
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan sumber daya manusia yang semakin pesat menjadi 

teknologi informasi sangat dibutuhkan khususnya perkembangan teknologi 

komputer sebagai alat pengolah dan penyimpan data merupakan faktor utama 

untuk mendukung kemajuan teknologi dalam suatu perusahaan tanpa terkecuali 

instansi-instansi pemerintah. Dibalik itu semua, membangunan sebuah sistem 

informasi di dalam suatu instansi pemerintah selama ini masih beroperasi 

secara manual dan harus dikembangkan lebih modern agar dapat beroperasi  

secara efektif dan efisien dengan menggunakan sistem yang sudah 

terkomputerisasi. 

Adminstrasi kepegawaian mencangkup proses penyelenggaraan 

usahakerjasama dalam bidang kepegawaian yang meliputi proses pendataan 

pegawai, pendataan daftar hadir pegawai, pengajuan cuti, gaji karyawan, serta 

hal – hal yang berhubungan dengan kepegawaian. 

Administrasi kepegawaian di susun secara teratur serta sebagai pemberi 

petunjuk bagi penyelenggaran dan pengelola adminstrasi kepegawaian agar 

terwujudnya kinerja yang efektif dan maksimal. 

Salah satu teknologi informasi yang berkembang sangat pesat adalah 

media internetyang dapat diakses dari mana saja, sehingga pemasukan data 

dapat dilakukan dari mana saja dan dapat dikontrol dari satu tempat sebagai 

sentral. 

Seperti yang terjadi di Dinas Kesehatan Sungailiat, proses absensi 

absensi kepegawaian masih menggunakan tanda tangan yang artinya masih 

manual, dan sudah menggunakan sistem komputer tetapi masih offline. 

 Hal ini sangat bertolak belakang dimana seharusnya proses bisnis dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien. Dari uraian latar belakang tersebut, penulis 



mencoba membantu permasalahan yang ada di dalam Sistem Absensi 

Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Sungailiat. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencoba membuat sesuatu 

rancangan sistem informasi admistrasi kepegawaian, sehingga dalam pencarian 

data pegawai lebih mudah dan tidak adanya keterlambatan dalam penyampaian 

informasi. Oleh karena itu penulis membuat tugas laporan skripsidengan judul 

“Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Data Kepegawaian 

Menggunakan Website Di Dinas Kesehatan Kota Sungailiat”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana mempermudah pegawai mengakses data-data kepegawaian 

tanpa harus cek data ke pusat atau kantor? 

b. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam mengolah data-data pegawai ? 

c. Bagaimana memberikan laporan - laporan adminstrasi kepegawaian secara 

cepat dan akturat ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dengan adanya perumusan masalah yang telah di sebutkan diatas maka 

penulis membatasi masalah yang akan di analisa mengingat adanya 

keterbatasan waktu dalam proses penyusunan kepegawaian yang meliputi: 

pengolahan data pegawai, absensi, penghitungan gaji pegawai yang akan 

menghasilkan laporan – laporan seperti: 

1. Absensi pegawai 

2. Daftar gaji pegawai 

3. Data pegawai 

4. Mutasi pegawai 

5. Kenaikan gaji pegawai 

6. Kenaikan pangkat pegawai 



1.4 Metodologi Penelitian 

Menurut penulis metodologi penelitian yang cocok untuk membuat 

sebuah aplikasi maupun sistem adalah metode waterfall karena metode 

waterfall menjelaskan susunan sistem yang berurutan, sehingga menjadi 

langkah – langkah kerja yang baik dalam penyusunan program. Secara garis 

besar metode waterfall mempunyai langkah – langkah sebagai berikut : analisa, 

desain, penulisan, pengujian dan penerapan serta pemeliharaan. 

Tahapan Metode Waterfall 

1. Analisa kebutuhan 

Merupakan pengumpulan yang bisa dilakukan di sebuah 

penelitian, wawancara atau studi literature. Sistem analis akan 

menggali informasi sebanyak – banyaknya dari user sehingga 

akan tercipta sebuah sistem computer yang bisa melakukan tugas 

– tugas yang diinginkan oleh user. Dokumen inilah yang akan 

menjadi acuan sistem analis untuk menerjemahkan ke dalam 

bahasa pemrograman. 

2. Desain sistem 

Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan 

sistem terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan 

menggunakan perangkat pemodelan sistem seperti data flow 

diagram, entity relationship serta struktur dan bahasa data. 

3. Penulisan kode program 

Merupakan penerjemah design dalam bahasa yang bisa dikenali 

oleh komputer yang dilakukan oleh programmer yang akan 

menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Setelah 

pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem 

yang telah dibuat tadi. 

4. Pengujian program 

Tahapan akhir dimana sistem yang baru diuji kemampuan dan 

keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan 

sistem. 



1.5 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.  Untuk memudahkan dalam memberikan informasi yang berkaitan 

dengan data kepegawaian. 

2. Untuk merancang sistem informasi kepegawaian. 

 

 


