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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Dalam kemajuan teknologi saat ini yang semakin pesat, khususnya 

Sistem Informasi yang bebasis web, instansi berlomba-lomba untuk 

memanfaatkan teknologi guna untuk memajukan instansi dan memudahkan 

pekerjaan instansi tersebut. Namun tidak semua instansi memanfaatkan kemajuan 

teknologi tersebut, sehingga masih banyak beberapa pekerjaan yang masih manual 

dan berdampak pada kurangnya efisiensi. 

 Di PMI Kabupaten Kudus sistem kepegawaian yang berjalan belum 

terkomputerisasi, seperti dalam pengelolaan data pegawai yang masih 

menggunakan excel untuk alat pengelola dan word sebagai alat untuk mencetak. 

Pengelolaan penggajian pegawai yang berjalan dengan menggunakan data absensi 

yang cukup banyak serta pengelolaan yang masih menggunakan Ms. Excel 

memakan waktu yang cukup lama. DP2 (Data Penilaian Pegawai) yang digunakan 

untuk persyaratan pengajuan kenaikan gaji ataupun pengubahan status dari 

pegawai kontrak ke pegawai tetap juga masih menggunakan Ms.Word yang 

kemungkinan data itu hilang atau rusak. Pengelolaan pengajuan cuti dan 

perekapan datanya yang masih menggunakan form atau kertas, penyetujuan dari 

kepala unit yang terbilang lama karena kepala unit lebih banyak berada 

dilapangan, serta pengurus yang memonitoring pegawai tidak selalu ada di PMI, 

sehingga meminta penyetujuan untuk pengajuan DP2 dan Gaji harus menunggu 

tanda tangannya pengurus terlebih dahulu. 

 Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian yang akan dilakukan 

menghasilkan perangkat lunak atau software untuk melakukan proses 

pengelolaan, pengajuan dan perekapan data kepegawaian dan ditambah dengan 

fitur notifikasi whatsapp pada gaji untuk pemberitahuan jika gaji telah dikirim ke 

masing-masing pegawai, pada DP2 (Daftar Penilaian Pegawai) untuk memberi 

tahu jika pengajuan DP2 pegawai telah diterima dan SK (Surat Keputusan) telah 

diperbaharui dan pengajuan cuti untuk memberi tahu jika pengajuan cuti telah 

disetujui oleh Kepala  PMI. Penelitian ini menggunakan metode observasi 

lapangan dan wawancara dengan para pegawai dan bagian kepegawaian, serta 

menggunakan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan dan teori buku-buku 

serta informasi penunjang lainnya. Metode pengembangan yang digunakan adalah 

pengembangan sistem System Development Life Cycle (SDLC) yaitu analisa, 

perancangan, dan implementasi. Perancangan informasi yang digunakan adalah 

Flow of Document (FOD) dan Unfield Modelling Language (UML) yang 

diharapakan dapat menghasilkan rancangan sistem informasi baru yang lebih baik, 

efektif dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan mengenai latar belakang permasalahan yang telah 

diuraikan  diatas, maka penulis dapat merumuskan persalahan yaitu, bagaimana 

merancang dan membangun suatu “Sistem Informasi Kepegawaian Pada PMI 

Kabupaten Kudus Berbasis Web Dengan Fitur Notifikasi WhatsApp” agar 

memudahkan para pegawai dalam proses melihat absensi tiap bulan, melihat dan 

mengajukan DP2 (Daftar Penilaian Pegawai) melihat gaji dan mengelola 

pengajuan cuti. Memudahkan Kepegawaian dalam mengelola data pegawai, 

mengelola DP2 (Daftar Penilaian Pegawai), mengelola gaji pegawai dan 

mengelola pengajuan cuti pegawai, memudahkan Kepala dalam melihat kinerja 

pegawai, menyetujui pengajuan DP2 (Daftar Penilaian Pegawai) dan menyetujui 

cuti pegawai, serta mempermudah Pengurus memonitoring dan menyetujui 

pengajuan DP2 (Daftar Penilaian Pegawai) dan SK (Surat Keputusan) dari Kepala 

Unit PMI. 

1.3. Batasan masalah 

Agar lingkup pembahasan tidak meluas ke hal lain, maka penulis 

membatasi permasalahan pada : 

1. Sistem nantinya digunakan adalah sistem berbasis web dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP, CSS Boostrap, dan database 

MySQL. 

2.    Sistem yang nantinya dihasilkan adalah untuk mengelola data pegawai,     

       mengelola dan pengajuan DP2 (Daftar Penilaian Pegawai), Mengelola  

       gaji pegawai, dan mengelola cuti Pegawai dengan fitur notifikasi  

       whatsApp. 

 

1.4. Tujuan  

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah menghasilkan 

sebuah software yang dapat memudahkan proses pengolahan data 

pegawai, peggajian, Dp2 dan cuti pada Pmi Kabupaten Kudus agar 

pengolahan data yang dilakukan dapat memudahkan kinerja pada semua 

pegawai di Pmi Kabupaten Kudus. 

 

1.5. Manfaat 

Manfaat0dari dilaksanakannya penelitian ini adalah memudahkan 

pegawai untuk mengajukan cuti, memudahkan kepegawaian untuk 

mengelola data pegawai dan memudahkan dalam mengajukan permohonan 
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dp2, gaji dan cuti serta memudahkan kepala unit dan pengurus untuk 

menyetujui pengajuan tersebut. 

 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Metode Pengumpulan Data 

Agar memperoleh data yang relevan, akurat, reliable, dan akurat, maka 

penulis melakukan pengumpulan data menggunakan cara: 

1. Sumber Data Primer 

Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari 

tempat penelitian baik melalui pengamatan dan pencatatan tentang objek 

penelitian. Sumber data primer meliputi : 

a. Observasi 

Pengamatan langsung atau observasi telah dilaksanakan di Kantor 

PMI Kabupaten Kudus, observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan 

data dengan langsung melihat kegiatan yang dilakukan oleh user. 

User yang dimaksud dalam sistem pengolahan data nilai yakni 

pegawai, bagian kepegawaian dan kepala PMI. Keuntungan dari 

pengamatan ini yaitu sistem analis dapat lebih mengenal kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan secara fisik ini. Teknik observasi 

dibagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut : 

1. Observasi Terstruktur 

Kegiatan ini memerlukan alat pencatat data yang spesifik, di mana 

nanti hasil observasi ini akan di analisa kemudian dicatat kedalam 

fungsi-fungsi yang telah ditentukan. 

2. Observasi Semi  terstruktur 

Kegiatan ini tidak memerlukan catatan selama observasi, dimana 

nantinya hasil pengamatan akan dicatat pada formulir-formulir 

khusus setelah proses pengamatan atau observasi tersebut selesai. 

Pada saat melakukan observasi, sistem analis juga dapat 

mengumpulkan sampel-sampel data. Oleh karena itu observasi 

perlu direncanakan terlebih dahulu. Dengan perancanaan yang 

matang maka observasi akan dilakukan dengan efektif dan efisien.    

b. Wawancara 

Langkah awal yang dilakukan pada proses pembangunan dan 

pengembangan sistem informasi adalah identifikasi kebutuhan sistem 

yaitu menganalisa situasi untuk mendapatkan suatu masalah dalam 

waktu bersamaan menghubungkan dengan penyebab dari masalah – 

masalah tersebut. Teknik wawancara adalah salah satu cara yang 

paling baik yang bisa digunakan dalam penelitian ini. Dalam proses 

penerapan sistem informasi kepegawaian wawancara telah 
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dilaksanakan dengan Ibu Sofiati selaku Bagian Kepegawaian. Dengan 

teknik wawancara yang baik tidak hanya akan bisa didapatkan 

masalah yang nyata ada, namun juga dapat mengetahui bagaimana 

sikap dari masing-masing orang yang terlibat didalamnya. Teknik 

wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dapat banyak 

untuk mendapatkan data-data dari masing-masing orang yang 

diwawancarai. 

Teknik wawancara adalah suatu teknik yang paling singkat untuk 

mendapatkan data, namun sangat tergantung pada kemampuan pribadi 

sistem analisis untuk dapat memanfaatkannya. Tidak jarang dengan 

teknik ini sistem analis malah akan sulit sekali mendapatkan data 

yang nyata, karena ketidakmampuan dirinya dalam dalam 

menggunakan teknik wawancara tersebut. Oleh karena itu, sistem 

analisis harus dapat bertindak dan bersikap fleksibel, siap menghadapi 

berbagai tipe manusia dan situasi. Dengan demikian teknik 

wawancara ini sangat tergantung pada bagaimana sistem analis dapat 

memanfaatkan kesempatan yang ada.  

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak 

langsung dari objek penelitian. Data sekunder tersebut bisa diperoleh dari 

literatur ataupun buku. Sumber data sekunder meliputi : 

1. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dikumpulkan dari literatur maupun dokumentasi 

dari media internet atau sumber informasi lainnya. Salah satu literatur 

yang saya gunakan adalah jurnal yang berjudul “Sistem Informasi 

Kepegawaian Pada Kantor Dewan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Provinsi Papua Berbasis Web” Mursalim Tonggiroh & 

Nur Imamul Hakim (2017) dalam jurnal ilmiahnya. 

2.   Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dikumpulkan dari buku yang sesuai dengan tema 

permasalahan penelitian. Buku yang digunakan antara lain “Rekayasa 

Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek” karya 

Shalahuddin dan Rosa. 

 

1.6.2. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem adalah proses yang penting bagi 

pembuat suatu sistem. Dalam pengembangan sistem yang diterapkan pada 

penelitian ini adalah model SDLC air terjun (waterfall) sering juga disebut 

model sekuensial linier (sequentinal linier) atau alur hidup klasik (classic life 

cycle). Model airterjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak 
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secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, 

pengujian, da tahap pendukung (support). 

Tahapan dari pengembangan sistem dalam metode air terjun (waterfall) 

antara lain: 

1. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak seperti apa yang 

dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap 

ini perlu untuk didokumentasikan. Penyusun menggunakan software 

Visual Studio Code, Xampp dan Chrome. 

2. Desain Perangkat Lunak 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada 

desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, 

arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur 

pengodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap 

analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan 

menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang 

dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. Penyusun 

menggunakan coding PHP. 

3. Pembuatan Kode Program 

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari 

tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah 

dibuat pada tahap desain. Pada pembuatan kode program, penyusun 

menggunakan PHP dan Mysql sebagai Databasenya. 

4. Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan 

fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini 

dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan 

keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diiinginkan. Pengujian 

software ini menggunakan metode black box testing. 

5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) 

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami 

perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena 

adanya kesalahan yang muncul atau tidak terdeteksi saat pengujian atau 

perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap 

pendukung atau pemelharaan daoat mengulangi proses pengembangan 

mulai dari analis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah 

ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru. 
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1.6.3. Metode Perancangan Sistem 

Pada perkembangan teknik pemprograman berorientasi objek, 

muncullah sebuah standarisasi bahasa pemprograman untuk membangun 

perangkat lunak yang dibangun menggunakan teknik pemprograman 

berorientasi objek, yaitu Unified Modelling Language (UML). UML muncul 

karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, 

menggambarkan, membangun dan dokumnetasi dari sistem perangkat lunak. 

UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai 

sebuah sistem denga menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. (Rosa, 

2018). 

Berikut ini jenis-jenis diagram Unified Modelling Language antara lain : 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk kelakukan (behavior) 

sistem informasi yang akan dibuat. Use case  mendeskripsikan sebuah 

interaksi anata satu atau lebih actor dengan sisetm informasi yang akan 

dibuat. Ada beberapa actor dalam software pengolahan data nilai siswa, 

yaitu guru wali kelas, guru mapel, kepala sekolah, orang tua wali dan 

siswa. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saya yang ada 

didalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungksi-fungsi tersebut. 

2. Class Diagram 

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari 

segi pendefisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. 

Kelas memiliki apa yang disebut tribute dan metode atau operasi. 

Beberapa keas yang terbentuk meliputi guru, siswa, mapel, kelas, kepala 

sekolah, wali kelas, orang tua wali. 

3. Squence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakukan objek pada use case 

dengan mendeskripsikan waktu hidupobjek dan pesan yang dikirimkan 

antar objek. Secara grafis menggambarkan bagaimana objek berinteraksi 

satu sama lain melalui pesan pada sekuensi sebuah use case atau operasi. 

4. Activity Diagram 

Activity Diagram yaitu diagram yang menggambarkan workflow atau alir 

kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang 

ada pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa 

diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang 

dilakukan actor, jadi aktivitas yang dilakukan oleh sistem. 

5. Statechart Diagram 

Statechart Diagram atau dalam bahasa Indonesia disebut diagram mesin 

digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau transaksi dari 

sebuah menis atau sistem atau objek. Diagram ini mengilustrasikan 
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siklus hidup objek berbagai keadaan yang dapat diasumsikan oleh objek 

dan kejadian-kejadian (event) yang menyebabkan objek dari satu tempat 

ke tempat yang lain. 
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1.7. Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka penelilitian yang akan dilakukan dalam pembuatan 

sistem informasi tersebuat adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 

PROBLEMS 

 Pengelolaan  data pegawai yang masih 

menggunakan Ms.Excel untuk alat pengelola 

dan Ms. Word sebagai alat untuk mencetak. 

 Pengelolaan penggajian penggawai yang 

berjalan dengan menggunakan data absensi 
yang cukup banyak serta pengelolaan yang 

masih menggunakan Ms. Excel memakan waktu 

yang cukup lama. 

 DP2 (Data Penilaian Pegawai) yang digunakan 

untuk persyaratan pengajuan kenaikan  gaji 
ataupun pengubahan status dari pegawai 

kontrak ke pegawai tetap juga masih 

menggunakan Ms. Word yang kemungkinan 

data itu hilang atau rusak. 

  Pengelolaan pengajuan cuti dan perekapan  

datanya yang masih menggunakan form atau 

kertas, penyutujuan dari kepala unit yang 

terbilang lama karena kepala unit lebih banyak 

berada di lapangan. 

OPPORTUNITY 

 Adanya notifikasi WhatsApp yang sekarang 

banyak orang yang menggunakan aplikasi 

WhatsApp untuk berkomunikasi. 

  Aplikasi yang bisa di akses di manapun 

pegawai berada, karena kepala bagian dan 
pengurus lebih banyak di lapangan di 

banding di kantor, untuk persetujuan-

persetujuan akan lebih mudah dan tidak 

perlu menunggu kepala bagian atau 
pengurus kembali ke kantor. 

 Aplikasi ini dibutuhkan karena 

memudahkan dalam memngelola data 

kepegawaian. 

  

SOFTWARE DEVELOPMENT 

Metode RPL : Waterfall 

Perancangan : Unified Modelling Language 

Software  : PHP, Xampp, Google Crome, WhatsApp 

Coding  : Visual Code 

APPROACH 

Membangun sistem yang dapat digunakan untuk mengelola 

kepegawaian dan pengajuan cuti yang diakses secara online melalui 

web 

RESULT 

Sistem Informasi Kepegawaian Pada PMI Kabupaten Kudus Berbasis 

Web Dengan Fitur Notifikasi WhatsApp 

SOFTWARE IMPLEMENTATION 

Sistem yang dibangun akan diimplementasikan pada PMI Kabupaten 

Kudus 
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