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ABSTRACT 

 

 

Ghazan Zaki, Khan. 2010. The Integrated Official Administration 

Information System of Samarinda State Polytechnic By Using the Microsoft 

Access.. 

Samarinda State Polytechnic is a higher state educational unit which is 

famous in the city of Samarinda. It has 10 D3 Departments and some D4 Study 

Programs and it also has a lot of employees whose the data and the biographies 

has been saved and has been updated time to time to protect the quality of the 

employees. The information system is able to solve the problem that used to 

discover in processing the employee’s administration data which the quantity are 

so many. The registered employees must have a good servicing from the Official 

Department of Samarinda State Polytechnic. And at the same time Samarinda 

State Polytechnic must have to take an exact data and biography from each 

registered employee.  

 The writer respond that matter and try to learn, create and design an 

application of official Administration information system which be able to apply 

by using Microsoft Access. Beside of that, another aim of this report is as one of 

prerequisites to finish Diploma III program at Accounting Department of 

Samarinda State Polytechnic. 

Official Administration has four procedures that would be created became 

an application. They are the registration of the data of employee, update the data 

of the employee, Mutation, and the employee's retirement based on the regulation 

which is made by Samarinda State Polytechnic. The writer took analysis tools 

were tables, queries, forms, reports and visual basic. 

 The writer took the data and procedures information from Samarinda 

State Polytechnic is a higher state educational unit has been established since 

1985.  
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ABSTRAKSI 
 

 

 

Ghazan Zaki, Khan, 2010. Sistem Informasi Terpadu Administrasi 

Kepegawaian Pada Politeknik Negeri Samarinda Dengan Menggunakan 

Microsoft Access.  

Politeknik Negeri Samarinda adalah sebuah satuan Pendidikan Tinggi 

Negeri ternama di kota Samarinda. Satuan pendidikan ini memiliki 10 Jurusan D3 

dengan beberapa program studi D4 serta memiliki banyak pegawai yang segala 

data diri pegawai tersebut harus selalu tersimpan dan diperbaharui selalu demi 

menjaga kualitas dari pegawai yang bersangkutan. Sistem informasi dapat 

memecahkan permasalahan yang biasa di temukan pada pengolahan data 

administrasi pegawai yang cukup banyak tersebut. Pegawai yang telah terdaftar 

sebagai pegawai pada satuan pendidikan tersebut harus dapat mendapatkan 

pelayanan yang baik dari bagian Kepegawaian, begitu pula satuan pendidikan ini 

memerlukan data dan riwayat yang jelas atas setiap pegawai yang terdaftar di 

dalam Kepegawaian. 

Penulis menanggapi masalah tersebut dan mencoba membuat dan mendesain 

aplikasi sistem informasi administrasi kepegawaian yang dapat diterapkan dengan 

menggunakan Microsoft Acces. Di samping itu, tujuan lain dari laporan ini adalah 

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Jurusan 

Akutansi pada Politeknik Negeri Samarinda. 

Proses Administrasi Kepegawaian memiliki empat unsure utama pengolahan 

data kepegawaiannya. Prosedur tersebut yaitu pendaftaran pegawai, pembaharuan 

data-data pegawai, proses mutasi pegawai, dan proses pemberhentian pegawai 

berdasarkan syarat-sayarat yang telah diatur oleh lembaga. Penulis menggunakan 

alat analisis yaitu tables, queries, forms, reports dan bahasa visual basic. 

Penulis memperoleh data dan informasi prosedur pada Politeknik Negeri 

Samarinda. Politeknik Negeri Samarinda adalah sebuah satuan pendidikan tinggi 

negeri di kota Samarinda yang telah berdiri sejak tahun 1985.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini kebutuhan akan sebuah perangkat elektronik bernama 

Komputer (Personal Computer) adalah hal yang tidak dapat dipungkiri lagi, baik 

bagi perseorangan maupun lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan. Di satu 

sisi komputer sangat membantu manusia dalam menyelesaikan aktivitas dan 

pekerjaannya. Pekerjaan di kantor atau tugas-tugas dapat diselesaikan dengan 

mudah, cepat dan efisien. 

Oleh karena itu, komputer yang dahulu hanyalah sebatas sebuah perangkat 

elektronik yang menemani aktivitas hidup manusia telah menjadi bagian hidup 

dari aktivitas manusia yang tak terelakkan lagi. Komputer berkembang dari 

sebuah mesin penghitung berukuran sangat besar yang membutuhkan tempat dan 

tenaga yang besar hingga kini dapat berukuran sangat kecil dan mampu 

melakukan perhitungan yang sangat besar dan rumit. Perkembangan pesat 

komputer ini sangat membantu manusia utnuk menunjang aktivitas sehari-hari 

sehingga manusia dapat bekerja lebih efektif dan efisien. 

Efisiensi dan semakin praktisnya penggunaan perangkat Komputer ini juga 

tak luput dari pengamatan penulis untuk dapat merealisasikannya dalam bentuk 

Aplikasi database. Pada dasarnya suatu database (basis data) adalah kumpulan 

data/informasi yang diorganisasikan dan saling berhubungan. Dalam era 

komputerisasi, database menjadi hal yang istimewa. Kumpulan data/informasi 

dalam jumlah yang besar tersebut, dengan suatu software komputer, yaitu 

program database, akan menghasilkan informasi yang sangat penting dalam 

pengelolaan suatu organisasi, misalnya suatu instansi atau perusahaan. Adapun 

yang menjadi objek penelitian penulis adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri 

yang terkenal di kota Samarinda, yaitu Politeknik Negeri Samarinda. 

Manfaat pencatatan data Kepegawaian adalah sebagai sarana untuk 

menyimpan data kepegawaian secara sistimatis, sehingga memudahkan penemuan 

kembali jika diperlukan. Data kepegawaian diolah menjadi informasi 

kepegawaian, sangat diperlukan untuk bahan pembinaan pegawai. 
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Pengelolaan kepegawaian yang bersifat manajerial maupun teknis administratif 

selalu berhubungan dengan data, dalam bentuk yang tercetak maupun data 

elektronik. Kegiatan administrasi kepegawaian akan berpengaruh pada keadaan 

data perorangan pegawai maupun keseluruhan.  Seringkali perubahan – perubahan 

yang terjadi tidak segera diketahui para pelaksana administrasi yang lain. 

Keberadaan perangkat komputer tidak banyak membantu karena data disimpan 

dan dikelola oleh masing-masing pelaksana dan tidak ada kesatuan sistem di  

dalam penyimpanannya. Akibatnya dalam hal data pokok sekalipun, bisa perlu 

waktu lama untuk menemukannya bahkan terjadi kesalahan. Apalagi dengan 

semakin bertambahnya Program studi yang terus dikembangkan dan dibuka oleh 

Politeknik Negeri Samarinda, mengharuskannya untuk dapat mengelola Database 

para pegawainya yang tersebar di berbagai program studi tersebut dengan lebih 

sistematis, inovatif, ekonomis, mudah dan cepat. 

Sebenarnya Lembaga ini telah memiliki Sistem Informasi Administrasi 

Kepegawaian online dan dijalankan melalui website atau dunia maya, namun 

ruang lingkup yang ada hanyalah menampilkan data-data serta laporan-laporan 

kepegawaian yang hanya bersifat umum saja seperti Data Pegawai Polnes, 

sedangkan sifat-sifat khusus yang bermanfaat bagi lembaga pendidikan ini sendiri 

kurang terlihat seperti pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Istri atau Kartu Suami, 

laporan-laporan permutasian laporan DP3 dan Nilai Penetapan Angka Kredit, 

laporan Pemberhentian, dan sebagainya yang memang menjadi rahasia dan tidak 

dapat dipublikasikan secara umum. Pembuatan laporan-laporan khusus di atas 

masih dijalankan secara manual melalui bantuan aplikasi-aplikasi tertentu seperti 

Microsoft Excel, dan kurang terstruktur secara baik. 

Berdasarkan alasan di atas, penulis merasa perlu untuk membuat aplikasi 

database karyawan yang akuntabel dan sistematis, yang dapat memenuhi 

kebutuhan Peguruan Tinggi tersebut dalam mengelola pencatatan yang dimiliki. 

Sangat penting peranan Data Kepegawaian dalam rangka melaksanakan 

Pembinaan pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Samarinda sehingga perlu 

adanya Pembentukan sistem pencatatan Kepegawaian yang dapat dilaksanakan 

dengan 2 (dua) cara yaitu: 
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Secara Manual :  merupakan pelaksanaan kegiatan pencatatan, 

penyimpanan dan pengolahan dilaksanakan secara manual , dengan media Buku 

Induk, File / Tata Naskah perorangan yang disimpan dalam unit lemari khusus 

(Filling Cabinet).  

Secara Elektronik : merupakan pelaksanaan kegiatan perekaman dan 

penyimpanan dalam Media Komputer/Sistem Managemen Database dalam hal ini 

merupakan program-program atau aplikasi-aplikasi perangkat lunak tertentu 

sesuai dengan kebutuhan lembaga yang bersangkutan.  

Berdasarkan keadaan di atas, dibangun suatu program aplikasi komputer 

yang kita namakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian disimgkat 

SIMPEG.  Program ini memungkinkan kita menghimpun data tiap Pegawai, 

merekam perubahan yang terjadi, serta menyimpannya dalam satu himpunan data 

(disebut database). Dari database tersebut bisa dijadikan sumber data dalam 

pelaksanaan administrasi kepegawaian maupun output yang dapat dijadikan 

informasi untuk membantu pembuatan kebijakan kepegawaian Politeknik Negeri 

Samarinda, pemrosesan data berdasarkan program yang telah tertulis di dalamnya 

dan maksud yang terkandung di dalam program tersebut sesuai dengan kegunaan 

yang diperlukan oleh si penginput data dalam hal ini Petugas atau Administrator, 

serta menyediakan output-output yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan 

Politeknik Negeri Samarinda akan database karyawan atau pegawai yang bekerja. 

Sehingga dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat lebih mempermudah 

Politeknik Negeri Samarinda dalam hal pengelolaan data administrasi 

kepegawaiannya secara lebih sistematis. Berdasarkan dari Latar belakang yang 

telah dijelaskan oleh Penulis, maka dengan ini penulis mengambil sebuah topik 

yang akan dijadikan sebagai judul Tugas Akhirnya, yaitu "Sistem Informasi 

Terpadu Administrasi Kepegawaian Politeknik Negeri Samarinda dengan 

Menggunakan Microsoft Acces".  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana membuat, mengolah dan 
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menerapkan Sistem Informasi Terpadu Administrasi Kepegawaian Pada 

Politeknik Negeri Samarinda dengan menggunakan Microsoft Access". 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Memenuhi kebutuhan sistem pencatatan yang sistematis dan 

terotomatisasi kepegawaian Politeknik Negeri Samarinda. 

b. Merancang Sistem Informasi administrasi Kepegawaian pada 

Politeknik Negeri Samarinda. 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program 

Diploma III (D3) jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Samarinda. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai masukan untuk manajemen Politeknik Negeri Samarinda 

dalam mengolah dan mengelola database Kepegawaiannya. 

b. Sebagai Bahan Informasi kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui 

paket program Microsoft Access dalam pembuatan suatu program 

aplikasi. 

c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat dengan  

bidang  keilmuan sistem manajemen kepegawaian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Teori 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis akan mencoba menjelaskan 

proses perancangan aplikasi. Tak lupa penulis juga mencantumkan kutipan-

kutipan dari berbagai sumber yang terpercaya, baik berupa kutipan dari penulis-

penulis bidang Teknologi Informasi terkemuka dalam bukunya, ataupun berupa 

saduran-saduran dari berbagai sumber seperti internet, majalah, dan surat kabar 

untuk lebih menguatkan tentang deskripsi-deskripsi istilah dan bahasa 

pemrograman dalam penulisan tugas akhir ini. 

1. Pengertian Sistem 

Sebelum masuk pada katergori apa yang dimaksud dengan sistem 

Informasi, maka hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang 

dimaksud dengan Sistem. Definisi Sistem sendiri adalah suatu himpunan 

elemen-elemen yang saling berhubungan, bergantung, dan  berinteraksi 

dengan suatu tujuan untuk membentuk atau mengolah sesuatu. 

Menurut Jerry Fith Gerald : ”Sistem adalah suatu jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama 

untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran 

tertentu”. (Ladjamudin, 2005:3) 

Sedangkan menurut Nugroho Widjajanto "Sistem adalah sesuatu yang 

memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan 

tertentu melalui tiga tahapan, yaitu input, proses dan output". (Widjajanto, 

2001:2) 

2. Karakteristik Sistem 

Sistem memiliki karakteristik-karakteristik yang dapat dilihat, diantaranya: 

a. Memiliki Komponen 

Suatu sistem terdiri dari suatu komponen yang saling berinteraksi, 

bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem 

dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap 

sistem tidak peduli betapapun kecilnya, selalu mengandung 
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komponen-komponen atau subsistem-subsistem. Setiap sub sistem 

mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi 

tertentu dan mempengaruhi proses dari sistem secara keseluruhan. 

b. Batas Sistem (boundary) 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas 

sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu 

kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem 

tersebut. 

c. Lingkungan luar (environment) 

Adalah apapun yang berada di luar batas sistem yang mempengaruhi 

operasi sistem. 

d. Penghubung Sistem (Interface) 

Merupakan media penghubung antara satu sub sistem dengan sub 

sistem lainnya. 

e. Masukan Sistem (Input) 

Merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat 

berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal 

(signal input). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan 

supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi 

yang energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran.  

f. Keluaran Sistem (Output) 

Merupakan hasil olahan yang diolah oleh sistem. 

g. Pengolah Sistem (Process) 

Merupakan bagian yang memproses masukan untuk menjadi keluaran. 

h. Sasaran Sistem 

Adalah sesuatu yang harus dicapai atau titik tujuan dari sistem yang 

dirancang. 

3. Sistem Terotomatisasi 

Sistem terotomatisasi adalah suatu sistem yang dirancang oleh manusia 

dan dapat berinteraksi dengan kontrol oleh satu atau lebih alat elektronik 



9 

 

(dalam hal ini perangkat komputer) sebagai suatu sistem yang terpadu 

pada masyarakat modern. 

Definisi di atas lebih dikuatkan dengan apa yang di ungkapkan oleh Jerry 

Fith Gerald, yaitu : ”Sistem terotomatisasi adalah suatu sistem yang 

diciptakan oleh manusia dan berinteraksi dengan kontrol oleh satu atau 

lebih komputer sebagai bagian dari sistem yang digunakan dalam 

masyarakat modern”. (http://agungsr.staff.gunadarma.ac.id/) 

Sistem Terotomatisasi mempunyai sejumlah komponen, yaitu. 

a. Perangkat Keras (CPU, Disk, Printer, Plotter, Keyboard, dll). 

b. Perangkat Lunak (Sistem operasi, Sistem Database, Program 

aplikasi, dll). 

c. Personil (yang mengoperasikan sistem, menyediakan masukan, 

mengkonsumsi keluaran, dan melakukan aktivitas manual yang 

mendukung sistem). 

d. Data (yang harus tersimpan dalam sistem selama jangka waktu 

tertentu). 

e. Prosedur (instruksi dan kebijakan untuk mengoperasikan sistem). 

Sistem terotomatisasi terbagi dalam sejumlah kategori, yaitu : 

a. On-line Systems. Sistem online adalah sistem yang menerima 

langsung input pada area di mana input tersebut direkam dan 

menghasilkan output yang dapat berupa hasil komputasi, pada srea 

di mana mereka dibutuhkan. 

b. Real Time Systems. Sistem Real-Time adalah mekanisme 

pengontrolan, perekaman data, dan pemrosesan yang sangat cepat 

sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang 

relative lama. Perbedaan dengan system online adalah satuan 

waktu yang digunakan pada system real time biasanya digunakan 

seperseratus atau seperseribu detik sedangkan dalam system online 

menggunakan satuan detik bahkan menit. 

c. Decision Support System dan Strategic Planning System. Sistem 

yang memproses transaksi organisasi secara harian dan membantu 

http://agungsr.staff.gunadarma.ac.id/
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para manajer mengambil keputusan, mengevaluasi dan 

menganalisa tujuan organisasi. Sistem ini tidak hanya merekan dan 

menampilkan data tetapi juga fungsi-fungsi matematik, data analisa 

statistik dan menampilkan informasi dalam bentuk grafik (tabel, 

chart) sebagaimana laporan konvensional. 

4. Sistem Informasi 

“Suatu sistem informasi (SI) atau information system (IS) merupakan 

aransemen dari orang, data, proses-proses, dan antar-muka yang 

berinteraksi mendukung dan memperbaiki beberapa operasi sehari-hari 

dalam suatu bisnis termasuk mendukung memecahkan soal dan kebutuhan 

pembuat-keputusan manejemen dan para pengguna”.                 

(http://id.wikipedia.org/wiki/komputer) 

Sedangkan menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin dalam bukunya ”Analisis 

dan Desain Sistem Informasi” Sistem Infomasi dapat didefinisikan sebagai 

”Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan 

kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan”. (Ladjamudin, 2002 :15 ) 

Pendapat lain mengemukakan bahwa “Sistem informasi adalah susunan 

berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk komputer dan 

perlengkapannya serta alat komunikasi tenaga pelaksanaanya, dan laporan 

yang terkoordinasikan secara erat”. (Widjajanto, 2001 : 4)  

Dari tiga definisi tentang Sistem Informasi di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan Sistem Informasi adalah suatu sistem yang 

dirancang oleh manusia dan terintegrasi untuk dapat melakukan 

pengolahan terhadap data-data serta manajerial suatu perusahaan dan 

menyediakan output berupa informasi yang telah diolahnya.  

5. Komponen-komponen Fisik Pembentuk Sistem Informasi 

a. Perangkat Keras Komputer : CPU, Storage, Perangkat Input dan 

Output, dll. 

http://id/
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b. Perangkat Lunak Komputer : Perangkat Lunak Sistem (Sistem operasi 

dan utilitinya), Perangkat Lunak umum aplikasi (bahasa 

pemorgraman), perangkat lunak aplikasi (aplikasi database, aplikasi 

akuntansi, dll). 

c. Basis data. Yaitu proses penyimpanan data pada media penyimpanan 

komputer, laiknya filling cabinet yang sewaktu-waktu dapat dibuka 

kembali data tersebut sesuai dengan keperluan si pembuat. 

d. Prosedur. Yaitu langkah-langkah yang harus diikuti dalam rangka 

penggunaan system yang telah dirancang sebelumnya. 

e. Personil untuk pengelolaan operasi (SDM), meliputi : 

1) Clerical Personnel : untuk menangani transaksi dan pemrosesan 

data dan melakukan inquiry, dalam hal ini di sebut sebagai 

operator. 

2) First Level Manager : untuk mengelola pemrosesan data didukung 

dengan perencanaan, penjadwalan, identifkasi situasi out-of-control 

dan pengambilan keputusan level menengah ke bawah. 

3) Staff Specialist : digunakan dalam kegiatan analisis perencanaan 

dan pelaporan. 

4) Management : digunakan dalam pembuatan laporan berkala, 

permintaan khusus, analisa khusus, lapran khusus, pendukung 

identifikasi masalah dan peluang. 

6. Komputer 

Kata komputer berasal dari bahasa latin, yaitu computere yang berarti 

menghitung atau dalam bahasa Inggris dikenal istilah to compute. Dengan 

demikian  menurut ejaan aslinya komputer dapat didefinisikan sebagai alat 

hitung. 

"Komputer merupakan piranti komputasi canggih, yang dapat 

mengerjakan hampir semua dengan pekerjaan di berbagai disiplin ilmu". 

(Hartanto, 2003:2001) 

Larry Long dan Nancy Long dalam Suyanto berpendapat bahwa yang 

dimaksud dengan komputer adalah alat hitung elektronik yang mampu 
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menginterpretasikan dan melaksanakan perintah-perintah terprogram 

untuk input, output, perhitungan dan operasi logika. (Suyanto.2005:5) 

Adapula definisi lain mengenai komputer yaitu : Istilah untuk menyebut 

mesin penggerak. Berisi kumpulan komponen-komponen komputer yang 

digunakan dalam rangka menginput data, mengolah data dan menyediakan 

informasi dalam bentuk keluaran. (Aktif, 2003:68) 

Dari ketiga definisi di atas penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan komputer adalah rangkaian  piranti keras elektronik yang 

diciptakan oleh manusia  sebagai penginput data oleh manusia dalam 

bentuk instruksi-instruksi, dan mengolah data-data tersebut dengan tingkat 

ke efesianan yang cukup tinggi dan menyediakan informasi dari data yang 

diolah tersebut dalam bentuk keluaran.   

7. Komponen-komponen Pembentuk Komputer 

Komputer terdiri dari tiga komponen utama yang tidak dapat dipisahkan, 

yaitu : 

a. Hardware (perangkat keras), Merupakan serangkaian piranti fisik 

dari sebuah komputer. Hardware ini terdiri dari : 

1) Input/Output Device (I/O Device) adalah sejumlah perangkat 

yang berfungsi sebagai penyetor data dalam komputer (yang 

nantinya akan diolah di dalam software) dan perangkat produksi 

dari data yang telah diolah dalam bentuk keluaran, seperti 

keyboard, printer, scanner, speaker, microphone, dan sebagainya. 

2) Storage Device (perangkat penyimpanan) Merupakan media 

untuk menyimpan data atau biasa disebut dengan memori. Memori 

terbagi atas dua bagian yaitu ROM (Read Only Memory) dan 

RAM (Random Access Memory). ROM adalah perangkat 

komputer berupa memori yang hanya dapat dibaca saja tanpa dapat 

dilakukan penghapusan atau perubahan pada data yang ada karena 

data yang ada telah diisi terlebih dahulu oleh perusahaan pembuat, 

namun dengan semakin berkembangnya teknologi yang ada, maka 
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ROM telah memiliki beberapa kemajuan dalam hal jenisnya. 

Antara lain: 

a) PROM (Programable ROM), yaitu ROM yang bisa kita 

program kembali dengan catatan hanya boleh satu kali 

perubahan setelah itu tidak dapat lagi diprogram. 

b) RPROM (Re-Programable ROM), merupakan perkembangan 

dari versi PROM dimana kita dapat melakukan perubahan 

berulangkali sesuai dengan yang diinginkan. 

c) EPROM (Erasable Program ROM), merupakan ROM 

yangdapat kita hapus dan program kembali, tapi cara 

penghapusannya dengan menggunakan sinar ultraviolet. 

d) EEPROM (Electrically Erasable Program ROM), 

perkembangan mutakhir dari ROM dimana kita dapat 

mengubahdan menghapus program ROM dengan menggunakan 

teknikelektrik. EEPROM ini merupakan jenis yang paling 

banyak digunakan saat ini. Sedangkan RAM adalah ruang 

penyimpanan dalam sebuah komputer. Di sana tersimpan 

sistem operasi, program aplikasi, dan data yang sedang 

digunakan. Disebut random access karena kemampuannya yang 

dapat mengakses dari media simpan mana saja. Informasi atau 

data yang tersimpan di RAM dapat diakses oleh prosesor 

dengan lebih mudah dan cepat. Namun data pada RAM hanya 

tersedia selama komputer dalam keadaan aktif. Bila komputer 

di non aktifkan, maka data yang ada dalam RAM akan hilang. 

Begitu dihidupkan lagi, data baru dimasukkan lagi ke dalam 

RAM, begitu seterusnya. 

3) Monitor/Screen Monitor merupakan sarana untuk menampilkan 

apa yang kita ketikkan pada papan keyboard setelah diolah oleh 

prosesor. Monitor disebut juga dengan Visual Display Unit (VDU). 
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4) Casing Unit adalah tempat dari semua peralatan komputer, baik itu 

motherboard, card, peripheral lain dan Central Procesing Unit 

(CPU).Casing unit ini disebut juga dengan System Unit. 

5) Central Procesing Unit (CPU) adalah salah satu bagian komputer 

yang paling penting, karena jenis prosesor menentukan pula jenis 

komputer. Baik tidaknya suatu komputer, jenis komputer, harga 

komputer, ditentukan terutama oleh jenis prosesornya. Semakin 

canggih prosesor komputer, maka kemampuannya akan semakin 

baik dan biasanya harganya akan semakin mahal. CPU memiliki 

tiga bagian fungsi operasional, yaitu : 

a) Controling Unit, berguna sebagai pengontrol terhadap data 

yang telah di input untuk segera dilakukan langkah 

pemprosesan atau tidak, serta mengontrol semua perangkat 

yang terpasang pada komputer. 

b) Storage, berguna sebagai penyimpan atas data yang akan 

diproses atau dioperasikan dalam aplikasi atau program. 

c) Arithmetic Logical Unit, berguna sebagai unit perhitungan data 

aritmatika yang diperintahkan oleh Controlling unit. 

b. Software (perangkat lunak), merupakan program-program komputer 

yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang 

dikehendaki. Program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang 

dimengerti oleh komputer.  

c. Brainware (User), User adalah personel-personel yang terlibat 

langsung dalam pengoperasian komputer, dan pengembangan program 

dan aplikasi di dalamnya, ,seperti Sistem analis, programmer, operator, 

user, dll. 

8. Microsoft Windows XP 

Windows adalah program komputer yang dirancang untuk mempermudah 

pemakai komputer menggunakan program komputer. Windows 

melengkapi system operasi DOS yang tampilannya berbasis teks dan 

pemakai komputer, khususnys IBM banyak yang mengandalkan system 



15 

 

operasi DOS untuk menjalankan komputernya. Pada masa itu konfigurasi 

komputer masih terhitung sederhana, yaitu harddisk masih langka dan 

mahal, kualitas monitor masih jauh dari memuaskan, dan prosesor 

komputer yang masih lambat. 

Menurut Wing Wahyu Winarno, Windows adalah “program komputer 

yang dirancang untuk mempermudah pemakai komputer menggunakan 

aplikasi-aplikasi dan program-program dalam komputer. 

(Winarno:1996:2) 

"Windows merupakan sebuah sistem operasi yang memiliki tampilan 

grafis. Windows menggunakan jendela untuk menjalankan program-

programnya". (Madcoms, 2002:1) 

"Windows merupakan program Sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft 

Corp. Windows memiliki fasilitas Graphical User Interface (GUI) yang 

memungkinkan user menjalankan program dalam sistem operasi berbasis 

grafis". (TOSIN, 2003:11) 

Dengan system operasi DOS, pemakai komputer harus banyak menghapal 

perintah-perintah. Microsoft Windows XP merupakan program aplikasi 

lanjutan dari Microsoft Windows 2000 yang diproduksi oleh Microsoft 

Corporation pada 25 Oktober 2001. Pada debut awalnya di bulan Januari 

2006, angka penjualan Microsoft Co. atas Windows XP mencapai angka 

400 juta copy . Windows XP memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri 

dibanding produk-produk sebelumnya atau produk berjenis beda dan 

masih setingkat dengannya. Kemudahan dalam pengoperasian dengan 

tampilan yang user friendly bagi orang awam membuat Windows XP 

memiliki pencintanya tersendiri. 

“Windows XP is a line of operating systems produced by Microsoft for use 

on personal computers, including home and business desktops, laptops, 

and media centers. The name “XP” is short for “eXPerience” that means 

it is more great than any other of Operational Systems was made by 

Microsoft before it”. (http//:en.wikipedia.org/wiki/Windows_XP). 

9. Microsoft Access 



16 

 

“Microsot Access adalah sebuah program database management system 

(DBMS). Fungsi utama Access adalah mengolah dan menorganisasi data 

agar mudah dilihat dan diakses. Lebih dari itu menggunakan Access 

mencari, mengelompokkan, mengurutkan, dan menghapus data lebih 

mudah. (Pratama, 2003:3) 

“Microsoft Access adalah salah satu Database Management System 

(DBMS) untuk menangani bisnis maupun informasi pribadi. Dengan 

Microsoft Office Access 2003, kita dapat mendesain serta membangun 

aplikasi lengkap dan mudah.(Anggawirya, 2005:111)  

Microsoft Access merupakan salah aplikasi popular yang banyak 

digunakan untuk mengolah database.”. (Razaq, 2006: 7) 

Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 

Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi buatan Microsoft yang 

berjalan di bawah sistem operasi Windows yang berguna sebagai aplikasi 

pengolahan  dan pengelolaan data-data penting (Database) yang ada di 

dalam sebuah organisasi, badan, atau lembaga. 

 “Database merupakan alat untuk menyimpan, mengorganisasikan dan 

memperoleh kembali informasi”. (Fauzi dan Arifin, 2006:1) 

“Database yaitu struktur data tempat menyimpan informasi yang 

terorganisir. Database terbentuk dari susunan beberapa tabel yang terdiri 

dari banyak baris dan kolom”. (Irawan, 2009: 37) 

Dikutip dari situs http://id.wikipedia.org/wiki/basis_data, bahwa basis data 

(bahasa Inggris: database) adalah kumpulan informasi yang disimpan di 

dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan 

suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data 

tersebut. 

Pada hakikatnya data base adalah sebuah kumpulan informasi berupa data 

yang dicatat dan disimpan dalam bentuk sebuah susunan tabel yang 

tersusun dan teroraganisir yang dapat memberikan informasi atas kejadian-

kejadian atau transaksi-transaksi yang telah dilakukan. Dengan adanya 

Sistem Informasi yang modern berupa komputer. Dewasa ini data base 

http://id.wikipedia.org/wiki/basis_data
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tidak hanya dilakukan dan dicatat dalam lembaran-lembaran kertas yang 

tebal dan kurang efisien terlebih lagi jika menyangkut data base historis 

sebuah perusahaan, maka membutuhkan tempat penyimpanan yang sangat 

banyak, apalagi jika transaksi dalam perusahaan terjadi sepersekian detik. 

Penggunaan sistem basis data sebenarnya sudah ada bahkan sebelum 

terjadinya revolusi industri. Catatan-catatan yang mirip dengan basis data 

itu berbentuk kwitansi-kwitansi, buku besar, dan kumpulan data yang 

berhubungan dengan bisnis.  

10. Visual Basic 

Visual Basic for Application (VBA)  merupakan bahasa terbaru dalam 

deretan panjang bahasa pemrograman. Teknologi ini dengan nama seperti 

Dynamic Data Exchange (DDE), OLE, dan VBA bekerja bersama-sama 

untuk membantu pemakai menyelesaikan tugas komputasi yang umum, 

seperti customizing aplikasi dan manipulasi informasi dengan cara baru 

yang lebih efektif.  

Visual basic adalah salah satu bahasa pemrograman atau perintah yang 

dimengerti oleh komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Visual basic 

merupakan salah satu Development Tool yaitu alat bantu untuk membuat 

berbagai macam program komputer, khususnya yang menggunakan sistem 

operasi Windows. (http//id.wikipedia.org) 

“Visual Basic dirancang untuk memudahkan penulisan program yang 

bekerja di Windows. Dengan demikian, Visual Basic adalah anak dari 

Basic DOS dan QuickBasic dan orang tua dari VBA (Visual Basic for 

Application)”. (Mansfield, 1995:3) 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Visual Basic adalah sebuah bahasa 

pengembangan dari bahasa BASIC, yang memiliki kemampuan 

menayangkan dan mengelola grafik, dan menghasilkan program Windows 

yang tidak bisa dibedakan dari aplikasi profesional. Program yang 

pembuatannya memerlukan waktu lama dalam bahasa C dapat disusun 

dalam beberapa hari atau beberapa minggu dengan Visual Basic.  
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11. Macro 

Salah satu langkah lebih dekat ke pemrograman biasa. Banyak aplikasi 

menyertakan bahasa makro yang telah diterapkan yang memungkinkan 

untuk menyempurnakan aplikasi lebih lanjut. 

“Macro adalah kumpulan perintah atau fungsi yang digabung menjadi 

perintah utama untuk menyelesaikan kasus secara otomatis”. (Fauzi dan 

Arifin, 2006:14) 

“Macro biasanya digunakan untuk merekam urutan keyboard atau aksi 

lainnya yang perlu dilakukan secara berulang oleh pemakai dalam tugas 

sehari-hari”.(Mansfield, 1995:5) 

Dari dua definisi yang diungkapkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan makro adalah sebuah fasilitas pemrograman yang 

berguna untuk merekam berbagai macam perintah untuk menyelesaikan 

berbagai kasus secara berulang-ulang.  

B. Definisi Konsepsional 

 Untuk lebih memahami dan mengerti dengan pasti akan materi yang 

ditulis oleh penulis dalam laporan Tugas Akhir ini, penulis mencoba untuk 

merangkum segala pembahsan yang telah dibahas di atas untuk memberikan 

batasan-batasan yang jelas akan objek dan materi yang diteliti oleh penulis dalam 

objek penelitian Tugas Akhirnya tersebut. Adapun batasan-batasan yang dapat di 

ambil sebagai pedoman antara lain: 

1. Perancangan adalah suatu kegiatan dimana sesorang merumuskan 

permasalahan yang ada, dan membuat suatu program aplikasi yang 

berguna sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Dalam 

hal ini penulis menggunakan Microsoft Access 2003. 

2. Sistem Informasi adalah suatu sistem yang dirancang oleh manusia dan 

terintegrasi untuk dapat melaukan pengolahan terhadap data-data serta 

manjerial suatu perusahaan dan menyediakan output berupa informasi 

yang telah diolahnya.  
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3. Visual Basic memiliki kemampuan menayangkan dan mengelola grafik, 

dan menghasilkan program Windows yang tidak bisa dibedakan dari 

aplikasi profesional. 

4. Basis Data adalah kumpulan informasi berupa data yang dicatat dan 

disimpan dalam bentuk sebuah susunan tabel yang tersusun dan 

terorganisir yang dapat memberikan informasi atas Data-data yang telah 

diolah. 

5. Microsoft Access 

Adalah sebuah program buatan Microsoft Inc. yang berguna sebagai 

program operasi penyimpanan, pengelolaan dan pengolahan data-data 

historikal dan transaksional serta kearsipan pada sebuah badan, lembaga 

dan organisasi . 

6. Administrasi 

Adalah sebuah kegiatan pencatatan dan penyusunan arsip-arsip dan data-

data serta pengelolaan dan penyimpanan arsip-arsip dan data-data tersebut 

dan mengolahnya menjadi sebuah output yang diperlukan oleh lembaga 

yang bersangkutan. 

7. Bagian Kepegawaian 

Adalah sebuah bagian dari struktur organisasi di sebuah lembaga atau 

organsisasi yang berfungsi sebagai bagian yang mengelola masalah 

kepegawaian dan ketenaga kerjaan pada lembaga dan organisasi tersebut 

dengan melakukan kegiatan berupa keadministrasian kepegawaian. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.   Definisi Operasional 

  Definisi operasional adalah sebuah konsep untuk menjelaskan variabel-

variabel penting di dalam sebuah penelitian yang digunakan untuk memberi 

sebuah pengukuran tentang pembahasan dari materi-materi yang tersaji dalam 

sebuah karya ilmiah. Pengukuran ini digunakan untuk memudahkan pembaca 

untuk lebih menyerap tentang materi yang akan dibahas serta memberikan kontrol 

terhadap penyaji materi dalam hal ini penulis untuk menyajikan materi yang 

menjadi pembahasan utamanya. 

  Dalam hal ini penulis akan mencoba untuk menjelaskan tentang kata-kata 

kunci yang penulis jadikan sebagai dasar dan pijakan penulis dalam membahasa 

tentang materi dari Sistem Informasi Terpadu Administrasi Kepegawaian dengan 

Menggunakan Microsoft Access pada Politeknik Negeri Samarinda. 

 Adapun definisi-definisi operasional yang akan dikupas oleh penulis adalah 

sebagai berikut. 

1. Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem yang dirancang dan dijalankan oleh 

manusia dan terintegrasi ke dalam sebuah perangkat komputer guna 

memproses segala hal atas data-data yang telah diinput kemudian 

memprosesnya dan mengolahnya ke dalam bentuk keluaran berupa 

informasi yang telah dihasilkan  yang diinginkan oleh si penginput. 

2. Microsoft Access 

Adalah sebuah program buatan Microsoft Inc. yang berguna sebagai 

sebagai program operasi penyimpanan, pengelolaan dan pengolahan data-

data historikal dan transaksional serta kearsipan pada sebuah badan, 

lembaga dan organisasi. Pada Politeknik Negeri Samarinda ini Microsoft 

Access digunakan sebagai suatu Induk untuk melakukan penginputan data 

dari personal kepada sistem yang telah dirancang sebelumnya. 

3. Perancangan  
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Kegiatan dimana sesorang merumuskan permasalahan yang ada, dan 

membuat suatu program aplikasi yang berguna sebagai pemecahan atas 

permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini Perancangan yang akan 

dilakukan adalah Perancangan Sistem Informasi Terpadu Administrasi 

Kepegawaian POLNES. 

4. Visual Basic memiliki kemampuan untuk menayangkan dan mengelola 

grafik, dan menghasilkan program Windows yang tidak bisa dibedakan 

dari aplikasi profesional. 

5. Basis Data 

Berisikan tentang segala hal yang berhubungan dengan data-data yang 

diperlukan oleh sebuah lembaga. Tersusun sacara sistematis dalam sebuah 

wadah secara terorganisir. 

B.  Teknik Pengumpulan Data 

  Sebelum penulis melakukan penelitian atas materi yang penulis bahas ke 

dalam tugas akhir ini, penulis berupaya untuk melakukan cara-cara tertentu dalam 

rangka mengumpulkan berbagai data yang diperlukan oleh penulis dalam 

pembuatan rumusan masalah yang telah terlebih dahulu di jelaskan penulis pada 

bagian pendahuluan karya tulis ini. 

  Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dipakai penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Teknik Wawancara 

Dalam teknik ini penulis melakukan pengumpulan data dengan jalan 

melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkepentingan di dalam 

struktur Kepegawaian Perguruan Tinggi ini. Teknik ini digunakan penulis 

untuk mengumpulkan data-data yang lebih akurat karena penulis langsung 

melakukannya kepada pihak yang memang kompeten di dalam Perguruan 

Tinggi ini, termasuk di dalamnya penulis mengadakan pendokumentasian 

dan pengumpulan berbagai dokumen yang dapat menjadi dasar bagi 

penulisan Tugas Akhir ini. 
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2. Teknik Kepustakaan 

Penulis melakukan teknik ini untuk melengkapi materi-materi yang ada di 

dalam penulisan ini. Penulisan mengumpulkan data dari berbagai macam 

literatur yang didapatkan penulis dari perpustakaan atau buku-buku 

koleksi penulis. Literatur yang diambil juga tidak hanya sebatas pada buku 

semata namun juga penulis ambil dari surat kabar, majalah, situs-situs di 

internet yang penulis rasa dapat membantu penulis dalam menguatkan 

materi yang telah ada dan memberi tambahan materi dalam karya tulis ini. 

3. Teknik Observasi 

Penulis melakukan kegiatan berupa pengamatan langsung terhadap seluruh 

data-data dan arsip kepegawaian Politeknik Negeri Samarinda. 

C.   Prosedur Operasional 

  Untuk dapat merancang sistem informasi terpadu administrasi 

kepegawaian, penulis merasa pentingnya untuk menjelaskan tentang prosedur dari 

kegiatan operasional yang berlangsung di dalam lembaga ini dengan mudah 

sehingga dapat dimengerti oleh pembaca. Untuk itu model yang akan digunakan 

oleh penulis untuk menjelaskan kegiatan operasional yang terjadi dalam proses 

administrasi kepegawaian adalah Data Flow Diagram (Diagram Aliran  Data) 

yang telah dibuat sebelumnya oleh penulis. Diagram Alur Data yang akan 

disajikan oleh penulis terdiri atas Diagram Alur Data Level 0, Diagram Alur Data 

Level 1, dan Diagram Alur Data Level 2. 
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Gambar 3.1. Data Flow Diagram Level 0 Administrasi Kepegawaian 
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Gambar 3.2. Data Flow Diagram Level 1 Administrasi Kepegawaian 
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Pada bagian ini penulis akan mencoba menjelaskan dengan terperinci 

aliran kegiatan yang terjadi di dalam Lembaga ini. 

1. Proses yang terjadi pada entitas Pegawai. Pada proses ini terlebih 

dahulu akan dilakukan Proses Pendaftaran Pegawai ke dalam Program. 

Maksud dari pendaftaran disini bukanlah laiknya seorang calon 

pegawai melakukan pendaftaran untuk lowongan kerja yang terdapat 

pada Politeknik Negeri Samarinda atau CPNS atau PNS yang 

mendapatkan SK pada Politeknik Negeri Samarinda. Proses 

pendaftaran disini bahwa Pegawai tetap atau yang telah terdaftar 

sebagai Pegawai pada Politeknik Negeri Samarinda mengirimkan 

arsip-arsip serta data-data diri mereka kepada Bagian Kepegawaian, 

lantas oleh petugas data-data tersebut diinput yang nantinya akan 

diolah dan dikelola secara otomatis oleh program ini sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan oleh lembaga pendidikan tersebut. Pegawai 

yang data-data dirinya telah terdaftar didalam program nantinya akan 

mendapatkan sebuah kode validasi, dalam hal ini data kode validasi 

yang dimakud adalah Nomor Induk Pegawai (NIP). Pegawai yang 

bersangkutan hanya diberi hak untuk mendapatkan laporan-laporan 

atas data-data diri mereka yang telah diolah secara otomatis oleh 

program. Pegawai yang bersangkutan tidak diberikan Hak atau 

otorisasi untuk melakukan input data atau edit data apalagi melakukan 

proses pengolahan data miliknya sendiri. Petugas Input data dalam hal 

ini, Administrator yang telah memiliki kewenanganlah yang 

mendapatkan otorisasi untuk melakukan hal-hal tersebut. Laporan-

laporan yang akan diterima oleh Pegawai yang data-datanya telah 

terdaftar di dalam program terdiri atas beberapa mcam laporan. 

Laporan yang utama adalah laporan Data pegawai yang bersangkutan 

yang terdiri atas beberapa laporan termasuk diantaranya adalah laporan 

Biografi Pegawai, Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Kartu Keluarga, 

dan lain-lain yang telah diupdate atau merupakan versi laporan terbaru 

sesuai dengan input data yang diterima oleh program. Kemudian untuk 
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laporan Data Mutasi terbagi atas dua macam, yaitu Laporan Data 

Mutasi Kepangkatan Pegawai dan Laporan Data Mutasi Jabatan 

pegawai. Kemudian Laporan Pemberhentian yang berisi data-data 

pegawai deserta alasan pemberhentian sesuai dengan yang tercantum 

pada peraturan yang dibuat oleh lembaga pendidikan ini. 

2. Proses Yang Terjadi Pada Entitas Petugas. Pada entitas Petugas 

(Administrator) memiliki Fungsi utama di dalam pengoperasian 

program ini. Petugas yang telah mendapatkan otoritas dari Direktur 

Politeknik Negeri Samarinda, mempunyai tugas-tugas utama untuk 

melakukan input data Kepegawaian ke dalam program. Pada saat 

seorang pegawai mengirimkan pertama kali data-datanya kepada 

bagian Kepegawaian, data tersebut akan diinput oleh petugas ke dalam 

program. Proses inilah yang dimaksud dengan input pendaftaran oleh 

entitas Petugas. Kemudian data-data pegawai yang disimpan pertama 

kali akan menjadi data master, sehingga jika suatu saat terdapat 

perubahan atau pembaharuan data, data master tadilah yang menjadi 

patokan utama sekaligus menjadi data historis bagi transaksi proses 

yang terjadi di dalam program. Setelah pegawai melakukan input 

pendaftaran data pegawai kegiatan berikutnya yang akan dilakukan 

oleh entitas petugas adalah melakukan kegiatan Update data pegawai. 

Data pegawai yang pertama kali diinput oleh petugas dan menjadi data 

Master akan dilakukan perubahan dan penambahan sesuai dengan data 

yang dikirimkan oleh Pegawai kepada bagian Kepegawaian. Proses 

penambahan atau perubahan ini nantinya akan selalu direkam untuk 

menjadi historis atas data master tersebut. Data historis diperlukan 

untuk mengetahui pada kolom mana saja data tersebut dirubah jika 

terdapat perubahan atas data yang ada, atau jika terjadi penambahan 

data, maka di kolom dan field mana saja data tersebut ditambahkan. 

Proses ini dilakukan sebagai sistem pengamanan atas data yang 

terdapat di dalam program. Sistem keamanan data dijalankan untuk 

lebih memproteksi data-data yang ada tidak disalah gunakan, atau bila 
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terjadi sebuah perubahan atau penambahan data dapat ditelisik 

darimana asal usulnya. Sehingga dengan ini, tujuan utama dibuatnya 

program ini dapat terjamin, laporan-laporan yang dibuat dapat 

dipercaya dan terbukti kebenarannya. Proses Update Data Pegawai dan 

Proses Mutasi lebih diperinci pada DFD level 2. Di mana untuk update 

data pegawai terdapat beberapa tabel detil untuk lebih mengkhususkan 

data-data yang diupdate oleh Petugas. Sedangkan pada proses Mutasi, 

detil tersebut dipisah menjadi dua bagian yaitu proses Mutasi Jabatan 

dan Mutasi Kepangkatan. Pada proses Mutasi pegawai tidak perlu 

menunggu Mutasi kepangkatan terjadi jika ingin mengadakan Mutasi 

Jabatan yang dimilikinya, begitu pula sebaliknya Pegawai tidak perlu 

menunggu proses Mutasi Jabatan jika ingin melakukan proses Mutasi 

Kepangkatan.  

(Data Update Data Pegawai)

(Update Data Pegawai)
(Input Data Peg awai)

(Data Update Data Pegawai)

(Update Data Pegawai)

(Input Data Peg awai)

(Data Update Data Pegawai)

(Update Data Pegawai) (Input Data Peg awai)

Update Data Keorg anisasian ke Update Data Nilai P A K

Update Data Nilai P A K ke Update D ata Keorg anisasian

Update Data Keorg anisasian ke Update Data Istri Atau Suami

Update Data Istri Atau Suami ke Update Data Keorg anisasian

Update Detail Data Peg awai Ke Update Data Istri Atau Suami

Update Data Istri Atau Suami ke Update Detail Data Peg awai

Input Update Data Pegawai

Data Update Data Pegawai

Update Data Pegawai

Peg awai

Peg awai

Petug as

1

UPDATE 

DETAIL 

DATA 

PEGAWAI

2

UPDATE 

DATA ISTRI 

ATAU SUAMI

3
UPDATE 

DATA 

KEORGANISA

SIAN

4

UPDATE 

DATA NILAI P 

A K

Petug as
Peg awai

Peg awai

Petug as

Peg awai

Peg awai

Petug as

Peg awai

Peg awai

Gambar 3.3 Data Flow Diagram Level 2 Proses Update Data Pegawai (1) 
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(Data Update Data Pegawai)

(Update Data Pegawai)

(Input Data Peg awai)

(Data Update Data Pegawai)

(Update Data Pegawai) (Input Data Peg awai)

(Data Update Data Pegawai)

(Update Data Pegawai )

(Input Data Peg awai)

Update Data Pendidikan Informal ke Update Data Pendidikan Formal

Update Data Pendidikan Formal ke Update Data Pendidikan Informal

Update Data Diklat Dan Pelatihan Dan Update Data Pendidikan Informal

Update Data Pendidikan Informal dan Update Data Diklat Dan Pelatihan

5
UPDATE 

DATA 

DIKLAT DAN 

PELATIHAN

6
UPDATE 

DATA 

PENDIDIKAN 

INFORM AL

7
UPDATE 

DATA 

PENDIDIKAN 

FORMAL

Petug as
Peg awai

Peg awai

Petug as

Peg awai

Peg awai

Petug as

Peg awai

Peg awai

 

(Data Update Data Pegawai)

(Update Data Pegawai)

(Input Data Peg awai)

(Data Update Data Pegawai)

(Update Data Pegawai)

(Input Data Peg awai)

(Data Update Data Pegawai)

(Update Data Pegawai)

(Input Data Peg awai)

(Data Update Data Pegawai)

(Update Data Pegawai)

(Input Data Peg awai)

Update Seminar Lokakarya Simposium ke Update Tug as Ijin Belajar

Update Tugas Ij in Belajar Ke Update Seminar Lokakarya Simposium

Update Data Hukuman Disiplin ke Update Seminar Lokakarya Simposium

Update Seminar Lokakarya Simposium ke Update Data Hukuman Disiplin

Update Data Tanda Jasa ke Update Data Hukuman Disiplin

Update Data Hukuman Disiplin ke Update Data Tanda Jasa

8

UPDATE 

DATA 

TANDA JASA

9
UPDATE 

DATA 

HUKUMAN 

DISIPLIN

10
UPDATE 

SEM INAR 

LOKAKARYA 

SIM POSIUM

11

UPDATE 

TUGAS IJIN 

BELAJAR

Petug as

Peg awai

Peg awai

Petug as

Peg awai

Peg awai

Petug as

Peg awai

Peg awai

Petug as

Peg awai

Peg awai

 

Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 2 Proses Update Data Pegawai (2) 
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MUTASI

INPUT MUTASI

LAPORAN MUTASI DAN PERPANGKATAN

MUTASI JABATAN KE MUTASI PANGKAT

MUTASI PANGKAT KE MUTASI JABATAN

Input Mutasi

Data Mutasi dan Perpangkatan

Mutasi

Pegawai

Pegawai

Petugas

1

MUTASI 

JABATAN

2

MUTASI 

PANGKAT

PEGAWAI

PETUGAS

PEGAWAI

 

Gambar 3.5. Data Flow Diagram Level 2  Proses Mutasi Kepegawaian 
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Rekomendasi Pengendalian 

D. Model Penelitian 

Sistem Informasi Terpadu Administrasi 

Kepegawaian POLNES

-Pengisian Data Pegawai

-Update Data Kepegawaian

-Mutasi Jabatan dan Kepangkatan

-Pemberhentian

Tables

Relationship

Queries

Forms

Reports

Desain

Pemrograman 

(Rumus dan 

Fungsi)

Pengujian

Debug

Pengimplementasian

Lulus Uji Coba

Tidak Lulus Uji Coba

 

Gambar 3.6 Model Penelitian 
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 Penulis akan mencoba menjelaskan tentang instrumen-instrumen dari 

metode pendekatan yang telah penulis susun. 

1. Pada bagian paling awal tercantum judul dari penelitian yang penulis 

lakukan, yaitu dengan judul ”Sistem Informasi Terpadu Administrasi 

Kepegawaian dengan Menggunakan Microsoft Access pada Politeknik 

Negeri Samarinda”. Aplikasi Makro dan Microsoft Access adalah bahan 

dan alat yang digunakan penulis untuk mendapatkan jawaban atas 

permasalahan yang diungkapkan penulis ke dalam rumusan masalah yang 

telah diulas pada Pendahuluan karya tulis ini. 

2. Setelah itu penulis sampai kepada fase perancangan dari berbagai bahan 

yang digunakan oleh penulis untuk disesuaikan dengan kegiatan 

operasional yang terjadi pada lembaga ini sehari-hari. Adapun desain-

desain yang akan diciptakan oleh penulis adalah sebagai berikut. 

a. Perancangan berbagai macam Tabel, Query, Form, dan Report sesuai 

dengan aktivitas dan transaksi yang terjadi di dalam lembaga ini. 

b. Perancangan tabel-tabel input dimaksudkan untuk merancang berbagai 

jenis tabel yang nantinya akan digunakan untuk melakukan 

penginputan atas data-data yang akan diolah di dalam aplikasi. 

c. Perancangan rumus-rumus yang nantinya diintegrasikan ke dalam 

tabel-tabel input yang telah disediakan pada setiap form sesuai dengan 

data yang telah ditentukan. 

d. Perancangan User Form, Input Box, dan Data Form sebagai 

perancangan perintah apa saja yang akan dimasukkan kedalam tabel-

tabel yang telah dibuat dan nantinya memiliki kegunaan otomatis dalm 

penyimpanan data ke dalam tabel. 

e. Perancangan Menu-menu, yaitu mendesain berbagai macam tombol 

untuk mengeksekusi perintah yang dijalankan oleh user. Perintah ini 

akan dimasukkan ke dalam menu-menu yang ada dalam bentuk 

perintah makro. 

3. Uji Coba (Debug), pada fase ini penulis akan langsung melakukan uji 

kelayakan terhadap aplikasi/sistem informasi yang telah dirancang oleh 



32 

 

penulis, jika masih terdapat kesalahan pada jalannya aplikasi atau 

penulisan,maka penulis dalam melakukan perbaikan sedini mungkin 

sebelum sistem informasi ini laik untuk dipresentasikan kepada umum. 

4. Pengimplementasian adalah fase akhir dari fase-fase yang telah dirancang 

oleh penulis. Pada fase ini penulis harus melakukan proses kerja atas 

sistem informasi yang telah dibuat. Di dalam fase ini disertai juga dengan 

buku-buku pedoman pengoperasian dari sistem informasi ini, segala hal 

tentang instruksi yang telah diberikan serta proses penginstalan yang 

dilakukan terhadap sistem informasi ini dan diharapkan bahwa sistem 

informasi ini dapat beroperasi sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. 

 

E.  Alat Analisis 

  Untuk menyelesaikan permasalahan utama dalam perancangan sistem 

informasi administrasi kepegwaian ini, penulis memerlukan beberapa alat analisis 

yaitu berupa model perancangan berdasarkan program Microsoft Access. 

 Adapun model perancangan tersebut akan penulis jelaskan pada bagian ini. 

1. Database dalam Microsoft Access merupakan kumpulan informasi yang 

saling berhubungan dan terdiri atas beberapa komponen, yaitu : Table, 

Query, Form, Report, Macro, dan Module. Dan database yang digunakan 

dalam aplikasi ini adalah Database Kepegawaian Politeknik Negeri 

Samarinda. 

2. Tables 

Tabel digunakan untuk melakukan input data dan merupakan komponen 

utama pada sebuah database. Tabel-tabel yang digunakan dalam Sistem 

Informasi Kepegawaian POLNES meliputi: 

a. Tabel Data Pegawai 

b.Tabel Data Petugas 

c. Tabel Data Anak 

d.Tabel Data DP3 

e. Tabel Data Istri atau Suami 

f. Tabel Data Keanggotaan Organisasi 
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g.Tabel Data Nilai PAK 

h.Tabel Data Tanda Jasa 

i. Tabel Hukuman Disiplin 

j. Tabel Mutasi Jabatan 

k.Tabel Mutasi Kepangkatan 

l. Tabel Pendidikan Formal 

m. Tabel Pendidikan Informal 

n.Tabel Riwayat Diklat Kepemimpinan 

o.Tabel Seminar/ Lokakarya/Simposium 

p.Tabel Tugas/ijin Belajar 

q.Tabel Transaksi Update Data Pegawai 

r. Tabel Transaksi Update Mutasi 

s. Tabel Transaksi Pemberhentian Pegawai 

3. Queries 

Query merupakan suatutabel virtual. Artinya data yang asa pada suatu 

query dapat diperlakukan sebagaimana data yang ada pada sebuah tabel, 

namun secara fisik data tersebut tidak tersimpan dalam satu tabel tertentu. 

Untuk aplikasi ini, penulis lebih memilih menggunakan Query berjenis 

Query Select, sehingga Query-query tersebut dapat disebutkan, antara lain: 

a. Query Transaksi Update Data Pegawai 

b.Query Transaksi Mutasi Pangkat dan Jabatan 

c. Query Transaksi Pelatihan dan Pendidikan 

d.Query Transaksi Pemberhentian 

e. Query Data Petugas 

f. Query Data Suami/Istri 

g.Query Data Keorganisasian 

h.Query Data Nilai Penetapan Angka Kredit (PAK) 

i. Query Diklat 

j. Query Pendidikan Informal 

k.Query Pendidikan Formal 

l. Query Data Anak 
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m. Query Data DP3 

n.Query Data Hukuman 

o.Query Tanda Jasa 

4. Forms 

Form berfungsi memasukkan data, menampilkan data serta mengedit data 

dari suatu tabel dengan bentuk tampilan formulir yang telah dirancang 

sebelumnya. Adapun form-form yang dirancang dalam TA ini, antara lain: 

a. Form Transaksi Data Pegawai 

b.Form Transaksi Data Mutasi 

c. Form Transaksi Pelatihan dan Pendidikan  

d.Form Transaksi Pemberhentian 

e. Form Data Petugas 

f. Form Data Istri/Suami 

g.Form Data Keorganisasian 

h.Form Data Nilai Penetapan Angka Kredit (PAK) 

i. Form Data Diklat 

j. Form Data Pendidikan Informal 

k.Form Data Pendidikan Formal 

l. Form Data Anak 

m. Form Data DP3 

n.Form Data Hukuman 

o.Form Data Tanda Jasa 

5. Reports 

Report adalah sarana untuk menampilkan dan mencetak informasi yang 

telah di buat dalam format tertentu. Adapun Report yang terdapat  dalam 

program ini di sesuaikan  dengan kebutuhan lembaga.  

a. Report Data Pegawai 

b. Report Data Petugas 

c. Report Data Mutasi 

d. Report Data Pelatihan dan Pendidikan 

e. Surat Pemberhentian 
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f. Report Data Istri/Suami 

g. Report Riwayat Organisasi 

h. Report Penetapan Nilai Angka Kredit Pegawai 

i. Report Diklat 

j. Report Pendidikan Formal 

k. Report Pendidikan Informal 

l. Report Data Anak 

m. Report Data Hukuman 

n. Report Data Tanda Jasa 

o. Kartu Pegawai 

p. Kartu Istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu) 

q. Laporan Curriculum Vitae (CV) 

r. Daftar Penilaian Prestasi Pegawai 

s. Kartu Keluarga 

6. Macros 

Macro adalah sebuah fasilitas pemrograman yang berguna untuk merekam 

berbagai macam perintah untuk menyelesaikan berbagai kasus secara 

berulang-ulang.  

a. File 

b. Data Entry 

c. Transaksi 

d. Laporan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Sejarah Politeknik Negeri Samarinda 

Politeknik Negeri Samarinda (POLNES) adalah satuan pendidikan tinggi di 

Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan prfesional sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 tahun 1999. Sebelumnya institusi pendidikan ini bernama 

Politeknk Universitas Mulawarman, yang didirikan dan dibangun berdasarkan atas 

Keputusan Dirjen Dikti No. 080/Dikti/Kep/1985 tanggal 03 Desember 1985. 

POLNES merupakan generasi kedua dalam pengembangan penyelenggaraan 

pendidkan Politeknik di Indonesia, dimana pada saat itu POLNES hanya 

menyelenggarakan program Diploma II. Hari jadi POLNES ditetapkan pada 

tanggal 10 Oktober 1987 bertepatan dengan dimulainya kegiatan perkuliahan 

setelah menerima mahasiswa baru tahun pertama. Pada awal berdirinya, jurusan 

dan program studi yang diselenggarakan di POLNES meliputi Teknik Sipil, 

Teknik Mesin, Teknik Listrik untuk bidang Rekayasa serta Akuntansi dan 

Administrasi Niaga untuk Bidang Tata Niaga. 

Dalam perkembangan selanjutnya terbit surat Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan No.013/O/1991 tentang penataan Politeknik dalam lingkungan 

Universitas dan Institusi Negeri yang salah satunya ditetapkan bahwa nama 

POLNES itu adalah Politeknik Negeri Samarinda 1 dengan Universitas pembina 

adalah Universitas Negeri Mulawarman (UNMUL). Dalam keputusan Menteri 

tersebut juga ditetapkan bahwa Politeknik Negeri Samarinda 1 terdiri atas Jurusan 

dan Program Studi Tekik Sipil, Jurusan dan Program Studi Teknik Mesin, Jurusan 

dan Program Studi Teknik Elektro, Jurusan dan Program Studi Teknik Listrik, 

Jurusan dan Program Studi Akuntansi, Jurusan dan Program Studi Administrasi 

Niaga Program Studi Ksektariatan dan Administrasi Perkantoran, yang 

kesemuanya  masih dalam jenjang program Diploma II. POLNES pada saat itu 

bernama Politeknik Negeri Samarinda 1 baru diresmikan pendiriannya oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1993. 
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Sejalan dengan kebutuhan industri, maka sejak tahun ajaran 1993/1994 

jenjang pendidikan program untuk Jurusan Akuntansi dan Administrasi Niaga 

ditingkatkan dari Diploma II menjadi Diploma III. Pada tahun ajaran 1997/1998 

seluruh jenjang pendidikan Bidang Rekayasa juga dingkatkan dari Diploma II 

menjadi Diploma III. 

Selanjutnya POLNES dinyatakan mandiri dan terlepas dari Universitas 

pembinanya (UNMUL) setelah diterbitkannya surat keputusan mentri pendidikan 

dan kebudayaan No. 086/O/1997 tentang Organisasi dan Tata kerja yang sekaligus 

penetapan nama politeknik Negri Samarinda menggantikan nama Politeknik 

Samarinda 1, jumlah jurusan dan program studi yang sama. Dan di dalamnya 

terdapat pembakuan secara formal peningkatan jenjang program dari Diploma II 

ke Diplomat III semua jurusan yang ada. Selanjutnya melalui Proyek Pendidikan 

Tinggi Keteknikan dan Sainis (EEDP) yang dibantu pendanaannya oleh Asian 

Development Bank (ADB). Pada tahun ajaran 1999/2000 POLNES membuka 

jurusan dan program studi baru, yaitu Teknik Kimia. 

Pada tahun 2001 POLNES membuka tiga program studi baru yakni, Jurusan 

Teknik Elektro Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknik Sipil Program 

Studi Desain Produk dan Jurusan Administrasi Niaga Program Studi Parawisata. 

Pembukaan program studi baru ini dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari 

Pusat Pengembangan Politeknik dan Program Diploma (P5D) Bandung melalui 

Surat Rekomendasi No. 182.4/P5D/U-DIR/IX/2001 tanggal 1 September 2001 

tentang Kelayakan Operasional Pendirian Program Studi Baru Teknik 

Informatika, Desain Produk, dan Parawisata. Sumber pembiayaan ketiga program 

studi baru ini didukung oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur melalui 

proyek APBD 2001 sampai dengan 2005 serta dana DIKS POLNES. 

Kemudian dalam perkembangan berikutnya kelembagaan POLNES diatur 

kembali dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 132/O/2002 

tentang Organisasi dari Tata Kerja POLNES dimana di dalamnya terdapat 

pengembangan struktur Organisasi dengan ditambahnya beberapa UPT, serta 

Jurusan dan Program Studi Teknik Kimia. 
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Perkembangan POLNES tidak hanya mendapat dukungan dari Depdikbud 

tetapi juga dari Depnaker dan Pemda Kalimantan Timur. Di mana berdasarkan 

naskah kerja sama antara Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga 

Kerja Depnaker No. Kep. 31/BPP/1997 dan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud 

No. Kep. 1258/DIKTI/SKB/1997, serta memorandum of understanding kerjasama 

antara Kanwil Depnaker Propinsi Kalimantan Timur No. 593/PNS/PP1997. Pada 

Tahun Ajaran 1997/1999 telah dibuka kelas sore untuk semua jurusan. 

Dilihat dari sejarah perkembangannya, POLNES telah menunjukkan 

perkembangan yang positif, baik dari sisi kelembagaan maupun perannya di 

dalam menghasilkan lulusan tingkat menengah (Middle Level Worker), yang 

merupakan penghubung antara Engineer dan Teknisi, yang berpengetahuan dan 

terampil. POLNES telah mampu memberikan kontribusi bagi keberhasilan 

pembangunan baik pada tingkat lokal Kalimantan Timur maupun tingkat 

Nasional. Begitu juga POLNES telah mampu memenuhi kebutuhan sebagian 

masyarakat pengguna yang semakin membesar baik dari segi jenis, jumlah 

maupun kualifikasi lulusan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu dalam rangka 

menghadapi tantangan masa mendatang POLNES dituntut untuk lebih 

meningkatkan dirinya agar mampu mengantisipasi dan mengikuti lingkungannya, 

baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. 

Sebagai institusi pendidilkan tinggi negeri, dalam menyelenggarakan 

pendidikan, POLNES mengacu pada Undang-undang No. 2 Tahun 1998 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa Politeknik adalah Bentuk 

Perguruan Tinggi yang menyelenggarkan pendidikan profesional. Selanjutnya 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 

dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus yang diarahkan pada kesiapan 

penerapan keahlian tertentu. Lebih lanjut dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah 

tersebut di atas bahwa pendidikan profesional terdiri atas Program Diploma I, II, 

III, dan IV. 

Pendidikan tinggi, termasuk pendidikan profesioanal menurut Peraturan 

Pemerintah No. 60 Tahun 1999 bertujuan untuk : 
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1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan,  

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk  meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Dalam 

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut berpedoman pada 

tujuan nasional, kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan, kepentingan 

masyarakat serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi. 

B. Struktur Organisasi 

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Politeknik Negeri 

Samarinda (POLNES) maka dibentuk struktur organisasi sebagai berikut. 
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Gambar 4.1  Struktur Organisasi 

 

 

C. Tugas dan Tanggung Jawab 

Tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dalam organisasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Direktur 
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Merupakan pembantu Menteri Pendidikan Nasional di bidang 

penyelenggaraan pendidikan nasional. Direktur mempunyai tugas : 

a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat, membina tenaga kependidikan mahasiswa, tenaga 

administrasi dan hubungan dengan lingkungan. 

b. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi 

pemerintah/swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yagn 

timbul terutama yang berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

2. Pembantu Direktur 

Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 (Empat) orang 

Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Direktur. 

a. Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam 

memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

b. Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam 

memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan 

keuangan. 

c. Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam 

memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta 

kesejahteraan mahasiswa. 
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d. Pembantu Direktur IV mempunyai tugas membantu Direktur dalam 

memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama dengan instansi 

pemerintah/swasta dan masyarakat. 

3. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur 

pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan 

sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Direktur. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin 

oleh seorang kepala. Tugasnya adalah memberikan layanan di bidang 

administrasi akademik, perencanaan dan sistem informasi di lingkungan 

POLNES. 

Dalam  melaksanakan tugas, bagian ini mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan Administrasi Akademik. 

b. Pelaksanaan Administrasi Kemahasiswaan. 

c. Pelaksanaan Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi. 

d. Pelaksanaan Administrasi Registrasi. 

e. Pelaksanaan Administrasi Kerjasama. 

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas Sub 

Bagian Akademik, Sub Bagian Kemahasiswaan dan Sub Bagian 

Perencanaan dan Sistem Informasi. 

a. Sub Bagian Akademik mempunyai tugas melakukan urusan    

administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat 

dan kerjasama. 
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b. Sub Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan 

pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa. 

c. Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas 

melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi. 

4. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan 

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pembantu 

pimpinan di bidang Kepegawaian, Keuangan, Ketatalaksanaan, dan 

Kerumahtanggaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Direktur. Bagian ini dipimpin oleh seorang kepala. Tugasnya 

adalah memberi layanan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, 

kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat di lingkungan POLNES. 

Dalam menjalankan tugasnya, bagian ini mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan Administrasi Keuangan.  

b. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian. 

c. Pelaksanaan Administrasi Ketatalaksanaan dan Kerumahtanggaan. 

Di bawahnya ada Sub bagian Tata Usaha, Sub Bagian Kepegawaian dan 

Sub Bagian Keuangan. Tugasnya adalah : 

a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan 

persuratan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, perlengkapan, 

hukum, dan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat. 

b. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan 

kepegawaian. 

c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. 

5. Jurusan  
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Jurusan merupakan unsur pelaksanaan akademik Politeknik Negeri 

Samarinda di bidang studi tertentu yang berada di bawah Direktur. Jurusan 

dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih diantara dosen dan 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Dalam rangka melakukan 

tugasnya sehari – hari, Ketua Jurusan dibantu Sekretaris Jurusan. 

6. Laboratorium dan Studio 

Laboratorium dan Studio merupakan sarana penunjang jurusan dalam satu 

atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan program studi 

yang bersangkutan dan sumber daya dasar untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan pendidikan. Laboratorium dan Studio dipimpin oleh 

seorang dosen senior atau seorang tenaga pengajar yang keahliannya telah 

memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu tertentu dan 

bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan. 

7. Kelompok Dosen  

Kelompok Dosen merupakan tenaga pengajar di lingkungan Politeknik 

Negeri Samarinda yang berada di bawah Direktur dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh 

Ketua Jurusan. Kelompk dosaen terdiri atas biasa dan dosen luar biasa. 

Jenis dan jenjang kepangkatan dosen diatur sesuai dengan peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

8. Unit Pelaksanaan Teknisi 

Unit Pelaksanaan Teknisi POLNES terdiri dari UPT . P3M, UPT. Lab 

Bahasa, UPT. Perpustakaan, UPT. Laboraturium dan Bengkel, dan UPT. 

Perawatan dan Perbaikan. Unit-unit tersebut dipimpin oleh seorang kepala 
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yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan sehari-hari 

pembinaannya dilakukan oleh pembantu Direktur I. Masing-masing tugas 

dan fungsinya adalah sebagai berikut :  

a. UPT. P3M 

  Tugas : 

Menyelenggarakan kegiatan dan pengabdian pada masyarakat dan 

ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.  

  Fungsi : 

1) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

2) Pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. 

3) Peningkatan relevansi program POLNES sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

4) Pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan 

nasional, wilayah atau daerah melalui kerjasama antar 

perguruan tinggi dan badan lainnya baik di dalam maupun luar 

negeri. 

5) Pelaksanaan urusan tata usaha unit penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat. 

 

 

b. UPT. Komputer 

  Tugas : 

Memberikan layanan data dan informasi untuk keperluan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 
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  Fungsi : 

1) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi.  

2) Penyajian dan penyimpanan data dan informasi. 

3) Pelayanan fasilitas informasi global melalui tekhnologi 

internet. 

4) Pelayanan praktikum komputer mahasiswa. 

5) Pelaksanaan urusan tata usaha UPT. Komputer. 

c. UPT. Lab. Bahasa 

  Tugas : 

  Memberikan layanan praktek bahasa inggris kepada mahasiswa. 

  Fungsi : 

1) Pelayanan praktikum bahasa inggris dan mahasiswa. 

2) Pelaksanaan urusan tata usaha UPT. Lab. Bahasa. 

d. UPT. Perpustakaan 

  Tugas : 

Memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

  Fungsi : 

1) Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka. 

2) Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka dan 

referensi. 

3) Pemeliharaan bahan pustaka. 

4) Pelaksanaan urusan tata usaha UPT. Perpustakaan. 

e. UPT. Laboratorium dan Bengkel 
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  Tugas : 

Memberikan layanan perbaikan, perawatan dan memproduksi 

berbagai jenis barang sesuai dengan jurusan yang ada. 

  Fungsi : 

1) Pelayanan perbaikan dan perawatan. 

2) Pelaksanaan produksi berbagai jenis barang. 

3) Pelaksanaan urusan tata usaha UPT. Laboratorium dan 

Bengkel. 

f. UPT. Pemeliharaan dan Perbaikan 

  Tugas : 

Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan tentang sarana 

penunjang di lingkungan POLNES. 

  Fungsi : 

1) Pelayanan pemeliharaan sarana. 

2) Pelayanan perbaikan sarana. 

3) Pelaksanaan urusan tata usaha UPT. Pemeliharaan dan 

Perbaikan. 
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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis 

Tahapan yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan rumusan masalah 

seperti yang dikemukakan dalam bab 3 point E tentang proses bisnis adalah 

sebagai berikut : 

1. Proses pengisian/pendaftaran data pegawai. 

2. Proses update data pegawai dengan pengisian sejumlah form yang 

berisi detail data-data pegawai yang bersangkutan. 

3. Proses Mutasi jabatan dan kepangkatan. 

4. Proses pemberhentian. 

Masing-masing dari tahapan ini akan dianalisa secara lengkap sebagai 

berikut dibawah ini : 

1. Proses Pengisian/Pendaftaran Data Pegawai 

Pengisian Data Pegawai adalah merupakan fasilitas bagi pegawai 

Politeknik Negeri Samarinda yang telah terdaftar sebagai pegawai di 

dalam lingkungan Politeknik Negeri Samarinda. Seperti yang 

diungkapkan pada Bab 3 Sebelumnya bahwa pada proses yang 

dimaksudkan dengan pendaftaran data pegawai adalah bukan 

merupakan proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil atau 

pendaftaran untuk lowongan kerja di dalam lembaga ini, melainkan 

proses penginputan data pegawai yang telah terdaftar sebelumnya 

sebagai pegawai Politeknik Negeri Samarinda. Untuk proses tersebut 
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pegawai yang datanya akan diproses ke dalam sistem harus 

mendaftarkan diri terlebih dahulu pada bagian kepegawaian yang 

nantinya akan diurutkan berdasarkan Nomor input dan tanggal 

penginputan data. Pada proses ini petugas pelayanan pendaftaran 

pegawai harus mengecek apakah seorang pegawai telah terdaftar 

sebagai pegawai di dalam lingkungan Politeknik Negeri Samarinda atau 

hanya melakukan proses pembaharuan (Update) data Pegawai semata. 

Pada setiap periode petugas ini harus melaporkan registrasi dan 

penggunaan data pegawai. Dalam merancang proses input data pegawai 

ini diperlukan berbagai fasilitas seperti tabel, query, form, report serta 

penulisan program visual basic. 

a. Merancang Tabel 

Ada 2 buah tabel yang dibuat untuk fasilitas pendaftaran data 

pegawai ini yakni tabel pegawai dan tabel petugas, keduanya akan 

dihubungkan oleh sebuah query bernama Data Pegawai Query. 

1) Tabel Pegawai 

Tabel pegawai digunakan sebagai tempat penampung identitas 

pasien.  Adapun field-field yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 Tabel 5.1 Tabel Pegawai 

Field Name Data Type Format 

NO_Input AutoNumber   

Kode_Petugas Text 0000 

Tanggal_Input Date/Time   

NIP Text 

9999999999999999

99 

Nama Text   



50 

 

Gelar_Depan Text   

Gelar_Belakang Text   

Tanggal_Lahir Date/Time   

Tempat_Lahir Text   

Jenis_Kelamin Lookup Wizard 

"Laki-Laki", 

"Perempuan" 

Status_Keluarga Lookup Wizard "Belum Menikah", 

    
"Menikah", "Duda", 

"Janda" 

Agama Lookup Wizard 

"Islam", "Katholik", 

"Protestan", "Hindu", 

"Buddha", "Konghucu" 

Golongan_Darah Lookup Wizard "O","A","B","AB" 

Pendidikan_Terakhir Lookup Wizard 

"S3(setara)","S2(Setara

)","S1(Setara)","D4","D

3","D2","D1","SMA","

SMP","SD" 

Nama_Sekolah Text   

Tahun_Lulus Number Long Integer 

Fakultas Text   

Jurusan Text   

Program_Studi Text   

Diklat_Penjenjangan Lookup Wizard 

""Belum Pernah", 

"Diklatpim Tk-I", 

"Diklatpim Tk-II", 

"Diklatpim Tk-III", 

"Diklatpim Tk-IV", 

"Diklat Lain Yang 

Setara". 

Tahun_Diklat Text 0 

Nama_Diklat Text   

Unit Kerja (Jurusan) Text   

Status_Kepegawaian Lookup Wizard 

"Non PNS", "CPNS", 
"PNS","PNS DPK 
Dari Departemen 
Lain", "PNS DPK Ke 
Departemen Lain" 

Instansi_Asal Text   

Jabatan_Struktural LookUp Wizard 

"Dosen", "Non Dosen 
PNS", "Tenaga Non 
PNS/Non Dosen" 

Dosen LookUp Wizard 

"Dosen 
Tetap","Dosen Luar 
Biasa" 
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Non Dosen PNS LookUp Wizard 

"Tenaga Teknisi", 
"Tenaga Laboran", 
"Tenaga 
Administrasi", 
"Tenaga 
Pustakawan", 
"Tenaga Kearsipan", 
"Tenaga Kehumasan" 

Non PNS/Non Dosen LookUp Wizard 

"Tenaga Honorer", 
"Tenaga Honorer dan 
Kontrak", "Tenaga 
Keamanan" 

Golongan LookUp Wizard 

"I/a","I/b","I/c","I/d","II/
a","II/b","II/c","II/d","III
/a","III/b","III/c","III/d",
"IV/a","IV/b","IV/c",IV/
d","IV/e" 

TMT Golongan Date/Time   

Tahun Masa Kerja 

Golonga Number Long Integer 

Bulan Masa Kerja 

Golongan Number Long Integer 

Masa Kerja Pengurangan Number Long Integer 

TMT Gaji Berkala Date/Time   

Tahun Masa Gaji Berkala Number Long Integer 

Bulan Masa Gaji Berkala Number Long Integer 

Eselon LookUp Wizard 

"I a", "I b", "II a", "II 
b", "III a", "III b", "IV 
a", "IV b","V a", "V b" 

Nama Jabatan Text   

TMT Jabatan Date/Time   

Nama Jabatan Fungsional Text   

TMT Jabatan Fungsional Date/Time   

Bidang Keahlian I Text   

Bidang Keahlian 2 Text   

TMT Pembebasan 

Fungsional Date/Time   

TMT Pengangkatan 

Kembali Date/Time   

Sumpah Pegawai LookUp Wizard "Sudah", "Belum" 

Tahun Sumpah Text 0 

Nomor Karis/Karsu Number Long Integer 

Prajabatan LookUp Wizard "Sudah", "Belum" 
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Tahun Text 0 

Taspen LookUp Wizard "Sudah", "Belum" 

Nomor Askes Number Long Integer 

Alamat Rumah Text   

Kota Text   

Kode Pos Number Long Integer 

Propinsi Text   

Negara Text   

Telepon Number Long Integer 

 

2) Tabel Petugas 

Tabel petugas merupakan tempat untuk menampung identitas 

petugas. Adapun field-field yang diperlukan ialah sebagai berikut : 

Tabel 5.2 Tabel Petugas 

Field Name Data Type Format 

Kode Petugas Text 0000 

Nama_Petugas Text   

Tanggal_Lahir Date/Time   

Tempat_Lahir Text   

Jenis_Kelamin 
Lookup 

Wizard 
"Laki-Laki", "Perempuan" 

Status Keluarga 
Lookup 

Wizard 

"Belum Menikah", 

"Menikah", "Duda", "Janda" 

Agama 
Lookup 

Wizard 
"Islam", "Katholik", "Protestan", 

"Hindu", "Buddha", "Konghucu" 

Golongan_Darah 
Lookup 

Wizard 
"O","A","B","AB" 

Pendidikan_Terakh

ir 

Lookup 

Wizard 

"S3(setara)","S2(Setara)","S1(Seta

ra)","D4","D3","D2","D1","SMA",

"SMP","SD" 

Nomor_KTP Text 00.000000.0000.0000 

Alamat Rumah Text   

Kota Text   

Kode Pos Number Long Integer 

Propinsi Text   

Negara Text   

Telepon Number Long Integer 
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Kedua tabel diatas dihubungkan dengan sebuah relationship. Hasil 

dari relationship digunakan sebagai dasar pembuatan query. 

Relationship dibuat bertujuan agar data yang dibuat dari masing-

masing tabel dapat  saling terhubung untuk membangun sebuah 

database yang lengkap. 

Relationship adalah hubungan field suatu tabel yang memiliki 

nama field, tipe data dan ukuran field yang sama serta ditandai 

primary key pada database aktif, tampilannya adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 5.1 Relationship Transaksi Pendaftaran/Input Pegawai 

b. Merancang Query Input Data Pegawai 

Query yang dirancang untuk proses penginputan atau pendaftaran 

data pegawai berasal dari gabungan antara Data Pegawai dan Data 

Petugas. Adapun query yang digunakan dalam proses daftar ini 

diberi nama Data Pegawai Query. Adapun field-field yang terdapat  
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pada Query tersebut beserta sumber tabel yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.3. Query Input Data Pegawai  

Field Name Tabel 

NO_Update Data Pegawai 

Kode_Petugas Data Petugas 

Tanggal_Input Data Pegawai 

NIP Data Pegawai 

Nama Data Pegawai 
Gelar_Depan Data Pegawai 

        Gelar_Belakang Data Pegawai 

Tanggal_Lahir Data Pegawai 

Tempat_Lahir Data Pegawai 

Jenis_Kelamin Data Pegawai 

Status_Keluarga Data Pegawai 

Agama Data Pegawai 

Golongan_Darah Data Pegawai 

Pendidikan_Terakhir Data Pegawai 

Nama_Sekolah Data Pegawai 

Tahun_Lulus Data Pegawai 

Fakultas Data Pegawai 

Jurusan Data Pegawai 

Program_Studi Data Pegawai 

Diklat_Penjenjangan Data Pegawai 

Tahun_Diklat Data Pegawai 

Nama_Diklat Data Pegawai 

Unit Kerja (Jurusan) Data Pegawai 

Status_Kepegawaian Data Pegawai 

Instansi_Asal Data Pegawai 

Jabatan_Struktural Data Pegawai 
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Adapun design view query input data pegawai adalah sebagai 

berikut: 

 

 
 

Gambar 5.2. Design view Data Pegawai Query 

 

c. Merancang Data Entry Data Pegawai 

Form Data Entry Data Pegawai berfungsi sebagai tempat input data 

Pegawai perorangan yang telah terdaftar sebagai Pegawai 

Politeknik Negeri Samarinda. Adapun form ini dibentuk melalui 

query  

Setelah dilakukan pengisian field pada query maka akan terlihat 

tampilan form entry data pegawai  seperti berikut : 

 
Gambar 5.3. Form Data Pegawai 
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Adapun tombol perintah yang digunakan adalah Tombol Halaman 

Sebelumnya, Tombol Halaman Selanjutnya, Tombol Tambah, 

Tombol Tutup, Tombol Simpan, Tombol Cari, Tombol Hapus, 

Tombol Ulang. Pada option-option tertentu seperti pada field 

pemilihan diklat, field Status Kepegawaian, field Jabatan 

Struktural, Bahasa visual basic yang digunakan antara lain : 

Pada saat Administrator melakukan input data dan telah sampai 

pada field pemilihan Diklat Penjejangan terdapat bahasa visual 

basic yang digunakan untuk melakukan pemilihan field sehingga 

menghindari field yang kosong karena tidak sesuai dengan kriteria 

data yang diinput, adapun listing bahasa visual basicnya adalah 

sebagai berikut. 

Private Sub DIKLAT_PENJENJANGAN_Change() 

If DIKLAT_PENJENJANGAN.Text = "Diklat Lain Yang Setara" Then 

NAMA_DIKLAT.Enabled = True 

TAHUN_DIKLAT.Enabled = True 

Else 

If DIKLAT_PENJENJANGAN.Text = "Belum Pernah" Then 

TAHUN_DIKLAT.Enabled = False 

NAMA_DIKLAT.Enabled = False 

Else 

If DIKLAT_PENJENJANGAN.Text = "Diklatpim Tk-I" Then 

TAHUN_DIKLAT.Enabled = True 

NAMA_DIKLAT.Enabled = False 

Else 

If DIKLAT_PENJENJANGAN.Text = "Diklatpim Tk-II" Then 

TAHUN_DIKLAT.Enabled = True 

NAMA_DIKLAT.Enabled = False 

Else 

If DIKLAT_PENJENJANGAN.Text = "Diklatpim Tk-III" Then 

TAHUN_DIKLAT.Enabled = True 

NAMA_DIKLAT.Enabled = False 

Else 

If DIKLAT_PENJENJANGAN.Text = "Diklatpim Tk-IV" Then 

TAHUN_DIKLAT.Enabled = True 

NAMA_DIKLAT.Enabled = False 

 

End If 

End If 
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End If 

End If 

End If 

End If 

End Sub 

Kemudian berlanjut kepada field berikutnya yaitu field Status 

Kepegawaian dimana saat melakukan penginputan Administrator 

diharuskan melakukan pemilihan beberapa opsi, yang nantinya 

akan berhubungan dengan field selanjutnya, yaitu field Instansi 

Asal. Adapun listing visual basicnya adalah sebagai berikut. 

Private Sub STATUS_KEPEGAWAIAN_Change() 
If STATUS_KEPEGAWAIAN.Text = "CPNS" Then 

INSTANSI_ASAL.Enabled = False 

Else 

If STATUS_KEPEGAWAIAN.Text = "PNS" Then 

INSTANSI_ASAL.Enabled = False  

Else 

If STATUS_KEPEGAWAIAN.Text = "PNS DPK DARI DEPARTEMEN 

LAIN" Then 

INSTANSI_ASAL.Enabled = True 

Else 

If STATUS_KEPEGAWAIAN.Text = "PNS DPK KE DEPARTEMEN LAIN" 

Then 

INSTANSI_ASAL.Enabled = True 

End If 

End If 

End If 

End If 

 

End Sub  

 

Field Jabatan Struktural di gunakan untuk melakukan penginputan 

jenis jabatan struktural pegawai bersangkutan, terdapat pemilihan 

dengan menggunakan fasilitas Combo Box, berupa “Dosen”, “Non 

Dosen PNS”, “Tenaga Non PNS/Non Dosen”. Ketiga opsi tersebut 

akan mempengaruhi 3 field yang tersusun secara horizontal di 

bawahnya. 3 field horizontal tersebut berguna sebagai data 

tambahan (keterangan) yang lebih mendetail atas jabatan struktural 
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yang sedang dipegang oleh pegawai yang bersangkutan. Untuk hal 

ini kemudian diperlukan lagi listing bahasa pemograman tambahan 

agar data yang diinput lebih terjamin kevalidannya. Adapun listing 

bahasa pemrogramannya adalah sebagai berikut. 

Private Sub JABATAN_STRUKTURAL_Change() 

If JABATAN_STRUKTURAL.Text = "Dosen" Then 

DOSEN.Enabled = True 

NON_DOSEN_PNS.Enabled = False 

NON.Enabled = False 

Else 

If JABATAN_STRUKTURAL.Text = "Non Dosen PNS" Then 

DOSEN.Enabled = False 

NON_DOSEN_PNS.Enabled = True 

NON.Enabled = False 

Else 

If JABATAN_STRUKTURAL.Text = "Tenaga Non PNS/Non Dosen" Then 

DOSEN.Enabled = False 

NON_DOSEN_PNS.Enabled = False 

NON.Enabled = True 

End If 

End If 

End If 

End Sub  

d. Merancang Form Data Petugas 

Form entry Data Petugas berfungsi untuk menginput data petugas 

yang bertugas untuk melakukan kegiatan penginputan data pegawai 

pada prorgram ini atau biasa dipanggil Administrator. Penggunaan 

form ini selain sebagai suatu formalitas bagi program, juga 

berfungsi sebagai otorisasi khusus, karena nantinya hanya Petugas 

yang memiliki kode petugas lah yang dapat mengoperasikan dan 

menginput data kepegawaian.  

Di bawah ini adalah bentuk form Data Petugas. 
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Gambar 5.4. Form Data Petugas 

e. Merancang Laporan 

Untuk proses penginputan data pegawai terdapat beberapa Laporan 

yang akan dihasilkan dari penginputan data yang dilakukan melalui 

Form Data Pegawai. Beberapa laporan yang akan dibuat 

diantaranaya adalah sebagai berikut.  

1) DATA PEGAWAI LENGKAP 

Pada penyusunan Laporan Data Pegawai Lengkap, di 

dasarkan pada Query Data Pegawai yang merupakan 

gabungan antara Tabel Pegawai dan Tabel Petugas. Adapun 

field-fieldnya terdiri sebagai berikut.  

Tabel 5.4. Query Data Pegawai Lengkap  

Field Name Tabel 

Kode_Petugas Data Petugas 

Tanggal_Input Data Pegawai 

NIP Data Pegawai 

Nama Data Pegawai 
Gelar_Depan Data Pegawai 

Gelar_Belakang Data Pegawai 

Tanggal_Lahir Data Pegawai 

Tempat_Lahir Data Pegawai 

Jenis_Kelamin Data Pegawai 
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Status_Keluarga Data Pegawai 

Agama Data Pegawai 

Golongan_Darah Data Pegawai 

Pendidikan_Terakhir Data Pegawai 

Nama_Sekolah Data Pegawai 

Tahun_Lulus Data Pegawai 

Fakultas Data Pegawai 

Jurusan Data Pegawai 

Program_Studi Data Pegawai 

Diklat_Penjenjangan Data Pegawai 

Tahun_Diklat Data Pegawai 

Nama_Diklat Data Pegawai 

Unit Kerja (Jurusan) Data Pegawai 

Status_Kepegawaian Data Pegawai 

Instansi_Asal Data Pegawai 

Jabatan_Struktural Data Pegawai 

Dosen Data Pegawai 

Non Dosen PNS Data Pegawai 

Non PNS/ Non Dosen Data Pegawai 

Golongan Data Pegawai 

TMT Golongan  Data Pegawai 

Masa Kerja Golongan Data Pegawai 

Nama Jabatan Data Pegawai 

TMT Jabatan Data Pegawai 

Nama Jabatan Fungsional Data Pegawai 

TMT Jabatan Fungsional Data Pegawai 

Bidang Keahlian 1 Data Pegawai 

Bidan Keahlian 2 Data Pegawai 

Sumpah Pegawai Data Pegawai 

Tahun Sumpah Data Pegawai 

Nomor Karis/Karsu Data Pegawai 

Prajabatan Data Pegawai 

Tahun   Data Pegawai 

Nomor Karpeg Data Pegawai 

Taspen Data Pegawai 

Nomor Askes Data Pegawai 

Alamat Rumah Data Pegawai 

Kota Data Pegawai 

Kode Pos Data Pegawai 
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Propinsi Data Pegawai 

Telepon  Data Pegawai 

  

Tampilan Laporan Data Pegawai Lengkap Adalah Sebagai 

Berikut. 

 

Gambar 5.4. Laporan Data Pegawai Lengkap  

 

2) Laporan Data Pegawai Per Bulan Tahun 

Terdapat beberapa kriteria yang harus disusun dalam 

laporan kepegawaian untuk memudahkan pihak-pihak yang 

berkepentingan mendapatkan data kepegawaian yang 

diperlukan. Perlakuan serupa juga penulis gunakan untuk 

memberikan filter atas data yang diperlukan dengan 

menuliskan program sederhana ke dalam kriteria yang 

diperlukan. Untuk menampilkan laporan ini, maka 

diperlukan sebuah penyusunan Query yang serupa seperti 

pada Query Data Pegawai Lengkap, tetapi ditambah dengan 

kriteria tertentu sebagai fasilitas filter data.  
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Tabel 5.5.Query Data Pegawai Bulan Tahun  

Field Name Tabel 

Kode_Petugas Data Petugas 

Tanggal_Input Data Pegawai 

NIP Data Pegawai 

Nama Data Pegawai 
Gelar_Depan Data Pegawai 

Gelar_Belakang Data Pegawai 

Tanggal_Lahir Data Pegawai 

Tempat_Lahir Data Pegawai 

Jenis_Kelamin Data Pegawai 

Status_Keluarga Data Pegawai 

Agama Data Pegawai 

Golongan_Darah Data Pegawai 

Pendidikan_Terakhir Data Pegawai 

Nama_Sekolah Data Pegawai 

Tahun_Lulus Data Pegawai 

Fakultas Data Pegawai 

Jurusan Data Pegawai 

Program_Studi Data Pegawai 

Diklat_Penjenjangan Data Pegawai 

Tahun_Diklat Data Pegawai 

Nama_Diklat Data Pegawai 

Unit Kerja (Jurusan) Data Pegawai 

Status_Kepegawaian Data Pegawai 

Instansi_Asal Data Pegawai 

Jabatan_Struktural Data Pegawai 

Dosen Data Pegawai 

Non Dosen PNS Data Pegawai 

Non PNS/ Non Dosen Data Pegawai 

Golongan Data Pegawai 

TMT Golongan  Data Pegawai 

Masa Kerja Golongan Data Pegawai 

Nama Jabatan Data Pegawai 

TMT Jabatan Data Pegawai 

Nama Jabatan Fungsional Data Pegawai 

TMT Jabatan Fungsional Data Pegawai 

Bidang Keahlian 1 Data Pegawai 

Bidan Keahlian 2 Data Pegawai 
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Sumpah Pegawai Data Pegawai 

Tahun Sumpah Data Pegawai 

Nomor Karis/Karsu Data Pegawai 

Prajabatan Data Pegawai 

Tahun   Data Pegawai 

Nomor Karpeg Data Pegawai 

Taspen Data Pegawai 

Nomor Askes Data Pegawai 

Alamat Rumah Data Pegawai 

Kota Data Pegawai 

Kode Pos Data Pegawai 

Propinsi Data Pegawai 

Telepon  Data Pegawai 

BULAN: 

Format([TANGGAL_INPUT];"mmmm") 

[Forms]![F Q DATA 

PEGAWAI PER BULAN 

TAHUN]![BULAN] 

TAHUN: 

Format([TANGGAL_INPUT];"yyyy") 

[Forms]![F Q DATA 

PEGAWAI PER BULAN 

TAHUN]![TAHUN] 

 

Dan untuk menampilkannya diperlukan form tambahan 

yang akan terintegrasi dengan form induk (Form Input Data 

Pegawai). Form bantuan ini dinamakan Form F Q Data 

Pegawai Per Bulan Tahun. Adapun tampilannya adalah 

sebagai berikut. 

 

Gambar 5.5. F Q Data Pegawai Per Bln Thn 
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Kemudian Form di atas akan menampilkan hasil sebuah 

laporan yang telah difilter sesuai dengan kriteria yang telah 

dicantumkan sebelumnya. 

 

 Gambar 5.6. Laporan Data Pegawai Per Bulan Tahun 

 

3) Laporan Data Pegawai Per Dari Sampai 

 Adakalanya saat beberapa pihak yang berkepentingan atas 

data kepegawaian tersebut hanya memerlukan data yang 

diinput pada tanggal sekian hingga tanggal sekian, atau dalam 

artian memberikan jangkauan batasan waktu atas data yang 

diinput. Sehingga untuk melakukan hal tersebut diperlukan lagi 

sebuah query yang sama dengan query sebelumnya, namn 

terdapat penambahan kriteria yang diperlukan. Adapun query 

tersebut adalah sebagai berikut.  
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Tabel 5.6.Query  Data Pegawai Per Dari Sampai  

Field Name Tabel 

Kode_Petugas Data Petugas 

Tanggal_Input: >=[forms]![F Q DATA PEGAWAI 

PER DARI SAMPAI]![DARI] And <=[forms]![F Q 

DATA PEGAWAI PER DARI 

SAMPAI]![SAMPAI] Data Pegawai 

NIP Data Pegawai 

Nama Data Pegawai 
Gelar_Depan Data Pegawai 
Gelar_Belakang Data Pegawai 

Tanggal_Lahir Data Pegawai 

Tempat_Lahir Data Pegawai 

Jenis_Kelamin Data Pegawai 

Status_Keluarga Data Pegawai 

Agama Data Pegawai 

Golongan_Darah Data Pegawai 

Pendidikan_Terakhir Data Pegawai 

Nama_Sekolah Data Pegawai 

Tahun_Lulus Data Pegawai 

Fakultas Data Pegawai 

Jurusan Data Pegawai 

Program_Studi Data Pegawai 

Diklat_Penjenjangan Data Pegawai 

Tahun_Diklat Data Pegawai 

Nama_Diklat Data Pegawai 

Unit Kerja (Jurusan) Data Pegawai 

Status_Kepegawaian Data Pegawai 

Instansi_Asal Data Pegawai 

Jabatan_Struktural Data Pegawai 

Dosen Data Pegawai 

Non Dosen PNS Data Pegawai 

Non PNS/ Non Dosen Data Pegawai 

Golongan Data Pegawai 

TMT Golongan  Data Pegawai 

Masa Kerja Golongan Data Pegawai 

Nama Jabatan Data Pegawai 

TMT Jabatan Data Pegawai 

Nama Jabatan Fungsional Data Pegawai 

TMT Jabatan Fungsional Data Pegawai 
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Bidang Keahlian 1 Data Pegawai 

Bidan Keahlian 2 Data Pegawai 

Sumpah Pegawai Data Pegawai 

Tahun Sumpah Data Pegawai 

Nomor Karis/Karsu Data Pegawai 

Prajabatan Data Pegawai 

Tahun   Data Pegawai 

Nomor Karpeg Data Pegawai 

Taspen Data Pegawai 

Nomor Askes Data Pegawai 

Alamat Rumah Data Pegawai 

Kota Data Pegawai 

Kode Pos Data Pegawai 

Propinsi Data Pegawai 

Telepon  Data Pegawai 

 

Sama halnya dengan Laporan Data Pegawai Per Bulan Tahun 

sebelumnya, untuk menampilkan laporan ini diperlukan form 

tambahan yang nantinya diintegrasikan ke form induk. 

Tampilan form tambahan ini adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 5.7. F Q Data Pegawai Per Dari Sampai 

Sehingga jika field-field pada form di atas diisi, maka akan 

menampilkan laporan sebagai berikut. 
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Gambar 5.8 Laporan Data Pegawai Per Dari Sampai 

2. Proses Update Data Pegawai 

Pada proses Update Data pegawai, terdapat beberapa tabel detail yang 

berisi data-data pegawai di luar dari data induk yang telah dibahas 

sebelumnya. Tabel-tabel detail ini nantinya akan berguna sebagai tabel 

bantu dalam pengisian data ke dalam tabel master, sebab tidak semua data 

dapat dimasukkan secara langsung ke dalam tabel master, selain 

membuang waktu, program yang dibuat menjadi tidak efisien karena 

banyaknya data yang harus dimasukkan ke dalam tabel master. Oleh 

karena itu tabel-tabel detail tersebut adalah fragmen-fragmen dari tabel 

master dalam rangka penginputan data pegawai yang jumlahnya terbilang 

banyak.  

a. Merancang Tabel 

Terdapat sebanyak 13 buah tabel detail yang harus dibuat sebagai 

bantuan atas Tabel Master yang telah ada yaitu Tabel Data Pegawai 

dan Tabel Data Petugas. 
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1) Tabel Det Data Anak 

Tabel ini menampung data yang berisi jumlah anak yang 

dimiliki oleh seorang pegawai. Adapun field-fileldnya adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 5.7. Tabel Det Data Anak  

Field Name Data Type Format 

ID AutoNumber   

Tanggal_Input Date/Time   

Kode_Petugas Text 0000 

NIP Text 999999999999999999 

Nama Anak Text   

Jenis_Kelamin 

Lookup 

Wizard "Laki-Laki", "Perempuan" 

Golongan_Darah 

Lookup 

Wizard "O","A","B","AB" 

Agama 

Lookup 

Wizard 
"Islam", "Katholik", "Protestan", "Hindu", 

"Buddha", "Konghucu" 

Tempat_Lahir Text   
Tanggal_Lahir Date/Time   

    Status Lookup 

Wizard 
"Anak Kandung", "Anak Tiri", "Anak 

Angkat" 

Pendidikan 

Lookup 

Wizard 
"S3(setara)","S2(Setara)","S1(Setara)","D

4","D3","D2","D1","SMA","SMP","SD" 

Pekerjaan Text   

 

2) Tabel Det Data DP3 

Tabel ini menampung data yang berisikan nilai dari Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Penilaian ini 

diperlukan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil sebab "untuk 

memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam 

pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan 

sistem prestasi kerja". (Adikusumo, 1998:68) 

Adapun field-field yang disusun adalah sebagai berikut. 
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Tabel 5.8. Tabel Det Data DP3  

Field Name Data Type Format 

ID AutoNumber   

Tanggal_Input Date/Time   

Kode_Petugas Text 0000 

NIP Text 999999999999999999 

Tahun_Penilaian Number   

Nama_Pejabat_Penilai Text   

Jabatan_Pejabat_Penilai Text   

Nama_Atasan_Pejabat_Penilai Text   

Jabatan_Atasan_Pejabat_Penilai Text   
Kesetiaan Number   

    Prestasi_Kerja Number   

Tanggung_Jawab Number   

Ketaatan Number   

Kejujuran Number   

Kerjasama Number   

Prakarsa Number   

Kepemimpinan Number   

 

3) Tabel Det Data Istri/Suami 

Pada tabel ini diisi dengan data-data mengenai pasangan hidup 

pegawai yang telah berstatus Kawin atau pernah melaksanakan 

pernikahan. Jika Pegawai yang bersangkutan berjenis kelamin 

Laki-Laki maka diisi dengan data Istri yang dimilikinya, 

sedangkan bila pegawai yang bersangkutan berjenis kelamin 

Perempuan maka diisi dengan data Suaminya. 

Field-Field yang disusun dalam tabel Det Data Istri/Suami 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.9. Tabel Det Data Istri/Suami  

Field Name Data Type Format 

ID AutoNumber   

Tanggal_Input Date/Time   
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4) Tabel Det Data Keanggotaan Organisasi 

Pada tabel ini diisi dengan riwayat keikut sertaan pegawai yang 

bersangkutan dalam organisasi-organisasi di dalam lingkup 

Politeknik Negeri Samarinda maupun di luar dari lingkup 

Politeknik Negeri Samarinda. 

Field-field yang harus disusun antara lain: 

Tabel 5.10. Tabel Det Data Keanggotaan Organisasi 

Field Name Data Type Format 

ID AutoNumber   

Tanggal_Input Date/Time   

Kode_Petugas Text 0000 

NIP Text 999999999999999999 

Tahun Number   

Nama_Organisasi Text   

Kode_Petugas Text 0000 

NIP Text 

999999999999999

999 

Nama Istri/Suami Text   

Nomor Karis/Karsu Text   

Tempat_Lahir Text   
Tanggal_Lahir Date/Time   

Agama Lookup Wizard 

"Islam", "Katholik", 

"Protestan", "Hindu", 

"Buddha", "Konghucu" 

Golongan_Darah Lookup Wizard "O","A","B","AB" 

Jenis_Kelamin_Istri/Suami Lookup Wizard 

"Laki-Laki", 

"Perempuan" 

Tanggal_Nikah Date/Time   

Tingkat_Pendidikan_Suami/I

stri Lookup Wizard 

"S3(setara)","S2(Setara

)","S1(Setara)","D4","

D3","D2","D1","SMA"

,"SMP","SD" 

Pekerjaan Text   

    Status Lookup Wizard "Istri/Suami Saat Ini", 

"Telah Meninggal 

Dunia", "Cerai" 

    Pejabat_Penanda_Tangan Text   

NIP_Pejabat Text   
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Kedudukan Dalam 

Organisasi Text   
Tanggal_Mulai Date/Time   

Tanggal_Selesai Date/Time   

Nomor_SK Text   

Jabatan_Pembuat_SK Text   

 

5) Tabel Det Data Nilai Penetapan Angka Kredit (P A K) 

Tabel ini berisikan data-data penilaian Angka kredit. Angka 

kredit diperlukan pada proses Mutasi baik mutasi jabatan 

fungsional maupun pangkat bagi seorang pegawai.  

Adapun yang field-field yang disusun antara lain: 

5.10 Tabel Det Data Nilai P A K   

Field Name Data Type Format 

ID AutoNumber   

Tanggal_Input Date/Time   

Kode_Petugas Text 0000 

NIP Text 

99999999

99999999

99 

Tanggal_Penilaian Number   

Pendidikan_Dan_Pengajaran Number   
Penelitian Number   

    Pengabdian Pd Masyarakat Number   

Tridharma Perguruan Tinggi Number   

Pendidikan_Dan_Pengajaran B Number   

Penelitian B Number   

    Pengabdian Pd Masyarakat B Number   

Tridharma Perguruan Tinggi B Number   

Nomor_PAK Text   

Pejabat_Pembuat Text   

NIP_Pejabat_Pembuat Text 

99999999

99999999

99 

 

6) Tabel Det Data Tanda Jasa 
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Adalah tabel yang berisi riwayat tanda jasa dan penghargaan 

yang pernah diperoleh oleh Pegawai yang bersangkutan selama 

masa kerjanya di Politeknik Negeri Samarinda. 

Field-field yang disusun adalah sebagai berikut. 

5.11 Tabel Det Tanda Jasa  

Field Name Data Type Format 

ID AutoNumber   

Tanggal_Input Date/Time   

Kode_Petugas Text 0000 

NIP Text 

99999999999

9999999 
Nama_Tanda_Jasa_/_Pengharga

an Text   
Tanggal_Perolehan 

_Penghargaan Date/Time   
Nomor Text   

    Negara_/_Instansi_Pemberi Text   

Jabatan_Pemberi Text   

 

   7) Tabel Det Hukuman Disiplin 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan analisis yang dikemukakan di atas maka dalam poin B 

mengenai pembahasan akan menjabarkan mengenai struktur program, entry data 

dan  transaksi, serta prosedur menjalankan aplikasi. 

1. Struktur Program 

Dalam struktur program ini, terdapat menu utama yang memiliki beberapa 

sub menu. Sub menu ini terdiri dari entry data, transaksi, laporan dan 

keluar. Pada sub menu entry data terdapat menu pegawai, yang terdiri atas 

beberapa sub data, yaitu Data Pegawai, entry Data Anak, Data DP3, Data 
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Istri/Suami, Data Riwayat Organisasi, Data Nilai P A K, Data Tanda Jasa, 

Data Hukuman, Data Mutasi Jabatan Fungsional, Mutasi Pangkat, Data 

Pendidikan Formal, Data Pendidikan Informal, Data Diklat dan Pelatihan, 

Data Seminar, Data Tugas Ijin Belajar, Data Petugas,  dan kembali. Pada 

sub menu transaksi terdapat menu transaksi update data pegawai, transaksi 

mutasi, transaksi pemberhentian pegawai dan kembali. Pada sub menu 

laporan terdiri dari menu laporan berkas-berkas dan menu laporan kartu-

kartu. Dalam menu laporan berkas-berkas terdapat beberapa menu yakni 

laporan database pegawai, database petugas, database perawat, database 

petugas, laporan registrasi pasien, pasien keluar, laporan rekam medik dan 

kembali. Menu laporan finansial yaitu laporan pendapatan, penerimaan kas, 

kunjungan dokter, asuhan keperawatan, pemakaian obat, layanan medis dan 

kembali. Adapun fungsi dari sub menu kembali ialah untuk menuju menu 

utama dan apabila ingin mengakhiri program tersebut klik menu keluar. 

Struktur program rawat inap dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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MENU UTAMA

TRANSAKSI

 TRANSAKSI

ENTRY DATA

ENTRY DATA

KELUAR 

APLIKASI

KELUAR 

APLIKASI

LAPORAN

 LAPORAN

PEGAWAI

 

TRANSAKSI UPDATE 

DATA PEGAWAI

 

TRANSAKSI MUTASI

 

TRANSAKSI 

PEMBERHENTIAN

 

KEMBALI KE MENU 

UTAMA

 

LAPORAN DATA 

PEGAWAI

 

LAPORAN DATA 

PETUGAS

 

LAPORAN DATA 

ANAK

 

LAPORAN DATA 

DP3

 

LAPORAN DATA 

ISTRI/SUAMI

 

KARTU-KARTU

 

BERKAS-

BERKAS

 

LAPORAN DATA 

ORGANISASI

 

LAPORAN 

TANDA JASA

 

SURAT 

HUKUMAN

 

SURAT 

PERMUTASIAN

 

LAPORAN IJIN 

BELAJAR

 

KARTU PEGAWAI

 

KARTU ISTRI

 

KARTU SUAMI

 

KARTU 

KELUARGA

 

KARTU TASPEN

 

KARTU ASKES

 

KEMBALI KE 

MENU UTAMA

 

KEMBALI KE 

MENU UTAMA

 

ANAK

 

DP3

 

ISTRI/SUAMI

 

ORGANISASI

 

NILAI P A K 

 

TANDA JASA

 

HUKUMAN

 

MUTASI 

JABATAN

 FUNGSIONAL

MUTASI 

PANGKAT

 

PEND FORMAL

 

PEND INFOMAL

 

DIKLAT DAN 

PELATIHAN

 

SEMINAR

 

TUGAS/IJIN 

BELAJAR

 

KEMBALI KE 

MENU UTAMA

 

PETUGAS

 

 

Gambar 5.9 Struktur Menu Utama 

  

2. Data Entry  

Data entry adalah fasilitas untuk memasukkan data ke dalam tabel. Ada 

tujuh buah data entry yang dibuat yaitu : 

a. Entry Data Pegawai 

Entri data pasien adalah fasilitas untuk memasukkan data pegawai 

yang sebelumnya telah mengisi datanya pada formulir pendaftaran. 

Adapun bentuk entry data yang digunakan tampak pada gambar 5.3 

Form Data Pegawai. Untuk memasukkan dan mengubah data, operator 

menggunakan tombol input baru, cari data serta , refresh data.  

b. Entry Data Petugas 
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Entri data petugas adalah fasilitas untuk memasukkan data petugas 

yang bertugas sebagai administrator atau user pengguna program ini 

atau melakukan perubahan data sebelumnya. Untuk memasukkan dan 

mengubah data, operator menggunakan tombol input baru, cari data 

serta, refresh data.  

c. Entry Data Anak 

Entri data Anak adalah fasilitas untuk memasukkan data Anak yang 

dimiliki oleh seorang pegawai atau untuk mengubah data sebelumnya.. 

Untuk memasukkan dan mengubah data, operator menggunakan 

tombol input baru, cari data serta, refresh data.  

d. Entry Data DP3 

Entri data DP3 digunakan untuk memasukkan data penilaian DP3 

maupun untuk melakukan perubahan data sebelumnya. Untuk proses 

penginputan data operator terlebih dahulu mengklik tombol baru 

kemudian masukkan data yang mengalami perubahan. Kemudian klik 

tombol untuk refresh data. 

e. Entry Data Istri/Suami 

Entry Data Istri/Suami digunakan untuk memasukkan data Istri atau 

Suami yang dimiliki oleh seorang pegawai atau melakukan 

pembaharuan atas data yang telah ada. Untuk memasukkan dan 

mengubah data, operator menggunakan tombol input baru, cari data 

serta, refresh data. 

 

f. Entry Data Keanggotaan Organisasi 
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Entry data keanggotaan organisasi digunakan untuk memasukkan data 

keikut sertaan dalam organisasi seorang pegawai baik dalam lingkup 

Politeknik Negeri Samarinda maupun juga diluar lingkup Politeknik 

Negeri Samarinda. Untuk memasukkan dan mengubah data, operator 

menggunakan tombol input baru, cari data serta, refresh data. 

g. Entry Data Nilai Penetapan Angka Kredit (P A K)  

Entry ini digunakan sebagai dasar dalam permutasian pegawai baik 

permutasian jabatan fungsional maupun mutasi kepangkatan. Form ini 

digunakan saat form telah dibuka dan isi pada kolom dan baris yang 

diperlukan. Setelah selesai melakukan penambahan atau perubahan, 

tutup kembali form dengan menekan tombol tutup. 

h. Entry Data Tanda Jasa 

Entry ini digunakan untuk memasukkan data-data atas berbagai tanda 

jasa maupun penghargaan yang pernah diterima oleh seorang pegawai 

selama terdaftar sebagai pegawai di lingkungan Politeknik negeri 

Samarinda. 

i. Entry Data Hukuman Disiplin 

Entry ini digunakan untuk mencatat Hukuman atas tindakan indispliner 

yang dilakukan oleh seorang pegawai. Pada form ini secara otomatis 

program akan mengumpulkan pegawai-pegawai yang telah 

mendapatkan Surat Peringatan tetulis I, II, dan III. Untuk melakukan 

proses penambahan dan perubahan terdapat tombol-tombol bantu 

navigasi seperti tombol tambah, tombol simpan, tombol hapus, tombol 

cari, dan tombol tutup untuk keluar dari form. 
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C. Penerapan 

Langkah-langkah untuk menjalankan aplikasi dengan menggunakan 

software microsoft office access adalah sebagai berikut : 

a. Klik start pada lembar kerja windows dan pilih program microsoft 

access lalu pilih File|Open dan cari dimana file aplikasi ini disimpan. 

Cara lainnya ialah cari dimana file aplikasi ini disimpan kemudian buka 

file ini dengan cara klik kiri dua kali (double click). 

b. Klik menu data pegawai untuk melakukan proses pendaftaran data 

pegawai ke dalam sistem. Secara otomatis sistem akan melakukan 

pencarian atas Nomor Induk Pegawai yang tersimpan di dalam 

databasenya. Jika Nomor Induk Pegawai yang dimasukkan belum 

terdaftar di dalam sistem maka anda dapat melakukan proses 

pendaftaran. Namun jika Nomor Induk Pegawai tersebut telah terdaftar 

di dalam sistem, maka Administrator dapat melakukan proses edit data. 

c. Pencatatan atas berbagai macam data tambahan dan data pendukung 

atas pegawai dapat dibuka pula melalui menu utama. Seperti yang 

penulis telah jelaskan pada bab 5 bahwa penggunaan tabel-tabel detail 

adalah untuk mengefisienkan entry data yang terjadi di dalam tabel atau 

form master.  

d. Klik salah satu menu database pegawai, petugas, atau form-form detail 

jika ingin melakukan pengeditan atau menambah data baru. Dengan 

menekan tombol tambah jika mengisi data baru dan klik tombol refresh 

jika telah selesai. Kemudian tutup kembali form. 
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e. Untuk melihat laporan maka klik laporan yang diperlukan dari beberapa 

menu laporan yang disediakan pada menu bar atau menu utama. 

f. Untuk kembali ke menu utama, maka klik tombol kembali yang tersedia 

di setiap form. 

g. Untuk memadatkan atau merapikan database yang telah dibuat pilih 

Tools|Compact And Repair Database, maka besar  aplikasi yang dibuat 

akan berkurang dan hal ini akan mempercepat proses membuka aplikasi 

jika aplikasi ini dijalankan lagi. 

h. Untuk memisahkan database agar aplikasi dapat digunakan tidak dengan 

single user, maka gunakan proses spliter data dengan cara mengklik 

menu yang ada pada Tools|Database Splitter. Hal ini digunakan jika 

database digunakan secara bersama-sama dengan user yang banyak. 

i. Untuk mengakhiri program aplikasi ini pilih tombol keluar pada menu 

utama atau menu File | Keluar pada menu bar.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab V, maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem informasi terpadu administrasi kepegawaian 

Poilteknik Negeri Samarinda dengan menggunakan Microsoft Access dapat 

diimplementasikan. Dengan penerapan aplikasi microsoft access ini akan 

didapat kemudahan dalam melakukan proses kegiatan administrasi data 

pegawai dengan berbagai macam kriteria dan keluaran sesuai dengan yang 

diinginkan dalam proses Pendaftran Data Pegawai, Pembaharuan (Update) 

Data-data kepegawaian, Permutasian Jabatan Fungsional dan Kepangkatan, 

serta Pemberhentian Pegawai dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dalam lingkup kepegawaian Politeknik Negeri 

Samarinda. 

 

E. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis ingin 

menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak 

Politeknik Negeri Samarinda, yaitu : 

1. Sebaiknya petugas yang menjalankan aplikasi ini adalah orang yang 

mampu menjalankan komputer dengan penguasan Microsoft Office 

yang baik. 
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2. Dalam proses entry data sebaiknya dilakukan dengan ketelitian dan 

kehati-hatian, hal ini dimaksudkan agar data yang telah diinput adalah 

data yang valid dan benar.  
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