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1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sangat berpengaruh 

terhadap kemajuan organisasi karena kemajuan menimbulkan persaingan. Masing-masing 

orang ingin maju lebih cepat, oleh karena itu perusahaan memerlukan manajemen yang tepat 

dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan manajemen memerlukan dukungan 

informasi salah satu sistem informasi yang dibutuhkan suatu organisasi manajemen pegawai 

suatu perusahaan yaitu mengelola data karyawan untuk kenaikan jabatan (Apriandy, Thamrin, 

and Oktaviany 2010) 

Sebelumnya sistem kenaikan jabatan telah diteliti oleh Sigit & Sujai, (2018) meneliti 

tentang Sistem Pendukung Keputusan Promosi Kenaikan Jabatan pada PT. Purna Baja Harsco. 

Penilaian karyawan dilakukan oleh bagian HRD dengan menetapkan beberapa kriteria 

penilaian untuk menyeleksi para karyawan yang layak mendapatkan promosi. Demikian pula 

pada PT. Purna Baja Harsco, pihak HRD menggunakan angket untuk menentukan peringkat 

karyawan dengan beberapa kriteria penilaian yaitu kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, 

pengetahuan tentang pekerjaan, tanggung jawab, kerja sama, jaringan kerja, inisiatif, disiplin 

kerja, integritas dan kepedulian terhadap safety. Dengan adanya keragaman kriteria penilaian 

tersebut, proses perangkingan karyawan menjadi lebih kompleks sehingga mempengaruhi 

tingkat akurasi hasil penilaian. Sistem kenaikan jabatan ini dapat diterapkan pada Kejaksaan 

Tinggi Lampung. 

Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 

negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan 

melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak 



pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-

undang. Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki 217 (dua ratus tujuh belas) Orang Pegawai.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam melaksanakan promosi atau 

kenaikan Jabatan di lingkungan Kejaksaan dengan mempertimbangkan analisis jabatan, 

kebutuhan Organisasi, Asesmen Kompetensi dan Pola Pembinaan karir tanpa adanya penilaian 

dengan metode pendukung keputusan. Berdasarkan proses yang berjalan terkadang salah 

dalam pengajuan pegawai sehingga terkadang mengalami ketidaklulusan dalam mengikuti tes 

Asesmen Kompetensi. 

Identifikasi masalah yang akan dikembangkan berdasarkan latar belakang masalah di 

atas adalah akan dibangun sistem informasi manajemen kepegawaian menggunakan metode 

key perfomarce indicator untuk rekomendasi kenaikan jabatan. Key Performance Indicator 

sebagai sekumpulan pengukuran yang diciptakan terfokus kepada aspek kinerja organisasi 

yang paling tepat pada kondisi sekarang dan di masa yang akan datang sebagai performance 

management (Moeherion 2012). Pembangunan sistem ini menggunakan metode Key 

Performance Indicator untuk pengukuran yang terfokus kepada aspek kinerja. Tujuan 

penelitian ini adalah merancang sistem informasi manajemen kepegawaian untuk rekomendasi 

kenaikan jabatan pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Diharapkan sistem yang dibangun dapat 

menampilkan data pegawai dan memutuskan rekomendasi kenaikan jabatan pegawai, serta 

menghasilkan laporan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana merancang sistem informasi manajemen kepegawaian untuk rekomendasi 

kenaikan jabatan pada Kejaksaan Tinggi Lampung?”. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang


1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini masalah yang dibahas 

dibatasi pada : 

1. Hanya mengelola data penilaian pegawai pada Kejaksaan Tinggi Lampung. 

2. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data pegawai. 

3. Sistem hanya digunakan untuk kenaikan jabatan pada bagian Administrator 

4. Kriteria yang digunakan yaitu Pangkat, Pendidikan Formal, Pendidikan Teknis, 

Integritas, Lama Pangkat Terakhir, dan Catatan Kepegawaian. 

5. Pengembangan sistem menggunakan Extreme Programming. 

6. Metode perhitungan yang digunakan adalah Key Performance Indicator 

7. Data yang dikelola adalah data pegawai, jabatan, data kriteria, sub kriteria dan penilaian 

pegawai. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Merancang sistem informasi manajemen kepegawaian menggunakan metode key 

perfomance indicator untuk rekomendasi kenaikan jabatan pada Kejaksaan Tinggi 

Lampung. 

2. Untuk meningkatkan kinerja pegawai sesuai kriteria yang ditentukan oleh Kejaksaan 

Tinggi Lampung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Membantu mengelola data kinerja kepegawaian secara terkomputerisasi dan menghasilkan 

laporan yang diinginkan perusahaan. 



2. Dapat menghitung secara otomatis nilai kinerja kepegawaian masing-masing pegawai. 

3. Menghasilkan rangking nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

4. Menghasilkan laporan penilaian secara cepat dan tepat. 

 


