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ABSTRAK  

 

Proses pendataan data kepegawaian dan rekrutmen SDM yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kalimantan Selatan masih menggunakan system semi manual dengan cara mengumpulkan 

dokumen dan menyimpan data di office, Permasalahan yang terjadi dalam memproses data kepegawaian saat ini 

adalah apabila ada data kepegawaian yang dibutuhkan maka mencarinya satu persatu sehingga membutuhkan 

waktu relatif lama. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Rekrutmen SDM pada Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kalimantan Selatan dibuat agar membantu pegawai membuat data kepegawaian dan 

rekrutmen SDM menjadi cepat, tepat, dan akurat. Hasil rancangan bangun sistem infomasi manajemen 

kepegawaian dan rekrutmen SDM, dapat membantu admin dalam mengelola data kepegawaian dan rekrutmen 

SDM. Melalui proses data kepegawain dan rekrutmen SDM dapat menghasilkan laporan dan menyimpan data  

ke dalam basis data MySQL secara mudah dan cepat sekaligus mengamankan data kepegawaian dan rekrutmen 

SDM tersebut agar tidak bisa di akses semua orang.  
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ABSTRACT 

 

The process of personnel data collection and HR recruitment carried out by the South Kalimantan 

Manpower and Transmigration Office still uses a semi-manual system by collecting documents and storing data 

at the office. one by one so that it takes a relatively long time. The Personnel Management Information System 

and HR Recruitment at the Manpower and Transmigration Office of South Kalimantan was created to help 

employees make personnel data and HR recruitment fast, precise, and accurate. The results of the design and 

development of personnel management information systems and HR recruitment, can assist admins in managing 

personnel data and HR recruitment. Through the process of staffing data and HR recruitment, you can generate 

reports and store data into the MySQL database easily and quickly as well as the staffing and HR recruitment 

data so you can't access everyone. 
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PENDAHULUAN  

Perkembangan teknologi hingga saat ini sangat banyak membawa manfaat dan menghasilkan 

kemudahan serta membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan untuk melakukan pengelolaan 

data secara sistemis pengolahan data statistik, sehingga komputer merupakan salah satu alat bantu wajib dimiliki 

disetiap pekerjaan. 

Pemanfaatan teknologi informasi pada sebuah instansi pemerintahan semakin dibutuhkan dalam 

meningkatkan pelayanan sektor untuk mendukung peran pemerintah dalam pelayanan, karena perkembangan  

teknologi sangat pesat menuntut suatu instansi untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat. 

Dengan adanya suatu sistem informasi yang sudah terintegrasi untuk pengelolaan data akan mempermudah 

kinerja suatu instansi. 

Untuk mengoptimalkan kinerja suatu organisasi atau instansi pemerintahan dibutuhkan produktivitas. 

Produktivitas penting sebagai ukuran keberhasilan pengoptimalisasian sumber daya suatu organisasi atau 

instansi. Pemerintah selalu berusaha untuk menciptakan pelayanan dengan kinerja yang baik dan efektif, 

pemerintah harus mampu mengoptimalkan kualitas salah satunya di bidang si. 
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Saat ini data kepegawaian dan rekrutmen SDM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan 

Selatan masih melakukan pendataan dengan semi manual sehingga membutuhkan waktu yang lama dan kurang 

efesien dalam pengelolaan data kepegawaian selain itu, sering terjadi kesalahan dalam pencarian data 

kepegawaian. 
 

METODE  
Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ada metode dengan model waterfall yang terdiri dari : 

Analisis, Desain, Pengkodean, Testing (Pengujian).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Bandarmasih terutama di Departemen Teknologi Informasi (IT) 

didapatkan hasil dari penelitian tersebut, berikut ini hasil dari implementasi aplikasi yang dibuat : 

1. Activity Diagram Login 

 

 

Gambar 1. Activity Diagram Login 

 
2. Activity Diagram Proses Login 

 

 

Gambar 2. Activity Diagram Proses Login 

 



3 

 

3. Class Diagram 

 

 

Gambar 3. Class Diagram 

 

4. Tampilan Data Pegawai 

 

 

Gambar 4. Tampilan Data Pegawai 
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5. Tampilan Data Divisi 

 

 

Gambar 5. Tampilan Data Divisi 

Tampilan laporan merupakan hasil dari suatu sistem berbentuk format laporan data yang dihasilkan 

oleh sistem. Tampilan yang di implementasikan dengan menggunakan bahasa pemograman PHP pada Aplikasi 

Pendataan Sistem Informasi sebagai berikut : 

 
A. Laporan Data Pegawai 

 

 

 
Gambar 6. Tampilan Data Pegawai 

 

 

 

 

 
B. Laporan Data Divisi 
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Gambar 6. Tampilan Data Divisi 

 
 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksakan di kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Selatan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Memberikan keuntungan kompetitif bagi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan 

Selatan secara keseluruhan dengan waktu yang cepat karna pendataan pegawai tidak manual lagi. 

2. Aplikasi ini dibangun dalam bentuk web ini sangat membantu pihak kantor dalam pendataan 

kepegawaian dan rekrutmen SDM secara cepat dan tepat. 

3. Dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Rekrutmen SDM pada Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kalimantan Selatan, maka seluruh rangkaian proses kepegawaian dapat berjalan dengan 
efektif dan efesien karna system didukung dengan laporan yang baik dapat mengenai setiap 
kebutuhan laporan pendataan.  

 

SARAN 

Agar sistem ini adanya saran ini dapat dikembangkan lagi dalam penelitian selanjutnya agar lebih baik 

kedepannya : 

1. Desain tampilan masih sangat sederhana, maka perlu adanya pengembangan untuk desain agar 

pengguna merasa nyaman dan mudah untuk menggunakannya nanti. 

2. Perlu adanya tambahan lagi komponen-komponen yang bisa ditambahkan fitur grafik untuk kehadiran 

pegawai, tunjangan pegawai, dan pendapatan pegawai. 
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