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ABSTRAK 

 

 

 

PT. DIAR PATRIA PROPERINDO adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa properti dan kebersihan gedung. Pada perusahaan ini pada sistem 

kepegawaian masih dilakukan secara manual pada departemen masing-masing, 

sehingga menyebabkan terlambatnya informasi penerimaan karyawan baru. 

Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi ini, maka perlu dikembangkan 

suatu Sistem kepegawaian yang memadai sehingga dapat memberikan informasi yang 

lebih baik. Perancangan Sistem kepegawaian berbasis komputer ini diharapkan 

mampu menjawab permasalahan yang ada mengenai sistem kepegawaian yang 

terkomputerisasi sehingga akan mempermudah tugas operator dalam menghasilkan 

sistem informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan sehingga dapat digunakan 

dalam proses pengambilan keputusan. 

 Data base terdiri dari 2 bagian yaitu pegawai yang meliputi Id_Admin, Nama, 

jabatan, User name, dan Password dan karyawan meliputi Id_Karyawan, Nama, Alamat, 

Tgl_Lahir, Bln_lahir, Thn_lahir, Jenis Kelamin, Pendidikan, Skill, Ket_pelatihan, Riwayat, 

Tgl_Input. Operator yang mengoperasikan program SIM kepegawaian adalah staff  pada 

bagian administrasi. 

 

 

 

 

 

Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen, Sistem Kepegawaian 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Pada saat era globalisasi sekarang ini, perusahaan harus mampu 

menghadapi persaingan bebas yang terjadi. Untuk itu semua sumber daya 

perusahaan harus dapat dikerahkan secara maksimal dan professional untuk 

mendukung keberhasilan perusahaan. Keberhasilan perusahaan sangat tergantung 

pada keberhasilan manajemen dalam melaksanakan pekerjaannya. Keberhasilan 

manajemen perusahaan juga tergantung pada tersedianya informasi yang relevan 

dari pengolahan data yang tepat. Agar pekerjaan informasi dapat ditangani secara 

sistematis dan praktis perlu adanya menejemen sistem informasi. 

 PT. Diar Patria Properindo Surabaya  adalah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa penjualan, jasa pemeliharaan gedung dan properti. Dimana 

perusahaan ini bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain, apabila 

perusahaan lain membutuhkan jasa pemeliharaan gedung dan properti maka PT. 

Diar Patria Properindo Surabaya yang menjalankan pekerjaan tersebut sesuai 

kontrak kerja yang sudah di sepakati sebelumnya.  

Dalam kenyataannya PT. Diar Patria Properindo berusaha untuk 

penanganan menejemen tenaga kerjanya, berusaha secara sistematik semuanya 

menggunakan sistim komputerisasi, tetapi pada sub sistem kepegawaiannya masih 

manual dan belum menggunakan data base. Dimana calon pelamar yang datang 

harus melalui beberapa tahapan yang ada di perusahaan. Setelah pihak perusahaan 
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memanggil para calon karyawan untuk mengikuti test-test yang telah disiapkan, 

pertama-tama mereka harus mengisi form yang telah disediakan perusahaan. 

Untuk selanjutnya calon karyawan mengikuti test dan beberapa tahapan yang 

telah disiapkan. Tahapan-tahapan nya antara lain adalah test tulis yang kemudian 

dilanjutkan dengan test wawancara dan test skill. Karena dalam penerimaan 

karyawan PT. Diar Patria Properindo Surabaya masih menggunakan metode 

manual secara tertulis sehingga perlu perancangan sistem informasi secara 

kompterisasi kepegawaian. sehingga dalam proses penerimaannya terstruktur 

secara teratur. 

Melihat kondisi tersebut diatas maka peneliti melakukan penelitian 

perancangan system informasi penerimaan karyawan di PT. Diar Patria 

Properindo Surabaya. Perancangan sistem informasi merupakan solusi yang tepat 

dalam memudahkan perusahaan dalam penerimaan karyawan.  

Oleh karena itu perlu adanya perancangan sistem informasi menejemen 

kepegawaian yang diharapkan dapat membantu masalah-masalah yang ada. 

Sehingga dapat mempermudah proses pengambilan keputusan secara tepat, 

dengan tersedianya informasi-informasi yang tepat waktu, akurat dan relevan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

yaitu :  

“Bagaimana merancang sistem Informasi menejemen kepegawaian di PT. Diar 

Patria Properindo?” 

 

1.3 Batasan Masalah  

             Agar penelitian ini lebih tepat sasarannya maka diperlukan batasan-

batasan sebagai berikut : 

1. Perancangan sistem hanya dibatasi pada ruang lingkup kepegawaian  

2. Sistem hanya mengelola informasi tentang calon yang menyangkut Curiculum 

Vitae dan lama waktu kerja calon pegawai. 

 

1.4 Asumsi - asumsi 

             Dalam menyelesaikan penelitian dan untuk mencapai hasil yang 

maksimal, maka digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut : 

1. Tidak ada kebijakan perusahaan yang mengalami perubahan secara signifikan 

selama dilakukan penelitian ini. 

2. Selama penelitian ini lingkungan perusahaan dalam kondisi yang kondusif 

(tidak terjadi unjuk rasa). 
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1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah merancang sistem 

informasi manajemen kepegawaian menjadi terintegrasi dan secara terstruktur, 

sehingga bisa menjadi efektif, efisien, cepat serta akurat dengan menyederhanakan 

system yang ada.           

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan mengangkat permasalahan yang terjadi di PT. Diar Patria 

Properindo maka manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penerapan metode system informasi manajemen, pihak 

perusahaan dapat mengetahui bagaimana proses penerimaan karyawan 

sehingga dapat dilakukan perbaikan jika memang diperlukan. 

2. Bagi Mahasiswa 

1. Sebagai bahan perbandingan teori  dan praktek sehingga dapat menambah 

wawasan yang sangat penting bagi penulis dimasa mendatang. 

2. Dapat mengembangkan pengetahuan yang selama ini hanya didapat secara 

teoritis untuk diterapkan dalam praktek nyata. 

3. Bagi Universitas  

Sebagai bahan perbendaharaan dan studi banding bagi mahasiswa dimasa 

yang akan datang. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

   Untuk memudahkan memahami pembahasannya, maka laporan ini secara 

sitematika adalah sebagai berikut : 

BAB 1   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan, dan asumsi 

yang digunakan dalam penyelesaian masalah, serta sistematika 

penulisan. 

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang konsep dasar sistem dan metode – metode 

yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan tahapan – tahapan 

untuk menyusun langkah – langkah penyelesaian permasalahan 

sehingga dapat menjadi pegangan dalam melakukan pengolahan 

data. 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian dan waktu penelitian, 

identifikasi dan definisi data yang diperoleh, analisa sistem, 

langkah – langkah penyelesaian masalah, bagaimana cara 

mengolah data tersebut serta hasil apa saja yang akan didapat 

setelah data tersebut di olah. 
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BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengumpulan data yang diperlukan untuk 

pembuatan program, pengolahan data, serta analisis sistem yang 

digunakan sebagai penyusunan program. 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran untuk 

perbaikan sistem informasi manajemen perekrutan yang digunakan 

perusahaan saat ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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