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Abstrak
Sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat menentukan keberhasilan dan tujuan yang akan dicapai.
Oleh karena itu, semua hal yang menyangkut pengelolaan kepegawaian salah satunya pengelolaan data
pegawai harus dilakukan secara baik, benar dan transfaran. Sehingga data kepegawaian dapat diperoleh
dengan akurat oleh semua pihak yang memerlukan untuk setiap kebutuhan. Dengan berkembangnya
teknologi berbasis komputer, akan membantu dalam kelancaran arus informasi dan komunikasi mengenai
data kepegawaian di UPTD Pendidikan kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. Dengan begitu,
pelayanan informasi dapat terpenuhi sehingga masalah-masalah yang terjadi dapat teratasi dan kualitas
kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat meningkat sehingga
tujuan peningkatan mutu
pendidikan dapat tercapai di UPTD Pendidikan kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. Perancangan
sistem informasi manajemen data kepegawaian berbasis web ini, menggunakan bahasa pemograman PHP
untuk web based, MySQL untuk pembuatan basis data, dan App Server sebagai web server.
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1.

Pendahuluan

Pengelolaan kepegawaian khususnya di
UPTD Pendidikan memang kadang menjadi
pekerjaan yang dianggap rumit, karena sering
terjadi perubahan data pegawai baik yang
disebabkan oleh kepentingan kedinasan ataupun
luar kedinasan. UPTD Pendidikan Kecamatan
Cikatomas merupakan lembaga
sosial yang
personilnya
merupakan pegawai
definitif
pemerintah, segala perubahan mengenai data
pegawai sering terjadi kapan saja. Selain itu, data
arsip pegawai yang tersimpan masih sangat
kurang, pelayanan informasipun masih sulit
didapat.
Sebagai instansi yang bernaung di bawah
Dinas Pendidikan, selayaknya
memiliki
kewajiban untuk memberikan laporan data
pegawai secara berkala. Untuk memberikan
laporan kedinasan, diperlukan data yang benarbenar sesuai dengan keadaan saat itu, karena
biasanya akan berpengaruh terhadap programprogram pemerintah yang sedang dan akan
berjalan. Apabila ada kesalahan data terutama
untuk keperluan program yang menyangkut
kesejahteraan dan masa depan
pegawai
sehingga menyebabkan adanya pihak yang

dirugikan, itu biasanya akan membuat suasana
menjadi kuarang harmonis.
Untuk pemutakhiran data perlu adanya
koreksi bersama dari semua pihak yang terkait
sehingga untuk tercapainya hal tersebut harus
adanya kemudahan akses oleh semua pihak.
Berdasarkan permasalahan ini memunculkan ide
untuk merancang sistem informasi yang
mengelola data kepegawaian yang ada di UPTD
Pendidikan Kecamatan Cikatomas Kabupaten
Tasikmalaya berbasis web.

2.

Tinjauan Pustaka

Perancangan sistem adalah tahap awal
dimana pendekatan awal untuk menyelesaikan
masalah dipilih. Selama perancangan sistem,
struktur keseluruhan diputuskan. Arsitektur sistem
adalah suatu cara pengorganisasian sistem
kedalam apa yang dinamakan subsistem–
subsistem. Arsitektur sistem menyediakan
konteks darimana keputusan yang lebih rinci
dilakukan pada tahap selanjutnya. Dengan
membuat keputusan peringkat tinggi yang dapat
diaplikasikan pada sistem secara terbatas,
perancang/analisis
sistem
membagi-bagi
permasalahan
kedalam
subsistem-subsistem
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sehingga pekerjaan selanjutnya dapat dikerjakan
oleh orang lain yang bekerja secara mandiri pada
subsistem-subsistem yang berbeda.[1]
Informasi menentukan hampir setiap elemen
dalam kehidupan manusia. Informasi sangat
penting artinya karena tanpa informasi hampir
semuanya tidak dapat dilakukan dengan baik.[2]
Manajemen
modern
mengikutsertakan
informasi sebagai sumber daya penting yang
setara dengan sumber daya manusia, uang, mesin,
dan material. Informasi adalah suatu bentuk
penyajian data yang melalui mekanisme
pemprosesan yang berguna bagi pihak tertentu
sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.[3]

3.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode
Kualitatif
Deskriptif.
metodologi kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati.[4]
Penelitian deskriptif menuturkan sesuatu
secara sistematis tentang data atau karakteristik
populasi tertentu atau bidang tertentu secara
faktual dan cermat, serta menganalisa dan
menginterprestasikan data yang ada.[4]
Terdapat
beberapa
jenis
penelitian
kualitatif deskriptif, antara lain : studi kasus,
survey, studi perkembangan, studi tindak lanjut
(follow-up
studies), analisis dokumentasi,
analisis kecenderungan (trend analysis), analisis
tingkah laku, studi waktu dan gerak (time and
motion study) dan studi korelasional.[4]

4.

Gambar 1 Flowmap Sistem Yang Sedang
Berjalan
4.1. Perancangan Program Aplikasi
4.1.1. Flowmap
Berikut ini merupakan flowmap Sistem
Manajemen Data Kepegawaian yang diajukan
pada UPTD Pendidikan Kecamatan Cikatomas.

Analisis dan Pembahasan

Analisis prosedur sistem yang memberikan
gambaran tentang sistem yang saat ini sedang
berjalan. Analisis prosedur bertujuan untuk
mengetahui lebih jelas bagaimana cara kerja
sistem tersebut sehingga kelebihan dan
kekurangan sistem dapat diketahui.

Gambar 2 Flowmap Sistem Informasi
Manajemen Data Kepegawaian yang diajukan
4.1.2.

Diagram Konteks

Pada diagram konteks yang akan dibuat
dapat diketahui entitas-entitas luar yang
berhubungan dengan sistem tersebut. Dari gambar
flowmap diatas dapat digambarkan diagram
konteks sebagai
berikut :
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Gambar 3 Diagram Konteks Sistem Informasi
Manajemen Data Kepegawaian Yang Diajukan
4.1.3.

Diagram Alir Data (DFD)

DFD (Data Flow Diagram) yang diajukan
ini bertujuan untuk menggambarkan sistem yang
diajukan sebagai jaringan kerja antara proses yang
berhubungan satu sama lain dengan aliran data
yang ada didalam sistem.
Diagram nol menggambarkan proses dalam
data flow diagram. Diagram nol memberikan
pandangan secara menyeluruh mengenai sistem
yang ditangani, menunjukan tentang fungsi-fungsi
utama pada proses yang ada, aliran data, dan
eksternal entity.

Gambar 5 DFD Fisik Level 1 Proses 2 untuk
Pengolahan Data Pegawai

Gambar 6. DFD Level 1 Proses 3 untuk Publikasi
Data Pegawai

Gambar 4. DFD Level 0 Sistem Informasi
Manajemen Data Kepegawaian yang Diajukan
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Gambar 7 DFD Level 1 proses 4 untuk Laporan
Data Pegawai

4.1.4.

Perancangan Input/output

Gambar 9 Rancangan Form Data Pegawai
Tampilan ini menampilkan daftar pegawai
di UPTD Pendidikan Kecamatan Cikatomas
Kabupaten
Tasikmalaya
tahun
pelajaran
2014/2015. Halaman ini dapat diakses apabila
pengunjung web menekan link Data Pegawai
yang ada di bar bagian kiri.

Gambar 8 Rancangan Halaman Utama
(Homepage)
Tampilan ini merupakan halaman awal
(homepage) dari UPTD Pendidikan Kecamatan
Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. Dari
homepage ini selanjutnya pengunjung web dapat
melakukan navigasi untuk memilih fitur yang
diinginkan.
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Gambar 10 Rancangan Form Login
Administrator
Halaman ini
digunakan
untuk
mengakses halaman utama Administrator. Admin
harus memasukan username dan password untuk
bisa masuk halaman Control Panel.
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media informasi pendidikan kepada masyarakat
umum. Oleh karena itu
dalam penyajian
content/isi dari website tersebut juga diusahakan
readable dan mudah untuk digunakan. Untuk
penggunaannya
sama dengan melakukan
browsing pada umumnya. Dari halaman utama
website pengunjung web dapat melakukan
navigasi untuk memilih fitur yang diinginkan
dengan cara mengklik link yang disediakan.
5.

Gambar 11 Rancangan Form Tambah Data
Pegawai
Halaman ini
digunakan
untuk
menambah, mengedit ataupun menghapus data
pegawai. Halaman ini dapat diakses apabila
admin sudah masuk ke menu login terlebih
dahulu.

Kesimpulan
Dengan adanya
perancangan sistem
informasi manajemen data kepegawaian berbasis
web di UPTD Pendidikan Kecamatan Cikatomas,
telah menyelesaikan masalah-masalah yang sering
dialami dalam pengelolaan data kepegawaian.
Diantaranya :
1. Lebih minimnya kesalahan data karena lebih
terkontrol dan transfaran sehingga, data
kepegawaian yang diperoleh baik data
pendidik ataupun data tenaga kependidikan
lebih akurat.
2. Data pegawai yang sering dibutuhkan oleh
pegawai dan dinas terkait dapat terlayani
dengan baik karena adanya kemudahan
akses dimanapun dan kapanpun.
Dengan
begitu,
dapat
disimpulkan
perancangan sistem informasi manajemen data
kepegawaian berbasis web di UPTD Pendidikan
Kecamatan Cikatomas dapat mengoptimalkan
pengelolaan data kepegawaian yang lebih akurat
dan lebih bermanfaat bagi semua pihak.
6.

Gambar 12 Rancangan Form Ganti Password
Halaman ini digunakan untuk merubah
password data pegawai. Halaman ini dapat
diakses apabila admin sudah masuk ke menu
login.
Penjelasan Program
Sistem Informasi Kepegawaian di UPTD
Pendidikan Kecamatan Cikatomas Kabupaten
Tasikmalaya ini merupakan salah satu aplikasi
pengelolaan data pegawai di lingkungan UPTD
berbasis web sehingga bisa diterapkan secara
online. Karena aplikasi ini berbasis web, maka
selain sebagai aplikasi juga digunakan sebagai

Saran
Berdasarkan uraian dengan melihat dan
menganalisis permasalahan yang dihadapi,
Penulis memberikan saran dan pemikiran kepada
UPTD Pendidikan Kecamatan Cikatomas guna
mengoptimalkan pengelolaan data kepegawaian
yaitu :
1. UPTD harus lebih memperhatikan arsip data
pegawai baik arsip manual maupun arsip
komputerisasi karena akan lebih membantu
dalam keakuratan data pegawai.
2. Saling interaksi harus selalu terjaga diantara
sesama personil, baik Kepala UPTD, Kepala
Sekolah/Guru, Tata Usaha, dan
Dinas
Pendidikan terkait.
3. UPTD harus
lebih memperhatikan
kebutuhan perangkat komputer yang sesuai
baik hardware maupun software yang
digunakan guna lebih mendukung kinerja,
terutama pengolahan data pegawai yang
berbasis web. Hal tersebut memerlukan
perangkat komputer yang lebih canggih.
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