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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting 

bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun 

perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan 

perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa 

manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk 

mencapai tujuan organisasi itu. Sehingga secara langsung muncul manajemen 

sumber daya manusia yang merupakan suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur 

hubungan dan peranan sumber daya  (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu 

secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai 

tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal.  

Di Indonesia perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak 

pernah habis, seiring dengan majunya ilmu pengetahuan teknologi informasi dan 

komunikasi sehingga muncul inovasi-inovasi terbaru yang menjadi kebutuhan di 

kalangan publik. Salah satu bagian dari teknologi informasi dan komunikasi yang 

cukup mendapat perhatian luas adalah di bidang komputer, terutama 

perkembangan teknologi komputer baik dari perangkat keras maupun perangkat 

lunak yang disajikan semakin praktis untuk mempermudah aktivitas manusia 

dalam kehidupan. Pada umumnya dalam era ini perusahaan yang belum 

menggunakan teknologi akan kalah dalam persaingan bisnis maupun kinerja 

karena proses yang digunakan sudah ketinggalan. Sehingga penggunaan sistem 

informasi khusunya, kini semakin di minati perusahaan untuk menunjang aktivitas 

perkantoran agar lebih cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien. 

Dalam menyiapkan pelaksaan perumusan kebijakan teknis dan 

penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data pegawai harus dikelola secara baik. 

Sama halnya dengan pengelolaan arsip kepegawaian harus ditata secara tepat, 

efektif dan efisien. Penataan informasi yang secara teratur, jelas, tepat dan cepat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Individu
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serta dapat disajikan dalam sebuah laporan tentunya sangat mendukung 

kelancaran kegiatan operasional unit kerja dan pengambilan keputusan yang tepat. 

Pokok-pokok bahasan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Pengelola Tata 

Usaha dan Rumah Tangga yang ada pada Loka Monitor Spektrum Frekuensi 

Radio Pangkalpinang.  

Penerapan teknologi informasi pada suatu unit kerja inisangat dibutuhkan 

karena perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut unit kerja untuk 

memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat. Dengan menggunakan sistem 

informasi dapat mendukung kinerja unit kerja agar terlaksana dengan baik. Serta 

dapat menangani berbagai pengolahan data dengan menggunakan teknologi 

informasi. Pengolahan data yang digunakan sudah menggunakan komputer namun 

sistem yang dipakai masih bersifat manual sehingga terkadang menimbulkan 

masalah bagi unit kerja. 

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang selaku Unit 

Pelaksana Teknis yang mengemban tugas melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian dibidang spektrum frekuensi radio dituntut memiliki respon yang 

cepat untuk selalu melakukan perubahan terutama perubahan kultural yaitu 

mengubah kebiasaan / sikap lama yang tidak sesuai dengan tuntutan baru dalam 

hal ini perkembangan teknologi telekomunikasi agar senantiasa dapat beradaptasi 

dengan lingkungan.  

Sumber daya manusia Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio 

Pangkalpinang tidak terlalu banyak atau masih terbilang sedikit jika dibandingkan 

dengan tugas sehingga banyak pegawai yang merangkap pekerjaan. Namun 

dengan sumber daya yang seadanya, pegawai dituntut untuk meminimalisirkan 

kesalahan dalam bekerja. Maka dari itu perlu disiapkan sebuah inovasi agar dapat 

mempermudah pegawai untuk melakukan pekerjaan. Dalam kasus ini peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dalam Tugas Akhir dengan judul 

“RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS 

ORIENTASI OBJEK PADA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI 

RADIO PANGKALPINANG.” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas beberapa rumusan 

masalah yang peneliti ambil dengan rincian sebagai berikut: 

a. Sistem untuk mengolah pekerjaan Bagian Kepegawaian sudah menggunakan 

komputer namun masih bersifat manual dan ada yang masih menggunakan 

pembukuan, penyimpanan berkas yang masih berantakan mengakibatkan 

bagian kepegawaian kewalahan untuk mencari berkas ketika diperlukan. 

b. Pencatatan data pegawai pada saat ini masih bersifat manual sehingga 

memerlukan waktu yang lama untuk mencari data pegawai dan akurasi data 

pegawai masih rendah karena data tidak update. 

c. Kurang efektifnya pencatatan cuti pegawai karena masih menggunakan 

pembukuan belum terkomputerisasi. 

d. Proses kenaikan gaji berkala pegawai yang diolah oleh kepegawaian sudah 

terkomputerisasi namun masih bersifat manual, belum terstruktur sampai 

dengan rekapitulasi sehingga membuat pekerjaan menumpuk. 

e. Pencatatan kenaikan pangkat pegawai masih bersifat manual sehingga dalam 

update data pegawai tidak secara otomatis sehingga kurang efisiennya 

pekerjaan serta memerlukan waktu yang lama ketika sewaktu-waktu diminta 

untuk merekap data kenaikan pangkat. 

f. Proses Surat Perintah Tugas masih bersifat manual sehingga sering 

menimbulkan kekeliruan dan ketidakonsisten dalam penulisan. 

g. Dari Surat Perintah Tugas yang ada nantinya akan diteruskan ke Surat 

Perintah Perjalanan Dinas, dalam proses ini masih bersifat manual yakni 

mengetik ulang sehingga memerlukan waktu yang lama untuk 

mengerjakannya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memusatkan masalah agar tidak menyimpang dari rumusan 

permasalahan yang sebenarnya mengenai Sistem Informasi Kepegawaian peneliti 

hanya membatasi pada lingkup permasalahan: 
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a. Menyediakan suatu sistem informasi berbasis desktop yang dapat mengolah 

proses secara terintegrasi dan otomatis. 

b. Menyediakan proses penginputan data pegawai dan otomatisasi update data 

pegawai. 

c. Menyediakan proses penginputan cuti pegawai hingga cetakan rekapitulasi 

cuti pegawai. 

d. Menyediakan proses penginputan kenaikan gaji berkala pegawai hingga 

cetakan rekapitulasi kenaikan gaji berkala. 

e. Menyediakan proses penginputan kenaikan pangkat data pegawai. 

f. Menyediakan proses penginputan dan cetakan Surat Perintah Tugas. 

g. Menyediakan proses pencetakan Surat Perintah Perjalanan Dinas. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang 

menggambarkan cara pengumpulan datamaupun informasi yang diperlukan 

dengan perantara teknik tertentu. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti 

menggunakan beberapa metodologi penelitian yaitu sebagai berikut:  

a. Wawancara  

Metode yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung 

dengan pihak yang bersangkutan. Wawancara dilakukan dengan cara 

memberikan pertanyaan kepada pembimbing lapangan yang berwenang di 

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang. 

b. Observasi 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengadakan 

pengamatan terhadap objek penelitian dan pencatatan secara sistematis 

terhadap suatu gagasan yang diselidiki.  

c. Studi Literatur 

Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku atau literatur yang 

terdapat di internet, buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

masalah yang sedang dihadapi dalam penelitian. 
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d. Analisa 

Setelah melakukan observasi, maka dilakukannya analisa yang kemudian 

dilanjutkan dengan perancangan sistem yang akan dibangun untuk Loka 

Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang. Salah satu pendekatan 

pengembangan sistem yaitu dengan pendekatan analisa object oriented. 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini antara lain:  

1) Menganalisa sistem yang sedang berjalan yaitu dengan mempelajari dan 

mengetahui apa yang dilakukan pada sistem yang ada. 

2) Menspesifikan data-data yang diperoleh mulaidari masukan, database 

yang ada, tahapan proses kegiatan, dan keluaran yang dihasilkan. Adapun 

tahapan-tahapan pada analisa sistem yang digunakan adalah sebagai 

berikut:  

a) Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja sebuah 

proses bisnis dan urutan aktivitas dalam suatu proses. 

b) Use Case Diagram 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan 

dari sebuah sistem.Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat 

sistem, dan bukan “bagaimana”. Menggambarkan kebutuhan sistem 

dari sudut pandang user.Mengfokuskan pada proses komputerisasi 

(automated processes). Menggambarkan hubungan antara use case 

dan actor. 

e. Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci berdasarkan 

hasil analisa yang telah dilakukan, sehingga menghasilkan modelsistem yang 

baru sesuai dengan yang telah diusulkan dengan disertai rancangan database 

dan spesifikasi program. Pada tahapan perancangan sistem alat-alat yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  

1) Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas-entitas 

yang ada. 
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2) Transformasi ERD ke Logical Record Structure (LRS) 

Transformasi ERD ke Logical Record Structure  (LRS) merupakan suatu 

kegiatan untuk membentuk data-data dari diagram hubungan entitas ke 

suatu LRS. 

3) Logical Record Structure (LRS)  

Setelah ERD ditransformasikan ke bentuk LRS, maka hasil akhir dari 

proses transformasi tersebut adalah sebuah diagram yang sudah dapat 

menggambarkan basis data yang akan digunakan. LRS terdiri dari tipe 

record, yang berupa sebuah persegi dengan field yang dibutuhkan di 

dalamnya. LRS terdiri juga dari hubungan antara tipe record tersebut. 

4) Transformasi LRS ke Tabel Relasi 

Tabel relasi ini digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan 

model konseptual secara terperinci dengan adanya primary key dan 

foreign key. 

5) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi Basis Data untuk menjelaskan secara detail mengenaimasing-

masing basis data yang digunakan dalam sistem.  

6) Sequence Diagram  

Sequence diagramyaitu menggambarkan interaksi antar objek di dalam 

dan di sekitar sistem (termasuk penggunadan sebagainya) berupa 

message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri 

atar dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang 

terkait). Urutan waktu yang dimaksud adalah urutan kejadian yang 

dilakukan oleh actor dalam menjalankan sistem. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian Rancang Bangun Sistem Informasi 

Kepegawaian  ini adalah sebagai berikut: 

a. Perlu dibuatkan suatu sistem informasi berbasis desktop yang dapat mengolah 

proses secara terintegrasi dan otomatis agar Bagian Kepegawaian mudah 

untuk mendapatkan informasi ketika dibutuhkan. 
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b. Perlu disediakan proses penginputan data pegawai dan otomatisasi update 

data pegawai. 

c. Perlu disediakannya proses penginputan cuti pegawai hingga rekapitulasi cuti 

pegawai agar proses evaluasi pegawai lebih mudah. 

d. Perlu disediakannya proses pembuatan kenaikan gaji berkala pegawai hingga 

proses rekapitulasi kenaikan gaji berkala. 

e. Kenaikan pangkat yang ada perlu di input ke dalam sistem dan otomatis 

merubah data pegawai. 

f. Perlu disediakan format Surat Perintah Tugas agar konsisten dalam penulisan. 

g. Proses pencetakan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diambil dari Surat 

Perintah Tugas untuk mengefisiensikan pekerjaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran secara umum 

mengenai skripsi yang penelitilakukan dan kejelasan mengenai penulisan hasil 

dari skripsi. Laporan skripsi ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan awal pembahasan yang mengemukakan latar 

belakang, masalah, batasan masalah, tujuan dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai berbagai macam landasan teori yang 

merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori yang 

mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. Landasan 

teori dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung 

berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. Pada bab ini juga 

dituliskan tentang tools/software (komponen) yang digunakan untuk 

pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian. 

BAB III PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini akan membahas mengenai pengelolaan proyek rancangan 

Sistem Informasi Kepegawaian pada Loka Monitor Spektrum 
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Frekuensi Radio Pangkalpinang. Bab ini berisi antara lain:  PEP 

(Project Executive Plan) yang berisi objective proyek, Identifikasi 

Stakeholders, Identifikasi Deliverables, Penjadwalan Proyek, RAB 

(Rencana Anggaran Biaya), Struktur Tim Proyek berupa table RAM 

(Responsible Assignment Matrix) dan skema/diagram struktur, Analisa 

Resiko (Project Risk) dan Meeting Plan. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi struktur organisasi jabatan tugas dan wewenang serta 

membahas secara rinci tentang rancangan sistem yang akan diusulkan. 

Rancangan tersebut terdiri dari proses bisnis, activity diagram, analisa 

keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, use case diagram, 

deskripsi use case, ERD, transformasi ERD ke LRS, LRS, tabel, dan 

spesifikasi basis data.  

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan dapat mengemukakan kembali masalah penelitian 

(mampu menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah), 

menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan akhirnya menarik 

kesimpulan apakah hasil yang didapat (dikerjakan) layak untuk 

digunakan. Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk 

dilaksankan (sesuatu yang belum ditempuh dan layak untuk 

dilaksanakan). Saran dicantumkan karena peneliti melihat adanya 

jalan keluar untuk mengatasi masalah (kelemahan yang ada), saran 

yang diberikan tidak terlepas dari ruang lingkup penelitian (untuk 

objek penelitian maupun pembaca yang akan mengembangkan hasil 

penelitian). 


