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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Administrasi Kepegawaian  

Defenisi administrasi menurut Kamus Lengakap Bahasa Indonesia 

merupakan usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan 

cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Sedangkan kepegawaian 

menurut Kamus Lengakap Bahasa Indonesia yaitu yang berhubungan dengan 

pegawai (orang yang bekerja pada pemerintah/perusahaan).  

Adapun menurut para ahli defenisi administrasi kepegawaian adalah 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengitegrasian pemeliharaan dan pemberhentian 

karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan individu, karyawan dan 

masyarakat ( Eswin B. Flippo, 1988: 16). 

Menurut Arifin Abdurachman, administrasi kepegawaian negara adalah 

salah satu cabang dari administrasi negara yang berkaitan dengan segala persoalan 

mengenai pegawai-pegawai negara.  

Drs. Manulang menyebutkan administrasi Kepegawaian adalah suatu ilmu 

yang mempelajari cara bagaimana memberikan fasilitas untuk mengembangkan 

kemampuan dan rasa partisipasi pekerja dalam suatu kesatuan aktifitas demi 

tercapainya tujuan.  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tantang Aaparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa jabatan administrasi adalah 
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sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.  

Moekijat mengatakan administrasi kepegawaian juga dapat didefenisikan 

sebagai berikut (1987:143-142) : 

1. Keseluruhan urusan yang berhubungan dengan sumber manusia dalam 

organisasi. 

2. Segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga 

pemberhentian. 

3. Segenap aktivitas yang berhubungan dengan masalah penggunaan tenaga 

kerja dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.  

4. Administrasi kepegawaian adalah administrasi yang berhubungan dengan 

segala persoalan pegawai. 

Pegawai merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa 

keikutsertaan mereka, aktifitas tidak akan terjadi. Kepegawaian merupakan suatu 

badan yang mengurusi administrasi pegawai. Dimana keberadaan kepegawaian ini 

hanya lebih berfungsi pada urusan administrasi seperti pengangkatan, 

kepangkatan, pengajian, mutasi, pemberhentian, dan pensiunan.  

 

2.1.1   Kenaikan Pangkat 

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam 

rangkaian susunan susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar 

penggajian. Setiap PNS dapat mengajukan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat 
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adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS  

terhadap Negaa. Dasar hokum kenaikan pangkat PNS terdapat pada : 

a. UU No. 43 Th. 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Th. 1974 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

b. PP No. 99 Th. 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 

tanggal 10 November 2000. 

c. PP No. 12 Th. 2002 tentang perubahan atas PP No. 99 Th. 2000 

tanggal 17 April 2002. 

d. Keputusan Kepala BKN No. 12 Th. 2002 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan PP No. 99 Th. 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP 

No. 12 Th. 2002 tanggal 17 Juni 2002. 

2.1.2  Pensiun 

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya 

selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Pensiun terbagi atas 

Pensiun Batas Usia, Pensiun Sakit, dan Pensiun dini. Landasan yuridis pensiun 

diantaranya diatur dalam UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun PNS, UU No. 

43 Tahun 1999 tentang Pemberhentian PNS dan Kep. KA BKN No. 14 tentang 

Juknis Pemberhentian dan Pensiun Tahun 2003. Umumnya, dibatas usia pensiun 

pegawai adalah 50 tahun dengan masa kerja 20 tahun.  

Tujuan pensiun adalah sebagai jaminan hari tua, sebagai balas jasa terhadap 

pegawai beserta keluarganya. Pada hari tua, kekuatan jasmani makin lama makin 

berkurang, daya tahan jasmani makin lama makin lemah yang menyebabkan lebih 

sering terserang penyakit, tanggungan adakalanya makin berkurang, yang 
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semuanya ini memerlukan pembiayaan yang cukup banyak, tetapi pendapatan 

makin berkurang.  

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun  atau 

pensiun pokok, ialah gaji pokok terakhir sebilan yang berhak diterima oleh 

pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. 

Pemberian pensiun pegawai, pensiun janda atau duda dan bagian pensiun janda 

atau duda ditentukan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang 

bersangkutan, dibawah pengawasan dan koordinasi atasan. 

Pensiun pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya 

pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai atau Pegawai Negeri 

Sipil. Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan pertama pensiun 

pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.  

Pembayaran pensiun pegawai diberhentikan dan surat keputusan tentang 

pemberian pensiun pegawai, apabila penerima pensiun diangkat kembali menjadi 

Pegawai Negeri Sipil atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan 

hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun. Jika 

Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud diatas kemudian diberhentikan dari 

kedudukan terakhirnya, maka kepadanya diberikan lagi pensiun pegawai termasuk 

diatas atau pensiun berdasarkan peraturan yang berlaku dalam kedudukan terakhir 

itu, yang ditetapkan dengan mengingat jumlah masa kerja dan gaji yang lama dan 

baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan. 
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2.2.1 Electronik Government 

Penetapan kebijkan e-government merupakan suatu upaya untuk 

mengembangkan dan pemanfaatan teknoligi informasi (TI), diiringi semakin 

meluasnya penggunaan internet sebagai akses ke dunia maya, telah mendorong 

suatu perubahan yang revolusioner. Perubahan pemanfaatan teknologi informasi 

tersebut selain dalam cara berkumunikasi dan menikmati hiburan, juga dalam 

proses penyelenggaran pemerintahan. 

Penerapan kebijakan e-government dilakukan dengan cara mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan 

birokrasi. Penerapan kebijakan e-government yang dikembangkan untuk 

membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintahan 

secara terpadu.  

Penerapan teknologi informasi tersebut meliputi pengolahan data, 

pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara 

elektronik.keberadaan penerapan kebijakan e-government merupakan salah satu 

infrastruktur penting dalam pemerintahan. Selain itu, penerapan kebijakan e-

goverenment merupakan kebutuhan sekaligus tuntutan publik yang mneginginkan 

informasi secara akurat, transparan serta accountable.  

Electronil Government merupakan penggunaan teknologi informasi untuk 

menunjang tugas-tugas pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik yang 

efektif dan efisisen. E-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalaui 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Government. Administrasi publik adalah salah satu area dimana 
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internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang 

berupa pelayanan yang mendasar dan mengimplikasi hubungan antar masyarakat 

dan institusi pemerintah. 

E-Government secara umum meliputi tiga bentuk relasi yaitu, 

(Indrajit,2005) : 

1. Government to citizen (G2C) 

Relasi ini fokus pada pelayanan online dimana pemerintah bekerja untuk 

warga negaranya, G2C merupakan sektor pelayanan yang fokus pada 

kemampuan pemerintah dan warga negara untuk bertukar informasi satu 

sama lain dalam sebuah bentuk elektronik yang efisien. 

2. Government to Business (G2B) 

Relasi ini mengacu pada penyediaan pelayanan informasi bagi kalangan 

bisnis, sektor ini fokus pada transaksi antara pemerintah dan pebisnis 

dengan tujuan untuk mengurangi biaya dan mengumpulkan informasi yang 

lebih akurat. Tujuan dan jenis pelayanan ini yaitu untuk memudahkan 

pemerintah membeli sesuatu, membayar tagihan, dan melakukan bisnis 

dengan biaya yang lebih efektif, dan juga untuk membantu dalam 

memperoleh data untuk menganalisis untuk membantu dalam pembuatan 

keputusan. 

3. Government to Government (G2G) 

Relasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan ketika 

melakukan pertukaran informasi antara pemerintah lokal dan pusat. 
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Manfaat dari sektor ini yaitu peningkatan kemampuan dalam hal 

pendeteksi tindak kriminal, dan sistem respon terhadap tindakan darurat. 

Salah satu bentuk penerapan e-government padakantor pemerintahan yang 

menerapkan suatu sistem yang menangani data kepegawaian adalah melalui 

SIMPEG. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sangat penting 

dalam memberikan pelayanan kepada seluruh personalia yang ada, karena 

pegawai merupakan aset penting dalam penyelenggaraan organisasi yang perlu 

dikelola dengan baik. Pengelolaan pegawai yang baik dalam lingkup kecil akan 

meningkatkan kinerja pegawai dan dalam lingkup yang lebih besar dan akan 

membawa perbaikan kinerja perusahaan/ pemerintahan secara keseluruhan. 

Mengingat pentingnya pengelolaan data pegawai tersebut, maka peningkatan 

kulaitas pengeloalaan kepegawaian melalui penerapan Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan salah satu prioritas dalam 

tahapan pengembangan e-government. 

 

2.3 Defenisi Sistem Informasi Manajemen 

2.3.1Sistem 

Reymond Mc Leod, Jr (2001:9) mendefenisikan sistem sebagai sekelompok 

elemen yang teintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. 

Azhar Susanto (2002:18)  mendefenisikan sistem sebagai kumpulan dari 

subsistem/ bagian/ komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling 

berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. 
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Menurut Moekijat (dalam Rahmadana dan Bijaksana 2002), suatu sistem 

dapat dirumuskan sebagai setiap kumpulan bagian-bagian atau subsistem yang 

disatukan, yang dirancang untuk mencapai tujuan.pengertian yang dikemukakan 

ini juga kalau kita telaah pada dasarnya mengandung pengertian yang sama 

terhadap apa yang telah diungkapkan oleh Murdick tentang sistem. 

Sedangkan Prajudi Atmosudirjo dalam bukunya mengatakan, suatu sistem 

terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang 

berkaitan dan berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur 

tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan tertentu 

(2005:10). 

Menurut Edhy Sutanto (2003:4) dalam bukunya menyatakan secara umum 

sistem dapat didefenisikan sebagai sakumpulan hal ataukegiatan atau elemen atau 

subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara 

tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi 

guna mencapai suatu tujuan. Suatu sistem mempunyai karakteristik sebagai 

berikut  : 

1. Mempunyai komponen (components) 

Komponen sistem adalah segala sesuatu yang menjadi bagian penyusun 

sistem. Komponen sistem dapat berupa benda nyata ataupun abstrak. 

Komponen sistem disebut sebagai subsistem, dapat berupa orang, benda, 

hal atau kejadian yang terlibat di dalam sistem. 

2. Mempunyai batas (boundary) 



 
 

 
 

22 

Batas sistem diperlukan untuk membedakan satu sistem dengan sistem 

yang lain. Tanpa adanya batas sistem, maka sangat sulit untuk 

menjelaskan suatu sistem. Batas sistem akan memberikan batasan scope 

tinjauan terhadap sistem. 

3. Mempunyai lingkungan (environments) 

Lingkungan sistem adalah segala sesuatu yang berada diluar sistem. 

Lingkungan sistem dapat menguntungkan ataupun merugikan. Umumnya 

lingkungan yang menguntungkan akan selalu dipertahankan untuk 

menjaga keberlangsungan sistem. Sedangkan lingkungan sistem yang 

merugikan akan diupayakan agar mempunyai pengaruh seminimal 

mungkin, bahkan jika mungkin ditiadakan. 

4. Mempunyai penghubung/ antar muka (Interface) antar komponen 

Penghubung/ antar muka merupakan komponen sistem, yaitu segala 

sesuatu yang bertugas menjembatani hubungan antar komponen dalam 

sistem. Penghubung/ antar muka merupakan sarana yang memungkinkan 

setiap komponen yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam 

rangka menjalankan fungsi masing-masing komponen. 

5. Mempunyai masukan (input)  

Masukan merupakan komponen sistem, yaitu segala sesuatu yang perlu 

dimasukkan kedalam sistem sebagai bahan yang akan diolah lebih lanjut 

untuk menghasilkan keluaran yang berguna. 

6. Mempunyai pengolahan (processing) 
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Pengolahan merupakan komponen sistem yang mempunyai peran utama 

mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang berguna bagi para 

pemakainya. Dalam sistem informasi manajemen, pengolahan adalah 

berupa program aplikasi komputer yang dikembangkan untuk keperluan 

khusus.  

7. Mempunyai keluaran (output) 

Keluaran merupakan komponen sistem yang berupa berbagai macam 

bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengolahan. Dalam 

sistem informasi manajemen, keluaran adalah informasi yang dihasilkan 

oleh program aplikasi yang akan digunakan oleh para pemakai sebagai 

bahan pengambilan keputusan. 

8. Mempunyai sasaran (objectives) dan tujuan (goals) 

Setiap komponen dalam sistem perlu dijaga agar saling bekerjasama 

dengan harapan agar mampu mencapai sarsaran dan tujuan sistem. Sasaran 

berbeda dengan tujuna, sasaran sistem adalah apa yang ingin dicapai oleh 

sistem untuk jangka waktu yang relatif pendek. Sedangkan tujuan 

merupakan kondisi/ hasil akhir yang ingin dicapai oleh sistem untuk 

jangka waktu yang panjang. Dalam hal ini sasaran merupakan hasil pada 

setiap tahapan tertentu yang mendukung upaya pencapaian tujuan. 

9. Mempunyai kendali (control) 

Setiap komponen dalam sistem perlu dijaga agar tetap bekerja sesuai 

dengan peran dan fungsinya msing-masing. Hal ini bisa dilakukan jika ada 

bagian yang berperan menjaganya, yaitu bagian kendali. Bagian kendali 
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mempunyai peran utama menjaga agar proses dalam sistem dapat 

berlangsung secara normal sesuai batasan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

10. Mempunyai umpan balik (feed back) 

Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali (control) sistem untuk 

mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan 

mengembalikannya ke dalam kondisi normal. 

Jenis sistem secara umum terdiri dari sistem terbuka (Open-Loop System) 

dan sistem tertutup (Closed-Loop System). Sistem terbuka adalah suatu sistem 

tanpa elemen mekanisme pengendalian, lingkaran umpan balik, dan tujjuan 

(Gambar II.1). Sedangkan sistem tertutup, yaitu suatu sistem dengan tiga elemen 

pengendalian (tujuan, mekanisme pengendalian, lingkaran umpan balik) (Gambar 

II.1). 

 

 

 

  

Gambar II.1 Open-Loop System (Sistem Terbuka) 

Sumber : Raymond Mc Leod dan George Schell, terj, Hendra Teguh Sistem 

Informasi Mannajemen, (Jakarta: PT Indeks, 2001). 
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Gambar II.2 Close-Loop System (Sistem Tertutup) 

Sumber: Raymond Mc Leod dan George Schell, terj, Hendra Teguh Sistem 

Informasi Mannajemen, (Jakarta: PT Indeks, 2001). 

 

Berdasarkan beberapa defenisi sistem diatas dapat disimpulkan bahwa 

sistem adalah sekelompok elemen atau komponen yang saling berhubungan dan 

bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input, serta 

outpun dalam proses transformasi yang teratur. Jadi, sistem informasi yang efektif 

membantu memudahkan user untukmelakukan kefiatan input, proses dan 

menghasilkan output untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

2.3.2 Informasi 

Defenisi Informasi menurut Budi Sutejo dan Eti Rochaety, Ponjorini 

Rahayuningsih, dan Prima Gusti Yanti yaitu hasil pemrosesan data yang diperoleh 

dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan 
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merupakan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan dalam pemahaman fakta-

fakta yang ada. Dengan kata lain tidak ada hasil pengolahan data merupakan 

informasi, hal ini didasarkan pada kebutuhan si pemakai. Informasi sangat 

berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. 

Pengertian Informasi menurut Edhy Susanto S.T yaitu hasil pengolahan data 

sehingga menjadi bentuk yang peenting bagi penerimanya dan mempunyai 

kegunaan sebagai dasar dalam pengabilan keputusan yang dapat dirasakan 

akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara ttidak langsung pada saat 

mendatang (2003: 10).  

Terdapat tiga dimensi informasi menurut Dr. Ir. Eko Nugroho, M.Si (2008: 

16), yaitu : 

a. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak 

bisa atau menyesatkan, dimana informasi tersebut harus menggambarkan 

keadaan sebenarnya. 

b. Tepat waktu, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh 

terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan memiliki nilai lagi, 

karena informasi merupakan landasan dala pengambilan keputusan. Bila 

pengambilan keputusan terlambat, maka berakibat fatal bagi organisasi. 

c. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 

pemakainya. 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah 

suatu fakta atau berita yang diubah kedalam bentuk yang dapat dilihat, dibaca, 

dimengerti bagi orang yang memerlukannya. 

2.3.3 Manajemen 

Pengertian manajemen menurut Zulkifli Amsyah dalam bukunya 

Manajemen Sistem Informasi, yaitu: “aplikasi dari fungsi-fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan peernsonel, pengarahan dan pengawasan agar 

tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisisen” (1997:59). 

T. Hani Handoko (2003) menyebutkan, manajemen merupakan suatu proses 

yang sistematis dalam melakukan suatu pekerjaan, dimana dalam proses itu harus 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang diinginkan. 

Sedangkan Rino A. Nugroho lebih mengkhususkan lagi manajemen dalam 

konteks manajemen informasi yang diartikan sebagai pengelolaan sumber daya 

konseptual (Informasi) yang meliputi:  

1) Pemrosesan data menjadi informasi yang berguna. 

2) Mematikan data sampai tepat waktu. 

3) Membuang informasi yang tidak berguna. 
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2.3.4 Sistem Informasi 

Sistem informasi terdiri dari dua kata yaitu sistem dan informasi, kedua kata 

tersebut memiliki defenisi. Sistem menurut Robert G Murdick mendefenisikan 

sistem adalah satu kumpulan  dari beberapa bagian atau unsur yang bergabung 

untuk suatu tujuan bersama.  

James O Brien menyatakan bahwa dalam sistem informasi terdapat 5 unsur-

unsur yang berperan penting dalam pelaksanaan sistem informasi : 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Istilah perangkat keras atau hardware merujuk kepada perkakas mesin 

karena itu perangkat keras terdiri dari komputer itu sendiri yang terkadang 

disenut sebagai central processing unit (CPU) beserta semau perangkat 

pendukungnya. Perangkat pendukung yang dimaksud adalah penyimpanan 

memori, dan perkakas komunikasi. 

2. Perangkat Lunak (Software) 

Istilah perangkat lunak merujuk pada program-program komputer serta 

petumjuk-petunjuk manual pendukungnya. Yang disebut program 

komputer adalah instruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang 

memerintahkan bagian-bagian dari perangkat keras SIM berbasis 

komputer untuk berfungsi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan 

informasi yang bermanfaat dari data yang tersedia.  
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3. Sumber Daya Data 

Data adalah fakta-fakta yang daoat menjadi informasi yang bermanfaat. 

Data inilah yang akan dipilih dimodifikasi atau dipetbaharui oleh program-

program supaya dapat menjadi informasi tersebut. Sebagaimana halnya 

program-program komputer, data biasanya disimpan dalam bentuk yang 

dapat dibaca oleh mesin sehingga setiap saat mesin dapat mengolahnya. 

Sumber daya data sistem informasi pada umumnya diatur, disimpan, dan 

diakses oleh berbagai teknologi pengelolaan sumber daya data ke dalam : 

a. Database yang menyimpan data yang telah diproses dan diatur, 

b. Dasar pengetahuan yang menyimpan pengetahuan dalam berbagai 

bentuknya seperti fakta, peraturan, dan contoh kasus mengenai praktik 

bisnis yang berakhir baik. 

4. Sumber Daya Jaringan 

Jaringan telekomunikasi seperti internet, intranet, dan ektranet 

telah berperan penting untuk keberhasilan operasi dari seluruh jenis 

organisasi dan sistem informasi berbasis komputer. Konsep sumber daya 

jaringan menekankan bahwa jaringan komunikasi merupakan bagian 

sumber yang mendasar dari seluruh sistem informasi.  

Selain perantara komunikasi yang termasuk kedalam sumber daya 

jaringan adalah pendukung jaringan yang dapat berupa modem atau 

penjelajah (browser internet). Selanjutnya jaringan komputer ini dapat 

dibedakan berdasarkan luas wilayah atau letak geografisnya. 
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 Local Area Network (LAN), Menggambarkan suatu jaringan yang 

menjangkau area terbatas. Misalnya satu kantor, satu gedung 

dimana komputer yang mempunyai jaringan fisik berdekatan 

dengan lainnya. 

 Metropolitan Area Network (MAN), merupakan jaringan dengan 

area lebih luas dari LAN. 

 Wide Area Network (WAN), jaringan yang jangkauan area 

geografik paling luas, bisa antar pulau, negara, benua, bahkan bisa 

keluar angkasa. 

5. Sumber Daya Manusia 

Sistem informasi yang berbasis komputer harus memperhatikan unsur 

manusia supaya sistem yang diciptakan bermanfaat. Hendaknya harus di 

ingat bahwa manusia adalah penentu dari keberhasila suatu sistem. 

Sumber daya manusia yang termasuk adalah pemaki akhir dan ahli 

informasi. Pemakai akhir adalah orang-orang yang mengambangkan data 

dan mengoperasikan sistem informasi. Sedangkan analisis sistem 

informasi merancang sistem informasi berdasarkan persyaratan informasi 

dari pemakai akhir, pemogram menyiapkan program komputer 

berdasarkan perincian dari analisis sistem dan pelaksana komputer 

mengoperasikan sistem informasi yang besar atau kecil. 
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2.3.5 Sistem Informasi Manajemen 

Sistem informasi manajemen mengandung arti sebagai suatu pekerjaan yang 

sistematis seperti pencatatan agenda, kerasipan, komunikasi diantara manajer dan 

staf organisasi serta penyajian informasi untuk pengambilan keputusan 

(Kumorotomo, 1996). Sedangkan sistem informasi manajemen menurut Stoners 

(1996), adalah sistem informasi yang menggunakan komputer untuk perencanaan, 

pembuatan keputusan dan pengendalian yang lebih efektif. 

Defenisi secara umum dari sistem informasi manajemen adalah sebuah 

sistem manusia atau mesin yang terpadu (intregeted) untuk menyajikan informasi 

guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam 

sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkata keras  (hardware) dan 

perangkat lunak  (software) komputer, prosedur pedoman, model manajemen, dan 

keputusan, dan sebuah data base (Sutabri, 2005). 

2.4 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 200 tentang 

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda menyebutkna 

bahwa: “Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 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 penyediaan informasi di bidang kepegawaian”.  
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Di dalam SK Keputusan Mendagri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda dijelaskan bahwa 

elemen yang ada dalam SIMPEG meliputi : 

1. Formullir Isian Pegawai 

Formulir isian pegawai adalah formulir yang berisikan kumpulan data 

pegawai di Pemerintah Daerah. 

2. Pembangunan Database 

Yaitu srangkaian kegiatan pembentukan database yang meliputi 

pengumpulan data, pengolahan data, dan pengamanan serta perawatan 

sistem. 

3. Pembangunan Sistem 

Yaitu serangkaian kegiatan yang meliputi pengadaan dan peningkatan 

kemampuan perangkat komputer, perangkat lunak serta jaringan 

komunikasi. Pembangunan dan pengembangan sistem meliputi perangat 

keras, perangkat lunak , sumber daya manusia, pengembangan dan 

peremajaan database dan jaringan komputer (Keputusan Mendagri No. 17 

Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri 

dan Petda).  

Musnaef (1996:21) mendefenisikan bahwa sistem informasi manajemen 

kepegawaian adalah suatu tatanan bagi proses pengumpulan, pengolahan, 

penganalisaan, penyajian data dan informasi yang diperlukan untuk menunjang 

administrasi dan manajemen yang berkaitan dengan pegawai disektor 

pemerintahan. Ruang lingkup sistemn informasi kepegawaian adalah sistem yang 
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mampu berkembang secara luas dan kompleks serta mampu memberikan 

informasi tentang pegawai yang diperlukan pemimpin dengan meningkatkan 

kualitas pegawai melalui sistem pembinaan. 

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISM) adalah suatu prosedur 

sistematik pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, perolehan kembali dan 

validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang 

sumber daya manusianya, kegiatan-kegiatan personalia dan karakteristik-

karakteristik satuan kerja. Sistem ini sering juga disebut sistem informasi 

karyawan, sistem informasi personalia, sistem pemrosesan data personalia dan 

banyak nama lainnya.  

Kegunaan SIMPEG yaitu mengelola berbagai data personalia tertentu, tidak 

semua data yang mungkin tersedia. Kegunaannya menyimpan semua data 

mungkin tidak sepadan dengan niaya yang harus dikeluarkannya. SIMPEG 

digunakan untuk mendukung berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan 

personalia organisasi.  

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) terbentuk dari 

berbagai elemen. Setiap elemen harus berfungsi dengan baik agar dapat 

memberikan manfaat bagi perusahaan atau organisasi. Pada intinya, sistem 

merupakan suatu perangkat kegiatan yang mengambil masukan-masukan 

mengubah kedalam item-item yang berguna, kemudian mengeluarkan item-item 

tersebut ketempat-tempat yang dimanfaatkan. 
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Menurut T. Hani Handoko (2001:238) bahwa terdapat tiga aspek fungsional 

yang harus ada dalam SIMPEG seperti yang ditunjukkan gambar berikut : 

 

 

Gambar 2.3 Aspek utama dalam SIMPEG 

Sumber: T. Hani Handoko, Manajemen Personalian dan Sumber Daya Manusia, 

(2001: 238) 

1. Input (masukan) memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi 

personalia kedalam SIMPEG, meliputi berbagai prosedur yang diperlukan 

untuk pengumpulan data : siapa yang mengumpulkan, kapan, dan 

bagaimana data diperoleh, modal (baiaya, peralatan, bangunan dan lain-

lain), pedoman dalam penggunaan SIMPEG. Masukan-masukan dari 

SIMPEG sesuai dengan sistem manual. Informasi pegawai, kebijakan-

kebijakan dan prosedur-prosedur SDM, dan informasi yang berkaitan 

dengan kepegawaian lainnya harus dimasukkan dari dokumen-dokumen 

kedalam SIMPEG. Selain itu masukan/input juga pendukung faktor lain, 

diantaranya adalah kualitas SDM  pelaksana atau pengelolaan SIMPEG, 

anggaran pelaksanaan SIMPEG, fasilitas pendukung dan SOP/ pedoman 

pelaksanaan SIMPEG.  

2. Proses adalah Setelah data diproses oleh fungsi masukan, fungsi 

pemeliharaan mengelola kualitas data yang disimpan. Fungsi ini 

memperbaharui, menambah data baru, dan menghilangkan data yang 

sudah tidak diperlukan pada database. Melalui proses maka dapat 

Masukan 

(input) 

Proses 

(Pemeliharaan Data) 

Keluaran 

(output) 
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dipastikan apakah hasil dari pelaksana dan pengelolaan data SIMPEG 

menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh penentu kebijakan dalam 

rangka pengambilan keputusan dibidang kepegawaian.  

3. Output/ keluaran. Fungsi sistem yang paling jelas adalah kemampuannya 

memproduksi keluaran sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi. 

Hal ini meliputi laporan-laporan khusus. Keluaran yang disediakan oleh 

sistem merupakan penghubung penting antara SIMPEG dan pemakainya. 

Pengeluaran data atau informasi disini adalah memindahkan  dari bagian 

sistem informasi manajemen kebagian yang memerlukan terutama para 

pembuat kebijakan, sebagai pemakai informasi atau dengan kata lain 

adalah penelusuran atau penyajian data untuk digunakan oleh setiap orang 

yang berhak dan perlu mengakses informasi dengan cara yang mudah dan 

dalam waktu yang singkat.  

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan oleh T. Hani Handoko mengenai 

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dapat disimpulkan bahwa 

ada tiga aspek utama yang diperhatikan dalam pelaksanaan SIMPEG yaitu aspek 

input, proses dan output. 

2.4.1 masukan/ Input  

Menurut Veithzal Rivai dan Ela Jauvani Sagala (2005: 534) dalam bukunya 

MSDM untuk perusahaan menyebutkan bahwa ada tiga komponen fungsional 

utama dalam setiap SIMPEG. Komponen utamanya adalah masukan (input), yaitu 

memasukan informasi pegawai kedalam SIMPEG. Masukan-masukan dari 
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SIMPEG sesuai denga sistem manual. Informasi pegawai, kebijakan-kebijakan 

dan prosedur-prosedur SDM, dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian 

lainnya harus dimasukkan dari dokumen-dokumen ke dalam sistem informasi 

manajemen kepegawaian. Selain itu masukan/ input juga pendukung oleh faktor 

lain, diantaranya adalah kualitas SDM pelaksanaan atau pengelola SIMPEG, 

anggara0n pelaksana SIMPEG, fasilitas pendukung, dan SOP/ pedoman pelaksana 

SIMPEG. 

A. Pengumpulan Data 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta.Data merupakan bentuk jamak dari 

datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang diberikan”. Dalam 

penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa 

adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel 

yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangkamencapai tujuan penelitian.Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk 

hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap petanyaan penelitian.Jawaban 

itu masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan 

pengumpulan data.Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang 

ada dalam hipotesis.Data itu dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan 

sebelumnya.Sampel tersebut terdiri atas sekumpulan unit analisis sebagai sasaran 

penelitian. 
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B. Anggaran atau Modal Pelaksanaan SIMPEG 

Syami (1986:138) menyatakan bahwa anggaran pada hakikatnya merupakan 

rencana untuk berbagai macam dan tingkat kegiatan yang dinyatakan dalam 

satuan uang untuk jangja waktu biasanya satu tahun. Dalam organisasi publik, 

ketaatan terhadap alokasi anggaran menjadi perhatian utama manajemen. Sebagai 

sebuah instrumen penting dalam proses manajemen, anggaran atau penganggaran 

memiliki fungsi antara lain sebagai fungsi perencanaan. 

Sebagai alat perencanaan, penganggaran memaksa manajemen untuk 

merencanakan masa depan, paling tidak dalam aspek keuangan (Suparmoko, 

2000:29-30). Pada sebuah sistem anggaran merupakan faktor penting yang 

menentukan apakah sebuah sistem dapat dilaksanakan atau tidak. Dikarenakan 

untuk menjalankan sebuah sistem anggaran adalah hal utama yang perlu 

dipersiapkan. Anggaran pada SIMPEG diperlukan untuk membuat sistem itu 

sendiri, merrawat sistem, mengembangkan sistem, kegiatan pengembangan 

kualitas tenaga pelaksanaannya/ SDM, memenuhi kebutuhan fasilitas atau sarana 

dan prasarana pendukung sistem dan untuk kompensasi tenaga pelaksana.  

C. Fasilitas Pendukung 

Pengertian fasilitas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:415) 

adalah sesuatu yang dapat membantu memudahkan pekerjaan, tugas dan 

sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas SIMPEG adalah segala 

sesuatu yang dapat membantu memudahkan pelaksanaan SIMPEG dalam 

memanfaatkan SIMPEG.  
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Keberhasilan pelaksanaan SIMPEG tergantung ketersediaan sarana dan 

prasarana kantor, serta jumlah yang memadai guna menunjang proses 

administrasi, pelayanan serta pengambilan keputusan oleh pimpinan. Diperlukan 

komputer dengan kondisi yang maksimal dengan kecepatan diatas Pentium serta 

aplikasi yang lebih up to date agar proses pengimputan data menjadi mudah dan 

tidak terjadi kendala seperti loading lama. Selain itu sumber daya jaringan yang 

efektif serta efisien yang menghubungkan SIMPEG juga harus diperhatikan 

mengingat banyaknya Hacker serta tangan-tangan jahil. Serta memperhatikan arus 

listrik yang memberikan daya guna menghidupkan berbagai perangkat keras serta 

barang-barang elektronik penunjang pelaksanaan SIMPEG.  

Selain itu jumlah sarana dan prasarana SIMPEG harus diperhatikan seperti 

perangkat komputer yang memadai yang berjumlah lebih dari 2 unit, printer yang 

berjumlah lebih dari 1 unit, dan sejumlah fasilitas lain seperti alat tulis, kertas, rak 

khusus penyimpanan berkas atau laporan data yang harus memadai yang dapat 

memberikan kemudahan bagi pelaksanaan SIMPEG itu sendiri.  

2.4.2 Proses 

Menurut Sujana (1989), proses dalam suatu sistem merupakan transformasi 

masukan menjadi keluaran. Proses tersebut dalam SIMPEG yaitu bagaimana 

melakukan pemeliharaan terhadap data yang ada di SIMPEG dan juga melakukan 

kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan SIMPEG, baik dari sistem maupun SDM 

pelaksanaan prosesini menentukan keberhasilan output dari SIMPEG, karena 

melalui proses tersebut maka dapat dipastikan apakah hasil dari pelaksanaan dan 
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pengolahan data SIMPEG menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh 

penentu kebijakan dalam rangka pengabilan keputusan dibidang kepegawaian. 

Proses merupakanbagian yang 

melakukanperubahanatautransformasidarimasukanmenjadikeluaran yang 

bergunadanl lebihbernilai, misalnyaberupainformasidanproduk, 

tetapijugabiasberupahal-hal yang tidakberguna, 

misalnyasajasisapembuanganataulimbah. 

Proses merupakankegiatanmengubahinputmenjadioutput yang 

memilkinilaitambahataunilaiguna.Pemrosesan data informasikepegawaianyang 

cepatdengancomputerisasipemrosesan data dapatdilakukandengancepat. 

1. Informasi yang diprosesakuratkarenaadanyaberbagaivalidasidan control. 

2. Informasi yang 

disampaikanlebihringkasdandapatdicaridengancepatkarenatersimpandalam

media penyimpanan yang dapatdiaksessetiapsaat. 

3.  Informasilebihterjaminkeamanannya, denganadanyavalidasipemakaidan 

level tingkatpemakai, sehinggahanyapemakai yang berhaksaja yang 

biasmenggunakaninformasikepegawaian. 

4. Pemeliharaaninformasikepegawaianrelativemudahdansederhanasertadapat

digunakanuntukmengukurkinerjapegawaidalammengolahdanmenjalankan 

proses-proses kepegawaian. 
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a. Pemeliharaan Data atau Update Data 

Menurut T. Hani Handoko (2002:238) fungsi pemeliharaan data yaitu 

setelah data diproses oleh masukan fungsi pemeliharaan mengelola kualitas data 

yang disimpan. Fungsi ini memperbaharui, menambah data baru dan 

mengilangkan data yang sudah tidak diperlukan pada database, pemeliharaan data 

pada SIMPEG adalah kegiatan perekaman hasil pengisisan formulir data 

kepegawaian sebagai awal/ data dari SIMPEG. Pemeliharaan data dapat 

dibedakan menjadi 3 yaitu : 

1. Perekaman hasil pengisian formulir datakepegawaian menjelaskan 

mengenai proses input atau memasikkan data pada aplikasi SIMPEG. Pada 

umumnya proses memasukkan data tergantung dengan ketersediaan 

dokumen yang perlu di input ke aplikasi SIMPEG dan juga tergantung 

data yang masuk agar dapat menghasilkan data yang tepat danakurat yang 

kemudian di himpun dan dirumuskan menjadi DUK (Daftar Urut 

Kepangkatan). 

2. Pemutakhiran data kepegawaian yang telah ada dilakukan apabila 

perubahan data sebelumnya, misalnya adanya kenaikan jabatan atau 

pangkat serta pemutakhiran data dinamis, seperti nama, NIP, riwayat 

keluarga, TMT masuk pertama, diklat yang sering berubah.  

3. Proses selanjutnya adalah kegiatan analisis hasil pengolahan data 

SIMPEG. Data yang ada perlu diolah, dianalisi untuk dijadikan suatu 

informasi agar dapat digunakan bagi yang berkepentingan. Dimana semua 
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sudah ada fasilitasnya dan apabila permintaan diluar system aplikasi 

SIMPEG, dapat dialihkan ke exel.  

b. Evalusasi dan Monitoring 

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti evaluation yang berarti 

penialian atau penaksiran (John M. Echols dan Hasan Shadily: 1983), evaluasi 

merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, 

yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang 

tepat dalam pengambilan keputusan. Kegiatan evaluasi dapat dibedakan menjadi : 

1. Evaluasi Rutin adalah kegiatan evaluasi atau monitoring yang dilakukan 

oleh pimpinan terhadap program SIMPEG.  Evaluasi dibutuhkan dalam 

setiap kegiatan suatu organisasi, karena dengan evaluasi dapat ditemukan 

masalah-masalah apa saja terkait dalam pencapaian tujuan program suatu 

organisasi. Evaluasi dapat diadakan pertahun, per enam bulan, maupun 

perminggu. 

2. Pengembangan kulaitas SIMPEG, kegiatan ini menurt Keputusan Menteri 

Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 meliputi perangkat keras, perangkat 

lunak, sumber daya manusia, pengembangan dan peremajaan database dan 

jaringan komputer. Pembanguna dan pengembangan SIMPEG dilakukan 

pada ringkat lembaga pemerintah Kabupaten/Kota dan dikoordinasikan 

dengan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kabupaten/Kota.  

Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan 

informasitentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang 
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dilaksanakan.Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang 

diimplementasikan.Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera 

diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko 

yang lebih besar.Tujuan monitoring: 

1. Manjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan 

tujuan dan sasaran. 

2. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang 

lebih besar. 

3. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil 

monitoring mengharuskan untuk itu. 

Selain melakukan evalusi terhadap pelaksanaan SIMPEG diperlukan juga 

kegiatan pengembangan kulitas SDM, saran, sistem dan prosedur terhadap 

pelaksanaan dan pengelolaan data SIMPEG. kegiatan tersebut juga dilakukan 

sebagai langkah perbaikan yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan hasil kerja.  

c. Penghapusan Data yang Tidak Perlu 

MenurutBafadal (2014:62) Secaradefinitif, 

penghapusanperlengkapanadalahkegiatanmeniadakanbarang-

barangdaridaftarinventarisberdasarkanperaturanyang berlaku. 

Sebagaisalahsatuaktivitasdalampengelolaanperlengkapan data. 
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Penghapusan data yang tidak perlu dalam Pelaksanaan Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawian (SIMPEG) pada Bagian Kepegawaian UIN Suska Riau 

dilakukan agar tidak terlalu banyak berkas yang disimpan dalam arsip 

kepegawaian juga data data yang di aplikasi SIMPEG tidak terlalu banyak. 

Penghapusan data yang tidak perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar 

tidak terjadi maintenance system atau sistem tidak melambat. Hal tersebut juga 

memudahkan apabila orang-orang ingin melihat data pegawai atau dosen UIN 

Suska Riau. 

2.4.3 Output (Keluaran) 

Fungsi yang paling terlihat jelas dari sebuah SIMPEG adalah keluaran yang 

dihasilkan untuk menghasilkan keluaran yang bernilai bagi pemakai atau 

pengguna SIMPEG harus memproses keluaran tersebut, membuat kalkulasi-

kalkulasi yang diperlukan setelah itu memformat presentasinya dengan cara yang 

dimengerti oleh pengguna SIMPEG yang kemudian diinformasikan pada penentu 

kebijakan berupa laporan (Sudjana, 1989).  

Pengeluaran data atau informasi disini adalah memindahkan dari bagian 

sistem informasi manajemen kebagian yang memerulukan terutama para pembuat 

kebijakan, sebagai pemakai informasi atau dengan kata lain adalah penelusuran 

atau penyajian data untuk digunakan oleh setiap orang yang berhak dan perlu 

mengakses informasi dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang singkat.  
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A. Hasil Akhir Pengolahan Data SIMPEG 

Mc Leod (2001:145) berpendapat bahwa informasi dikatakan berkualiatas 

jika data tersebut bersifat relevan, akurat tepat pada waktunya dan lengkap. 

Genilas (Azhar Susanto, 2004: 41) mengusulkan ciri-ciri informasi yang lebih 

detail yaitu efektifitas, efisiensi, confidensial, integritas, ketersediaan, kepatuhan 

dan kebenaran. Nilai dari informasi ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan 

biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih 

efektif dibandingkan mendapatkannya. Hasil akhir pengolahan data SIMPEG 

dibagi menjadi 3 yaitu : 

1. Ketepatan Waktu Memperoleh Data Pegawai. 

Tepat waktu artinya informasi harus tersedia pada saat yang dibutuhkan 

untuk memecahkan masalah sebelum situasi menjadi tidak terkendali, informasi 

yang datang pada si penerima tidak boleh terlambat karena informasi yang usang 

tidak memiliki nilai lagi. Seperti permintaan data pendiklatan, kenaikan pangkat, 

dan mutasi pegawai.  

Data yang tepat waktuberarti bahwa data harus tersediapada 

waktudiperlukan.Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini 

mungkin  untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam 

pengambilan keputusan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya 

pengambilan keputusan tersebut (Baridwan, 2004). 

ketepatan waktu dibagi dalam dua cara yaitu : 
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1. ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari 

tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan.  

2. ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas 

tanggal pelaporan yang diharapkan. 

2. Menghasilkan Data Yang Akurat. 

Informasi dapat dikatakan akurat apabila dapat memberikan atau 

mengatakan informasi sesuai dengan fakta yang ada dan sesuai.Informasi adalah 

data yang sudah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si 

penerima dan mempunyai nilai nyata, sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk 

mengambil keputusan, dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan 

mendatang.Sedangkat akurat berarti teliti. 

Untuk mendapatkan informasi yang akurat yang perlu diperhatikan adalah: 

a) Sumber informasi / data  

Untuk mendapatkan informasi yang akurat tidak kalah penting adalah 

tentang sumber informasi itu sendiri. Sumber informasi ada berbagai 

macam, antara lain: tokoh (orang), media massa, media elektronik, buku, 

jurnal, artikel, pengumunan lembaga atau instansi. Sumber informasi 

tersebut harus akurat. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilih 

dan melakukan audit terhadap informasi yang kita dapatkkan (akan kita 

olah). 
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b) Kesesuaian antara kebutuhan informasi dengan informasi/ data  yang 

dicari (didapatkan). 

Bisa terjadi sumber informasi yang kita gunakan sudah akurat (dalam arti 

dari sumber yang bisa dipercaya dan dipertanggungkawabkan), tetapi 

informasi yang kita dapatkan menjadi tidak akurat.Kenapa ini bisa 

terjadi? Ini terjadi karena adanya miss understanding antara kebutuhan 

informasi kita dengan informasi yang kita cari atau kita dapatkan.  

c) Proses pemindahan informasi dari sumber ke penerima 

Proses pemindahan informasi bisa melalui melihat, membaca, 

mendengarkan, atau merasakan. Untuk bisa mendapatkan informasi yang 

akurat, masing-masing fungsi ini harus berjalan dengan baik. Bisa jadi, 

sumber dan kesesuaian kebutuhan informasi (poin 1 dan 2) sudah 

terpenuhi dengan baik, namun proses pemindahannya tidak berjalan 

sesuai dengan standar. 

Akurat berarti tepat waktu, informasi yang datang pada penerima tidak 

boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan memiliki nilai lagi, 

karena infromasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Bila 

pengambilan keputusan terlambat, maka akan berkibat fatal bagi organisasi.Data 

yang kemudian di update pada data SIMPEG harus memiliki standar keakuratan 

data yang baik, guna menunjang pengambilan keputusan oleh penyelenggara 

administrasi, pelayanan pada instansi terkait.  
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3. Laporan Yang Sesuai Kebutuhan Pimpinan. 

Penentu kebijakan sangat membutuhkan informasi dari analisis laporan atau 

data SIMPEG sebagai salah satu informasi dalam pengambilan keputusan yang 

dibutuhkan penentu kebijakan melalui pelaksanaan program SIMPEG yang 

diperoleh baik harian, bulanan, maupun tahunan. Pemimpin selaku pengambil 

keputusan membutuhkan data pegawai untuk melakukan pertimbangan baik 

dalam hal naik jabatan, panitia pelaksana program dan kepentingan lainnya.  

Informasi berbeda dengan data yaitu informasi berguna bagi pengambil 

keputusan sedangkan data tidak.Data hanyalah bahan mentah untuk menghasilkan 

informasi. Kegunaan informasi berasal dari pengaruhnya terhadap 

keyakinanmanager yang berkaitan dengan kejadian-kejadianyang relevan dengan 

proses pengambilan keputusan. Nilai dari informasi sempurna dapat dihitung 

sebagai tambahan kenaikandalam hasil yg diharapkan yg dihasilkan dari suatu 

keputusan jika informasi yang sempurna tersebut. 

Nilai dari informasi ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya 

mendapatkannya. Suatu informasi yang dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih 

efektif dibandingkan mendapatkannya.  
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B. Karakteristik Pengguna 

Karakteristik pengguna sistem kerja praktek ini adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.1 Karakteristik Pengguna Aplikasi SIMPEG 

Pengguna Tugas Hak Akses Ke Aplikasi 

Pengguna I 

(admin) 

Mengelola data Kepegawaian, 

Riwayat Kepangkatan, Riwayat 

jabatan, riwayat pendidikan, dan 

riwayat pelatihan. 

- Menambah, merubah 

dan menghapus data. 

- Melihat Informasi. 

Pengguna II 

(Dosen dan 

Pegawai) 

 

- 

Melihat Informasi 

 

2.5 Tujuan dan Manfaat SIMPEG 

A. Tujuan 

Secara umum Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam lingkup 

pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan : 

1. Untuk mendukung Sistem Manajemen Pegawai yang rasional 

danpengembangan sumber daya manusia di aparatur pemerintah. 

2. Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi. 

3. Menyediakan informasi pegawai yang akurat untuk keperluan 

perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian pegawai. 

4. Membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian. 

 

B. Manfaat 
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Pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian tidak 

hanya terbatas pada pengoperasian program untuk memasukkan data, tetapi harus 

didukung dengan daya kerja yang efisien dan akurat sehingga memiliki manfaat : 

1. Pelacakan informasi data seorang pegawai akan mudah dan cepat. 

2. Pembuatan laporan yang bersifat rutin dan berkala akan cepat dan mudah 

dikerjakan. 

3.  Mengetahui gambaran tentang nama-nama pegawai yang akan pensiun di 

masa mendatang. 

4.  Mengetahui gambaran tentang nama-nama pegawai yang akan naik 

pangkat dan mengetahui daftar kenaikan gaji berkala di masa mendatang. 

5.  Memudahkan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian. 

6. Mendapatkan informasi tentang keadaan pegawai dengan cepat dan akurat. 

7.  Mengetahui dan merencanakan penyebaran pegawai. 

8.  Merencanakan penerimaan pegawai baru 

 

2.6 Penelitian Terdahulu  

a. Umi Hidayati, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016 “Analisis 

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 

Berdasarkan Kemendagri No.17 Tahun 2000 Study Pada Kantor Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”. Berdasarkan hasil 

penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti mengenai Analisis 

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 

Berdasarkan Kemendagri No. 17 Tahun 2000 Study Pada Kantor Badan 
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Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah berjalan 

dengan baik, karena dari semua indikator yang ada hasilnya sudah 

menunjukkan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada hanya saja ada 

beberapa hambatan yang terjadi dalam pengelolan aplikasi SIMPEG. 

Kekurangan yang ada yaitu masih kurangnya SDM yang mengelola 

SIMPEG, jaringan yang masih sering terputus, danmasih belum adanya 

SOP yang sah yang mengatur pengelolaan SIMPEG pada Kantor BKD 

Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data primer dan data 

sekunder melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.  

b. Chi Chi Bonita, Uin Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru 2015. 

“Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada 

Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru”. Berdasarkan hasil 

hasil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti mengenai Analisis 

Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Kantor 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan 

bahwa Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada 

Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota pekanbaru sudah bejalan cukup 

baik, tetapi masih terdapat kekurangn yang ada yaitu kurangnya SDM 

pelaksana yang menyebabkan terjadinya penumpukan berkas data fisik 

yang akan diinput, sara dan prasarana seperti komputer kurang  serta 

lambatnya beroperasi, jaringan internet yang menggunakan kabel LAN 

yang hanya menjangkau area terbatas, dan pasword ID SIMPEG yang 
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sama setiap komputer yang mengakibatkan mudahnya diakses oleh 

orang-orang yang berniat memblokir atau menduplikasi data pegawai. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif, dengan 

dengan pengambilan data primer dan sekunder melalui observasi, 

wawancara, angket dan dokumentasi. 

c. Maudah Dwi Oktari, Universitas Indonesia, Depok 2011. : “ Analisis 

Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 

Dilihat Dari Aspek Input, Proses, dan Output di Biro Kepegawaian 

Kementrian Agama RI”. Berdasarkan hasil hasil penelitian dan analisa 

yang dilakukan peneliti mengenai Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dilihat dari Aspek Input, Proses, 

dan Output di Biro Kepegawaian Kementrian Agama RI, maka dapat 

disimpulkan bahwa Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMPEG) Dilihat dari Aspek Input, Proses, dan Output di 

Biro Kepegawaian Kementrian Agama RI dikatakan belum baik. Dari 

delapan indikator yang diukur hanya empat indikator yang dikategorikan 

pelaksanaannya sudah baik yaitu indikator kualitas SDM, Anggaran 

Pelaksanaan SIMPEG, SOP/ Pedoman, dan Evaluasi/ Monitoring. Empat 

indikator lainnya yaitu fasilitas pendukung,data Dasar/ Awal, 

Pemeliharaan data, dan laporan akhir data SIMPEG dikategorikan belum 

baik karena masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam 

pelaksanaannya.  
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d. Helmy Apriyansah, Universitas Indonesia, Depok 2008. “Analisis 

Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada 

Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri”. Berdasarkan hasil hasil 

penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti mengenai Analisis 

Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada 

Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri, makadapat disimpulkan 

bahwa Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

(SIMPEG) Pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dapat 

dikatakan sudah berjalan baik, tetapi masih memiliki beberapa kendala 

yaitu dalam modu cuti, perpindahan, kenaikan jabatan fungsional dosen, 

dan modul perundang-undangan organisasi dan tatalaksana kepegawaian 

masih dilakukan dengan manual. 

e. Bramantya Mahardika Angga Arista, Universitas Sebelas Maret, 

Surakarta 2010. “Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMPEG) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

Karanganyar”. Berdasarkan hasil hasil penelitian dan analisa yang 

dilakukan peneliti mengenai Analisis Penerapan Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Karanganyar, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) karangannyar sudah belumberjalan baik, namun terdapat 

kekurangan diantaranya yaitu belum sepenuhnya menerapkan SIMPEG 

secara Komputerize, pengumpulan data masih menggunakan data manual 
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berupa from. Ketersediaan Sumber Daya Manusia khususnya untuk 

spesialis informasi yang menguasai bidang komputer masih kurang 

hingga terjadi perangkapan tugas.  

 

2.7 Teknologi Informasi Dalam Pandangan Islam 

Di era globalisasi ini, perkembangan ilmu dan teknologi sangatlah cepat. 

Sejumlah penemuan dan inovasi memberikan kontribusi yang lebih tinggi 

terhadap munculnya produk-produk baru yang memudahkan pekerjaan manusia. 

Ilmu adalah teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya 

berbagai penemuan-penemuan rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi adalah 

terapan atau aplikasi dari ilmu yang ditunjukkan dalam hasil yang nyata yang 

lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. 

Sebagai umat islam kita harus menyadari bahwa dasar-dasar folosofi untuk 

mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali dalam Al-Qur’an 

sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 berbunyi sebagai berikut : 

ل َّ اا هَ يُّ َ أ ا يََّيَ وا ُز شُ انْ فَ وا ُز شُ نْ يََل قِ ا َذ ِ إ َو
ْمْۖ كُ َ ل هُ ل  ال حِ َس فْ يَ وا ُح َس فْ ا فَ ِس ِ ل ا َج َم لْ ا ي فِ وا ُح س  فَ تَ ْم كُ َ ل َ ل ي قِ ا َذ ِ إ وا نُ آَم نَ ي ِذ

ير َّ ِ ب َخ ُونَ ل َم ْع تَ ا َم بِ هُ ل  ل ا َو
ت ٍۚ ا َج َر َد َم ْ ل ِع لْ ا وا تُ ُو ؤ نَ ي ِذ ل  ا َو ْم كُ ْن ِم وا نُ َم آ نَ ي ِذ ل  ا هُ ل  ال ِع فَ  ْر

 

Artinya:  “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya 
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Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

Teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yangdapat ditunjukkan 

dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk 

berkembang lebih maju lagi. Sebagai umat islam kita harus menyadari bahwa 

dasar-dasar filosofi untuk mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan 

dan digali dalam Al-Qur’an, sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan-

keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sebagai contoh adalah firman Allah SWT dalam surat Al- Anbiya ayat 80 yaitu : 

ْم  ُك ِس ْأ َب ْن  ِم ْم  ُك َن ِص ْح ُت ِل ْم  ُك َل وٍس  ُب َل َة  َع  ْ ن َص ُه  ا َن ْم لَّ َع ونَ  ۖ  َو ُر اِك َش ْم  ُت  ْ ن َأ ْل  َه  َ ف

 
Artinya: “Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk 

kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka 

hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)”. 

 Dari keterangan itu jelas sekali bahwa manusia dituntut untuk berbuat 

sesuatu dengan sarana teknologi. Sehingga tidak mengherankan jika abad ke-7 M 

telah banyak lahir pemikir islam yang tangguh produktif dan inovatif dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
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2.8 Defenisi Konsep 

Sesuai dengan teori yang dikemukakan Woodruf defenisi konsep sebagai 

suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna suatu pengertian 

tentang suatu objek, produk subjek yang berasal dari cara seseorang membuat 

pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya 

(setelah melakukan persepsi terhadap objek atau benda). Dan yang menjadi 

defenisi konsep dalam penelitian ini adalah : 

a. Administrasi kepegawaian adalah tata cara yang mengatur segala sesuatu 

yang berkaitan dengan pegawai. 

b. Reformasi birokrasi adalah penataan terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan. 

c. Electronic Government merupakan suatu upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.  

d. Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu sistem yang diciptakan 

untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu 

organisasi.  

e. Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) adalah proses kegiatan 

adalah proses kegiatan melalui proses pemanfaatan berbagai sumber daya 

yang tersedia berupa SDM dan teknologi yang menyajikan berbagai 

bentuk informasi yang dibutuhkan sehingga dapat tercapai sesaui dengan 

yang telah direncanakan dengan memberi manfaat.  
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2.9 Konsep Operasional 

Defenisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variable sehingga dalam pengukuran ini dapat 

diketahui indikator-indikator apa saja pendukung yang dianalisa dari variable 

tersebut (Singaribun, 2005:46). Adapun indikator dari pelaksanaan SIMPEG 

yaitu: 

Tabel 2.2 Tabel Indikator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Pelaksanaan Sistem 

Informasi Manajemen 

Kepegawaian 

(SIMPEG) Pada 

Bagian Kepegawaian 

UIN Suska Riau. 

1. Input 1. Pengumpulan Data 

2. Modal 

3. Fasilitas Pendukung 

2. Proses 1. Update Data 

2. Evaluasi dan Monitoring 

3. Penghapusan Data yang 

Tidak Perlu 

3. Output 1. Ketepatan Waktu 

Memperoleh Data Pegawai 

2. Menghasilkan Data yang 

Akurat 

3. Laporan yang Sesuai 

Kebutuhan Pimpinan 

Sumber : T. Hani Handoko, Manajemen Personalian dan Sumber Daya Manusia, 

(2001: 38) 

 

 

 

 

2.10Kerangka Berfikir  
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Pelaksanaan Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian pada 

Bagian Kepegawaian UIN SUSKA 

RIAU  

1. Input 

2. Proses 

3. Output 

Rektorat UIN 

Suska Riau 

T. Hani Handoko, Manajemen 

Personalian dan Sumber Daya Manusia, 

(2001: 238) 

Terwujudnya keakuratan data kepegawaian dan 

pekerjaan yang lebih evisien melalui SIMPEG 

di UIN Suska Riau 


