waktu diperlukan.

2

1.4

Sistematika Penulisan
Sesuai dengan batasan masalah dan agar mendapatkan gambaran yang jelas

mengenai sistem informasi kepegawaian ini, penulis menyusun KP ini dalam lima
bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini membahas latar belakang, identifikasi masalah,batasan
masalah,tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI
Bab ini membahas tentang dasar-dasar teori umum dankhusus
yang berhubungan dengan judul KP yang dibahas.

BAB III

TINJAUAN ORGANISASI
Bab ini membahas sekilas tentang gambaran umum Puskesmas
Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis , Struktur Organisasi,
tujuan dan fungsi masing - masing sub bagian yang ada
diPuskesmas Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis.

BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
Bab ini membahas tentang prosedur sistem kepegawaian yang
sedang berjalan, analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi
kebutuhan dan usulan pemecahan masalah.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan penulis.
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