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1.1 Latar Belakang 

Pengaruh perkembangan teknologi informasi sangat berdampak terhadap 

sistem informasi suatu organisasi. Salah satu dampaknya adalah setiap organisasi 

berusaha untuk menerapkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan yang dapat 

mempermudah pekerjaan organisasi tersebut. Sistem informasi yang dibangun  

dapat dimanfaatkan sesuai dengan harapan berdasarkan visi dan misi organisasi. 

Setiaporganisasi khususnya pemerintah sangat membutuhkan teknologi sistem 

informasi secara komputerisasi. Tujuan penerapan teknologi informasi adalah 

untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 

Salah satu sistem informasi yang dibutuhkan suatu organisasi pemerintah adalah 

sistem informasi untuk mengelola  manajemen kepegawaian. Organisasi 

pemerintah sering menghadapi permasalahan dalam mengelola data pegawai 

(Nurhadi 2016). 

Sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) adalah suatu 

totalitas yang terpadu yang terdiri atas perangkat pengolahan meliputi 

pengumpulan, prosedur,  tenaga pengolah, dan perangkat lunak, perangkat 

penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang 

saling berkaitan, bergantung, dan saling menentukan dalam rangka menyediakan 

informasi di bidang kepegawaian. SIMPEG mulai dikembangkan di lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah beberapa tahun 

terakhir ini. Hal ini juga menjadi sangat penting dalam  pelaksanaan otonomi 

daerah dan desentralisasi dan pemberdayaan aparatur pemerintah baik pusat 
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maupun daerah sesuai manfaatnya (UU Nomor 43 Tahun 1999). SIMPEG telah 

banyak digunakan di lingkungan pemerintah salah satunya di Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung. 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung merupakan instansi 

teknis pemerintah Kota Bandar Lampung yang mempunyai tugas pokok dan 

fungsi sesuai dengan namanya membidangi masalah lingkungan yang berada di 

Kota Bandar Lampung. Dinas Lingkungan Hidup memiliki divisi pencemaran 

lingkungan yang dapat memantau tingkat pencemaran yang disebabkan kegiatan 

pembangunan atau usaha suatu kegiatan makhluk hidup di sekitar lingkungan 

Kota Bandar Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 

beralamat di jalan pulau sebesi No 89 Kecamatan Sukarame. Pengolahan data 

kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sudah dilakukan 

secara terkomputerisasi menggunakan ms excel. Walaupun sudah baik dalam 

pengerjaannya tetapi masih terdapat beberapa kendala pada lama dalam pencarian 

data karyawan dikarenakan harus melihat data pegawai pada sheet sebelumnya. 

Penyimpanan data masih menggunakan folder sehinga rentan terhapus, dan  

Terlambatnya dalam menginformasikan data pegawai kepada Kepala Dinas 

dikarnakan bagian SDM harus menghantarkan data pegawai kepada Kepala 

Dinas.   

Berdasarkan masalah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung maka dalam penelitian ini akan di buat sistem pengelolaan data 

kepegawaian secara online. Sistem ini akann dikembangkan dengan aplikasi 

dreamwever yang nantinya dapat dikelola dengan baik. Sistem yang dibagun ini 

dapat menampilkam data karyawan yang akan pensiun sebelum memasuki 6 bulan 
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masa pensiun, serta menghasilkan laporan pensiun, laporan kenaikan jabatan 

pegawai, laporan cuti pegawai, laporan pindah dan pindahan pegawai. Masing-

masing laporan ini dapat dicetak secara priode sesuai dengan keinginan Dinas, 

dan dapat dilihat secara langsung tanpa harus memberikan berkas kepada bagian 

yang membutuhkan laporan pegawai. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “bagaimana merancang sistem informasi manajemen 

kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini masalah 

yang dibahas dibatasi pada : 

1. Tidak membahas proses gaji pegawai. 

2. Menghasilkan laporan cuti, laporan kenaikan jabatan, dan laporan pindahan. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah 

merancang sistem informasi manajemen kepegawaian pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung yang dapat mengelola data data kenaikan jabatan 

pegawai, data cuti pegawai, dan data pindahan pegawai. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Sistem ini dapat mempermudah dalam pencarian data pegawai pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 

2. Mempermudah bagian SDM dalam pengolahan dan penyimpanan data 

kepegawaian sehingga mengahasilkan laporan kepegawaian. 

 

 

 

 

 

 

 


