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ABSTRAK 

 

Pangkat  adalah    kedudukan  yang  menunjukan  tingkat  seorang  
pegawai  berdasarkan jabatannya  dalam  susunan  kepegawaian.  Biro  
kepegawaian  Universitas  Pembangunan Nasional  “Veteran” Jatim    belum  
memiliki  aplikasi  untuk    pengolahan  data  kenaikan  pangkat pegawai dan 
penyimpanan data pegawai masih bersifat arsip, mengakibatkan terjadinya 
ketidakakuratan informasi dan dibutuhkan waktu yang lama ketika pencarian 
dilakukan, sehingga dibutuhkan pembuatan suatu rancangan sistem informasi 
kenaikan pangkat untuk mengatasi  terjadinya  keterlambatan  dalam  pengajuan  
pengusulan  kenaikan  pangkat  dan memudahkan proses pencarian data pegawai 
yang berhubungan dengan kenaikan pangkat pegawai  pada  Universitas  
Pembangunan  Nasioanal  ”Veteran”  Jatim.  Penggambaran analisis  digunakan  
untuk  merancang  sistem  menggunakan  DFD,  Normalisasi  dan  ERD. Teknik 
yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan metode penelitian dengan 
cara  studi  pustaka  dan  wawancara,  sedangkan  alat  pengembangan  aplikasi  
basis  data menggunakan  MySql  dan  modul  pengetesan  data    yang  
dikembangkan  dengan  PHP (Program Hypertext Preeprocessor). Diharapkan 
dengan adanya aplikasi rancangan sistem kenaikan pangkat pegawai dapat 
membantu dan mempermudah mengolah data pegawai didalam proses kenaikan 
pangkat dan mampu menyajikan suatu informasi yang lebih baik serta  dapat  
mengatasi  permasalahan  dan  kendala  yang  terjadi  pada  Universitas 
Pembangunan Nasional ”Veteran” Jatim.  
 
 
 
 
 
 
Keyword : Kenaikan Pangkat Pegawai, Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jatim, Sistem Informasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Petugas administrasi di Fakultas Teknologi Industri Universitas 

Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (UPN) semakin kompleks seiring 

perkembangan UPN yang semakin luas dan besar. Dalam melakukan tugasnya, 

bagian petugas administrasi UPN melakukan proses pengolahan data dengan 

mencatat secara manual ke dalam buku besar. 

Jabatan fungsional dosen berfungsi untuk mengontrol kualitas dosen di 

Indonesia. Hal ini diperlukan mengingat perguruan tinggi di Indonesia terdiri dari 

berbagai macam status, oleh karena itu pemerintah memberlakukan pola tunggal 

bagi Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, yaitu menetapkan bahwa setiap 

tenaga akademik wajib memperoleh penetapan jabatan fungsional akademik dari 

pemerintah (SK Mendiknas nomor 36/D/O/2001). Proses pengurusan jabatan 

fungsional akademik dosen di Universitas selama ini mengikuti prosedur birokrasi 

yang melibatkan banyak unit instansi. Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah 

dosen yang bersangkutan, tim Penilai Angka Kredit (PAK) tingkat jurusan dan 

tim PAK tingkat Fakultas. Proses ini juga berkaitan dengan pelacakan berkas, file 

dan dokumen pengajuan jabatan fungsional akademik yang masih dilakukan 

secara manual. Hal ini membuat proses pengajuan jabatan fungsional akademik 

menjadi rumit dan lama. 
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Proses pengusulan kenaikan pangkat kepegawaian ditetapkan setahun dua 

kali yaitu bulan April dan Oktober, untuk mempercepat proses pengusulan 

kenaikan pangkat dan penelusuran informasi kepangkatan dibutuhkan suatu 

sistem yang secara akomodatif mendukung manajemen kepegawaian untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan dapat mengelola data-data pegawai 

dengan baik sehingga memudahkan dalam menyediakan informasi tentang data-

data pegawai secara cepat dan tepat. 

Dengan Sistem Informasi Kenaikan Pangkat Studi Kasus Fakultas 

Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim 

diharapkan akan membantu Petugas administrasi terutama para dosen yang ingin 

mengusulkan kenaikan pangkat. Sehingga Petugas administrasi tidak lagi 

mencatat secara manual ke dalam buku besar dan dari aplikasi Sistem Informasi 

Kenaikan Pangkat Studi Kasus Fakultas Teknologi Industri Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim, dosen bisa mengetahui jumlah angka 

kredit yang telah diperoleh selama masa jabatannya. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dituliskan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara menyimpan data fisik/dokumen ke dalam suatu database ? 

b. Bagaimana cara menampilkan data angka kredit sesuai dengan data 

fisik/database yang telah di simpan sebelumnya ? 
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1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penulisan skripsi ini adalah membatasi hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Kenaikan pangkat hanya ruang lingkup Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim  

b. Nilai angka kredit dosen pada awal pengajuan sama dengan 0 

 

1.4.  Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem 

informasi untuk proses pengusulan kenaikan pangkat pegawai. 

 

1.5.  Manfaat 

Dari perancangan pembuatan sistem ini mempunyai manfaat sebagai 

berikut:  

a. Mempermudah Petugas administrasi untuk menghitung angka kredit 

fungsional dosen. 

b. Bisa membantu dosen dalam membuat laporan penentuan angka kredit 

jabatan fungsional dosen. 

c. Dari aplikasi tersebut dosen bisa mengetahui jumlah angka kredit yang 

telah diperoleh selama masa jabatannya. 

 

1.6.  Metode Penelitian 

Metode riset untuk mendapatkan data dan informasi pada sistem yang 

berjalan dilakukan dengan cara studi pustaka, pengumpulan data, analisa sistem, 
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perancangan sistem, testing dan implementasi. Hasil pengumpulan data dan 

informasi kemudian di analisa untuk mencari, menemukan permasalahan, dan 

digunakan sebagai acuan dasar pengembangan sistem yang akan diusulkan. 

Adapun tahapan penelitian yaitu sebagai berikut : 

a. Studi literatur 

Dalam melakukan perancangan sistem pertama kali yang penulis 

lakukan adalah mempelajari definisi dari sistem informasi, memahami sistem 

yang berjalan saat ini. Kemudian data-data yang ada dipelajari yang 

selanjutnya dilihat apa saja kekurangan dan kelemahan yang ada pada sistem 

tersebut, kemudian lakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Setelah 

mengetahui kekurangannya kita menyiapkan bahan yang akan dijadikan acuan 

teori. Serta mengajukan sistem usulan seperti apa yang baik untuk kenaikan 

pangkat pegawai yang akan diterapkan di Universitas Pembangunan Nasional 

"Veteran" Jatim.   

b. Perencanaan 

Setelah melihat apa saja kekurangan dari sistem berjalan maka tahap 

selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan sistem yang dibuat akan 

memperbaiki kekurangan dalam hal proses kenaikan pangkat pegawai pada 

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jatim. Pada sistem berjalan 

masih menggunakan proses manual, maka sistem usulan ini akan 

mengusulkan Sistem Kenaikan Pangkat Berbasis PHP yang dimana akan 

sangat bermanfaat dalam pemakaiannya dilihat dari segi keamanan, kecepatan, 

dan efisiensi.  
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c. Analisis 

Setelah data-data didapatkan dilanjutkan menganalisa terhadap 

dokumen-dokumen yang akan digunakan menganalisa proses yang terjadi 

dalam kegiatan alokasi dana hingga pengambilan keputusan, serta 

menganalisa kebutuhannya, setelah tahap analisa dilakukan kemudian 

merumuskan sistem. Sistem usulan dirumuskan berdasarkan tujuan dan 

sasaran yang akan dicapai dengan menentukan aplikasi apa yang tepat. 

d. Perancangan Aplikasi Sistem 

Setelah merumuskan sistem usulan, selanjutnya menyiapkan 

perancangan yang tepat yaitu menentukan penggunaan database yang baik 

sebagai media penyimpanan data. User sebagai pengguna sistem harus bisa 

mengerti dan menguasai sistem yang dipakainya agar tidak terjadi kesalahan, 

maka pedoman seperti buku petunjuk sebagai panduan bagi para pengguna 

sistem sangat dibutuhkan agar penggunannya lebih maksimal. Program yang 

digunakan dalam sistem ini juga harus tepat agar permasalahan serta kendala 

yang ada pada sistem dapat diatasi dengan baik. 

e. Evaluasi dan Laporan 

Setelah proses perancangan selesai selanjutnya masuk kedalam tahap 

evaluasi. Pada tahap evaluasi merupakan pemeriksaan dari proses sebelumnya 

yaitu perencanaan, analisis dan perancangan. Jika terjadi kekurangan pada 

tahap ini akan diperiksa, lalu akan kembali pada tahap analisis yang kemudian 

dilakukan perbaikan dan pengecekan ulang. Bila tidak terjadi kekurangan 

ataupun kesalahan pada tahap evaluasi selanjutnya masuk kedalam tahap 

pembuatan laporan tugas akhir yang berisi serangkaian perancangan dan 
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prosedur sistem yang berjalan dan usulan yang dibuat untuk Petugas 

administrasi.  

 

1.7.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini ditulis untuk memberikan kemudahan informasi 

bagi pembaca dalam mempelajari dan memahami isi tentang Perancangan Sistem 

Informasi Kenaikan Pangkat Pada Fakultas Teknologi industri Universitas 

Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (UPN). Sistematika penulisan 

dalam penelitian ini tersusun sebagai berikut  : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat, metode 

penelitian kemudian sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berdasarkan tentang landasan pustaka yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

 

BAB III :  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini penulis membahas tentang keterkaitan antar faktor-

faktor dari data yang diperoleh dari masalah yang diajukan 

kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang 

diajukan dan menganalisa proses dan hasil penyelesaian masalah. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai proses implementasi sistem sampai 

dengan pengujian sistem. 

 

BAB V  : UJI COBA DAN EVALUASI 

Pada  bab  ini  akan  dijelaskan  mengenai  hasil  uji  coba  

perangkat lunak perancangan sistem informasi kenaikan pangkat 

studi kasus Fakultas Teknologi industri Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Nasional. 

 

BAB VI  : PENUTUP 

Bab ini merupakan  bab terakhir dari penulisan skripsi, diuraikan 

kesimpulan yang dapat diambil dari masalah-masalah yang telah 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat 

diberikan oleh penulis sehubungan dengan analisa yang telah 

dilakukan oleh penulis. 
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