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j. Loop
Menggambarkan perulangan dalam

sequence.

5. Entity Relationship Diagram
( ERD )

a. Entitas
Merupakan obyek-obyek dasar yang

terikat didalam sistem. Obyek tersebut

dapat berupa orang, benda, atau  hal

lainnya yang keterangannya perlu

disimpan di basis data.

b. Relationship
Merupakan kejadian yang

menggambarkan hubungan antara  dua

atau lebih entitas.

c. Garis
Menghubungkan entitas dengan

relationship

Loop
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi semakin pesat khususnya di bidang komputer.

Kemajuan teknologi ini mendorong banyak instansi pemerintah, perusahaan

milik negara dan perusahaan swasta memanfaatkan teknologi agar mampu

bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini. Perkembangan teknologi

modern mengakibatkan banyak perubahan kehidupan manusia dalam

menangani setiap permasalahan yang ada hubungannya dengan proses

pembangunan secara menyeluruh. Salah satu contoh dalam menangani

permasalahan tersebut adalah masalah informasi data tentang kepegawaian.

Pada SD Negeri 7 Pagarawan Kecamatan Merawang, masalah

pengolahan data pegawai dimana pegawai disini diartikan sebagai Guru PNS,

merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga dibutuhkan suatu sistem

informasi pengolahan data pegawai yang dapat meningkatkan kecepatan dan

ketepatan dalam menyampaikan informasi. Saat ini sistem pengolahan data

pegawai yang diterapkan di SD Negeri 7 Pagarawan Kecamatan Merawang

sudah terkomputerisasi, namun penggunaannnya masih standar umum yaitu

menggunakan Microsoft word dan Microsoft excel yang disimpan didalam

folder yang tidak beraturan sehingga terjadi keterlambatan dalam penerimaan

data yang berhubungan dengan data kepegawaian dan mengakibatkan kinerja

yang ada menjadi tidak aktif dan dianggap kurang efisien karena keberadaan

fasilitas pendukung seperti komputer belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencoba untuk membuat sebuah

sistem informasi yang berhubungan dengan kepegawaian, sehingga dalam

pengolahan data pegawai dapat lebih mudah, efektif dan lebih efisien.
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Oleh karena itu penulis membuat skripsi ini dengan judul “SISTEM

INFORMASI PENGOLAHAN DATA PEGAWAI PADA SD NEGERI 7

PAGARAWAN KECAMATAN MERAWANG”.

1.2 Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka, didapatkan

masalah sebagai berikut :

a. Penyimpanan data yang kurang baik sehingga menyulitkan dalam pencarian

data jika dibutuhkan sewaktu-waktu.

b. Sering terjadi keterlambatan dalam penerbitan Surat Tugas, Daftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Surat Keterangan untuk mendapat

pembayaran tunjangan keluarga (KP4) dan Laporan Data Keadaan Pegawai

/ Guru.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada masalah diatas, yang dibahas merupakan

proses pengolahan data pegawai negeri atau guru dan tidak membahas tenaga

honorer. Penulis membatasi masalah pengolahan data guru yang meliputi :

a. Proses Pendataan Guru

b. Proses Mutasi Guru

c. Proses Pendataan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

d. Proses Pendataan Kenaikan Pangkat (KP)

e. Proses Cetak Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

f. Proses Cetak Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran

Tunjangan Keluarga (KP4)

g. Proses Cetak Surat Tugas

h. Proses Cetak Surat Perjalanan Dinas

i. Proses Cetak Rekapitulasi Kehadiran Guru

j. Proses Cetak Laporan Data Keadaan Pegawai / Guru
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1.4 Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data

pada SD Negeri 7 Pagarawan adalah data yang diperoleh berasal dari data

primer dan sekunder. Untuk itu dalam pengumpulan data dimaksud dilakukan

dengan teknis-teknis sebagai berikut :

a. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian ini dengan mempelajari buku-buku maupun bahan-bahan

tertulis yang terkait dengan penelitian ini

1) Observasi ialah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan

pengamatan secara langsung dilapangan dengan mengamati  kegiatan

kerja sehari-hari yang diselenggarakan di SD Negeri 7 Pagarawan

Kecamatan Merawang.

2) Wawancara (Interview) ialah teknik Pengumpulan data yang dilakukan

dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak

terkait untuk memperoleh gambaran secara umum tentang sistem

kepegawaian dan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian.

3) Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari

berbagai dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, laporan-laporan, arsip-

arsip yang berhubungan dengan peneltian yang dilakukan.

b. Metode Analisis

Tahapan yang dilakukan dalam pembuatan skripsi dengan metode

analisis sistem, yaitu : Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah

menganalisa sistem yang ada yaitu dengan mempelajari dan mengetahui,

bagaimana cara kerja sistem yang ada. Mensepesifikasikan masukan –

masukan yang ada, database yang digunakan, serta proses yang dilakukan

dan keluaran yang dihasilkan. Dimana metode yang digunakan adalah

metodologi berorientasi objek. Sedangkan tahapan yang digunakan sebagai

penunjuk proses yang berjalan diantaranya, activity diagram, uraian

prosedur, analisa masukan, dan analisa keluaran. Selanjutnya tahapan yang
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digunakan untuk menunjukkan proses – proses usulan yaitu menggunakan

use case diagram dan deskripsi use case.

c. Metode Rancangan

Metode rancangan basis data menggunakan Entity Relationship

Diagram (ERD), transformasi ERD ke LRS, dan Logical Record Structure

(LRS), sedangkan yang menggunakan Unified Modeling Language (UML)

meliputi ; menggambarkan, class diagram, sequence diagram, rancangan

antar muka, rancangan dokumen masukan, dan rancangan dokumen

keluaran.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis diantaranya merancang aplikasi yang dapat :

a. Mempermudah dalam pencarian data jika dibutuhkan sewaktu – waktu

karena data tersimpan dalam bentuk berkas komputer.

b. Mempermudah dalam mengolah data sehingga informasi yang disajikan

lebih cepat dan akurat.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dilakukan agar para pembaca dapat

memahami tujuan yang akan dilakukan dalam pencapaian tujuan penelitian dan

para pembaca juga memahami , mengetahui ilmu tentang penelitian agar ilmu

ini berguna bagi para pembaca yang akan menyusun penelitian dimasa yang

akan datang.

a. Kegunaan Praktis

Dilakukannya penelitian ini didasarkan pada pengunaan praktis yang

bisa dicapai, yaitu : Bagi SD Negeri 7 Pagarawan diharapkan mampu

untuk mengaplikasikan program yang dibuat sehingga berguna dalam

pengolahan data pegawai.
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b. Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah :

1) Memberi informasi kepada penulis lain.

2) Bagi pengembangan ilmu SI sebagai masukan dimasa yang akan

datang.

3) Dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika ini penulis akan memberikan gambaran singkat

mengenai penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terlihat adanya hubungan antar

tiap-tiap bab. Secara sistematis penyusunan skripsi terdiri atas 5 bab yang

dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang dasar-dasar teori umum dan khusus

yang berhubungan dengan judul skripsi yang dibahas.

BAB III PENGELOLAAN PROYEK

Bab ini membahas tentang menejemen lingkup proyek yang terdiri

dari perencanaan lingkup proyek, definisi lingkup proyek, WBS,

verifikasi dan pegendalian lingkup proyek.

Di bab ini juga membahas manajemen waktu proyek dan

menejemen biaya proyek seperti perencanaan sumber daya,

perkiraian biaya dan pengguran biaya
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BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas sekilas tentang gambaran umum SD Negeri 7

Pagarawan Kecamatan Merawang, struktur organasasi dan uraian

tanggung jawab, serta prosedur sistem kepegawaian yang sedang

berjalan. Dan paparan implementasi dan analisis hasil uji coba

program yang terdiri dari tahapan penelitian yang beripa analisis,

desain, implementasi desain, hasil testing dan implentasinya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang didapat dalam pengembangan

sistem dan pembahasan sebelummnya serta saran untuk perbaikan

sistem sehingga lebih baik.


