
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan informasi zaman modern ini semakin meningkat, kemudahan 

dalam  mengakses informasi diperlukan untuk memberikan pelayanan yang lebih 

baik  kepada konsumen yang membutuhkan. Tuntutan pelayanan informasi dan 

pengelolahan  informasi secara terintegrasi menjadi sangat penting di setiap 

lembaga terutama lembaga pemerintahan. Kompetensi kini telah menjadi 

penilaian kinerja karyawan yang sangat berperan dalam mengetahui kemampuan 

dan skil yang dimiliki karyawan di dalam instansi ataupun perusahaan, 

kompetensi yang terdapat pada balai besar sungai mesuji sekampung masih 

terdapat masalah yaitu pimpinan sulit dalam mengetahui tingkat kinerja masing-

masing pegawai, dikarenakan belum adanya sistem yang dapat membantu dalam 

mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh karyawannya. “Kompetensi adalah 

suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas 

yang dilandasi atas ketrampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja 

yang dituntut oleh pekerjaan tersebut” (Wibowo 2009:110). Kompetensi 

menggambarkan dasar pengetahuan  dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar 

berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Metode 

yang digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi untuk mendukung 

kemampuan dikonsentrasikan pada hasil perilaku. 

 Untuk mencapai hasil kerja yang maksimal dan memuaskan diperlukan 

kompetensi yang dimiliki  oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas 

kerjanya agar kinerja pegawai dapat meningkat. Sehubungan dengan telah di 
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tetapkan peraturan gubernur (PERGUB) lampung Nomor 36 tahun 2016 tentang 

menakisme dan tatakerja tenaga ahli pemerintah provinsi lampung, dalam rangka 

upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pencapaian program 

prioritas pemerintah provinsi lampung, perlu mengangkat tenaga ahli pemerintah 

profinsi lampung yang profesional pada bidang tertentu di pemerintahan provinsi 

lampung. 

Sebagaimana kita ketahui, peranan sistem informasi sangat berpengaruh 

dalam suatu instansi ataupun lembaga pemerintahan, karena kelancaran informasi 

dapat memperlancar kegiatan yang ada di dalam instansi tersebut. Seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan informasi dibutuhkan sebuah perancangan sistem 

informasi yang dapat menunjang segala kegiatan yang ada di dalamnya, maka 

diperlukan teknologi komputerisasi yang mendukung. “Perancangan sistem 

informasi adalah sebuah kegiatan merancang dan menentukan cara mengolah 

sistem informasi dari hasil analisa sistem sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

dari pengguna termasuk diantaranya perancangan user interface, data dan aktivitas 

proses” (Marakas 2009:639). Perancangan sistem informasi ini sangatlah di 

butuhkan di balai besar sungai Mesuji sekampung supaya dapat menganalisa 

karyawan disana dalam kemampuan yang di milikinya dan dapat mempermudah 

untuk menentukan karyawan mana yang layak diberi apresiasi dalam kenaikan 

jabatan karyawan maupun penentuan karyawan terbaik.  Apabila kinerja 

karyawan dapat diwujudkan dengan baik, akan mendukung tercapainya tujuan 

secara efektif dan efisien karena akan menciptakan suasana percepatan 

pelaksanaan kegiatan di lingkungan di Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung. 

Peningkatan kinerja karyawan secara perorangan akan memberikan kompetensi 
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bagi kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan di balai besar sungai mesuji 

sekampung, oleh karena itu penilaian kinerja karyawan di balai besar sungai 

mesuji sekampung harus di terapkan supaya karyawan dapat termotivasi untuk 

menujikan kemampuan ataupun skil yang dimilikinya. Namun kenyataan yang 

terlihat saat ini pada  balai besar sungai mesuju sekampung adalah masih 

kurangnya upaya untuk melakukan penilaian kepada para karyawan disana, 

khususnya peningkatan profesionalisme pegawai sehingga produktivitas kerja 

menurun. Hal ini bisa mempengaruhi kompetensi Pegawai yang kurang efektif 

sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sering kali tidak berjalan optimal.  

Berdasarkan dengan penjelasan di atas bagaimana dapat 

mengimplementasikan  perancangan sistem informasi dapat berpadu dengan 

kompetensi karyawan di balai besar sungai mesuji sekampung, penulis ingin 

membuatkan suatu sistem web yang diolah dalam bentuk kuisioner dengan 

menggunakan data yang sesuai dengan kinerja karyawan yang bertujuan agar 

dapat dihitung presentase peningkatan kinerja karyawan terutama bagi karyawan 

yang sangat produktif dalam pekerjaan dibidangnya. Oleh  karena itu, berdasarkan 

uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian dengan 

judul “Perancangan Sistem Informasi Kompetensi Karyawan Berbasis Web 

(Study Kasus: Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung)” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengambil suatu rumusan   

masalah yaitu bagaimana merancang sebuah sistem informasi kompetensi agar 

dapat menjadi sebuah aplikasi website yang bertujuan untuk menilai prilaku, 

keterampilan dan pengetahuan karyawan di balai besar sungai mesuji sekampung? 
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1.3   Batasan Masalah  

 Sesuai dengan judul laporan skripsi, penulis membatasi pembahasan 

laporan skripsi ini agar tidak menyimpang dari objek pembahasan yang 

diinginkan iyalah Pembahasan hanya pada merancang sistem kompetensi berbasis 

web di balai besar sungai mesuji sekampung. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk membantu perusahaan dalam melakukan penilaian kompetensi 

karyawan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, keterampilan, prilaku dan 

pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang dilakukan sebagai berikut:  

1. Memudahkan perusahaan dalam mengetahui kompetensi untuk 

mengetahui informasi karyawan di balai besar sungai mesuji sekampung. 

2. penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan 

bagi perusahaan dalam merekrut karyawan baru demi kelancaran kegiatan 

operasional. 

 


