
1 
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Tujuan penerapan teknologi informasi komputer adalah untuk 

mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. salah 

sistem informasi yang dibutuhkan suatu organisasi pemerintah adalah sistem 

informasi untuk mengelola  manajemen kepegawaian.  organisasi pemerintah 

sering menghadapi permasalahan dalam mengelola data pegawai dari tahap  

penerimaan calon pegawai sampai dengan berakhirnya masa kerja pegawai 

(Agustinus & Nurhadi, 2016). Sejalan dengan adanya persaingan yang semakin 

pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi sekarang 

ini, maka perkembangan dari sumber daya manusia menjadi prioritas utama bagi 

perusahaan, sumber daya manusia yang terampil dan terlatih sangat dibutuhkan 

untuk mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin maju, diikuti dengan 

perkembangan perekonomian yang pesat menjadikan sumber daya manusia 

mempunyai peranan yang sangat besar dalam kesuksesan suatu usaha yang 

dijalankan maka penentuan tenaga kerja adalah suatu pernyataan tertulis yang 

menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan 

aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya (Rakhmawati, 2010).  

PT Atosim Lampung Pelayaran adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa pelayanan penyebrangan. Dalam penerimaan karyawan pada Bulan 

Januari 2016 terdapat 8 Karyawan yang diterima oleh PT ALP, berikutnya Bulan 

Februari 2016 terdapat 10 Karyawan dan Bulan Maret 2016 terdapat 12 karyawan 
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yang diterima, posisi jabatan dan jumlah karyawan yang diterima menjadi 

pegawai dapat dilihat pada tabel dibawh ini: 

Tabel 1.1 Laporan Penerimaan Karyawan PT ALP ( 2016 ) 

Periode Jabatan Jumlah karyawan 

01 januari 

2016 

ADM  1 

ADM Keuangan 1 

Bagian Logistik 2 

Bagian Tiket  1 

Bas Kapal 1 

KKM Kapal 1 

Operasional  1 

01 Maret 

2016 

Bas KAPAL  3 

Chef Kapal 1 

KKM Kapal 6 

01 Mei 

2016 

Bas Kapal  2 

Chef Kapal 1 

KKM Kapal 4 

Operasional 5 

          Total 30 

 

Pengolahan data pegawai dimulai dari pegawai memberikan data diri dan 

identitas pegawai kepada bagian admin. Bagian admin melakukan pencatatan data 

pegawai dan melakukan pencetakan laporan pegawai. Pimpinan melakukan 

pemeriksaan dan otorisasi dikembalikan lagi kepada bagian admin. Sedangkan 

pada pengolahan data pegawai belum terdapat sistem yang memadai sehingga 

sering terjadi kesamaan data, tidak adanya informasi jika sudah memasuki masa 

pensiun, tidak adanya laporan perpriode, dan aplikasi penyimpanan data karena 

data masih disimpan dalam bentuk folder. 

Menurut (Agustinus & Nurhadi, 2016) meneliti tentang analisis dan 

perancangan  sistem informasi pegawai pada kantor wilayah kementerian agama 

provinsi jambi, dalam pelaksanaan pengelolaan data pegawai pada saat ini kantor 

wilayah kementerian agama provinsi jambi masih menggunakan sistem informasi 
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manajemen pegawai (SIMPEG), yang hanya mengelola data pegawai yang sudah 

menjadi pegawai negeri sipil, belum ada sistem informasi yang mengelola data 

penerimaan CPNS, pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan CPNS menjadi 

PNS, kesulitan dalam pengelolaan data pegawai menjadi salah satu kendala 

bagian kepegawaian maka peneliti tertarik melakukan penelitian di kantor wilayah 

kementerian agama provinsi jambi, membantu merancanga sistem informasi yang 

dibutuhkan dengan menggunakan arsitektur enterprise  model framework  

zachman. Hasil penelitian ini berupa rancangan sistem informasi penerimaan 

CPNS, pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang 

dapat membantu mengelola kepegawaian pada kantor wilayah kementerian agama 

provinsi jambi. (Danisa & Hartanto, 2013) meneliti tentang analisis dan 

perancangan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada badan 

kepegawaian  daerah kabupaten maluku tenggara, sistem baru memudahkan badan 

kepegawaian daerah dalam melakukan pelayanan kepagawaian yang berhubungan 

dengan administrasi kepagawaian. Data sudah dalam bentuk digital 

terkomputerisasi, aman, pembatasan hak akses sehingga hasil yang sudah dibuat 

dalam bentuk laporan akhir dapat berguna, akurat dan bertanggung jawab 

sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. (Rizan, 2013) meneliti 

tentang peranan penerapan sistem informasi manajemen terhadap efektivitas kerja 

pagawai lembaga pemasyarakatan narkotika (LAPASTIKA) bollangi kabupaten 

gowa, Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan 

bahwa  sistem informasi manajemen berperan positif dalam meningkatkan 

efektivitas kerja pegawai, sedangkan saran yang diajukan bahwa sebaiknya 

pegawai diikutkan pendidikan dan pelatihan. 
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Identifikasi masalah yang akan di kembangkan berdasarkan latar belakang 

masalah diatas, maka solusi yang diusulkan dalam mengatasi masalah-masalah 

yang berkaitan dengan pengolahan data pegawai pada PT Atosim Lampung 

Pelayaran yaitu menggunakan metode kualitatip deskriptif, membangun sistem 

menggunakan Aplikasi NeatBean, dan MySQL sebagai Aplikasi database yang 

membantu memudahkan dalam proses penyimpanan data pegawai. Perancangan 

pemodelan aplikasi pengolahan data pegawai pada PT Atosim Lampung 

Pelayaran akan dirancang menggunakan Pemodelan Beriontasi pada Objek 

(UML). Sehingga dibutuhkan sistem yang dapat membantu memudahkan dalam 

proses pengolahan data pegawai lebih efektif dan efisien. Kelebihan dari aplikasi 

pegolahan data pegawai yang akan di kembangkan yaitu dapat menilai dalam 

pegolahan data pegawai baru, dapat membeda pegawai yang sudah pensiun dan 

yang masih aktip, mudah dalam pencarian data pegawai, mudah dalam 

pengimputan data pegawai, dan terdapat informasi mengenai data pegawai yang 

sudah pensiun. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti  tertarik 

untuk mengambil  judul “Perancangan Aplikasi Pengolahan Data Pegawai 

(Study Kasus : PT Atosim Lampung Pelayaran)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana membangun aplikasi pengolahan data pegawai pada  PT ALP ? 

2. Bagaimana mempermudah pegawai untuk mengetahui informasi expired 

surat kerja pada PT ALP ? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk membangun aplikasi pengolahan data pegawai pada PT ALP. 

2. Untuk mempermudah pegawai mengetahui informasi expired surat kerja 

pada PT ALP ? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem 

pengolahan data pegawai pada lingkungan kerja. 

2. Bagi PT ALP dapat dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk 

membuat keputusan dalam pengolahan data pegawai. 

3. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia diharapkan dapat menambah informasi 

dan referensi bagi mahasiswa.  

 

 


