
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pemberian berbagai macam informasi pada masa yang serba cepat ini

sebagian besar perusahaan maupun instansi pemerintahan menggunakan berbagai

macam teknologi komputer beserta sistem-sistem yang dapat membantu dan

memudahkan banyak pegawai yang bekerja disana yang bertujuan untuk

meningkatkan mutu kinerja suatu perusahaan dan juga pelayanan. Setiap proses

manual dari perusahaan ataupun instansi telah tergantikan oleh komputer karena

penyediaan informasinya yang lebih canggih.

Walaupun beberapa proses pemberian informasi telah digantikan oleh

teknologi komputer, namun masih banyak juga beberapa proses-proses

pengerjaannya dengan cara yang manual. Hal ini disebabkan karena masih

banyaknya proses pembagian informasi yang masih harus dikembangkan sehingga

dengan menggunakan sistem komputer, perusahaan ataupun instansi

pemerintahaan dapat melakukan berbagai macam pemberian informasi dengan

lebih cepat dan mudah.

PP.No.99 Tahun 2000 menyebutkan Pangkat adalah kedudukan yang

menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian

susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat

adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS

terhadap Negara. Karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap

penghargaan baru mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan
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secara tepat pada orang dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu PP.99 Tahun

2000 secara jelas mengatur tentang ketentuan mengenai sistem, masa, jenis, dan

syarat kenaikan pangkat, dengan maksud agar dalam mempertimbangkan dan

menetapkan kenaikan pangkat PNS berdasarkan norma, standar, dan prosedur

yang sama pada setiap instansi (Lena, Dengo & Ruru, 2016).

Pada kebanyakan instansi pemerintahan masih banyak terlihat sistem yang

terkadang masih belum terkomputerisasi dengan baik ataupun jauh dari kata

sempurna. Pada sebuah instansi pemerintahan kami pun tertarik untuk meneliti

bagaimana sistem informasi yang di terapkan disana. Untuk itu kami mencoba

membahas ruang lingkup yang kecil dalam sistem kerja Biro Kepegawaian pada

subbagian kepangkatan di Kementerian Perindustrian RI. Dengan mengetahui

penting dan berharganya sistem komputerisasi untuk “Biro Kepegawaian di

Kementerian Perindustrian”. Maka penulis mengambil judul:

“PERANCANGAN SISTEM USULAN KENAIKAN PANGKAT

KEPEGAWAIAN PADA KEMETERIAN PERINDUSTRIAN RI”

1.2. Tujuan dan Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

a. Untuk mengetahui Sistem yang digunakan di instansi pemerintahan tempat

penulis melakukan kegiatan riset.

b. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem informasi di instansi

pemerintahan tempat penulis melakukan kegiatan riset.

c. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang proses usulan

kenaikan pangkat  pegawai di Kementrian Perindustrian RI.
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d. Sebagai dasar pengalaman bagi penulis untuk persiapan dalam melangkah

kedunia kerja yang lebih nyata sesuai yang di peroleh dan di pelajari.

Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma Tiga (DIII) Program

Studi Manajemen Informatika di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer

Bina Sarana Informatika (AMIK BSI).

1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah penting dalam penyusunan Tugas

Akhir, metode penelitian ini khususnya bagi perancangan sistem. Didalam

kegiatan penelitian penulis melakukan pengumpulan data melalui cara:

A. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metode yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini

menggunakan model Waterfall. Menurut Pressman (2015:42), model

waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam

membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah “Linear Sequential

Model”. Model ini sering disebut juga dengan “classic life cycle” atau metode

waterfall. Model ini termasuk ke dalam model generic pada rekayasa

perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar

tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang

paling banyak dipakai dalam Software Engineering (SE). Model ini

melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan

waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya

tahap sebelumnya dan berjalan berurutan.

Fase-fase dalam Waterfall Model menurut referensi Pressman :
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1. Communication (Project Initiation & Requirements Gathering)

Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan

adanya komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai

tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah

inisialisasi proyek, seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan

mengumpulkan data-data yang diperlukan, serta membantu

mendefinisikan fitur dan fungsi software. Pengumpulan data-data

tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, dan internet.

2. Planning (Estimating, Scheduling, Tracking)

Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang

estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko-resiko yang dapat

terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja

yang ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan

tracking proses pengerjaan sistem.

3. Modeling (Analysis & Design)

Tahapan ini adalah tahap perancangan dan permodelan arsitektur sistem

yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software,

tampilan interface, dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih

memahami gambaran besar dari apa yang akan dikerjakan.

4. Construction (Code & Test)

Tahapan Construction ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain

menjadi kode atau bentuk/bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah

pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode
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yang sudah dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin

terjadi untuk nantinya diperbaiki.

5. Deployment (Delivery, Support, Feedback)

Tahapan Deployment merupakan tahapan implementasi software ke

customer, pemeliharaan software secara berkala, perbaikan software,

evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik

yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai

dengan fungsinya. (Pressman, 2015:17).

B. Teknik Pengumpulan Data

Didalam metode pengumpulan data yang penulis gunakan untuk pembahasan

Tugas Akhir ini adalah:

1. Wawancara (Interview)

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, untuk mendapatkan informasi secara

lengkap maka penulis melakukan suatu metode tanya jawab mengenai semua

kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kenaikan pangkat di Biro

Kepegawaian Kementerian Perindustrian RI.

2. Pengamatan (Observation)

Penulis melakukan pengamatan-pengamatan langsung terhadap kegiatan yang

berhubungan dengan masalah yang diambil, hasil dari pengamatan tersebut

langsung di catat oleh penulis dan dari kegiatan observasi dapat diketahui

kesalahan dari proses dan kegiatan tersebut.
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3. Study Pustaka

Selain melakukan kegiatan diatas penulis juga melakukan studi kepustakaan

melalui, literatur-literatur atau referensi-referensi yang ada di perpustakaan

AMIK BSI maupun, di perpustakaan lainnya.

1.4. Ruang Lingkup

Untuk lebih memusatkan permasalahan yang ada dan supaya tidak

menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membuat batasan

permasalahan yaitu mengenai “Perancangan Sistem Usulan Kenaikan Pangkat

pada Kementerian Perindustrian”, diantaranya ada proses Pengajuan Usulan,

Konfirmasi Usulan Kenaikan Pangkat, Usul Kenaikan Pangkat BKN/Instansi, dan

Pengiriman Usulan.


