
 

I.   PENDAHULUAN 
 
 

1.1. Latar Belakang 

Badan Kepegawaian Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan 

manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat 

Pembina Kepegawaian Daerah.  Manajemen PNS Daerah adalah keseluruhan 

upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme 

penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi 

perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, 

penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian PNS Daerah (Presiden RI,  2000).  

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset organisasi yang menjadi 

tulang punggung suatu organisasi dalam menjalankan aktivitasnya dan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja dan kemajuan organisasi. Menurut  Arep dan Tanjung 

(2002), sistem informasi personalia atau SIM-PEG dapat dikembangkan untuk 

membantu kegiatan personalia dan unit-unit organsasi, baik dalam hal perencanaan 

SDM maupun pelaksanaan tugas dan fungsinya.   

Pendataan pegawai dengan menggunakan sistem informasi personalia 

yang didasarkan pada sistem informasi berbasis komputer (Computer Based 

Information System) dapat dilakukan secara rapi dan canggih, perhitungan jenjang 

karir pegawai dilakukan secara otomatis sehingga tidak terlambat dan memiliki 

keakuratan yang tinggi.  Suatu sistem konseptual yang digunakan dalam mengelola 

anggota organisasi disebut sistem informasi sumber daya manusia (human resource 

information system) atau sering juga disebut HRIS. 

Adanya database yang baik akan menentukan kemudahan proses 

pengamatan dan pengenalan masalah, analisis serta pemilihan suatu alternatif untuk 

mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Akan tetapi kendala yang sering 



 

dihadapi yaitu masih kurangnya sumber daya manusia itu sendiri dalam 

pengelolaan sistem informasi yang baik.   

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dihindari lagi untuk menuju good 

governance serta mempercepat penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh sebab itu 

penerapan teknologi informasi dan komunikasi di setiap instansi pemerintah di 

pusat dan daerah merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi dalam 

rangka mendukung pertukaran data dan informasi serta penyaluran berita secara 

cepat, akurat dan aman (Mendagri, 2002). 

Teknologi informasi sebagai alat bantu untuk memudahkan pengelolaan 

suatu sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Faktor manusia akan sangat 

menentukan kebaikan dan kegunaan teknologi tersebut, untuk itu pengembangan 

sistem informasi dibutuhkan suatu teknik dan perencanaan yang baik sehingga 

sistem yang dikembangkan tersebut dapat berjalan dan berfungsi secara efektif dan 

efisien serta tidak mengalami kegagalan. 

Organisasi pemerintah memiliki jumlah pegawai yang relatif besar,  terdiri 

dari banyak eselon, jenjang jabatan yang bertingkat-tingkat dan terdistribusi dalam 

berbagai dinas. Banyak sekali aspek yang tercakup dalam hal kepegawaian yang 

harus diperhatikan, dimulai dari saat pegawai diterima, jenjang karir, pendidikan, 

mutasi, kesejahteraan hingga masa pensiun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

maka diperlukan sistem informasi personalia daerah yang dapat memenuhi 

kebutuhan proses / analisa dan informasi kepegawaian.   Hal inilah yang 

melatarbelakangi mengapa diperlukan pengembangan Sistem Informasi  Personalia 

Daerah (SIPERDA) yang sesuai sehingga dapat membantu dalam proses 



 

pengelolaan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemda Kabupaten  Kotawaringin 

Barat. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang berkaitan dengan sistem informasi pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Masih terdapat redundansi dan inkonsistensi data, karena pengorganisasian dan 

pengelolaan data masih berbasis file (file based). 

2. Data dan Informasi yang berkaitan dengan kepegawaian belum seluruhnya 

terpenuhi dalam sistem, karena sebagian besar masih diproses secara manual. 

3. Output yang dihasilkan hanya dapat menampilkan informasi kepegawaian 

secara umum dan belum dapat berfungsi sebagai sistem penunjang keputusan ( 

Decision  Support System). 

4. Sistem informasi yang ada hanya digunakan untuk sebuah PC saja (stand alone) 

sehingga tidak dapat digunakan untuk sistem multi user dalam suatu jaringan 

dengan data yang terpusat dan terintegrasi. 

1.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk  

mengatasi permasalahan yang ada maka perlu dilakukan pembangunan dan 

pengembangan sistem informasi yang berbasis komputer dengan perumusan 

masalah sebagai berikut :  

1. Informasi apa saja yang diperlukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat ?. 



 

2. Bentuk rancang bangun sistem informasi bagaimana yang perlu dibuat agar 

informasi dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat ?. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menghimpun informasi dan menganalisis sistem informasi manajemen Sumber 

Daya Manusia (SDM)  yang ada pada Kabupaten Kotawaringin Barat dengan 

menerapkan  sebagian tahapan System Development Life Cycle (SDLC). 

Membuat rancang bangun sistem informasi personalia daerah sebagai dasar 
pengambilan kebijakan dalam pengelolaan kepegawaian, baik kebutuhan pegawai, 
perencanaan karir, penempatan maupun pengembangan kualitas pegawai 
Kabupaten Kotawaringin Barat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB  
 
 
 
 
 
 




