
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Yogyakarta merupakan kota yang dikenal dengan nama Kota 

Pelajar. Salah satu perguruan tinggi yang bergerak dalam bidang 

Kedirgantaraan adalah SekolahTinggiTeknologiAdisutjipto (STTA). 

Perkembangan STTA daritahunketahunberkembang sangat pesat, 

begitu juga perkembangan personel yang saat ini telah mencapai 

diatas 130 karyawan. 

Dengan penambahan dan perkembangannya yang begitu pesat 

tentunya diiringi dengan perkembangan sistem informasi 

manajemen yang terpadu, namun dibidang pengelolaan personel 

masih sering dijumpai berbagai kendala yang sering terjadi, seperti 

halnya keterlambatan dan ketidak akuratan penyajian data 

personel, keterlambatan kenaikan golongan dan juga Kenaikan Gaji 

secara Berkala (KGB), ini semua karena adanya sistem informasi 

manajemen dilakukan sendiri-sendiri secara terpisah (modular). 

Seperti halnya sistem informasi kepegawaian yang sifatnya baru 

menyajikan data riwayat hidup tiap personel STTA,  bersifat 

modular. Begitu juga sistem informasi keuangan berkembang 
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secara terpisah, hanya untuk perhitungan keluar dan masuknya 

keuangan yang bersifat rutin harian. Sistem-sistemmodular 

tersebut perlu di interaksikan dengan sistem yang lain agar dapat 

membentuk informasi yang lengkap. Masing-masing sistem 

modular tersebut perlu adanya teknologi yang mengkomunikasikan 

supaya informasi lengkap dapat diperoleh. 

Faktor keamanan merupakan hal penting dalam 

pengembangan sistem informasi. Data hanya boleh diakses oleh 

pengguna yang tepat (pengguna yang terotentikasi) dan berhak 

(pengguna yang terotorisasi). Konsep web service telah membawa 

sistem semula bersifat individual menjadi sistem yang terintegrasi. 

Pilihan integrasi di level data menjadi bermacam macam, misalnya 

extensible markup language (XML) dan javascript object notation 

(JSON). 

Dengan demikian manajemen informasi kepegawaian dapat 

menyajikan data besarnya kenaikan golongan dilengkapi dengan 

besaran data dari keuangan, begitu juga kenaikan gaji secara 

berkala dapat disajikan melalui sistem informasi kepegawaian 

dengan mengkomunikasikan sistem informasi kepegawaian dan 

keuangan, begitu juga penyajian data dapat disajikan dengan 
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cepat, tepat dan akurat. Sehingga masalah yang timbul tentang 

penyajian data personel, kenaikan golongan dan kenaikan gaji 

berkala yang selama ini mengalami keterlambatan maka tidak akan 

terjadi lagi. 

Makadariitu perlunya penyajianinformasi yang informatif 

dalampengolahan data personel dengan menggunakanteknologi 

Javascript yang berbasis website, untuk dapat mengkomunikasikan 

sistem informasi manajemen yang ada di STTA khususnya Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian dan Sistem Informasi 

Manajemen Keuangan, kedua  program ini  akan terintegrasi 

dengan konsep Interoperabilitas (Interoperability).Untuk 

mewujudkan solusi interoperabilitas membutuhkan sebuah Web 

Service yang akan dibangun dengan Java JavaScript Object 

Notation(JSON) sebagai format pertukaran datanya. JSON 

merupakan suatu format teks pertukaran data yang tidak 

bergantung pada Bahasa pemrograman apapun. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yang 

dihadapi Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTA) yaitu : 
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1. Bagaimana membangun sistem informasi manajemen 

kepegawaian yang dapat di integrasikan dengan sistem 

informasi manajemen keuangan. 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup permasalahan mencakup hal-hal sebagai berikut 

: 

1. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi 

yaitu PHP Hypertext Preprocessor (PHP). 

2. Pertukaran data antar sistem menggunakan format JSON. 

3. Data yang digunakan bersumber dari data karyawan yang telah 

diperoleh dari STTA. 

4. Pengolahan data menghasilkan informasi kenaikan gaji secara 

berkala, dan kenaikan golongan. 

5. Data yang akan diolah, adalah keuangan dan kepegawaian STTA. 

6. Sistem yang dihubungkan adalah sistem informasi manajemen 

keuangan dengan sistem informasi manajemen kepegawaian. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dapat menjembatani 2 sistem antara sistem informasi manajemen 

kepegawaian dengan sistem informasi manajemen keuangan. 


