
BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Era globalisasi sekarang ini merupakan era modernisasi yang akan membawa 

negara Indonesia ke arah kemajuan segala bidang terutama bidang teknologi.  

Kemajuan yang ingin dicapai dalam era globalisasi ini adalah kemajuan di bidang 

teknologi informasi yang merupakan kebutuhan setiap negara untuk dapat bersaing 

dan unggul dalam menghadapi era persaingan bebas.  Dengan kemajuan teknologi 

informasi tersebut diharapkan kemakmuran dan kesejahteraan umum rakyat dapat 

dicapai, sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. 

Teknologi informasi sekarang ini sudah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap 

manusia yang menginginkan adanya kemajuan dan perubahan menuju arah kehidupan 

yang lebih baik.  Teknologi informasi ini sendiri dapat merambah berbagai sektor 

kehidupan. Bidang yang dapat dicakup melalui teknologi informasi ini meliputi 

banyak hal, seperti jasa perbankan, keuangan, perdagangan, administrasi 

kepegawaian, transportasi dan lain-lain.  Dengan penerapan teknologi informasi 

secara benar diharapkan dapat membawa perubahan dan kemajuan ke arah yang lebih 

baik, seperti peningkatan kualitas dan produktifitas kerja pegawai, tersedianya 

informasi yang cepat, tepat dan berdaya guna bagi manajemen untuk mengambil 

kebijakan, serta adanya efisiensi penggunaan dana operasional sehingga dapat 

menghemat pengeluaran.   

Dalam mengaplikasikan teknologi informasi ini memerlukan alat bantu yang 

mempunyai kemampuan yang handal serta dapat membantu manusia dalam 

menjalankan aktifitas kerjanya.  Salah satu alat bantu dalam mengaplikasikan 

tuntutan tersedianya teknologi informasi adalah tersedianya komputer beserta 

peralatan pendukungnya.  Sebagai alat bantu, komputer tentu saja tidak dapat berdiri 



sendiri tetapi harus dibantu oleh perangkat pendukung lainnya, baik hardware 

maupun software.   

Dinas Kesehatan Yogyakarta sebagai salah satu institusi dalam struktur 

pemerintah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas untuk 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum.  Pelayanan publik 

didefinisikan sebagai pelayanan yang disediakan untuk kepentingan umum, sebagai 

bentuk tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian tugas Dinas Kesehatan 

berkaitan erat dengan pelayanan untuk kepentingan umum, yang mengharuskan 

institusi ini dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan mampu 

menyediakan informasi yang mudah dicerna.   

Adanya kebijaksanaan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi 

daerah, dengan menyerahkan sebagian aset dan lembaga pemerintah kepada daerah, 

menuntut kesiapan dan kemampuan daerah atau lembaga itu sendiri untuk dapat 

meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya dalam menghadapi era otonomi 

daerah di masa mendatang.  Dengan demikian dibutuhkan suatu sistem atau metode 

yang mampu menampung dan mewadahi kebutuhan tersebut yang disesuaikan 

dengan pertumbuhan organisasi dan kemajuan jaman. 

Sebenarnya Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam pelaksanaan 

kegiatan operasional administrasi keseharian sudah menggunakan komputer sebagai 

alat bantu kerja, tetapi pemanfaatan komputer tersebut belum optimal, dikarenakan 

sistem yang dipergunakan masih bertumpu pada sistem manual dan bukan sistem 

yang terkomputerisasi.  Sehingga dibutuhkan suatu sistem yang mampu dan handal 

untuk meningkatkan kemampuan operasional kepegawaian secara keseluruhan.  Dari 

adanya permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka sebagai pemecahannya 

dibutuhkan suatu sistem komputerisasi yang mampu meningkatkan kemampuan dan 

profesioanlisme kerja.   

 



1.2. Pokok Permasalahan 

Pada penulisan karya tulis ini akan dibahas mengenai komputerisasi sistem 

pengolahan data kepegawaian di Dinas Kesehatan Yogyakarta dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Visual dBase 5.5.  Dinas Kesehatan Yogyakarta, sebagai 

lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pelayanan publik bagi masyarakat 

Yogyakarta tentu memerlukan penanganan administrasi yang teratur, terstruktur dan 

tertata dengan baik.  Salah satu bidang administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan 

Yogyakarta adalah penanganan administrasi bidang kepegawaian.  Jadi dalam karya 

tulis ini akan dibahas mengenai komputerisasi pengolahan data kepegawaian di Dinas 

Kesehatan Yogyakarta. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dinas Kesehatan dalam struktur organisasinya mempunyai bagian-bagian atau 

sub-Dinas yang terdiri dari Perencanaan dan Informasi Kesehatan, Kepegawaian, 

Keuangan, Umum.  Pada penulisan karya tulis ini permasalahan akan dibatasi pada 

Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Kepegawaian Dinas Kesehatan Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta.  Pencatatan data kepegawaian meliputi biodata 

pegawai, keluarga, anak, pendidikan dan latihan yang dijalani pegawai, tunjangan, 

penilaian, Daftar Riwayat Hidup, mutasi atau perpindahan unit kerja, cuti, kenaikan 

pangkat, jabatan dan pensiun pegawai.    

 

1.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan suatu karya tulis membutuhkan data-data sebagai bahan kajian 

atau sebagai patokan bagi pengembangan sistem.  Untuk itu diperlukan metode untuk 

mengumpulkan data.  Adapun  metode pengumpulan data yang  digunakan untuk 

penulisan Sistem Komputerisasi Pengohan Data Kepegawaian  di Dinas Kesehatan 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : 



a. Wawancara  

Wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan pegawai di 

bagian kepegawaian Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.  Wawancara 

ini dilakukan untuk mengetahui prosedur pencatatan administrasi kepegawaian. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati kegiatan orang-orang yang sedang 

melakukan kegiatan pencatatan administrasi kepegawaian di Dinas Kesehatan.  

Observasi yang dilakukan antara lain : 

1. Mempelajari bentuk  berkas – berkas data yang telah ada  

2. Mempelajari spesifikasi format masukan dan format keluaran yang ada 

3. Mempelajari sistem administrasi kepegawaian Dinas Kesehatan. 

c. Studi Literatur 

Kegiatan ini dilakukan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan karya 

tulis ini. 

 

1.5. Sistimatika Penulisan Karya Tulis 

Adapun  sistematika penyusunan  karya tulis yang disusun  ini secara 

keseluruhan  terinci  sebagai berikut : 

BAB I.   PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan  tentang latar belakang permasalahan yang ada, 

pokok masalah,  batasan masalah  metode pengumpulan data dan  

sistematika karya tulis ini. 

BAB II.   LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan menguraikan  tentang administrasi kepegawaian yang 

berjalan di Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarata 

 

 



 

BAB III.  PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini  akan menguraikan tentang gambaran sistem  yang  dibuat, 

penjelasan sistem, perangkat pendukung, perancangan masukan, 

perancangan berkas dan perancangan keluaran. 

BAB IV.  PELAKSANAAN SISTEM 

Pada bab ini akan menguraikan  tentang  spesifiaksi program  dan langkah-

langkah  menjalankan program, pengisian data, perubahan data, menghapus 

data,  laporan data baik  ke printer maupun  monitor  dan keluar dari 

program. 

BAB V.  PENUTUP 

Pada bab ini akan menguraikan  tentang  kesimpulan yang dapat diambil 

dari penulisan karya tulis ini dan saran yang mungkin diberikan. 

 


