
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan salah satu asset yang paling penting 

dalam suatu instansi. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Lampung sumber daya manusia biasanya disebut dengan Pegawai. Pegawai 

memainkan peran penting yaitu sebagai pemberi ide, pendorong, pelaksana ide 

dan kegiatan-kegiatan lain untuk mencapai tujuan suatu instansi. Salah satu 

kegaiatannya yaitu terkait dengan penilaian prestasi kerja pegawai. Semakin baik 

nilai prestasi kerja pegawai maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan oleh 

pegawai tersebut. 

Dalam menjalankan kegiatan operasional, instansi pemerintahan perlu 

memperhatikan pegawainya, yaitu bagaimana sebuah instansi dapat memiliki aset 

berupa pegawai yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi dan kinerja yang sesuai 

dengan kebutuhan suatu instansi. Untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas 

dibutuhkan suatu sistem informasi manajemen pegawai bagi pihak manajemen 

Sub Bagian Kepegawaian dalam pengambilan keputusan, salah satu kegiatannya 

yaitu tentang penilaian prestasi kerja pegawai atau evaluasi kerja pegawai. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung 

merupakan instansi pemerintahan yang biasa disebut dengan Dinas PU (Pekerjaan 

Umum) yang berwenang mempunyai tugas yang menanggung fasilitas 

transportasi darat, khususnya jalan dan jembatan di Provinsi Lampung. Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang sepenuhnya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur. 
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Dinas Pekerjaan Umum saat ini memiliki pegawai kurang lebih sebanyak 818 

orang, diantaranya 460 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 358 orang Pegawai 

Honorer. 

Dengan banyaknya jumlah pegawai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Provinsi Lampung tidak terlepas dari permasalahan sumber daya manusia 

yang ada. Beberapa hal yang menyebabkan permasalahan antara lain pihak 

manajemen Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Provinsi Lampung belum memiliki sistem pengelolaan penilaian prestasi 

kerja atau evaluasi kerja pegawai secara Online dan proses pengelolaan penilaian 

prestasi kerja atau evaluasi kerja pegawai saat ini masih menggunakan cara yang 

konvensional. Sehingga pihak manajemen Sub Bagian Kepegawaian sering sekali 

mengalami penginputan data dan pencetakan formulir penilaian secara berulang 

serta informasi yang dibutuhkan oleh pegawai sering terlambat. 

Dari permasalahan yang ada saat ini mengakibatkan pihak manajemen Sub 

Bagian Kepegawaian membutuhkan sebuah sistem informasi manajemen pegawai 

untuk proses pengololaan penilaian prestasi kerja atau evaluasi kerja pegawai dan 

memudahkan dalam menyediakan informasi tentang penilaian prestasi kerja atau 

evaluasi kerja pegawai. Oleh sebab itu sebaiknya diadakan perbaikan pada sistem 

yang berjalan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan pihak manajemen 

Sub Bagian Kepegawaian. Mengingat begitu pentingnya informasi tentang 

pegawai dalam suatu instansi. 

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merancang dan membangun 

sebuah sistem untuk mengelola proses penilaian prestasi kerja atau evaluasi kerja 

pegawai baik itu untuk pegawai negeri sipil maupun pegawai honorer. Sehingga 
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penulis mengangkat judul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 

Manajemen Pegawai Berbasis Web (Studi Kasus: Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Provinsi Lampung).  

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana menganalisis sistem informasi manajemen pegawai berbasis 

Web pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Lampung? 

2. Bagaimana membangun sistem informasi manajemen pegawai berbasis 

Web pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Lampung? 

1.3.  Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

membatasi masalah yang akan dibahas diantaranya yaitu: 

1. Objek penelitian dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Provinsi Lampung. 

2. Penelitian ini hanya membahas analisis dan perancangan sistem informasi 

manajemen pegawai berbasis Web terkait dengan pengelolaan penilaian 

prestasi kerja atau evaluasi kerja pegawai. 

3. Aplikasi sistem informasi manajemen pegawai ini hanya menentukan hasil 

dari penilaian prestasi kerja atau evaluasi kerja pegawai dan menentukan 

predikat yang didapat oleh pegawai yang dinilai. 
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4. Aplikasi sistem informasi manajemen pegawai ini dapat dikelola oleh 

Operator pada Sub Bagian Kepegawaian, Pejabat Penilai dan Pegawai 

yang dinilai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Lampung. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis sistem informasi manajemen pegawai guna membangun 

sebuah sistem aplikasi untuk proses perhitungan penilaian prestasi kerja 

atau evaluasi kerja pegawai.  

2. Membangun sistem informasi manajemen pegawai agar dapat membantu 

mengatasi permasalahan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Provinsi Lampung. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan rancangan dan membangun sistem informasi manajemen 

pegawai berbasis web secara terkomputerisasi guna mempermudah 

pengguna sistem dalam mengelola proses penilaian prestasi kerja atau 

evaluasi kerja pegawai. 

2. Setelah menggunakan sistem dari hasil penelitian, diharapkan pada saat 

mengelola data dapat dilakukan secara baik, tepat, cepat dan akurat. 

3. Mengurangi penginputan data dan pencetakan formulir secara berulang. 

4. Mengurangi terjadinya redudansi data dan penumpukan pada berkas. 

5. Manfaat bagi peneliti yaitu dapat menganalisis suatu permasalahan yang 

ada sehingga peneliti dapat merancang dan membangun suatu sistem 
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informasi manajemen pegawai berbasis web yang lebih baik agar dapat 

meningkatkan pelayanan kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Provinsi Lampung. 

 


