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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, maka kebutuhan akan 

penggunaan komputer semakin meningkat. Teknologi Informasi adalah 

pengelolaan bidang yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti 

proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, 

bahasa program, dan data konstruksi. Komputer sudah menjadi kebutuhan dasar 

bagi hampir semua organisasi, baik organisasi kecil maupun besar. 

Komputer menggunakan bagian atau komponen yang disebut perangkat 

keras dan perangkat lunak. Komputer adalah sistem elektronik untuk 

memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan 

secara otomatis menerima menerima dan menyimpan data input, memprosesnya 

dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah instruksi program 

yang tersimpan di memori.  

Komputer diciptakan tidak lain sebagai alat bantu manusia dalam hal 

pemecahan masalah atau persoalan yang rumit dan banyak sejenisnya. 

Penggunaan komputer banyak membantu para pegawai dalam proses pengambilan 

keputusan, mendapat informasi yang semula atau sebelumnya tidak dapat 

diperoleh, informasi yang dihasilkan oleh komputer dapat diperoleh dalam 

waktuyang cepat dan tepat , serta informasi yang dihasilkan dapat disajikan 

menurut selera pegawai.  
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Keberadaan komputer dalam sebuah lembaga menjadi suatu alat perangsang 

yang sangat penting mengingat dengan adanya alat teknologi ini kerja yang 

sistematis dapat terlaksana dengan baik dan cepat. Keberadaan teknologi 

merupakan salah satu hal mendasar dalam proses meyampaian informasi sehingga 

apa yang hendak disampaikan dapat tersalurkan dengan lebih cepat.  

Dalam pengelolaan teknologi informasi ditekankan bahwa agar benar-benar 

mampu memberikan dukungannya kepada proses pengambilan keputusan 

manajerial agar aplikasinya tepat, informasi yang dibutuhkan oleh suatu 

orgasnisasi harus memenuhi persyaratan kelengkapan, kemutakhiran, kehandalan, 

terolah dengan baik, tersimpan dengan rapi, dan mudah ditelusuri dari tempat 

penyimpanannya apabila diperlukan. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dari 

berbagai bidang memerlukan pengelolaan lebih lanjut  agar sifatnya berubah 

menjadi informasi yang memiliki nilai sebagai alat pendukung proses 

pengambilan keputusan.  

Pengolahan data informasi melalu teknologi informasi merupakan perkakas 

penunjang yang andal dalam organisasi.Dengan penggunaan aplikasi dapat 

memudahkan pegawai dalam mendapatkan informasi mengenai kegiatan atau 

tugas yang harus diselesaikan di bidang kepegawaian sehingga dapat 

meningkatkan kinerja organisasi. 

Pegawai merupakan sumber daya yang sangat penting sekali untuk 

kemajuan suatu organisasi.Semakin besar suatu organisasi maka semakin besar 

pula penanganan terhadap pegawai yang adapada umumnya kepegawaian adalah 
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segala hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan pegawai. 

Penanganan yang baik terhadap sumberdaya manusia ini akan berdampak positif 

pada kemajuan organisasi, begitu juga sebaliknya. Sumber Daya Manusia (SDM) 

merupakan unsur penting bagi organisasi. Tanpa adanya pegawai, maka tujuan 

organisasi tidak akan tercapai seperti apa yang telah ditetapkan sangan tergantung 

pada unsur manusia yang memimpin dan melaksanakan tugas-tugas serta 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.  

Manajemen kepegawaian yang ada saat ini pada umumnya dimulai dari 

proses kegiatan rekrutmen pegawai, pengembangan, promosi, renumerasi, 

disiplin, pemberhentian dan pensiun. Proses kegiatan ini dilakukan berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan dalam organisasi. 

Dalam menghadapi pertumbungan dan pembangunan suatu organisasi yang 

sudah demikian komplesnya dibutuhkan tersedianya suatu sistem informasi 

manajemen yang mampu untuk membantu penyediaan data dan informasi sebagai 

bahan penentuan kebijaksanaan dan strategi pembangunan maupun bagi 

tersedianya data dan informasi operasional. 

Informasi tidak hanya dibutuhkan untuk kepentingan keluar dari suatu 

lembaga melainkan sangat berpengaruh pula pada internal lembaga atau 

organisasi itu sendiri.Dengan adanya informasi, maka penyelenggaraan dalam 

organisasi atau lembaga tersebut dapat melihat kekurangan dan kelebihan 

pelayanan yang diberikan.Keadaan ini memungkinkan sebuah informasi harus 
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tertata dengan baik sehinnga harus memerlukan sebuah pedoman dalam 

penyusunannya dalam bentuk sistem yang terpadu. 

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan suatu 

totalitas terpadu yang terdiri dari perangkat pengolahan meliputi pengumpulan 

prosedur, tenaga pengolahan dan perangkat lunak, perangkat penyimpanan 

meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling 

berkaitan, saling ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan 

informasi di bidang kepegawaian.  

Dalam organisasi, pegawai perlu diatur secara menyeluruh dengan 

menetapkan peraturan sistem informasi kepegawaian yang standard dan 

seragam.Hal tersebut memerlukan dukungan aplikasi sistem informasi manajemen 

kepegaewaian yang memadai.Dengan adanyaaplikasi sistem informasi manajemen 

kepegawaian mampu menyediakan data dan informasi yang mudah dan cepat 

yang berhubungan dengan kepegawaian serta terciptanya kesesuaian antara arus 

informasi dengan sistem pengolahan data yang diterapkan. 

SIMPEG dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dibidang 

administrasi kepegawaian dimana dengan adanya SIMPEG data-data pegawai 

akan terhimpun dalam suatu data base kepegawaian yang terstruktur sehingga 

memudahkan untuk mengakses data pegawai yang nantinya juga memperlancar 

proses administrasi kepegawaian. Selain itu sebagai informasi pelayanan data bagi 

instansi terkait dan sebagai analisis menunjang pengambilan keputusan, dengan 
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kata lain data yang dihasilkan sangat berguna bagi pimpinan dalam mendukung 

pengambilan keputusan. 

Sistem terpadu pada sebuah sistem manajemen kepegawaian memiliki 

pengaruh yang besar pula terhadap kinerja pegawai.Pengaruh yang paling 

dominan timbul dengan adanya alat penunjang informasi berupa teknologi dalam 

hal ini adalah keberadaan komputer. 

Salah satu instansi yang telah menetapkan sistem SIMPEG adalah Rektorat 

UIN Suska Riau.Dimana penggunaan SIMPEG tersebut dalam pelaksanaannya 

masih belum sempurna keberadaannya. Tata cara penggunaan SIMPEG 

dipandang perlu mengingat banyak nya pegawai dilingkungan UIN Suska Riau 

yang menuntut keakuratan data kepegawaian dan pekerjaan yang lebih efisien 

dapat tercapai.  

Hal yang sering dikeluhkan selama ini diantaranya adalah prosedur 

pengolahan data pegawai yang lambat, berbelit-belit, kurang kepastian dan 

kejelasan, kurang kepastian, kurang keterbukaan informasi tentang kenaikan 

pangkat, penggajian, pensiun, dan dalam setiap pengurusan data pegawai harus 

melalui beberapa bagian dan proses yang cukup panjang. 

Berdasarkan wawancara awal dengan pegawai bidang kepegawaian sebagai 

penanggung jawab program SIMPEG di Rektorat Uin Suska Riau dan dukungan 

data yang diperoleh di ungkapkan ada beberapa masalah dalam pelaksanaan 

SIMPEG seperti Sumber Daya Manusia dalam hal ini pegawai yang bertanggung 

jawab terhadap program SIMPEG belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, dapat 
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dilihat dari data jumlah pegawai yang ada di UIN Suska Riau Tahun 2017 sebagai 

berikut : 

Tabel :  1.1 Jumlah Pegawai Tetap PNS Dan Non PNS Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

NO UNIT KERJA Jumlah 

Pegawai Non 

PNS 

Jumlah Pegawai  

PNS 

1 BIRO AKK - 1 

2 BAGIAN AKADEMIK 5 9 

3 BAGIAN KEMAHASISWAAN DAN 

ALUMNI 

3 5 

4 BAGIAN KERJA SAMA DAN 

KELEMBAGAAN 

3 5 

5 BIRO AUPK - 1 

6 BAGIAN PERENCANAAN 3 9 

7 BAGIAN ORGANISASI, KEPEGAWAIAN 

DAN HUKUM 

4 11 

8 BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI 9 13 

9 BAGIAN UMUM 43 21 

10 FAK. SYARIAH DAN HUKUM 16 8 

11 FAK. TARBIYAH DAN KEGURUAN 20 10 

12 FAK. USHULUDDIN 6 6 

13 

 

FAK. DAKWAH DAN KOMUNIKASI 9 9 

14 FAK. SANIS DAN TEKNOLOGI 27 11 

15 FAK. PSIKOLOGI 12 9 

16 FAK. EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 18 9 

17 FAK. PERTANIAN DAN PETERNAKAN 9 10 

18 LPPM 8 7 
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19 LPM 10 1 

20 PERPUSTAKAAN 14 13 

21 PUSTAKAWAN - 7 

22 PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

PANGKALAN DATA 

9 - 

23 PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA 8 4 

24 MA’HAD AL-JAMI’AH 4 - 

25 ULP 1 - 

26 PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS 2 - 

27 SPI 1 - 

28 Pascasarjana 18 - 

29 Kopertais 5 2 

30 Ma’ad Aljamiah - 1 

31 PPS - 4 

  JUMLAH 267 186 

 Jumlah keseluruhan 456 

Sumber: Bagian Kepegawaian Rektorat UIN SUSKA RIAU 2017 

Tata cara penggunaan SIMPEG dipandang perlu memngingat banyaknya 

jumlah PNS dan Non PNS di lingkungan UIN Suska Riau  yang menuntut 

kekauratan data kepegawaian dan pekerjaan yang lebih efisien dapat tercapai. 

Menurut data Bagian Kepegawaian UIN Suska Riau jumlah PNS dan Non PNS 

pada tahun 2017 mencapai 456 orang dan belum termasuk dosen didalamnya dan 

masih belum sempurna keberadaannya. Berikut data dosen yang PNS dan yang 

Non PNS : 
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Tabel 1.2: Jumlah Dosen (PNS dan Non tetap Non PNS) Uin Sultan Syarif 

Kasim Riau 

NO DATA PNS TETAP 

NON 

PNS 

JUMLAH 

1 Dosen Fak. Syariah dan Hukum 82 6 88 

2 Dosen Fak. Tarbiyah dan Keguruan 168 27 195 

3 Dosen Fak. Ushuluddin 54 2 56 

4 Dosen Fak. Dakwah dan Ilmu 

Hukum 

50 8 58 

5 Dosen Fak. Sains dan Teknologi 81 41 122 

6 Dosen Fak. Psikologi 35 3 38 

7 Dosen Fak. Ekonomi dan Ilmu 

Sosial 

69 23 92 

8 Dosen Fak. Pertanian dan 

Peternakan 

28 16 44 

                  Jumlah 567 126 693 

Sumber: Bagian Kepegawaian Rektorat UIN SUSKA RIAU 2017 

Selanjutnya permasalahan yang terjadi yaitu pengumpulan data fisik PNS 

DRH (Daftar Riwayat Hidup) yang akan di input pada data aplikasi SIMPEG 

yang kemudian dihimpun dan merumuskan menjadi DUK (Daftar Urut 

Kepangkatan) masih mengalami kendala misalnya dalam hal pengaturan waktu, 

terdapat PNS yang belum mengumpulkan DRH (Daftar Riwayat Hidup). Karena 
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pengembalian DRH oleh masing-masing unit tidak sesuai jadwal yang di 

tetapkan, akhirnyaproses pemasukan data dan pemutakhiran data mengalami 

keterlambatan. 

Permasalahan yang terjadi pada SIMPEG yaitu dalam membuka website 

baik yang digunakan oleh seluruh pegawai UIN Suska Riau dan website pada 

bagian kepegawaian masih mengalami kendala, yaitu lamanya proses loading 

untuk membukanya, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk website 

tersebut terbuka. Dalam memasukkan data pegawai, masih terdapat bagian-bagian 

yang tidak bisa terbuka, sehingga para pegawai tidak dapat mengisi daftar riwayat 

hidup mereka.  

Dalam membuka website tidak selalu website dapat terbuka karena terjadi 

error pada sistemnya, sehingga bisa memakan waktu seharian penuh ataupun bisa 

terjadi berhari-hari. Dan pegawai yang akan mengisi akan terkendala dalam 

pengisiannya. Dalam membuka setiap point yang ada dalam website tersebut 

membutuhkan waktu yang lama , sehingga tidak efisien dalam waktu. 

Tidak semua data yang ada di SIMPEG bisa diisi oleh semua pegawai, 

hanya data pribadi yang bisa diisi oleh semua pegawai di lingkungan UIN Suska 

Riau, dan yang hanya bisa di isi oleh pihak dosen hanya data tentang riwayat. 

Data-data seperti SKP, Mutasi, dan permintaan masih belum bisa dibukak dan 

diisi oleh pegawai. Pengisian daftar untuk pensiun masih dilakukan dengan 

manual yaitu data-data pegawai yang akan pensiun di berikan kepada pihak badan 

kepegawaian. 
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Dalam membuka website SIMPEG tersebut masih banyak kekurangan yang 

ada, dalam pengisisan daftar untuk pensiun masih tidak bisa terbuka, sehingga 

dalam pengisian daftar untuk pensiun dilakukan dengan cara manual dengan 

mendatangi bagian kepegawaian di Rektorat. 

Pemasalahan lain yang sering terjadi yaitu keterbatasan sumber daya 

jaringan, dimana SIMPEG menggunakan sumber daya jaringan LAN (Local Area 

Network) melalui transfer file sahring antar PC melalui kabel yang menjadi 

kendala yaitu untuk jarak yang lebih jauh kemungkinan koneksi kabel kurang 

efisien untuk proses mengkopy data file sharing karena kemungkinan hambatan 

kabel semakin besar dan membuat proses transfer data yang diterima tidak utuh 

atau terjadi kerusakan. Selain itu operator yang bertugas mengakses jaringa LAN 

pada SIMPEG berbeda bidang atau terletak pada jarak yang jauh tanpa adanya 

aba-aba atau perintah lebih dahulu. 

Disamping itu permasalahan lainnya adalah seringnya terjadi penurunan 

serta kenaikan tegangan listrik dan bahkan pada saat pengupdetan data SIMPEG 

listrik mati secara tiba-tiba karena SIMPEG menggunakan energi listrik yang 

dialiri langsung oleh Perusahaan Listrik Negara, dimana hal tersebut mrnjadi 

kendala dalam proses penginputan serta pengupdetan data pegawai. 

Selain itu tingkat kemanan data jugamenjadi permasalahan dalam proses 

pelaksanaan SIMPEG dimana tugas dari sistem informasi adalah melindungi dan 

menjamin keamanan serta keakuratan data dari mulai pengumpulan data sampai 

dengan pemrosesan dat. Karena dalam hal ini data pegawai apabila tidak 
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dilengkapi dengan sistem keamanan yang tinggi maka akan memudahkan Hacker 

atau tangan-tangan jahil merubah ataupun mengganti data pegawai, dan 

menghambat prooses pengambilan keputusan oleh pemimpin. 

Hal yang disebutkan diatas menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisa Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMPEG) pada Bagian Kepegawaian UIN SUSKA RIAU”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah di ungkapkan diatas maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen  

Kepegawaian pada Bagian Kepegawaian di UIN SUSKA RIAU ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian di UIN SUSKA RIAU tidak berrfungsi secara baik ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai ruang lingkup 

kegiatan yang dilaksakan berdasarkan masalah yang merumuskan. 

1. Untuk menganalisa faktor penghambat pelaksanaan Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian padaBagian Kepegawaian di UIN SUSKA 

RIAU . 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian di UIN SUSKA RIAU tidak 

berrfungsi secara baik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat 

baik bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun 

manfaat penelitian antara lain: 

1. Akademis  

Dapat memperdalam teori tentang proses perencanaan kebutuhan sumber 

daya manusia serta dapat berguna sebagai hasil temuan yang dapat 

menunjang pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Praktis  

Sebagai bahan/ informasi bagi instansi yang bersangkutan guna 

mengambil langkah-langkah secara konkret dalam rangka peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan membantu pengalokasian sumber daya 

alam pembuatan keputusan di instansi tersebut. 

3. Manfaat Bagi Penulis 

Kegunaan bagi penulis adalah dapat menambah dan memperluas wawasan 

dan pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah terkait masalah 

yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 


