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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kantor Kecamatan Putra Rumbia yang terletak di Jl. Merdeka No.01 Bina

Karya Utama, Kabupaten Lampung Tengah. merupakan suatu instansi

pemerintahan yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan

masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan penegakan peraturan perundang-

undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

Penilaian prestasi kerja merupakan cara untuk mengukur kontribusi yang

diberikan. Pentingnya Penilaian prestasi kerja untuk melihat bagaimana kinerja

pegawai. Tujuan penilaian prestasi kerja adalah agar para pegawai dapat

mengetahui dimana letak kesalahan dan kekurangannya sehingga para pegawai

mampu mencapai sasaran dan dapat menjadi pegawai yang baik dalam

menjalankan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh atasan. Hasil penilaian

prestasi kerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan Pegawai

Negeri Sipil, antara lain, kenaikan pangkat, pendidikan dan pelatihan serta

pemberian penghargaan.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Kantor Kecamatan Putra Rumbia

Lampung Tengah, sudah menerapkan proses manajemen penilaian dengan

menggunakan SKP (Sasaran Kerja Pegawai). penilaian prestasi kerja Pegawai

Negeri Sipil dilakukan dalam periode 1 (satu) tahun yang dilakukan dengan cara

membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan
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berdasarkan ukuran tingkat capaian SKP yang meliputi aspek kuantitas, kualitas,

waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. pejabat penilai (camat) dapat

melakukan penilaian perilaku kerja pegawai melalui pengamatan yang meliputi

unsur yaitu, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, displin, kerjasama dan

kepemimpinan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penilaian prestasi kerja pada

Kantor Kecamatan Putra Rumbia yaitu, rekap kehadiran/absensi secara manual

membutuhkan waktu lama karena harus menginput data satu persatu ke dalam

tabel di file Microsoft Excel, menyulitkan bagi pejabat penilai (camat) untuk

mengingat perilaku Pegawai Negeri Sipil yang dinilainya karena penilaian yang

dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, sehingga menyebabkan terjadinya

kecurangan dan ketidak adilan dalam penilaian, proses pencarian berkas yang

dibutuhkan masih belum tersimpan dalam komputer sehingga masih perlu

melakukan pencarian berdasarkan arsip yang ada, terjadinya hilangnya berkas,

proses meminta persetujuan SKP membutuhkan banyak waktu karena pegawai

harus menemui pejabat penilai untuk mendapatkan persetujuan.

Untuk tindak lanjut dalam mengatasi proses penilaian prestasi kerja

PNS pada Kantor Kecamatan Putra Rumbia dilakukan dengan cara membuat

sistem informasi yang dapat membantu dan mempercepat proses penilaian yang

sedang berjalan agar menjadi lebih efektif dan efisien dan dapat memberikan

keakuratan informasi dalam melakukan penilaian kinerja pegawai Sistem

informasi yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah “Sistem

Informasi Penilaian Prestasi Kerja PNS Berdasarkan  Sasaran dan Perilaku
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Kerja Pegawai (Studi Kasus Kantor Kecamatan Putra Rumbia Lampung

Tengah).”

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas menjadi dasar

penulis untuk merumuskan masalah, yaitu :

1. Bagaimana rancangan sistem penilaian prestasi kerja PNS yang

diterapkan di Kantor Kecamatan Putra Rumbia Lampung Tengah ?

2. Bagaimana implementasi sistem penilaian prestasi kerja PNS Kantor

Kecamatan Putra Rumbia Lampung Tengah ?

3. Bagaimana pengujian sistem penilaian prestasi kerja PNS di Kantor

Kecamatan Putra Rumbia Lampung Tengah?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar mempermudah dalam

pembahasan dan lebih mengarah pada pokok persoalan, diantaranya :

1. Kriteria yang menjadi acuan penilaian meliputi aspek Sasaran Kerja

Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja.

2. Metode pengujian sistem menggunakan standar ISO 9126 dari aspek

functionality, usability, dan efficiency.
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1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Merancang dan mengimplementasi sistem penilaian prestasi kerja PNS

berdasarkan sasaran dan perilaku kerja pegawai pada Kantor Kecamatan

Putra Rumbia Lampung Tengah.

2. Mengetahui hasil pengujian kualitas sistem penilaian prestasi kerja PNS

meliputi aspek functionality, usability, efficiency.

3. Melakukan proses pengujian dan analisis hasil (evaluasi).

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Membantu Kantor Kecamatan Putra Rumbia Lampung Tengah dalam

mengelola data penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan sasaran dan

perilaku kerja pegawai.

2. Dapat memberikan masukan pada pihak Kantor Kecamatan Putra

Rumbia Lampung Tengah tentang sistem informasi penilaian prestasi

kerja PNS berdasarkan sasaran dan perilaku kerja pegawai yang

berguna untuk meningkatkan perfomansi dan efektifitas dari kantor itu

sendiri.


