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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

      Kecamatan Girimaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, serta tugas dan fungsi kecamatan diatur 

dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan 

dalam Wilayah Kota Pangkalpinang. Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang 

merupakan unsur Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang 

dipimpin oleh Camat, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

      Kecamatan Girimaya mempunyai 34 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dan 56 orang Pegawai Harian Lepas (PHL). Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah 

sebanyak delapan belas kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, 

yang dimaksud dengan Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan 

kepada PNS yang mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan 

gaji berkala, yaitu setiap 2 tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenaikan gaji berkala 

untuk pertama kali bagi seorang PNS yang diangkat dalam golongan I, II, dan III 

diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 tahun sejak diangkat menjadi Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan selanjutnya 2 tahun sekali, kecuali untuk PNS 

yang pertama kali diangkat dalam golongan II/a diberikan kenaikan gaji berkala 

pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 tahun dan selanjutnya 2 tahun sekali.     
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      Setiap PNS berhak atas kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun sekali. Pada 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, 

untuk pengusulan kenaikan gaji berkala PNS masih manual menggunakan 

Microsoft Word, artinya harus melihat berkas usulan kenaikan gaji berkala 

sebelumnya, yaitu 2 tahun yang lalu. Kadang usulan kenaikan gaji berkala yang 

diajukan terlambat, karena ketidaktahuan seorang PNS tersebut atau bagian umum 

dan kepegawaiannya. Sedangkan berkas untuk kenaikan gaji berkala sudah harus 

dibuat satu bulan sebelumnya, karena berkas tersebut sudah harus diterima oleh 

Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang paling lama tanggal 10 bulan 

sebelumnya, untuk dibuat daftar gaji bulan berikutnya. 

      Solusi dari gambaran masalah yang telah dijelaskan di atas adalah 

dengan membuat sebuah sistem informasi berbasis web yang nantinya akan 

mempermudah PNS dalam mengakses informasi mengenai usulan kenaikan gaji 

berkala tepat waktu. Sistem ini juga akan mempermudah bagian umum dan 

kepegawaian dalam membuat surat pengusulan kenaikan gaji berkala. 

      Permasalahan di atas mendorong penulis untuk membuat sebuah 

penelitian dengan judul “SISTEM INFORMASI USULAN KENAIKAN GAJI 

BERKALA BERBASIS WEB PADA ORGANISASI PERANGKAT 

DAERAH KECAMATAN GIRIMAYA KOTA PANGKALPINANG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan di latar belakang, 

maka rumusan masalah adalah bagaimana merancang sistem informasi yang dapat 

mempermudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta bagian umum dan kepegawaian 

pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Girimaya Kota 

Pangkalpinang dalam pengajuan dan pembuatan Surat Kenaikan Gaji Berkala 

(SKGB) tepat waktu. 
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1.3 Batasan Masalah 

                  Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini penulis 

membatasi masalah dalam lingkup sebagai berikut : 

1. Analisa perancangan sistem hanya meliputi proses pendataan pegawai, 

proses pemberkasan, proses pengajuan, proses pembuatan KGB, dan proses 

pembuatan laporan KGB. 

2. Sistem ini hanya membahas Kenaikan Gaji Berkala (KGB). 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.   Tujuan Penelitian 

     Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Mengetahui solusi dari permasalahan dalam proses pembuatan surat usulan 

kenaikan gaji berkala pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan 

Girimaya Kota Pangkalpinang. 

b. Mengurangi penumpukan berkas yang dapat mempersulit bagian umum dan 

kepegawaian dalam mendata Pegawai Negeri Sipil. 

c. Mempercepat pembuatan surat usulan kenaikan gaji berkala untuk Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan 

Girimaya Kota Pangkalpinang. 

2.   Manfaat Penelitian 

      Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Mengetahui bagaimana proses kerja pada Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang. 

b. Mengetahui permasalahan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang. 

c. Meningkatkan kemampuan mahasiswa. 

1.5 Sistematika Penulisan 

      Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, peneliti akan memberikan 

gambaran yang singkat, mudah dimengerti dan juga jelas sesuai dengan ruang 

lingkup yang dibahas. Oleh karena itu sistematika penulisan penelitian ini terdiri 

dari 5 bab sebagai berikut :  
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BAB I        PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II     LANDASAN TEORI 

Berisi teori yang berupa pengertian dan definisi yang dikutip dari buku, 

e-book, jurnal, prosiding, maupun skripsi atau thesis publikasi yang 

berkaitan dengan judul, model dan metode yang digunakan serta 

beberapa teori pendukung yang sesuai dengan topik penelitian ini.  

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode pendekatan yang digunakan, model 

pengembangan sistem yang digunakan dan juga alat bantu (tools) 

pengembangan sistem yang digunakan untuk penelitian.  

BAB IV    PEMBAHASAN 

Berisi tinjauan umum yang disertai struktur organisasi, tugas dan 

wewenang, analisa sistem, rancangan sistem serta rancangan antar 

muka.  

BAB V     PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan juga saran dari pembahasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


