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ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menjadi sebuah tantangan untuk sebuah
instansi, baik swasta maupun pemerintah. Kantor dinas pemerintah di bidang penuntutan, yaitu Kejaksaan
Tinggi Kalimatan Selatan memiliki pegawai negeri sipil, pegawai honorer dan tenaga magang yang cukup
banyak, sehingga kaitannya dengan sistem monitoring absensi, penggajian dan penilaian khususnya pegawai
honorer dan tenaga magang diperlukan sebuah sistem informasi manajenem yang dapat menjawab berbagai
permasalahan yang muncul dalam kegiatan operasionalnya. Adapun sistem manajemen pegawai honorer dan
tenaga magang yang berjalan saat ini pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan adalah sistem manajemen
manual menggunakan Microsoft office (word dan excel) dengan pengawasan oleh staf kepegawaian dan kepala
masing-masing bidang dimana pegawai honorer dan tenaga magang ditempatkan.

Dari permasalahan tersebut muncul gagasan untuk membuat sebuah Aplikasi manajemen dan kinerja,
pegawai honorer dan tenaga magang berbasis WEB yang mampu membantu meningkatkan kinerja pegawai
sehingga meningkatkan mutu layanan dinas. Bahasa pemrograman yang digunakan, yaitu PHP native, dan untuk
database-nya menggunakan MySQL.

Dengan adanya aplikasi ini semoga dapat memudahkan pekerjaan bagian kepegawaian dalam proses
manajemen tenaga kerja sehingga menjadi lebih tepat, cepat dan akurat.
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ABSTRACT

The rapid development of information technology is a challenge for an agency, both private and
government. The government office in the field of prosecution, namely the South Kalimatan High Prosecutor's
Office has civil servants, honorer employees and interns are quite numerous, so that in relation to the system of
attendance monitoring, payroll and assessment, especially honorer employees and interns are required a
manajenem information system that can answer various problems that arise in its operational activities. The
management system of honorer employees and interns currently running at the High Prosecutor's Office of
South Kalimantan is a manual management system using Microsoft office (word and excel) with supervision by
staff and the head of each field where honorer employees and interns are placed.

From these problems came the idea to create a management and performance application, honorer
employees and WEB-based interns who are able to help improve employee performance so as to improve the
quality of service. The programming language used, which is PHP native, and for its databases uses MySQL.

With this application hopefully can facilitate the work of staffing in the labor management process so
that it becomes more precise, fast and accurate.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan merupakan instansi milik pemerintah yang memiliki pegawai
negeri sipil, pegawai honorer dan tenaga magang yang cukup banyak, sehingga kaitannya dengan sistem
monitoring absensi, penggajian dan penilaian khususnya pegawai honorer dan tenaga magang diperlukan
sebuah sistem informasi manajenem yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang muncul dalam kegiatan
operasionalnya. Adapun sistem manajemen pegawai honorer dan tenaga magang yang berjalan saat ini pada
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan adalah sistem manajemen manual dengan pengawasan oleh staf
kepegawaian dan kepala masing-masing bidang dimana pegawai honorer dan tenaga magang ditempatkan.

Monitoring absensi pegawai honorer dan tenaga magang menggunakan absensi tanda tangan pada
lembar form yang sudah disediakan setiap pagi di hari kerja. Manajemen penggajian pegawai honorer di
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yaitu, dengan menerima upah langsung dari kepala masing-masing
bidang tempat pegawai honorer ditempatkan tanpa disertakan cetak bukti pembayaran gaji. Sedangkan
pengaruh absensi untuk tenaga magang adalah pada lembar penilaian selama tenaga magang tersebut menjalani
praktek kerja lapangan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

Sistem yang berjalan saat ini memiliki banyak kelemahan, yaitu staf kepegawaian harus melakukan
perhitungan absensi secara manual dari lembar form absensi harian yang ditandatangani oleh pegawai honorer
dan tenaga magang. Selain itu dengan adanya kebijakan sanksi potong gaji untuk pegawai honorer apabila
absen pada hari kerja akan cukup menyulitkan untuk menghitung semua data secara manual setiap bulannya.
Salah satu kelemahan pada sistem ini, Jika ada pegawai honorer atau tenaga magang yang nakal, masih dapat
memanipulasi data kehadirannya karena absensi kehadiran dilakukan dengan manual pada lembar form absensi
dan tidak memiliki back up data. Dengan dibangunnya sistem informasi manajemen dan kinerja, pegawai
honorer dan tenaga magang pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, diharapkan dapat meningkatkan
kualitas manajemen kepegawaian, khususnya pegawai honorer dan tenaga magang, baik dalam aspek
monitoring absensi, penggajian ataupun penilaian. Penerapan manajemen monitoring absensi dengan sistem
baru juga diharapkan memberikan efek yang baik bagi kuantitas absensi pegawai honorer dan tenaga magang.
Penerapan sistem manajemen penggajian yang baru juga diharapkan membuat lebih transparannya sistem
penggajian bagi pegawai honorer.

Beberapa penelitian terkait diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Gerry Aris Munandar, yang
membuat, Rancang Bangun Aplikasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Pada Badan
Kepegawaian dan Diklat Kabupaten. Adapun permasalahan yang ditemukan Pada proses pendataan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan lambat dalam
penginputan di dalam proses pelayanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer dalam pembuatan
laporan dan kegiatan lainnya yang saling berhubungan. (Munandar, 2017)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Moh Taufik, yang membuat, Sistem Informasi Penggajian
Pegawai Honorer Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Menggunakan Visual Basic Net.
adapun permasalahan yang ditemukan Sistem penggajian pegawai honorer masih menggunakan sistem yang
dimasukkan secara manual oleh bagian kepegawaian kemudian dilaporkan kepada bagian keuangan sebagai
bahan pertimbangan untuk menentukan besarnya gaji yang akan diperoleh pegawai tersebut tidak diperhatikan
secara seksama, sehingga dapat terjadi kesalahan dalam perhitungan gaji pegawai honorer. (Taufik, 2017)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lubna Abidah, yang membuat Aplikasi Pengolahan Data
Magang Berbasis Web Framework Laravel pada PT Neuronworks Indonesia. Adapun permasalahan yang
ditemukan pengolahan data magang yang berjalan saat ini, staf yang mengolah data magang harus mengisi
profil, jadwal, dan penilaian peserta magang melalui formulir dokumen yang telah disediakan. Selain itu, untuk
mendapatkan informasi mengenai tugas magang yang harus dilakukan, peserta magang harus menghubungi staf.
Informasi tugas magang yang didapatkan peserta magang dengan menghubungi staf menyebabkan tidak
efisiennya waktu, sedangkan pengisian profil, jadwal dan penilaian peserta magang melalui formulir dokumen
berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan data magang. Pencatatan magang yang masih dilakukan melalui
formulir dokumen memungkinkan terjadinya resiko data tidak akurat (tidak valid). (Abidah, 2016)

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Proses pendataan pegawai honorer dan tenaga magang masih dilakukan secara manual sehingga tidak
efisien dan memiliki resiko kesalahan.

2. Proses absensi pegawai honorer dan tenaga magang masih dilakukan secara manual sehingga tidak efisien
dan memiliki resiko kesalahan.

3. Tidak adanya cetak bukti pembayaran gaji untuk pegawai honorer.



Batasan Masalah
Berdasarkan masalah yang telah di rumuskan terdapat batasan-batasan sebagai berikut:

1. Sistem yang akan dibangun mengambil studi kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
2. Aplikasi hanya membahas tentang pegawai honorer dan tenaga magang pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan

Selatan.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa, merancang dan membuat aplikasi guna

memberikan sarana dan kemudahan untuk melakukan manajemen kepegawaian, pegawai honorer dan tenaga
magang yang berada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari sebuah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Proses pendataan pegawai honorer dan tenaga magang dapat lebih cepat dan efisien karena pengelolaan

data melalui aplikasi.
2. Proses absensi pegawai honorer dan tenaga magang telah tercatat di dalam sistem, sehingga mengurangi

kemungkinan kesalahan
3. Proses pembuatan rekap gaji pegawai honorer sudah terkomputerisasi dengan basis data, sehingga

mengurangi terjadi kesalahan data dalam pembuatan laporan.
4. Adapun, kelebihan aplikasi adalah proses penggajian untuk pegawai honorer menjadi terkomputerisasi atau

melakukan perhitungan otomatis

METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses-proses yang terjadi di Kejaksaan Tinggi

Kalimantan Selatan dalam mengelola data serta penyajian datanya.

Objek Penelitian
Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang pencatatan data petugas dalam melakukan

validasi data.

Metode Pengumpulan Data
1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung kepada suatu obyek yang diteliti
dalam waktu yang singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian.

2. Wawancara (Interview)
Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mangajukan pertanyaan langsung kepada
informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.Teknik pengumpulan data secara
wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian, dengan
wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat
secara detail. Dan dalam kasus ini peneliti langsung bertanya kepada pihak yang berwenang dan
berkompeten untuk menjawab pertanyan seputar masalah yang sedang diteliti

3. Studi kepustakaan (Literature Study)
Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah
yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis,
disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain

Membangun Sistem
1. Analisis Sistem

Analisis permasalahan untuk mengetahui kebutuhan sistem serta menentukan batasan-batasan pada sistem
tersebut sehingga dapat menentukan dengan cara yang efektif dalam menyelesaikan masalah dan dapat
memberi solusi sistem yang diperlukan.

2. Perancangan Sistem
Proses mencari dan merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dialami.

3. Implementasi Program
Dalam implementasi Aplikasi Manajemen Dan Kinerja, Pegawai Honorer Dan Tenaga Magang Pada
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan adalah menggunakan pemrograman PHP dan MySQL.

4. Uji Coba Sistem
Proses uji coba keberhasilan sistem yang dibuat bertujuan untuk mengetahui apakah sistem bekerja sesuai
dengan tujuan yang diharapkan atau tidak.



5. Penyusunan Laporan
Merupakan tahapan akhir yaitu membuat dokumentasi serta pengarsipan terhadap project dimana nanti
semua kegiatan yang telah dilakukan dari awal sampai selesainya pembuatan Aplikasi Manajemen Dan
Kinerja, Pegawai Honorer Dan Tenaga Magang Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dibuat dalam
bentuk laporan tugas akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa prosedur sistem yang berjalan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ialah segala yang

dilakukan hanyalah beracuan dengan pencatatan buku, microsoft word dan excell. Untuk mendeksripsikan
analisis dengan rinci penulis akan menjelaskan pada poin-poin yang terdapat dalam penelitian.

1. Prosedur Pencatatan Data Magang
Mencatat data instansi magang, data peserta, absensi, penilaian, dan sertifikat.

2. Prosedur Pencatatan Data Honorer
Mencatat data bidang honorer, pembimbing, pegawai, kontrak kerja, absensi, dan gaji

3. Prosedur Laporan Bulanan
Pada prosedur laporan bulanan pengelola Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan melakukan laporan
penanggung jawaban setiap awal bulan dengan melaporkan semua yang dilakukan dari awal bulan hingga
akhir bulan.

Rincian prosedur sistem yang berjalan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tersebut tentunya
perlu disempurnakan melalui sistem yang jelas dan terkomputerisasi dalam sebuah penyimpanan data yang
kompatibel. Oleh karena itu penulis mengusulkan sistem baru untuk menyempurkannya kepada dinas terkait
dengan judul “APLIKASI MANAJEMEN DAN KINERJA, PEGAWAI HONORER DAN TENAGA
MAGANG PADA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN”. Sistem ini akan dibangun
menyesuaikan kebutuhan yang ada, dengan menyempurkan prosedur yang berjalan.

Analisis Kebutuhan Sistem
Analisis kebutuhan fungsional mengacu pada panduan akademik, serta observasi langsung selama

penelitian. Sehingga analisis mengacu pada proses bisnis yang sudah ada. Untuk sistem ini menghasilkan
beberapa kebutuhan proses minimal sebagai berikut :

1. Sistem mampu menyediakan menu-menu yang berhubungan dengan kebutuhan operasional.
2. Sistem mampu menampilkan data-data perserta magang ddan pegawai honorer
3. Sistem mampu menampilkan data penggajihan honorer
4. Sistem mampu me-record setiap kali data yang diinput.
5. Sistem mampu menghasilkan laporan terkait segala bentuk kegiatan dengan laporan yang difilter

perbulan.

Hasil Tampilan Aplikasi

Tampilan Halaman Utama



Tampilan Form Input

Tampilan Form Absensi Harian

Tampilan Form Konfirmasi Absensi



Tampilan Laporan

PENUTUP
Kesimpulan

Pembangunan Aplikasi Manajemen Dan Kinerja, Pegawai Honorer Dan Tenaga Magang Pada Kejaksaan
Tinggi Kalimantan Selatan ini merupakan aplikasi pengolahan data yang sedang berjalan. Berbagai
permasalahan yang muncul telah diupayakan untuk ditangani dengan aplikasi yang sudah dirancang. Oleh
karena itu dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan berhasil dibuatnya Aplikasi Manajemen dan Kinerja,
Pegawai Honorer dan Tenaga Magang pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan
menggunakan model waterfall.

2. Penerapan aplikasi dapat membuat pekerjaan bagian administrasi khususnya yang mengatur pegawai
honorer dan tenaga magang menjadi lebih efektif, semua data mengenai manajemen pegawai dapat
diatur dengan baik, serta jika diperlukan laporan dapat disediakan dengan cepat dan tepat

3. Selain itu pegawai honorer juga mendapat kepastian jumlah gaji yang didapat setiap bulannya, juga
disertakan bukti pembayaran gaji

4. Untuk tenaga magang yang telah selesai menjalankan PKL di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
dapat dengan mudah dan cepat meminta laporan-laporan serta sertifikat magang yang diinginkan.

Saran
Adapun beberapa saran yang diusulkan yaitu :

1. Pada penelitan selanjutnya dapat mengembangkan sistem dengan menambahkan beberapa fitur seperti:
backup basis data, sistem multi platform.

2. Sistem pendaftaran mahasiswa PKL online, sehingga dapat mempermudah proses penerimaan peserta
PKL
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