
BAB I 

PENDAHULUAN     

                                                                          

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek penting dalamsuatu sistem 

organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Bahkan dapat dikatakan 

bahwa aspek SDM menjadi faktor penentu bagi keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan daerah, terlebih pada era otonomi daerah saat ini. Bahkan aspek 

SDM ini merupakan aspek terpenting, karena bagaimanapun aspek SDM-lah yang 

akan menentukan proses pengelolaan sumber daya pembangunan lainnya 

sehingga dapat berdaya guna serta berhasil guna dalam pelaksanaan pembangunan 

Pencatatan data kepegawaian sangat penting, terutama dalam instansi 

swasta sebagai sarana untuk menyimpan data secara sistematis,sehingga 

memudahkan pencarian data dengan cepat dan tepat saat dibutuhkan. Data 

kepegawaian diolah menjadi informasi kepegawaian yangsangat dipelukan untuk 

pembinaan pegawai. Pengelolaan kepegawaian baikyang bersifat manajerial 

maupun teknis administratif selalu berhubungan dengan data, dalam bentuk 

tercetak serta elektronik.Penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan akurat 

membutuhkan suatu sistem informasi manajemen yang terkomputerisasi. Sistem 

komputerisasi merupakan bagian dari salah satu perkembangan teknologi yang 

sangat diandalkan dalam mendukung kegiatan perusahaan. Dengan sistem 

informasi manajemen yang terkomputerisasi, maka informasi yang dihasilkan 

dapat dipergunakan untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan.  
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Yayasan Fatimah Az Zahra Lampung merupakan Lembaga Pendidikan 

Islam baik Formal maupun Non-Formal yang ada di Bandar Lampung, Yayasan 

ini didirikan pada tanggal 27 November 2007 dan terdaftar dengan Akta Notaris 

Bambang Abiyono, S.H. No. 89.  Yayasan Fatimah Az Zahra Lampung memiliki 

cabang pendidikan formal yaitu PG & TK Islam Az Zahra Bandar Lampung, dan 

SD Islam Az Zahra Bandar Lampung. Sementara untuk pendidikan non formalnya 

yaitu Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) dan Rumah Menghafal Al Qur'an 

(RMA) atau yang lebih dikernal dengan nama Az Zahra Al Qur'an School.Saat ini 

pengolahan data kepegawaian pada PGTK Azzahra Islam Bandar Lampung masih 

menggunakan sistem manual. Penyimpanan data kepegawaian masih dalam 

berbentuk arsip yang disimpan dalam sebuah map dan tidak beraturan, sehingga 

membutuhkan ketelitian tinggi dan memakan waktu yang cukup lama untuk 

mencari data kepegawaian yang diinginkan serta dapat menyebabkan hilangnya 

arsip yang telah disimpan.Melihat permasalahan yang dihadapi PGTK Azzahra 

Islam Bandar Lampung, maka dibuatlah Sistem Informasi Kepegawaian pada 

PGTK Azzahra Islam Bandar Lampung. Pentingnya sistem informasi 

kepegawaian ini adalah sebagai alat untuk melakukan administrasi data pegawai 

secara terkomputerisasi agar pengelolaan data pegawai dapat terarah dan efisien. 

Selain itu penyimpanan data dalam bentuk elektronik dapat memudahkan dalam 

pengelolaan maupun penyediaan data yang lebih cepat. Dengan dibuatnya sistem 

informasi kepegawaian ini nantinya dapat menghasilkan efisiensi dalam 

pengelolaan data administrasi pegawai yang ditunjukkan oleh kecepatan dan 

ketepatan waktu pemrosesan, serta ketelitian dan kebenaran informasi (validitas) 

http://www.azzahralampung.org/p/profile.html
http://www.azzahralampung.org/search/label/TK
http://www.azzahralampung.org/search/label/SD
http://www.azzahralampung.org/search/label/TK
http://www.azzahralampung.org/search/label/TK
http://www.azzahralampung.org/search/label/TK
http://www.azzahralampung.org/search/label/TK
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yang dihasilkan, agar dapat meningkatkan produktivitas kerja para sumber daya 

manusia PGTK Azzahra Islam Bandar Lampung. 

Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini mencoba memberikan solusi 

sistem yang diusulkan dengan visualisasi dengan permodelan objek. Metodelogi 

yang digunakan adalah waterfall,dari permasalahan di atas maka, penulis 

mengambil judul “Sistem Informasi Manajemen Administrasi & Kinerja Pegawai 

( Studi Kasus : PGTK Azzahra Islam Bandar Lampung)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

Bagaimana merancang sistem informasi manajemen administrasi kepegawaian 

yang dapat menghasilkan output berupa laporan data pegawai, cuti dan penilaian 

kinerja  

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah: 

1.  Sistem yang akan digunakan berfokus pada mengelola data pegawai.  

2. Sistem hanya membahas tentang data pegawai, cuti pegawai dan penilaian 

kinerja . 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Merancang sistem  informasi Manajemen Kepegwaian pada PGTK Azzahra 

Islam Bandar Lampung. 
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2. Menyediakan sebuah sistem yang dapat menyimpan data kedalam database. 

3. Dengan membangun sebuah sistem yang memungkinkan pegawai dapat 

mencari  data  pegawai dengan mudah. 

4. Sebagai salah satu Syarat menyelesaikan pendidikan Strata S1 Sistem 

informasi.          

  

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah :  

1. Bagi Penulis 

      a. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Java dan  MySQL. 

     b. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang sistem informasi dan  

manajemen data kepegawaian. 

c. Untuk memenuhi syarat menempuh ujian akhir di Universitas Teknokrat       

Indonesia          

2. Bagi Akademik 

a.Menjadi bahan acuan bagi mahasiswa dalam mengerjakan penyusunan  

laporan skripsi. 

b.Sebagai tambahan pustaka mengenai permasalahan yang terkait dengan 

aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian menggunakan Java dan 

MySQL. 

3. Bagi Instansi 

     a.Sebagai sarana untuk membantu memanajemen data informasi  kepegawaian. 

     b. Menyediakan Sistem Kepegawaian yang cepat dan responsif.  
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 2.1     Tinjauan Studi        

 2.1.1  Penelitian Terdahulu  

Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai 

refrensi dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut  : 

     Tabel 2.1 Tinjauan Studi 

No. Judul Jurnal 

 

Pengarang Kesimpulan  

1. 

 

 

 

 

Sistem Informasi Kepegawaian 

pada PT Indo beton Berbasis 

Dekstop 

Antonio Lonis, 

Irwan Alfian, 

Ery Hartati 

Jurnal ini mengusulkan 

pengembangan sistem 

terkomputerisasi. 

Pengembangan sistem 

menggunakan aplikasi 

Microsoft Visual Basic 

Studio 2008 dan Ms SQL 

2008 sebagai 

database.Sistem informasi 

kepegawaian yanag 

diusulkan mampu 

membantu proses rekrut 

karyawan, absensi, 

pengggajian, pengelolaan 

cuti,    pencarian data 

pegawai  dan pembuatan 

laporan 
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2 Analis dan Perancangan Sistem 

Informasi Kepegawaian pada 

Pengontrolan dan Pengukur 

Kinerja Pegawai CV, Putra 

Pratama palemabang 

Muhammad 

Firdaus,Dien 

Novita,Fithri 

Selva Jumeilah 

Permasalahan dalam 

kehilangan berkas, 

absensi tidak terintegrasi 

ke gaji, perjalanan dinas 

sulit di cek, perhitungan 

sisa cuti, kesulitan dalam 

pencarian data pegawai, 

lama dalam pembuatn 

laporan. Berdasarkan 

permasalahan yang ada 

maka perlu dirancang 

sebuah sistem 

kepegawaian berbasis 

dekstop dengan 

menggunakan visual 

studio dan SQL server 

sebagai basis data.  

No. Judul Jurnal 

 

Pengarang Kesimpulan  

3. Rancangan Aplikasi Sistem 

Informasi Kepegawaian pada 

Kantor CV, Mega Cipta 

Pangkal Pinang 

Sujono Dengan sistem berbasis 

komputer diharapkan 

dapat mempermudah 

dalam menyimpan dan 

mengolah dta 

kepegawaian secara akurat 

dan tepat. Dengan 

menggunakan sistem 

berbasis komputer ini 

dapat menghemat waktu 

dan terjadinya kesalahan 

dan diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja  

Tabel 2.1 Tinjauan Studi(Lanjutan) 
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karyawan, dengan adanya 

sistem berbasis komputer 

ini bisa membantu 

mentahui datadata yang 

dibutukan dengan cepat 

dan mengurangi jumlah 

wkatu dan biaya yang 

dibutuhkan. Penyimpana 

dalam database 

memudahkan dalam 

pemeliharaan data 

sehingga kita perlu 

menyimpan media kertas 

yang mudah rusak seperti 

sitem manual. 

4. Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian pada PT Bintang 

Baru Sejati Palembang 

Lidya 

Anjaya,Roni 

Lukito, Edin 

Surdi 

Djatikususma 

Berdasarkan Metode 

yang digunakan adalah 

metode FAST 

Perancangan dan 

impelementasi akan 

dilakukan dengan bahasa 

pemrograman PHP dan 

baisis data SQL . 

Berdasarkan analisa 

penulis pada PT Bintang 

Baru Sejati penulis 

menyimpulkan bahawa 

sistem ini dapat 

membantu karyawan 

dalam pengambilan 

keputusan dan 

No. Judul Jurnal 

 

Pengarang Kesimpulan  

 

 

 

No. Judul Jurnal 

 

Pengarang Kesimpulan  

No. Judul Jurnal 

 

Pengarang Kesimpulan  

 

Tabel 2.1 Tinjauan Studi(Lanjutan) 
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mempermudah pegawai  

dalam menginputkan data  

dan penilaian kinerja . 

5. Aplikasi Program Sistem 

Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMPEG) pada 

Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Malang 

Sulistyani 

Komalasari, 

Imam Hanafi, 

Endah 

Setyowati 

Pada Proses pada 

Aplikasi program 

SIMPEG antara lain 

pengumpulan data, 

pengolahan data, dan 

keluaran (hasil). Ada 

faktor penghambat yang 

menyebabkan 

permasalahan yang 

terjadi pada aplikasi 

program yaitu 

permasalahan teknis 

operasional bahwa 

permasalahan 

operasiaonal pada 

umumnya adalah 

kemampuan sdm, sdm 

yang disediakan  mampu 

menyelenggrakan 

program Simpeg tersebut 

tidak banyak, hingga 

dapat menimbulkan 

keterlambatan  

No. Judul Jurnal 

 

Pengarang Kesimpulan  

No. Judul Jurnal 

 

Pengarang Kesimpulan  

 

 

 

No. Judul Jurnal 

 

Pengarang Kesimpulan  

No. Judul Jurnal 

 

Pengarang Kesimpulan  

 

Tabel 2.1 Tinjauan Studi(Lanjutan) 
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2.1.2 Keaslian Penelitian 

penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan yang sudah pernah 

dilaksanakan. Sebagai pendukung pernyataan maka peneliti menguraikan hasil 

dari berbagai penelitian terkait berdasarkan jurnal penelitian, Keaslian penelitian 

ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah: 

1. Sistem yang dibangun menggunakan Metode Penelitian secara Object 

oriented (OO)           

2. Sistem yang akan diinputkan berupa data pegawai, data cuti, data penilaian 

kinerja dan laporan data pegawai                   

3. Penelitian ini menggunakan alat (tools) Sistem yang diusulkan 

Menggunakan UML(unified Modelling Languange) dan menggunakan 

koneksi database mealalui SQL Yog. 

4. Berdasarkan laporan penulis membuat permodelan sistem menggunakan 

tools berupa Usecase diagram dan Actifity diagram    

         


