
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam suatu instansi pemerintah, pegawai merupakan faktor yang sangat

penting dalam penggerak pekerjaan, pegawai yang bekerja dan menjalankan

fungsinya memberikan kontributor bagi instansi tersebut. Pegawai merupakan

aset, oleh sebab itu pengelolaan data sumber daya manusia atau pegawai perlu

penanganan khusus sehingga didalam instansi sendiri terdapat divisi atau bagian

untuk mengelola data pegawai yang sering dikenal dengan istilah Personalia,

Kepegawaian, SDM dan lain-lain.

Selain kewajiban yang harus dijalankan dan dijunjung tinggi bagi pegawai

instansi pemerintah, ada pula hak-hak yang harus diterima oleh para pegawai

dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti gaji, tunjangan, kenaikan

pangkat serta Kenaikan Gaji Berkala (KGB). Gaji dan tunjangan diberikan kepada

pegawai pada setiap bulannya sehingga pengelolaan tersebut dianggap tidak

banyak kendala karena rutinitas, hal ini berbeda dengan Kenaikan Gaji Berkala

yang diusulkan setiap dua tahun sekali dan Kenaikan Pangkat atau golongan yang

diusulkan setiap empat tahun sekali. Sedangkan waktu pengusulannya

berdasarkan TMT (Tanggal Melaksanakan Tugas) sehingga setiap PNS yang satu

dengan yang lainnya proses pengusulannya tidak sama.

Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan yang

berlokasikan di Kota Pangkalan Kerinci yang beralamatkan di Komplek

Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci Kab Pelalawan Riau terdaftar 326

orang pegawai dan beberapa staf yang berfungsi dibidangnya masing-masing,

Disperindang kabupaten pelalawan ini pegawai sering mengalami

keterlambatan dalam pengusulan Kenaikan Gaji Berakala (KGB) dan Kenaikan

Pangkat yang disebabkan bagian kepegawaian lalai atau tidak teliti untuk melihat

para pegawai yang akan mengalami KGB dan kenaikan pangkat serta dalam

mendapatkan informasi pegawai yang akan mengalami KGB dan kenaikan
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pangkat, staf kepegawaian harus mempersiapkan pendataan arsip – arsip pegawai

yang akan melakukan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala ( KGB ) dan

mempersiapkan persyaratan lainnya yang dalam hal ini memakan waktu cukup

lama dikarenakan staf kepegawaian harus teliti dalam pengecekan data arsip

pegawai sebagai persyartan untuk kenaikan gaji berkala (KGB) dan kenaikan

pangkat pegawai. Setelah semua persyaratan pegawai sudah di lengkapi, staf

kepegawaian menyerahkan arsip-arsip tersebut ke kaur kepegawaian, seterusnya

kaur kepegawaian memberi paraf ke arsip tersebut sebagai simbol sudah di setujui

persyartan pegawai yang bersangkutan sebelum di serahkan kepada kepala dinas

untuk di tandatangani agar kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala (KGB)

sudah bisa di laksanakan.

Sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, bahwa pengusulan tersebut

harus dilakukan dua bulan sebelumnya, karena mengingat pengusulan tersebut

melibatkan instansi lembaga lain seperti BKN (Badan Kepegawaian Negara),

KPPN (lembaga yang menangani masalah gaji).

Keterlambatan dari KGB dan kenaikan pangkat mengakibatkan hak-hak

pegawai tidak dibayar tepat dengan waktunya dan secara administrasi perkantoran

pun menjadi tidak efektif. Akibatnya bagian keuangan harus membayarkan

keterlambatan sisa gaji yang belum diterima pegawai karena keterlambatan

pengusulan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan adanya

sistem yang dapat mendeteksi dua bulan sebelumnya jika ada pegawai yang akan

mengalami KGB dan kenaikan pangkat dalam dua bulan kedepan. Dengan

demikian bagian personalia langsung mengetahui pegawai mana saja yang akan

diusulkan sehingga tidak perlu lagi melakukan cek arsip atau bundel pegawai

hanya untuk mendapatkan informasi pegawai yang sudah waktunya diusulkan

KGB dan kenaikan pangkat.

Sistem yang diusulkan berbasis komputer dalam bentuk peringatan pesan

teks yang dinilai cukup tepat sebagai alat monitoring. Sesuai dengan

permasalahan yang ada pada latar belakang diatas maka penulis tertarik

mengangkat pemasalahan tersebut menjadi judul tugas akhir dengan “Sistem
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Informasi Kepegawaian” (Studi Kasus : Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Pelalawan).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini

yaitu bagaimana membuat suatu sistem informasi kepegawaian pada pengelolaan

kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih mendekati sasaran dan lebih terarah maka didalam

penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah yaitu :

1. Sistem kepegawaian dibatasai hanya dalam masalah kenaikan gaji

berkala dan kenaikan pangkat pada bagian kepegawaian meliputi data-

data yang berhubungan dengan pegawai seperti:

1) Proses pendataan semua pegawai, tanggal kenaikan gaji berkala

dan kenaikan golongan, identitas lengkap serta daftar urut

kepangkatan pegawai yang ada diinstansi tersebut.

2) Pengguna dari sistem ini terdiri dari Kepala Urusan Kepegawaian

dan Staf Kepegawaian.

3) Sistem memberikan peringatan dalam bentuk pesan teks jika ada

pegawai yang akan terjadi kenaikan gaji berkala dan kenaikan

golongan, dimana peringatan dikelompokan menjadi tiga:

a. Tingkat I, yaitu pegawai yang akan mengalami kenaikan gaji

berkala dan kenaikan golongan dalam waktu satu sampai dua

bulan kedepan, dengan warna peringatan dilayar berwarna

kuning.

b. Tingkat II, yaitu pegawai yang akan mengalami kenaikan gaji

berkala dan kenaikan golongan dalam waktu dibawah satu

bulan kedepan, dengan warna peringatan dilayar berwarna

merah muda
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c. Tingkat III, yaitu pegawai yang mengalami keterlambatan

dalam pembuatan kenaikan gaji berkala dan kenaikan

golongan, dengan warna peringatan dilayar berwarna merah.

2. Desains sistem dibatasi hanya pada desains sistem secara umum dengan

menggunakan pendekatan berbasis OO/AD (Object Oriented Analysis

And Design) dengan pemodelan UML (Unified Modeling Language)

serta tolls yang digunakan untuk memodelkan data adalah rational rose

200 yang meliputi:

1) use case diagram,

2) class diagram,

3) activity diagram,

4) sequence diagram,

5) collaboration diagram,

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk memonitoring waktu yang dilakukan oleh bagian administrasi

kepegawaian dalam hal mengusulkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat

pegawai.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Memberikan kemudahan pada bagian administrasi kepegawaian agar

pengusulkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat agar tepat waktu tanpa

keterlambatan.
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1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, hal

ini dimaksudkan agar dapat diketahui tahapan dan batasannya. Adapun

sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I :  PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, Manfaat dan Sistematika

Penulisan

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas sekilas tentang sistem informasi,

pengetahuan umum tentang kepegawaian dan sistem monitoring

atau peringatan.

BAB III :   METODOLOGI

Pada Bab ini menerangkan tentang tahap perencanaan penelitian,

tahap pengumpulan data, tahap analisa, tahap perancangan serta

tahap pengujian

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada Bab ini digambarkan prosedur Analisa sistem seperti analisa

sistem lama, analisa sistem usulan dan analisa sisten berorientasi

objek yang terdiri dari use case diagram, class diagram, statechart

diagram, activity diagram, sequence diagram, collaboration

diagram, component diagram, deployment diagram.

BAB V : PENGUJIAN SISTEM

Pada Bab ini menyajikan hasil dari pengujian sistem yang telah

dibuat.

BAB VI : PENUTUP

Pada Bab ini kesimpilan-kesimpulan yang didapat dalam

penganalisaan dan perancangan dan saran yang didapat selama

pembatan tugas akhir ini.


