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ABSTRAK 

 Perkembangan kebutuhan terhadap informasi semakin pesat, dan menuntut 

perkembangan teknologi informasi yang inovatif. Bantuan teknologi sistem 

informasi online akan membantu aktivitas operasional organisasi mendapat 

infomasi yang lengkap dan akurat dalam waktu yang relatif cepat. Otomatisasi 

sistem dalam pelaksanaan administrasi di instansi pendidikan sangatlah 

diperlukan. Pengguna teknologi informasi dalam sistem operasional administrasi 

Jurusan Teknik Informatika diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajemen. 

Jurusan Teknik Informatika memanfaatkan teknologi informasi  dalam sistem 

informasi absensi. Dengan sistem informasi absensi, data yang pada awalnya 

hanya berupa entrian kertas biasa, bisa dikembangkan menjadi sebuah database 

sistem yang lebih universal misalnya dalam pemberian insentif. Sistem berbasis 

informasi salah satu bentuk implementasi dari kebutuhan informasi yang cepat, 

akurat dan dinamis. Salah satu bentuk dari sistem informasi yang berkembang dan 

banyak diimplementasikan adalah sistem pendukung keputusan. Sistem 

Pendukung Keputusan dipergunakan oleh para pengambil keputusan dalam hal 

menentukan jumlah tunjangan dan insentif karyawan berdasarkan kriteria 

penilaian yang telah ditentukan. Sistem Penilaian adalah sistem atau sekumpulan 

unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi nilai dari suatu objek.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan analisis studi kasus, karena 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan dari pemanfaatan data 

absensi melalui rancangan sistem pendukung keputusan yang diharapkan mampu 

menghasilkan informasi yang bermanfaat dengan tingkat efisien dan efektifitas 

yang lebih baik. Penelitian studi kasus digunakan karena sesuai dengan tujuan 

penelitian yang ingin memecahkan masalah terkait dengan penentuan nilai 

tunjangan dan insentif karyawan pada Jurusan Teknik Informatika ITS.  

Proses penentuan nilai tunjangan dan insentif karyawan yang selama ini 

masih berjalan secara manual oleh bagian keuangan, dengan data yang diperoleh 

secara manual dari bagian kepegawaian dirasa kurang efektif dan efisien. Dengan 

demikian dapat diusulkan pengembangan sistem operasional pemberian tunjangan 

dengan menggunakan aplikasi sistem pendukung keputusan dalam menentukan 

nilai tunjangan dan insentif karyawan. Sehingga menciptakan adanya kelancaran 

dalam proses pemberian tunjangan dan insentif di Jurusan Teknik Informatika 

ITS. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi Absensi, Sistem Pendukung Keputusan, 

Sistem Pemberian Insentif.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan kebutuhan terhadap informasi semakin pesat, dan menuntut 

perkembangan teknologi informasi yang inovatif. Sebagian besar organisasi mulai 

menyesuaikan diri dengan mempersiapkan organisasi menuju proses pengolahan 

data secara terkomputerisasi. Kemajuan teknologi komputer dan telekomunikasi 

yang begitu cepat, semakin mengukuhkan keberadaan bidang informasi tersebut. 

Peningkatan kuaitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi yang tepat, 

guna untuk mendukung terciptanya kinerja organisasi yang optimal sangatlah 

dibutuhkan. Ketersediaan data dan informasi menjadi sangat penting untuk 

menjawab tantangan tersebut.  Bantuan teknologi sistem informasi online akan 

membantu aktivitas operasional organisasi mendapat infomasi yang lengkap dan 

akurat dalam waktu yang relatif cepat.  

 Otomatisasi sistem dalam pelaksanaan operasional administrasi di instansi 

pendidikan sangatlah diperlukan. Penggunaan teknologi informasi yang lebih 

canggih dapat membantu Instansi Pendidikan dalam mengatasi berbagai 

permasalahan yang ada. Salah satunya berupa sistem informasi akademik (SIM 

Akademik). Sistem informasi akademik dapat memberi kemudahan bagi dosen 

dan mahasiswa, serta karyawan administrasi dalam proses operasional pendidikan. 

Mulai dari pelaksanaan perwalian, entry nilai mata kuliah sampai update data nilai 

mata kuliah yang di program mahasiswa secara online langsung oleh user yang  
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memiliki login. Selain SIM Akademik, Jurusan Teknik Informatika juga 

memanfaatkan teknologi informasi di dalam sistem informasi absensi. Sistem 

informasi absensi digunakan  untuk mengolah data absensi kehadiran dosen dan 

karyawan dalam menentukan tunjangan dan insentif yang akan diterima. 

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Jurusan Teknik 

Informatika ITS banyak dipengaruhi oleh tuntutan pengguna yang menginginkan 

sistem penelusuran informasi cepat, tepat dan mudah. Pengguna teknologi 

informasi dalam sistem operasional administrasi Jurusan Teknik Informatika 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja Jurusan. Sistem informasi menjadi salah 

satu faktor yang sangat menentukan kesuksesan pengelolaan entitas modern yang 

kompetitif. Sistem yang berbasis informasi pada dasarnya adalah salah satu 

bentuk implementasi dari kebutuhan informasi yang mengharuskan sistem 

menangani kebutuhan informasi tersebut secara cepat, akurat dan dinamis. 

 Saat ini absensi yang ada di Jurusan Teknik Informatika dilakukan secara 

double yaitu, fingerprint dari sistem informasi absensi terpusat di ITS dan secara 

manual dilakukan secara intern. Sistem informasi absensi yang terpusat di ITS 

tidak memberikan keuntungan yang berarti bagi jurusan dalam pelaksanaan 

adminitrasinya, dikarenakan sistem belum dapat diakses secara langsung oleh 

bagian kepegawaian masing-masing unit. Sistem absensi yang dilakukan secara 

manual oleh pihak Jurusan Teknik Informatika tidak efektif dan berdampak 

kurang efisien. Dalam memperhitungkan jumlah tunjangan uang makan dan 

insentif yang diterima oleh dosen dan karyawan dilakukan secara manual 

berdasarkan data rekap absensi. Hal tersebut membutuhkan waktu dan tenaga 
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yang tidak sedikit, serta keakuratan dan ketepatan data yang dihasilkan 

kemungkinan terjadi kesalahan akibat dari human error. Sistem informasi absensi 

merupakan salah satu sarana penunjang untuk mewujudkan informasi yang cepat 

dan tepat. Dengan adanya sistem informasi absensi maka data yang pada awalnya 

hanya berupa entrian kertas biasa, bisa dikembangkan menjadi sebuah data dalam 

sistem yang lebih universal misalnya dalam pemberian insentif. 

 Teknologi informasi yang terintegrasi, diharapkan mampu menghasilkan 

informasi yang bermanfaat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. 

Salah satu bentuk dari sistem informasi yang berkembang dan banyak 

diimplementasikan pada sistem yang berbasis informasi adalah sistem pendukung 

keputusan. Sistem Pendukung Keputusan diperkenalkan pertama kali oleh 

Michael S. Scoott Morton pada tahun 1970-an dengan istilah Management 

Decision System (Sparague & Watson, 1993). Sistem Pendukung Keputusan 

(Decision Support System) adalah sistem yang menyediakan model analisis atau 

perangkat analisis data berukuran besar kepada manajer menengah yang 

mengahadapi situasi keputusan semi model yang kuat, digabungkan dengan suatu 

antarmuka pengguna yang membuat sistem tersebut mudah digunakan. Sistem 

dirancang untuk mendukung seluruh tahap pengambilan keputusan mulai dari 

mengidentifikasi masalah, memilih data yang relevan, dan menentukan 

pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sampai 

mengevaluasi pemilihan alternatif. Sistem Pendukung Keputusan dipergunakan 

oleh para pengambil keputusan misalnya dalam hal menentukan jumlah tunjangan 

dan insentif karyawan berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang telah
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ditentukan. Sistem Penilaian adalah sistem atau sekumpulan unsur yang saling 

berkaitan dan saling mempengaruhi nilai dari suatu objek. Penilaian kinerja 

karyawan dapat didefinisikan sebagai cara untuk mengevaluasi prestasi, 

kontribusi, potensi dan nilai dari sesorang karyawan oleh orang yang diberi 

wewenang perusahaan sebagai landasan pengembangan. 

 Aplikasi sistem pendukung keputusan banyak digunakan dalam berbagai 

bidang karena dibangun untuk mendukung solusi terhadap suatu masalah atau 

mengevaluasi peluang. Dalam sistem ini yang memegang peranan penting adalah 

pengambil keputusan karena sistem hanya menyediakan alternatif keputusan, 

sedangkan keputusan akhir tetap ditentukan oleh decision maker (pengambil 

keputusan). Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem 

operasional yang dilakukan saat ini, kemudian membuat rancangan sistem 

pendukung keputusan untuk menentukan jumlah tunjangan dan insentif karyawan 

pada Jurusan Teknik Informatika ITS. 

 Putra (2009) meneliti sistem pendukung penilaian kinerja karyawan di PT. 

Multiterminal Indonesia Jakarta. Penelitian serupa dilakukan Setiawan dkk (2009) 

yang meneliti tentang perancangan dan pembuatan aplikasi decision support 

system pada departemen HRD dan pembelian dengan menggunakan metode 

Analythical Hierarchy Process (AHP). Kedua penelitian ini menginspirasi penulis 

bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pelaksanaan 

operasional yang dilakukan obyek penelitian dalam suatu sistem pendukung 

keputusan yang berdasarkan sistem informasi absensi dalam menentukan 

tunjangan dan insentif yang akan diperoleh karyawan. 
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1.2 Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri dari  

1. Bagaimanakah proses pemanfaatan data absensi kepegawaian dalam 

menentukan jumlah tunjangan dan insentif karyawan.  

2. Bagaimana rancangan sistem pendukung keputusan dalam menentukan jumlah 

tunjangan dan insentif karyawan pada Jurusan Teknik Informatika ITS guna 

mempermudah pelaksanaan operasional administrasi dan pengambilan 

keputusan oleh pihak manajemen. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui proses pemanfaaatan data absensi yang berjalan saat ini dalam 

menentukan jumlah tunjangan dan insentif karyawan. 

2. Mengetahui sistem operasional pemberian tunjangan dan insentif karyawan 

berdasarkan kinerja pada Jurusan Teknik Informatika ITS 

3. Mengetahui proses pemanfaatan data absensi melalui rancangan sistem 

pendukung keputusan dalam menentukan tunjangan dan insentif karyawan 

sehingga mampu meningkatkan kinerja administrasi Jurusan Teknik 

Informatika ITS. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Instansi Pemerintah 

Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi pemanfaatan data absensi 

melalui rancangan sistem pendukung keputusan dalam menentukan tunjangan 

dan insentif karyawan sehingga mampu meningkatkan kinerja administrasi 

Jurusan Teknik Informatika ITS. 

2. Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi dan wawasan 

teoritis dalam perkermbangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan 

pemanfaatan sistem pendukung keputusan. 

3. Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang 

dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau masyarakat 

yang bermaksud menganalisa atau melanjutkan penelitian. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan pemahaman mengenai isi skripsi ini, maka penulisan 

skripsi ini dibagi kedalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta 

manfaat penelitian. Rumusan masalah bertumpu pada rancangan Sistem 

Pendukung Keputusan dalam menentukan jumlah tunjangan dan insentif  
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karyawan pada Jurusan Teknik Informatika ITS guna membantu pengambilan 

keputusan  manajemen. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses 

pemanfaatan data absensi melalui rancangan sistem pendukung keputusan dalam 

menentukan tunjangan dan insentif karyawan sehingga mampu meningkatkan 

kinerja administrasi Jurusan Teknik Informatika ITS. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung permasalahan yang 

akan diteliti serta menjadi dasar dalam penerapan sistem pada penelitian ini. 

Meliputi definisi, Sistem Informasi (Loudon dan Loudon, 2008), Proses 

Pengembangan Sistem (Whitten, Bentley, Dittman. 2000), dan Database (Laudon, 

2005), Decision Support System (Laudon, 2005) 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, desain penelitian 

menurut Robert Yin, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta 

teknik analisis yang dijalankan dalam melakukan penulisan ini. Pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kasus. Data penelitian didapat dari berbagai jenis dan sumber antara lain dari 

Jurusan Teknik Informatika ITS, dengan cara observasi, dokumentasi dan 

wawancara langsung dengan ketua dan sekretaris jurusan, serta staf karyawan 

kepegawaian, keuangan, teknisi IT Jurusan Teknik Informatika ITS. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang organisasi, identifikasi, dan 

pembahasan sistem informasi absensi serta  sistem pemberian tunjangan dan 

insentif karyawan yang telah diterapkan saat ini pada Jurusan Teknik Informatika 

ITS. Setelah itu dilakukan analisis pada sistem yang telah berjalan saat ini 

berdasarkan teori pada bab II. Dari analisa yang ada terdapat kelemahan dalam 

sistem informasi operasional yaitu karena adanya keterbatasan data serta 

efektifitas pekerjaan sehingga perlu penerapan dari rancangan sistem pendukung 

keputusan dalam menentukan tunjangan dan insentif karyawan sehingga mampu 

meningkatkan kinerja administrasi Jurusan Teknik Informatika ITS. Hasil 

pengamatan dan analisis sistem yang ada dan rancangan Sistem Pendukung 

Keputusan dalam menentukan jumlah tunjangan dan insentif karyawan pada 

Jurusan Teknik Informatika ITS guna membantu pengambilan keputusan  

manajemen. 

 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan berisi kesimpulan dan 

saran dari hasil penelitian tersebut, sesuai dengan latar belakang dan teori yang 

ada dalam penelitian bahwa terjadinya kelemahan pada sistem pemberian 

tunjangan dan insentif karyawan sehingga dapat ditarik kesimpulan perlunya 

penerapan Rancangan Sistem Pendukung Keputusan dalam menentukan 

tunjangan dan insentif karyawan sehingga mampu meningkatkan kinerja 

administrasi Jurusan Teknik Informatika ITS. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

 Dalam bab ini akan dibahas teori-teori yang mendukung pembahasan 

temuan-temuan penelitian. Teori yang digunakan dan dibahas dalam bab ini 

antara lain adalah Sistem Informasi oleh Loudon dan Loudon; Proses 

Pengembangan Sistem oleh Whitten, Bentley, Dittman;  Database dan Decision 

Support System oleh Loudon. 

2.1.1  Pengertian Sistem 

 Sistem merupakan kumpulan dari beberapa elemen yang terintegrasi untuk 

mencapai tujuan tertentu. Tujuan inilah yang menjadi penggerak motivasi dalam 

mengarahkan sistem untuk berjalan baik dan terarah. Organisasi terdiri dari 

kumpulan unit-unit pengambilan keputusan untuk mewujudkan tujuan-tujuan. 

Sistem menurut Gelinas (2005:13) adalah suatu rangkaian yang terdiri dari elemen 

yang bebas yang bergabung untuk memberikan hasil secara obyektif dan 

terspesifikasi. Romney dan Steinbart (2004:2) mendefinisikan sistem sebagai 

rangkaian dari dua atau lebih komponen-kompenen yang saling berhubungan, 

yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Mulyadi (2001:5) 

mendefinisikan prosedur sebagai suatu urutan kegiatan klerikal, melibatkan 

beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 

Prosedur sebagai kerangka utama pembentuk sistem.  
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Diantara keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam 

pelaksanaan aktivitas suatu organisasi. Dari suatu sistem dan prosedur dari entitas 

diperoleh informasi sebagai suatu data yang terorganisasi dan dapat mendukung 

ketepatan pengambilan keputusan. 

 

2.1.2  Pengertian Sistem Informasi 

 Informasi adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk yang mempunyai 

arti dan bermanfaat bagi pihak berkepentingan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sistem informasi digunakan dalam mengolah data dan menghasilkan informasi 

agar dapat mencapai tujuan organisasi. Sistem informasi dapat didefinisikan 

sebagai seperangkat komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, 

memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung 

pembuatan keputusan dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam sebuah 

organisasi (Loudon dan Loudon, 2008:13). 

 

2.1.3 Elemen-elemen Sistem 

 Semua sistem tidak memiliki kombinasi elemen-elemen yang sama, tetapi 

suatu susunan dasar digambarkan dalam Gambar 2.1. Dalam suatu sistem perlu 

adanya suatu masukan (input) ke dalam sistem selanjutnya menjadi bahan untuk 

diproses. Melalui tahap proses yang merupakan bagian yang melakukan 

perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna. Dalam 

sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan yang bermacam-macam, 

meringkas data, melakukan perhitungan dan menurutkan data. Sumber  
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daya input diubah menjadi sumber daya output. Sumber daya yang mengalir dari 

elemen input, melalui elemen transformasi, kepada elemen output. Suatu 

mekanisme kontrol memantau proses transformasi untuk menyakinkan bahwa 

sistem tersebut memenuhi tujuannya. Sistem informasi sebagai sistem merupakan 

suatu pengumpulan data yang terorganisir beserta tata cara penggunaanya yang 

mencakup lebih jauh daripada sekedar penyajian. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Elemen - elemen Sistem 

 

Sumber: Bodnar, George H. Dan William S. Hodwood. 2006. Sistem Informasi 

Akuntansi. Edisi 9 Terjemahan. Jakarta: PT. Indeks. Hal: 25 

 

2.1.4  Kualitas Informasi 

 Informasi dapat diefektifkan dalam kontribusi pengambilan keputusan, 

melalui sebuah proses dari kualitas informasi tersebut. Attributes yang dapat 

membuat informasi memiliki nilai bagi suatu pengambilan keputusan oleh 

pemakai (Gelinas, Sutton, and Hunton, 2005: 22-26), yaitu: 

a. Dapat dimengerti (Understandability) 

Informasi dapat memberikan signifikasi informasi itu sendiri bagi user. Hal ini 

dinilai dari sudut pandang user, sebuah informasi yang dapat dimengerti  

 

Tujuan 

Mekanisme 

Pengendalian 

Transformasi 
Input Output 
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(understandable) diperlihatkan dari sebuah bentuk hak akses terhadap aplikasi 

di dalam pembuatan keputusan.  

b. Relevan (relevancy) 

Informasi harus memberikan manfaat langsung bagi pemakainya. Relevansi 

ini didasarkan pada biaya yang terjadi dalam menyimpan dan menghasilkan 

informasi. 

c. Tepat waktu (timeliness) 

Informasi yang dihasilkan harus tepat waktu, sehingga dapat digunakan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 

d. Predictive value and feed back value 

Karakteristik ini akan memperbaiki kapasitas pembuatan keputusan dalam 

memprediksi, konfirmasi, atau memperbaiki ekspektasi yang diharapkan. 

Informasi dapat berupa tipe dari value, selama pengetahuan yang berupa 

outcome dari tindakan yang telah diambil, dan akan memperbaiki kemampuan 

pengambilan keputusan untuk memprediksi hasil yang akan dicapai di masa 

yang akan datang. 

e. Netralitas (Neutrality) 

Informasi tidak boleh bias. Bias merupakan tendensi (ukuran) terhadap 

bagaimana informasi tersebut direpresentasikan. 

f. Dapat diperbandingkan (Comparability) 

Kualitas informasi memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi 

persamaan dan perbedaan informasi. Apabila informasi dapat dibandingkan 

dalam obyek atau peristiwa, maka informasi dapat dikatakan “comparable”. 
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g. Konsistensi (Consistency) 

Selain dapat dibandingkan, informasi dapat dibandingkan terhadap obyek 

yang sama atau pada saat terjadinya peristiwa, sehingga informasi dapat 

dikatakan konsisten. 

h. Integritas (Integrity) 

Kualitas informasi dapat ditinjau dari segi integritas yang terdiri dari validity, 

accuracy, dan completeness (Gelinas, Sutton, and Hunton, 2005: 22-26). 

1. Validitas (Validity), informasi yang berkaitan dengan actual events dan 

actual objects memiliki validitas (keabsahan).  

2. Akurasi (Accuracy), berhubungan dengan agreements antara informasi dan 

actual events atau objek atas informasi yang dipresentasikan. 

3. Kelengkapan (Completeness), adalah tingkatan dimana informasi yang 

meliputi dari objek yang relevan untuk disertakan dalam sebuah informasi. 

2.1.5  Aktivitas Sistem Informasi 

 Terdapat tiga aktivitas dalam sistem informasi, yaitu input, proses, dan 

output. Input adalah mengumpulkan data mentah dari dalam perusahaan maupun 

dari luar lingkungan yang kemudian diproses dalam suatu sistem informasi. 

Proses adalah pengolahan input menjadi bentuk yang lebih bermanfaat, sedangkan 

output adalah distribusi informasi yang telah diproses kepada users. Ketiga 

aktivitas tersebut membutuhkan feedback, dimana output yang diperoleh 

dikembalikan ke perusahaan untuk membantu mengevaluasi atau memperbaiki 

input. Umpan balik digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun  
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proses. Keberhasilan suatu sistem informasi yang diukur berdasarkan maksud 

pembuatannya tergantung pada tiga faktor utama, yaitu keserasian dan mutu data, 

pengorganisasian data, dan tata cara penggunaan data. Fungsi-fungsi dalam sistem 

informasi digambarkan pada Gambar 2.2. 

 

 Gambar 2.2 Fungsi Sistem Informasi 

Sumber: Kenneth C.Loudon and Jane P. Loudon, 2008. Sistem Informasi 

Manajemen: Mengelola Perusahaan Digital. 10
th

 ed. Jakarta: Salemba Empat. 

Hal: 17 

 

 Ketiga aktivitas dasar yaitu input, processing, output menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Feedback adalah output yang 

dikembalikan pada anggota atau aktivitas tertentu dalam organisasi untuk 

mengevaluasi atau memperbaiki input. Sedangkan faktor-faktor lingkungan 

seperti pelanggan, supplier, kompetitor, stockholder, dan regulator agensi 

berinteraksi dengan organisasi dan sistem informasinya (Loudon dan Loudon, 

2008: 16-17) 
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2.2  Pengembangan Sistem Informasi 

 Pengembangan sistem merupakan suatu jenis pemecahan masalah yang 

terstruktur dengan aktivitas yang jelas, dan dilakukan saat sistem yang lama 

dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah. Aktivitas yang mengarah pada 

pembuatan solusi sistem informasi perusahaan untuk mengatasi masalah 

perusahaan atau memanfaatkan disebut pengembangan sistem (Loudon dan 

Loudon, 2008: 208).  

2.2.1  Proses Pengembangan Sistem  

 Dalam pengembangan sistem informasi dibutuhkan suatu proses yang 

dikenal dengan siklus pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem adalah 

satu set aktivitas, metode, praktek terbaik, siap dikirimkan dan peralatan-peralatan 

terotomasi yang digunakan stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara 

sistem informasi dan perangkat lunak (Whitten dkk, 2004:32). 

 Proses pengembangan sistem di kebanyakan organisasi mengikuti 

pendekatan pemecahan masalah. Ada empat tahap dalam pemecahan masalah 

yang harus dilalui untuk setiap proyek pengembangan sistem (Whitten et al, 2004: 

37), yaitu: 

1. Perencanaan sistem 

Pengembangan sistem biasanya sangat kompleks. Tujuan dari perencanaan 

sistem adalah untuk menentukan permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh 

perusahaan agar segera ditangani dan tidak berdampak besar bagi kelangsungan 

usaha. Pada tahap ini ditentukan lingkup permasalahan, tujuan  
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pengembangan, jadwal dan anggaran yang ditetapkan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut.  

2. Analisis Sistem 

Tahap selanjutnya adalah analisis sistem. Analisis sistem adalah kegiatan 

formal pengumpulan bahan dan analisa awal yang melibatkan dua pihak, yaitu 

tenaga ahli (pakar sistem) dari organisasi dengan customer (pemakai sistem). 

Analisis sistem berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dan menjadi dasar 

penghitungan beban kegiatan pengembangan secara keseluruhan. Analisis sistem 

dilakukan guna memberikan pengetahuan dan pemahaman atas permasalahan 

yang dihadapi. Pengguna sistem berkepentingan menyelesaikan masalah yang 

dihadapi dalam menggunakan sistem yang ada dengan mengharapkan kemudahan 

dan tercapainya segala kebutuhan informasi pada pengembangan sistem yang 

baru. 

3. Desain sistem 

Desain sistem dapat didefinisikan sebagai tugas yang fokus pada 

spesifikasi solusi detail berbasis komputer (Whitten et.al, 2004: 39). Berdasarkan 

pemahaman yang diperoleh pada tahap analisis sistem, kemudian dilakukan 

desain sistem. Selama desain sistem berlangsung, diperlukan eksplorasi solusi 

teknis yang ada. Terdapat beberapa strategi atau teknik untuk melakukan desain 

sistem yaitu meliputi: desain struktur modern, teknik informasi, prototyping, Joint 

Application Development (JAD), Rapid Aplication Development (RAD), dan 

desain berorientasi objek (Whitten et.al, 2004: 448).  
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4. Implementasi sistem 

Implementasi sistem membangun sistem informasi yang baru dan 

memasukkannya dalam sistem berjalan. Pada implementasi sistem ini dilakukan 

pengujian system software, hardware, database yang baru di-install dan di uji. 

Bila terdapat ketidaksesuaian maka akan dilakukan perjalan ke tahap 

dilakukannya kesalahan atau salah perhitungan. 

2.3  Operational Information System 

 Operational Information System (OpIS) berfungsi berbagai suatu model 

sistem yang dapat digunakan untuk menghasilkan informasi sehubungan dengan 

kegiatan operasional suatu organisasi. Pengumpulan data yang tepat sebagai input 

dalam OpIS diharapkan dapat menghasilkan output yang dapat membantu 

organisasi dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. 

 

Gambar 2.3 Model of an Operational Information System 

 

Sumber: Debby Ratna Daniel. 2006. Paper pada Seminar Nasional Seluruh 

Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Surabaya 
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2.3.1  Input Subsystem 

 Merupakan suatu masukan untuk diproses pada database berupa data yang 

berkaitan dengan proses pelaksanaan (Daniel, 2006). 

2.3.1.1 Transaction Processing Subsystem (TPS) 

 Sistem pemrosesan transaksi merupakan subsistem input yang mempunyai 

arti penting dalam pemasaran dengan cara mengumpulkan data dari sumber-

sumber, baik dari dalam perusahaan maupun dari lingkungan di luar perusahaan, 

dan mentransformasikan ke dalam bentuk database. Sumber dokumen tersebut 

seperti pesanan pelanggan, slip penjualan, faktur, pesanan pembelian, dan kartu 

waktu pegawai merupakan bukti fisik dari sistem pemrosesan transaksi (McLeod 

dan Schell, 2004: 186)  

 Tujuan utama dai TPS (Turban et.al, 2002: 281), adalah melakukan 

efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, menyediakan dokumen dan 

laporan-laporan secara tepat waktu, meningkatkan keunggulan bersaing, 

menyediakan data penting sistem strategi dan taktis, meningkatkan ketelitian, 

kejujuran data dan informasi, usaha perlindungan aset-aset, dan pengamanan 

informasi. Pemrosesan data pada TPS dimulai dengan dikumpulkannya data 

kemudian dimasukkan ke dalam input devices.  

2.3.1.2 Operational Engineering Subsystem 

Subsistem ini bertujuan untuk menghasilkan analisis permasalahan yang 

ada di organisasi. Operational engineering subsystem suatu subsistem mengolah 

data dari standar operasional prosedur yang ada diperusahaan menjadi detail  
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aturan pelaksanaan kegiatan operasional. Untuk data ekstern akan diperoleh dari 

operational intelligence subsystem.  

2.3.1.3 Operational Intelligence Subsystem 

Pada intinya, operational intelligence subsystem bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi dari lingkungan ekstern organisasi untuk menyelesaikan 

kebutuhan operasional dari hal yang sedang diteliti. 

2.3.2    Output Subsystem 

 Seluruh data yang telah di-query dan dikelompokkan akan diolah dan 

hasilnya berupa output subsystem. Dalam proses pengalihan data dari input 

menjadi output dibutuhkan suatu alat bantu yaitu software tertentu sesuai dengan 

kebutuhan dan kepentingan perusahaan sehinggan hasil yang diperoleh dapat 

diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Karena informasi tersebut dapat 

digunakan untuk memilih dari berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. 

 Dalam penelitian dengan menggunakan model operational information 

subsystem akan dibahas subsistem output yang terdiri dari operational subsystems 

dan effective and efficiency subsystems. Subsistem output yang akan dibahas pada 

penelitian ini dengan menggunakan model Operational Information System 

(OpIS) (Daniel, 2006), terdiri dari: 

a. Operational Subsystem. Subsistem ini merupakan monitoring data 

pelaksanaan dari perencanaan sistem yang telah ada dan telah disusun oleh 

Operational Engineering Subsystem. Subsistem ini akan membantu pihak 

manajemen untuk menganalisis apakah selama ini manajemen telah sesuai dengan 

ketentuan dan apabila ada kesalahan dari proses yang telah dijalankan, 
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 maka akan dilakukan analisis terhadap hasil yang terjadi, jika yang terjadi adalah 

kesalahan pada tahap perencanaan maka akan dilakukan perencanaan ulang. 

b. Effective dan Efficiency Subsystem. Subsistem ini akan menghasilkan 

informasi hasil kegiatan yang dibandingkan dengan standar untuk mengukur 

efektifitas dan efisiensi hasil kegiatan operasional dibandingkan dengan Standart 

Operational Procedure (SOP) yang dihasilkan oleh Operational Engineering 

Subsystem (www.wikipedia.com yang diakses tanggal 22 Agustus 2007 dalam 

Johan Krisna Wijaya 2008): 

a. Efektifitas (effective) dimaksud sebagai produk akhir suatu kegiatan 

operasional telah mencapai tujuan yang baik ditinjau dari segi kualitas 

hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan. 

b. Kehematan (economy) berrti cara penggunaan sesuatu barang (hal) secara 

berhati-hati dan bijak (prudent) agar diperoleh hasil yang terbaik. 

c. Efisiensi (efficiency) berarti bertindak dengan cara yang dapat 

meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam 

melaksnakan atau menghasilkan sesuatu. 

c. Quality subsystem. Subsistem ini akan menginformasikan apa yang 

dikeluhkan oleh pelanggan, dan dapat membantu pihak manajemen menghasilkan 

perencanaan kerja dengan lebih efisien dan efektif. 

2.3.3  Database Management System (DBMS) 

 Database adalah pengumpulan data yang telah diorganisir untuk 

digunakan pada berbagai aplikasi secara efisien dengan cara mengintegrasikan 

data dan mengendalikan data. DBMS adalah penyederhanaan software agar  
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perusahaan dapat memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan 

menyediakan akses terhadap penyimpanan data melalui program aplikasi (Loudon 

dan Loudon, 2005: 221). Di dalam DBMS ini terdiri dari fungsi-fungsi yang 

mendukung semua database yang ada di dalamnya yaitu Atomicity, Consistency, 

Isolation, Durability (ACID). 

 Dalam setiap perancangan dan pembuatan sistem database yang baik 

diperlukan suatu prinsip mendasar, yaitu efisiensi dan ketepatan. Suatu database 

dibuat untuk menangani kumpulan data yang bersifat kompleks supaya menjadi 

lebih ringkas tanpa menghilangkan karakteristik data. Di dalam database hal yang 

paling utama adalah hal-hal yang berhubungan dengan entry data, pencarian data, 

penghapusan data yang diperlukan, dan laporan-laporan data. Sekumpulan data 

kompleks dapat diubah menjadi suatu sistem database sederhana jika 

menggunakan metode yang tepat dalam desain dan perancangannya. 

 Dua tujuan utama dari konsep database adalah meminimumkan 

pengulangan data dan mencapai indepedensi data. Pengulangan data (data 

redudancy) adalah aplikasi yang sama disimpan dalam beberapa file. Indepedensi 

data adalah kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa 

membuat perubahan pada program yang memproses data.  

Fungsi-fungsi DBMS dapat membantu Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

sebagai Badan Layanan Umum Pendidikan untuk menghasilkan data yang 

berkualitas yang dapat digunakan manajemen dalam mengambil keputusan. 
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 Tidak semua DBMS memiliki fungsi ini, sehingga Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember perlu untuk memilih DBMS yang sesuai dengan kebutuhannya. 

2.3.3.1 Desain Database Secara Umum 

Database dibentuk dari kumpulan file. File dalam pemrosesan aplikasi 

dapat dikategorikan dalam bentuk (http://www.lycos.com/library_detail dalam 

Robin Hisar Parluhutan Pasribu 2007), yaitu: 

1. File Induk (Master File) 

File ini merupakan file yang paling penting. Data yang ada pada file induk 

dipakai sebagai acauan bagi file-file yang lain yang berhubungan dengan file 

master tersebut. 

2. File Transaksi (Transaction File) 

File transaksi disebut juga file input. File ini digunakan untuk merekam 

data hasil suatu transaksi yang terjadi. 

3. File Laporan (Report File) 

File Laporan disebut juga file output. File yang berisi informasi yang akan 

ditampilkan. File ini dibuat untuk mempersiapkan pembuatan suatu laporan. 

4. File Sejarah (History Report) 

File sejarah disebut juga file arsip (Archival File). File yang berisi data 

masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, namun masih perlu disimpan untuk 

keperluan mendatang. 
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5. File Pelindung (Backup File) 

Merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di database pada suatu 

saat tertentu. File ini digunakan sebagai cadangan atau pelindung bila file 

database yang masih aktif hilang atau rusak. 

6. File Kerja (Working File) 

Disebut juga file sementara (temporary file). File ini dibuat oleh suatu 

proses program secara sementara karena memori komputer tidak mencukupi 

sehingga perlu dilakukan penghematan dalam pemakaian memori. 

2.3.3.2 Perancangan Database 

Suatu sistem menajemen database memiliki satu kumpulan data yang 

saling berhubungan dan satu set program untuk mengakses/mengolah data-data 

yang ada seperti menambah, menghapus, mengubah, dan mencari data. Untuk 

merancang sebuah aplikasi database perlu diketahui lebih dahulu mengenai 

komponen-komponen penyusun sistem database yang diperlukan. Berikut ini 

merupakan daftar dan penjelasan mengenai komponen-komponen pembentuk 

sistem aplikasi database (Loudon dan Loudon, 2008: 262) 

1. Entitas: suatu objek yang nyata. Contoh: orang, lokasi, dan kejadian. 

2. Atribut: menggambarkan suatu entitas. Contoh: kode, nama, dan alamat. 

3. Record: kumpulan elemen yang berkaitan dan menginformasikan tentang 

suatu entitas secara lengkap. 

4. File: kumpulan record sejenis dan saling berkaitan yang membentuk suatu 

bangunan data yang menginformasikan suatu perusahaan. 

5. Proses: kerja yang dilakukan oelh program dan entitas. 
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Perancangan dan pengoperasian database meliputi enam tahap, yaitu: 

requirement analysis, design, coding, implementation, dan operation and 

maintenance. Tahap-tahap perancangan database (Romney & Steinbert, 2003: 

115) adalah sebagai berikut: 

1. Planning, adalah proses menentukan kebutuhan dan kelayakan pengembangan 

sistem database baru. Sasarannya adalah menentukan kelayakan sistem yang 

diusulkan secara teknologi dan ekonomi. 

2. Requirement Analysis, adalah proses menentukan informasi yang dibutuhkan 

oleh pemakai, lingkup sistem database yang diusulkan dan menetapkan 

kebutuhan hardware dan software. 

3. Design, proses membangun database. Melakukan desain secara konseptual 

logikal dan fisikal. 

4. Coding adalah proses menterjemahkan physical scheme ke dalam struktur 

database. Selama tahap coding dilakukan pertimbangan perancangan 

alternatif. 

5. Tahap implementation mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan 

perolehan untuk sistem database baru meliputi uji sistem baru, memindahkan 

data dari file yang ada ke dalam database baru dan melatih pegawai tentang 

penggunaan sistem baru. 

6. Operation and Maintenance meliputi semua aktivitas yang berhubungan 

dengan pengoperasian dan pemeliharaan sistem baru. 
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2.3.3.3 Model Database 

Tipe-tipe database (Loudon dan Loudon, 2008: 267-271), antara lain: 

1. Model Relasi (Relational DBMS) 

Model data relasi merepresentasikan semua data dalam database adalah 

sesederhana tabel dua dimensi yang disebut relation. Karakteristik relational 

DBMS (www.axewave.com/weblibry/relodjdb dalam Robin Hisar Parluhutan 

Pasaribu 2007), yaitu: 

a. Membuat tabel 

b. Terdiri  dari baris dan kolom 

c. Masing-masing kolom mempunyai sebuah nama dan tipe tanggal (single data 

type) 

d. Dimensi multiple diwakili oleh tabel multiple yang saling berhubungan untuk 

membangun sebuah objek multidimensi 

e. Pasif, artinya hanya menyimpa data tanpa prosedur-prosedur yang dibutuhkan 

untuk memanipulasi data 

Relational DBMS mudah diterima oleh para pengguna (users), karena 

keunggulan (http://sunsuite.uakom.sk/sunworldonline/swol-02-2001/swol-02-

objects.html) dalam Robin Hisar Parluhutan Pasaribu 2007), sebagai berikut: 

a. Mature dan dapat dipercaya (reliable) 

b. User friendly 

c. Memberikan data kepada users berupa tabel dua dimensi yang disebut 

relations, sehingga memudahkan pengguna untuk mengoperasikannya. 
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d. Model relational database dapat menghubungkan data yang disimpan di satu 

tabel dengan data yang disimpan di tabel lain 

e. Biaya Rendah (Low Cost) 

Seiring perkembangan teknologi, maka kebutuhan teknologi di dunia 

informasi juga semakin baragam, sehingga kemampuan relational DBMS 

tidak dapat mengakomodasi kebutuhan informasi bagi perusahaan. Kelemahan 

relational DBMS diklasifikasikan ke dalam tiga fungsi utama organisasi 

(http://sunsuite.uakom.sk.sunworldonline/swol-02-2001/swol-02-objects.html 

dalam Robin Hisar Parluhutan Pasaribu 2007), yaitu: 

a. Engineering Systems 

Relational model gagal untuk menangani complex semantics yang 

berhubungan dengan data yang dibutuhkan oleh engineering systems 

b. Manufacturing Systems 

Tidak efektif dalam mengelola susunan dan kelompok data yang 

berhubungan dengan proses kontrol produksi dan mewakili bills off 

materials (BOM) secara efisien 

c. Bussiness Systems 

Aplikasi dalam dunia bisnis semakin kompleks tipe data menjadi tidak 

terstruktur. Seperti foto, peta, sinar X, video images dan suara. 

2. Model Data Hierarki (Hierarchical DBMS) 

Merupakan salah satu dari model database yang mengorganisasi data dalam 

struktur serupa pohon 
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3. Model Data Jaringan (Network DBMS) 

Adalah suatu variasi dari model data hierarki. Database dapat diubah dari 

hierarki ke network dalam mengoptimalkan processing dan kenyamanan 

pemakai. Dalam data network dapat memiliki beberapa anak, dan satu anak 

dapat memiliki lebih dari satu parent. 

4. Model Orientasi Tujuan (Object-Oriented Database) 

Pendekatan untuk mengatur data yang tersimpan, dimana data dan prosedur 

keduanya bertindak sebagai tujuan yang secara otomatis memperbaiki dan 

membaginya. 

2.3.4 Data Flow Diagram (DFD) 

 Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi grafik dari sebuah sistem. 

DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di 

mana komponen-komponen tersebut, dan asal, tujuan, dan penyimpanan dari data 

tersebut. DFD dapat digunakan untuk dua hal utama, yaitu untuk membuat 

dokumentasi dari sistem informasi yang ada, atau untuk menyusun dokumentasi 

untuk sistem informasi yang baru. DFD dapat digambarkan dalam Diagram 

Context dan Level n. Huruf n dapat menggambarkan level dan proses di setiap 

lingkaran. 

Ada 3 (tiga) jenis DFD, yaitu : 

1. Context Diagram (CD) 

2. DFD Fisik  

3. DFD Logis 
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2.3.4.1 Context Diagram (CD) 

Jenis pertama Context Diagram, adalah data flow diagram tingkat atas 

(DFD Top Level), yaitu diagram yang paling tidak detail, dari sebuah sistem 

informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan ke luar sistem 

dan ke dalam dan ke luar entitas-entitas eksternal. (CD menggambarkan sistem 

dalam satu lingkaran dan hubungan dengan entitas luar. Lingkaran tersebut 

menggambarkan keseluruhan proses dalam sistem). 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggambar CD, yaitu: 

1. Terminologi sistem 

a. Batas Sistem adalah batas antara “daerah kepentingan sistem” 

b. Lingkungan Sistem adalah segala sesuatu yang berhubungan atau 

mempengaruhi sistem tersebut 

c. Interface adalah aliran yang menghubungkan sebuah sistem dengan 

linkungan sistem tersebut 

2. Menggunakan satu simbol proses 

3. Nama/keterangan di simbol proses tersebut sesuai dengan fungsi sistem 

tersebut 

4. Antara Entitas Eksternal/Terminator tidak diperbolehkan komunikasi langsung 

5. Jika terdapat termintor yang mempunyai banyak masukan dan keluaran, 

diperbolehkan untuk digambarkan lebih dari satu sehingga mencegah 

penggambaran yang terlalu rumit, dengan memberikan tanda asterik ( * ) atau 

garis silang ( #  ) 
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6. Jika Terminator mewakili individu (personil) sebaiknya diwakili oleh peran 

yang dipermainkan personil tersebut 

7. Aliran data ke proses dan keluar sebagai output keterangan aliran data berbeda 

2.3.4.2 DFD Fisik 

DFD Fisik adalah representasi grafik dari sebuah sistem yang menunjukan 

entitas-entitas internal dan eksternal dari sistem tersebut, dan aliran-aliran data ke 

dalam dan keluar dari entitas-entitas tersebut. Entitas-entitas internal adalah 

personel, tempat (sebuah bagian), atau mesin (misalnya, sebuah komputer) dalam 

sistem tersebut yang mentransformasikan data. Maka DFD fisik tidak 

menunjukkan apa yang dilakukan, tetapi menunjukkan dimana, bagaimana, dan 

oleh siapa proses-proses dalam sebuah sistem dilakukan. (Tidak Bahas). 

Perlu diperhatikan didalam memberikan keterangan di lingkaran-lingkaran 

(simbol proses) dan aliran-aliran data (simbol aliran data) dalam DFD fisik 

menggunakan label/keterangan dari kata benda untuk menunjukan bagaimana 

sistem mentransmisikan data antara lingkaran-lingkaran tersebut.  

Misal : Aliran Data : Kas, Formulir 66W, Slip Setoran 

Proses : Cleck Penjualan, Kasir, Pembukuan, dll. 

2.3.4.3 DFD Logis 

DFD Logis adalah representasi grafik dari sebuah sistem yang 

menunjukkan proses-proses dalam sistem tersebut dan aliran-aliran data ke dalam 

dan ke luar dari proses-proses tersebut. Kita menggunakan DFD logis  
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untuk membuat dokumentasi sebuah sistem informasi karena DFD logis dapat 

mewakili logika tersebut, yaitu apa yang dilakukan oleh sistem tersebut, tanpa 

perlu menspesifikasi dimana, bagaimana, dan oleh siapa proses-proses dalam 

sistem tersebut dilakukan. Keuntungan dari DFD logis dibandingkan dengan DFD 

fisik adalah dapat memusatkan perhatian pada fungsi-funsi yang dilakukan sistem. 

Perlu diperhatikan di dalam pemberian Keterangan/ Label; 

1.   Lingkaran-lingkaran (simbol proses) menjelaskan apa yang dilakukan sistem.   

Misal : Menerima Pembayaran, Mencatat Penjualan, Membandingkan kas dan 

Daftar Penerimaan, Mempersiapkan Setoran, dll. 

2.  Aliran-aliran data (simbol aliran data) menggambarkan sifat data.  

Misal : Pembayaran (bukan “Cek”, “Kas”, “ Kartu Kredit” 

Jurnal Penjualan (bukan “Buku Penjualan”), dll. 

 

2.4 Decision Support Systems (DSS) 

2.4.1 Pengertian Decision Support System (DSS) 

  Pengambilan keputusan adalah pemilihan beberapa alternatif yang ada 

untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan (Turban, 2005). 

Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) adalah sistem yang 

menyediakan model analisis atau perangkat analisis data berukuran besar kepada 

manajer menengah yang mengahadapi situasi keputusan semi model yang kuat, 

digabungkan dengan suatu antarmuka pengguna yang membuat sistem tersebut 

mudah digunakan. DSS yang kontemporer sifatnya digerakkan oleh data,  
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menggunakan pemrosesan analitis online (OLAP), dan penggalian data untuk 

menganalisis data berukuran besar. (Loudon dan Loudon, 2008: 155-156). 

2.4.2 Komponen Decision Support Systems (DSS) 

  Komponen yang ada pada DSS (Loudon dan Loudon, 2008: 156): 

1. Basis Data DSS ( DSS Database) 

Sekumpulan data sekarang dan historis dari sejumlah aplikasi atau 

kelompok. Basis data DSS dapat berupa basis data kecil dalam PC yang berisi 

sebagian data perusahaan yang telah diunduh dan mungkin digabungkan dengan 

data eksternal. 

2. Sistem Peranti Lunak DSS (DSS Software System) 

Berisi peranti lunak yang digunakan untuk menganalisis data. Ini dapat 

berisi berbagai perangkat OLAP, perangkat penggalian data, atau sekumpulan 

model matematis dan analitis dapat dengan mudah diakses oleh pengguna DSS.  

3. Antar Muka Pengguna DSS 

Antarmuka pengguna DSS memberikan kemudahan berinteraksi antara 

pengguna sistem dan peranti lunak DSS, kebanyakan DSS yang ada saat ini 

mempunyai antarmuka Web untuk memanfaatkan tampilan grafis, interaktivitas, 

dan kemudahan penggunaanya. 

2.4.3 Nilai Bisnis Decision Support System (DSS) 

  DSS telah menjadi sangat berguna dan penting, dengan menyediakan 

informasi yang terperinci dan baik untuk mengambil keputusan yang 

memungkinkan perusahaan mengkoordinasikan proses bisnis baik internal 

maupun eksternal denga tepat. (Loudon dan Loudon, 2008: 161). DSS memiliki  
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peran khusus dalam pengambilan keputusan, serta dirancang untuk mendukung 

dalam tahap pengambilan keputusan. 

  Decision Support System (DSS) merupakan suatu sistem yang dapat 

membantu manajer dalam pengambilan keputusan, karena sistem ini memberikan 

suatu informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengambil keputusan yang dilakukan oleh user (McLeod dan Schell, 2007: 256). 

DSS menyediakan informasi pemecahan masalah semi terstruktur yang dihasilkan 

dalam bentuk laporan periodik, jawaban atas database queries dan model 

matematika. Laporan dari sistem informasi dirancang untuk mendukung secara 

langsung keputusan yang terstruktur. Selain itu, DSS berperan untuk menyediakan 

bantuan bagi pembuat keputusan pada bagian keputusan terstruktur (Marakas, 

2003: 3). Dengan bantuan ini, pembuat keputusan bebas untuk fokus pada 

sumber-sumber kognitifnya terhadap bagian masalah yang benar-benar tidak 

terstruktur. 

                     

Gambar 2.4 Gambaran Umum Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan 

Sumber: Kenneth C.Loudon and Jane P. Loudon, 2008. Sistem Informasi 

Manajemen: Mengelola Perusahaan Digital. 10
th

 ed. Jakarta: Salemba Empat. 

Hal: 17 
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2.5 Penelitian Sebelumnya 

Masalah-masalah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam 

penilaian kinerja seperti sistem pendukung keputusan dalam menentukan nilai 

tunjangan, kriteria-kriteria dalam pengambilan keputusan dan hal lainnya, menjadi 

hal yang menarik untuk dilakukannya sebuah penelitian. Berikut ini adalah 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya: 

Tabel 2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu 

N

o. 

Nama dan 

Tahun 

Judul Persamaan Perbedaan 

 

1. Alexander 

Setiawan, 

dkk 

2009 

Perancangan 

dan 

Pembuatan 

Aplikasi 

Decision 

Support 

System Pada 

Departemen 

HRD dan 

Pembelian 

dengan 

menggunakan 

Metode 

Analythical 

Hierarchy 

Process (AHP) 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

membahas 

topik yang 

sama, yaitu 

Sistem 

Pendukung 

Keputusan 

Penelitian yang dilakukan 

lebih pada pemanfaatan 

penggunaan Sistem 

Pendukung Keputusan 

dalam menentukan 

Tunjangan dan Insentif 

Karyawan. Selain itu, 

penelitian yang dilakukan 

tanpa menggunakan metode 

dalam proses perancangan 

sistem 

2. Bambang 

Eka Putra 

2009 

Sistem 

Pendukung 

Penilaian 

Kinerja 

Karyawan 

(Studi Kasus 

di PT. 

Multiterminal 

Indonesia 

Jakarta) 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

membahas 

topik yang 

sama, yaitu 

penilain 

kinerja 

karyawan 

Penelitian yang dilakukan 

lebih pada Perancangan 

Sistem Pendukung 

Keputusan untuk 

menentukan Tunjangan dan 

Insentif Karyawan 

berdasarkan sistem 

pengelolaan data absensi. 

 

Sumber: Data Olahan, 2011 
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2.6 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian sangatlah diperlukan guna 

mempermudah pelaksanaan penelitian. Kerangka berpikir dari penelitian ini dapat 

digambarkan dalam Gambar 2.5 

 

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir 

Sumber : Data Olahan, 2011 

Permasalahan 

1. Kebutuhan sistem informasi 

yang efektif dan efisien dalam 

proses administrasi 

2. Sistem yang berlangsung masih 

manual dan belum 

terkomputerisasi 

3. Perlunya Sistem Pendukung 

Keputusan yang cepat dan tepat 
 

Metodologi Penelitian  

(Yin, 2005): 

 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan 
kualitatif dengan metode studi 

kasus 
 

Sistem Yang Diusulkan 

Rancangan Sistem Pendukung 

Keputusan untuk Menentukan 

Tunjangan dan Insentif 

Karyawan Jurusan Teknik 
Informatika ITS 

 

Hasil Penelitian 

Temuan: 

1. Sistem operasioanl absensi 

masih dilakukan secara manual 

2. Belum adanya sistem yang 

menjamin kecepatan dan 

ketetapan data yang diperlukan 

dalam penentuan nominal 

tunjangan dan insentif 

3. Sistem yang ada kurang efektif 

dan efisien 

Analisis: 

Dibutuhkan pengembangan sistem 
untuk mengatasi permasalahan 

yang ada 

Teori-Teori 

1. Sistem Informasi 

(Loudon dan Loudon, 

2008) 

2. Proses Pengembangan 

Sistem (Whitten, 

Bentley, Dittman, 2004) 

3. Database (Loudon, 

2005) 

4. DSS (Loudon, 2005) 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian 

yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, 

peristiwa, pengetahuan atau objek studi. Metode penelitian studi kasus digunakan 

untuk menggambarkan fakta secara sistematis, aktual dan cermat. 

Membandingkan data dari hasil observasi secara langsung di obyek penelitian 

dengan teori yang diperoleh dari literatur untuk kemudian dianalisis, sehingga 

dapat ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis studi kasus, 

karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan dari pemanfaatan 

data absensi melalui rancangan sistem pendukung keputusan yang diharapkan 

mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat dengan tingkat efisien dan 

efektifitas yang lebih baik.  

Penelitian studi kasus digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian 

yang ingin memecahkan masalah terkait dengan penentuan nilai tunjangan dan 

insentif karyawan pada Jurusan Teknik Informatika ITS. Menurut Yin (2005 : 1), 

studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang merupakan 

strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan 

dengan “how” atau “why” dimana peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk 

mengontrol peristiwa- 
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peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada 

fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Subyek dari penelitian adalah studi kasus pada Jurusan Teknik Informatika ITS. 

Sedangkan obyek dari penelitian adalah rancangan sistem pendukung keputusan 

dalam menentukan tunjangan dan insentif yang akan diperoleh karyawan guna 

meningkatkan kinerja jurusan. 

3.3 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan suatu rencana tindakan dari pernyataan 

penelitian menuju pada rangkaian jawaban mengenai jawaban-jawaban tersebut, 

sehingga dibutuhkan metode dalam penelitian (Yin, 2004:1). Desain penelitian 

yang digunakan untuk merancang dan menganalisis suatu penelitian, yaitu: 

3.3.1 Pertanyaan Penelitian 

Komponen ini diajukan untuk mencapai klarifikasi yang terkait dalam 

menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam Bab 1 Berikut adalah 

pertanyaan yang telah diajukan: 

a. Bagaimana sistem informasi absensi yang ada pada Jurusan Teknik 

Informatika ITS? 

b. Bagaimana sistem operasional pemberian tunjangan dan insentif karyawan 

berdasarkan kinerja pada Jurusan Teknik Informatika ITS berlangsung? 
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c. Mengapa sistem yang berjalan tidak dapat menghasilkan informasi yang 

bermanfaat dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi? 

d. Bagaimana proses pemanfaatan data absensi melalui rancangan sistem 

pendukung keputusan dalam menentukan tunjangan dan insentif karyawan 

sehingga mampu meningkatkan kinerja administrasi Jurusan Teknik 

Informatika ITS? 

3.3.2 Unit Analisis 

Unit analisis ini dibatasi segi subyek dan obyek penelitian, yaitu: 

a. Subyek penelitian adalah Jurusan Teknik Informatika ITS 

b. Obyek penelitian adalah rancangan sistem pendukung keputusan untuk 

menentukan tunjangan dan insentif yang akan diperoleh karyawan. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data tersebut akan diorganisasikan dan didokumentasikan oleh 

peneliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data primer 

Data primer yaitu data yang langsung berasal dari subyek penelitian dalam 

hal ini Jurusan Teknik Informatika ITS. Data berasal dari hasil observasi di 

Jurusan yang menjadi obyek penelitian dan hasil wawancara langsung dengan 

pihak-pihak terkait, yaitu melalui pimpinan dan karyawan Jurusan Teknik 

Informatika ITS yang menangani bagian yang bersangkutan dengan masalah 

yang akan diteliti diantaranya gambaran dan penjelasan mengenai 

pemanfaatan data absensi dalam  
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menentukan tunjangan dan insentif karyawan melalui rancangan sistem 

pendukung keputusan, serta nilai tarif dari tunjangan dan insentif.  

2. Data sekunder  

Data sekunder bersumber dari sumber-sumber lain seperti dokumen-

dokumen Jurusan yang meliputi gambaran umum jurusan, struktur organisasi, 

data tentang kebijakan penilaian kinerja karyawan, serta data lain yang 

berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti, dalam hal 

ini sistem pendukung keputusan dalam menentukan tunjangan dan insentif 

yang diperoleh karyawan Jurusan Teknik Informatika ITS. Data sekunder juga 

diperoleh dari pihak ketiga, yaitu dokumentasi dari akses internet dengan 

mengambil artikel dari beberapa situs internet, serta mempelajari literatur-

literatur serta bacaan yang berhubungan dengan penelitian. 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini terdapat metode dalam membantu pengumpulan data 

yang lengkap sehingga mampu mendukung landasan teori dan memudahkan 

analisa dalam rangka pemecahan masalah. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Survey pendahuluan 

Survey pendahuluan dilakukan dengan cara mendatangi subyek penelitian 

yang akan diteliti dengan mengajukan ijin penelitian untuk melakukan penelitian 

dan memperoleh data-data yang terkait dengan penelitian. Survei pendahuluan 

juga  
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dilakukan untuk mengetahui gambaran awal mengenai subjek penelitian yang 

akan diteliti. Dari survey pendahuluan peneliti dapat mengetahui bagaimana 

aktivitas subjek berjalan, sehinggan peneliti dapat menemukan adanya masalah 

yang mungkin dapat diangkat. 

2. Studi Pustaka 

 Studi Pustaka adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mempelajari 

literatur berisi teori yang berhubungan dengan masalah landasan teori dalam 

pemecahan masalah yang ada. Tujuan dari studi pustaka ini adalah sebagai 

landasan teori dalam menguraikan topik yang dibahas. Salah satu hasil dari studi 

pustaka yang telah dilakukan adalah diperolehnya informasi yang terkait dengan 

sistem informasi pendukung keputusan dan sejumlah tulisan tentang penelitian 

dibidang penilian kinerja yang berguna sebagai tinjauan literatur dalam penelitian 

ini. 

3. Penelitian Lapangan 

Dalam penelitian lapangan peneliti mencoba mendapatkan data secara 

langsung untuk lebih memahami secara mendalam mengenai kegiatan operasional 

subyek khususnya mengenai pemanfaatan data absensi dalam menentukan 

tunjangan dan insentif karyawan melalui rancangan sistem pendukung keputusan. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Observasi 

 Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap objek penelitian dalam hal ini proses pemanfaatan data 

absensi  
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yang digunakan dalam menentukan tunjangan dan insentif karyawan Jurusan 

Teknik Informatika ITS.  

b. Interview 

 Mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara 

langsung dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan pemanfaatan data 

absensi dalam menentukan tunjangan dan insentif karyawan melalui 

rancangan sistem pendukung keputusan. Adapun pihak-pihak yang 

diwawancarai adalah: 

1. Ketua Jurusan Teknik Informatika ITS, yang dilakukan pada 14 Maret 

2011 

2. Bendahara Jurusan Teknik Informatika ITS, yang dilakukan pada 14 

Maret 2011 

3. Staf  Kepegawaian Jurusan Teknik Informatika ITS, yang dilakukan 

pada 15 Maret 2011 

4. Staf Teknisi Jurusan Teknik Informatika ITS, yang dilakukan pada 16 

Maret 2011 

c. Dokumentasi 

 Mengumpulkan data dari subyek penelitian yang dilakukan melalui 

dokumen-dokumen, laporan-laporan serta catatan yang terdapat di subyek 

penelitian. Dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan 

mencari referensi yang sesuai dan mendukung melakukan analisis. 
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3.6       Teknik Analisis Data 

 Setelah data yang diperoleh dari studi literatur dan studi lapangan 

terkumpul, maka data-data tersebut dianalisis diharapkan bermanfaat bagi 

penelitian. Analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data-data primer 

maupun sekunder yang bermanfaat bagi penelitian. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data-data mengenai pemanfaatan data absensi dalam 

menentukan tunjangan dan insentif karyawan melalui rancangan sistem 

pendukung keputusan. 

2. Dilakukan pemahaman terhadap deskripsi hasil penelitian, yaitu mengenai 

pemanfaatan data absensi dalam menentukan tunjangan dan insentif karyawan 

melalui rancangan sistem pendukung keputusan pada Jurusan Teknik 

Informatika ITS. 

3. Melakukan proses implementasi teori-teori yang berhubungan dengan sistem 

pendukung keputusan untuk menentukan tunjangan dan insentif karyawan 

pada Jurusan Teknik Informatika ITS. 

4. Mengolah data yang telah dikumpulkan sebagai bahan untuk menganalisa 

permasalahan yang ada mengenai pemanfaatan data absensi dalam 

menentukan tunjangan dan insentif karyawan pada Jurusan Teknik 

Informatika ITS.  

5. Menyimpulkan hasil pembahasan dan membuat saran berupa rancangan 

sistem pendukung keputusan untuk menentukan tunjangan dan insentif 

karyawan Jurusan Teknik Informatika ITS. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian 

Gambaran umum dari subjek penelitian merupakan hal penting dalam 

suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam subbab ini akan dijelaskan secara singkat 

gambaran umum subjek penelitian. Gambaran umum subjek penelitian ini antara 

lain: Sejarah singkat Jurusan Teknik Informatika ITS; visi dan misi, Struktur 

Organisasi, serta Deskripsi Pekerjaan masing-masing bagian yang terkait dengan 

pembahasan dalam penelitian. 

4.1.1 Sejarah Singkat Jurusan Teknik Informatika ITS 

 Pada masa ini dan masa yang akan datang, teknologi informasi menjadi 

tulang punggung pertumbuhan ekonomi bangsa. Saat ini invansi teknologi 

informasi sudah terasa di berbagai bidang kehidupan manusia. Hal ini sepenuhnya 

disadari oleh pemerintah, sehingga sejak Repelita V pemerintah telah 

mencanangkan bahwa pengembangan pendidikan tinggi dalam bidang komputer 

dan informatika merupakan salah satu program prioritas, bersama-sama dengan 

disiplin ilmu lainnya seperti rekayasa, perilaku, manajemen, akuntansi dan 

kesenian. 

 Pendidikan tinggi diarahkan untuk mempersiapkan bangsa Indonesia 

dalam menghadapi era pembangunan industri dan informasi. Untuk itu pemerintah 

melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 1985 menginstruksikan 

untuk membuka Program Studi S1 baru untuk bidang ilmu teknologi komputer di  
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empat universitas atau institut di mana ITS termasuk di dalamnya. Di ITS, 

program ini awalnya diberi nama Program Studi Teknik Komputer. Namun sejak 

tahun 1993, nama Program Studi Teknik Komputer diubah menjadi Jurusan 

Teknik Komputer. Akhirnya, pada tahun 1996 secara resmi jurusan ini berganti 

nama menjadi Jurusan Teknik Informatika berdasarkan Surat Keputusan Direktur 

Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 224/DIKTI/Kep/1996, tanggal 11 Juli 1996. 

Pada saat ini, Jurusan Teknik Informatika memperoleh nilai akreditasi A 

berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-

PT) Nomor 003/BAN-PT/Ak-X/S1/V/2006, tanggal 18 Mei 2006. Selain program 

sarjana (S1), Jurusan Teknik Informatika juga menyelenggarakan program 

pascasarjana (S2) yang dirintis sejak tahun 1994, dengan surat keputusan Dierktur 

Jenderal Pendidikan Tinggi No. 2851/DT/2001, perihal ijin penyelenggaraan 

Program Studi Jenjang Program Strata-2 (S2) pada Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember Surabaya. 

 Berdiri sejak 1985, Jurusan Teknik Informatika telah meluluskan sekitar 

1000 alumni yang tersebar di berbagai negara, seperti Singapura, Jepang, 

Australia, Amerika Serikat, Taiwan, dan lain-lain. Untuk lebih meningkatkan 

kualitas mahasiswanya, Teknik Informatika mengadakan berbagai kerja sama 

dengan industri dan universitas di dalam dan luar negeri. Mahasiswa 

dimungkinkan untuk mengambil double degree dengan menyelesaikan sebagian 

matakuliah di luar negeri. Dengan 36 dosen tetap, 4 diantaranya adalah guru 

besar, Jurusan Teknik Informatika selalu berupaya memberikan pendidikan yang 

berkualitas tinggi terhadap 1500-an mahasiswa program sarjana dan pascasarjana,  
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baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri seperti: Iran, Papua New Guinea 

dan Thailand. 

 Dalam proses perkuliahan, Teknik Informatika melibatkan praktisi yang 

berpengalaman di bidang teknologi informasi untuk menambah pengetahuan para 

mahasiswa. Selain itu, Jurusan Teknik Informatika juga melibatkan para ahli dari 

luar kampus dalam berbagai workshop, training, dan guest lecture atau pelatihan 

yang lain. Diantaranya adalah kuliah tamu oleh Prof. Akira Asano (Hiroshima 

University, Jepang), Prof. Tomonori Aoyama (Keio University, Jepang), Prof. 

Abdul Hanan Abdullah (UTM, Malaysia), dan lain-lain. 

 Jurusan Teknik Informatika menyediakan berbagai fasilitas modern, 

seperti 13 ruang kelas, 7 laboratorium, dan 1 ruang baca yang kesemuanya 

dilengkapi dengan AC dan wireless network, memberikan kenyamanan bagi para 

mahasiswa untuk belajar dan bertukar informasi. Fasilitas e-learning yang bisa 

diakses 24 jam, telah mampu membantu mahasiswa untuk mendapatkan informasi 

perkuliahan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.  

 Teknologi Informasi merupakan bidang yang berkembang dengan cepat 

dan berdampak pada terciptanya lapangan kerja di banyak sektor, misalnya 

pemerintahan, perguruan tinggi, perusahaan jasa, software house, dan perbankan. 

Teknologi Informasi berpotensi besar membantu memperbaiki perekonomian 

Indonesia yang pada saat ini masih terimbas dampak krisis moneter beberapa 

waktu yang lalu. Melihat peluang untuk memenuhi kebutuhan sumber daya 

manusia yang berkualitas tinggi di bidang Teknologi Informasi, Teknik 

Infromatika ITS menawarkan program pendidikan tinggi sarjana dan pascasarjana  
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yang dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang teknologi 

informasi yang berkualifikasi dalam aspek teori dan praktis, serta dapat 

beradaptasi dengan perkembangan yang cepat di bidang ini. 

4.1.2 Visi dan Misi Jurusan Teknik Informatika ITS 

Visi dari Jurusan Teknik Informatika ITS adalah menjadi inovator bidang 

informatika di tingkat nasional dengan reputasi internasional pada tahun 2014. 

Sedangkan Misi Jurusan Teknik Informatika ITS terdiri atas 

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis kompetensi bidang 

informatika 

2. Melaksankan penelitian yang inovatif, bermutu, dan bermanfaat 

3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

masyarakat 

4. Menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga, baik dalam maupun luar negeri 

4.1.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah suatu gambaran skematis tentang bagian-

bagian, tugas-tugas dan tanggung jawab serta hubungan bagian-bagian yang 

terdapat dalam suatu badan atau suatu lembaga. Struktur organisasi pada suatu 

organisasi akan menggambarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang 

dimiliki oleh seseorang atas jabatannya. Dengan menggambarkan suatu struktur 

organisasi yang ideal, pimpinan organisasi memperoleh gambaran tentang kualitas 

dan jumlah karyawan yang diperlukan agar kegiatan-kegiatan operasional 

organisasi dapat dijalankan dan diorganisasikan dengan baik. Adapun struktur  
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organisasi Jurusan Teknik Informatika ITS secara lengkap disajikan pada  Gambar 

4.1. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Jurusan Teknik Informatika ITS 

Sumber data  : Data Internal, 2011 

Bentuk organisasi Jurusan Teknik Informatika ITS adalah Organisasi 

Garis atau Line Organization, yaitu struktur organisasi yang menggambarkan arus 

kekuasaan dan tanggung jawab dari tingkat manajemen puncak sampai pada 

karyawan, dimana pihak karyawan hanya mengenal pimpinan sebagai sumber 

kewenangan yang memberikan perintah atau instruksi. Fungsi garis berkaitan 

dengan tujuan organisasi, dimana dalam hal arus kekuasaan berjalan dari atas ke 

bawah, sedangkan tanggung jawabnya berjalan dari bawah ke atas. Dalam 

pelaksanaan proses adminitrasi pemberian tunjangn dan insentif atas karyawan 

hanya melibatkan beberapa bagian saja, tetatpi tetap melibatkan ketua jurusan 

sebagai manajemen puncak yang berhak mengambil keputusan. Adapun struktur 

organisasi Jurusan Teknik Informatika ITS terkait dengan pemberian tunjangan 

dan insentif bagi karyawan dapat ditujukkan pada gambar 4.2. 

KETUA 

JURUSAN T. INFORMATIKA 

SEKRETARIS 

JURUSAN T. INFORMATIKA 

BAGIAN 

AKADEMIK 

BAGIAN 

KEUANGAN & 

KEPEGAWAIAN 

BAGIAN 

KEMAHASISWAAN 

BAGIAN 

UMUM & RUMAH 

TANGGA 

MAJELIS 

PERMUSYAWARATAN 

JURUSAN  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan 
Jumlah Tunjangan Dan Insentif Karyawan  
(Studi Kasus Jurusan Teknik Informatika ITS) 
 

Siti Nur Komariyah



 

47 

Ketua Jurusan

 

Sekretaris 

Jurusan
 

Bendahara 

Jurusan

 

Akademik

 

Kepegawaian

 

Monitoring 

Perkuliahan

 

Absensi

 

Data 

Kepangkatan

 

Kinerja

 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Administrasi Terkait Pemberian 

Tunjangan dan Insentif Jurusan Teknik Informatika ITS 

 

Sumber data  : Data Internal, 2011 
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4.1.4 Deskripsi Pekerjaan 

Berikut ini adalah deskripsi pekerjaan masing-masing bagian yang 

berkaitan dengan sistem operasional penentuan nilai tunjangan dan insentif 

karyawan: 

1. Ketua Jurusan 

a. Pemegang keputusan terakhir dari penentuan nilai tunjangan dan insentif 

atas karyawan. 

b. Memeriksa dan menyetujui laporan rekap absensi karyawan 

c. Menerima dan memeriksa hasil laporan penilaian kinerja karyawan 

berdasarkan rekap absensi berserta penilaian lainnya 

d. Memberikan penilaian atas kinerja karyawan secara obyektif 

e. Menerima dan memeriksa hasil perhitungan nilai tunjangan dan insentif 

setiap karyawan 

f. Memberikan persetujuan atas pembagian tunjangan dan insentif karyawan 

berdasarkan penilaian dan perhitungan yang telah dilakukan 

g. Menerima dan memeriksa serta memberi persetujuan atas laporan 

pembagian tunjangan dan insentif karyawan 

h. Melakukan peningkatan pelayanan administrasi jurusan, dengan 

membangun semangat kinerja karyawan 

2. Sekretaris Jurusan 

a. Membantu ketua jurusan dalam melakukan penilaian terhadap kinerja 

karyawan 

b.  
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c. Membantu ketua jurusan dalam pelaksanaan operasional administrasi 

jurusan 

d. Mewakili ketua jurusan dalam mengambil keputusan yang berkaitan 

dengan kegiatan operasional jurusan, jika ketua jurusan berhalangan 

e. Bersama ketua jurusan melakukan peningkatan pelayanan administrasi, 

dengan terus melakukan motivasi yang membangun kinerja karyawan 

3. Bendahara Jurusan 

a. Melakukan perhitungan nilai tunjangan dan insentif karyawan berdasarkan 

penilaian yang telah dilakukan oleh ketua jurusan didukung dengan data-

data pendukung lain 

b. Membuat daftar penerimaan tunjangan dan insentif karyawan 

c. Meminta persetujuan ketua jurusan dalam pembagian tunjangan dan 

insentif karyawan 

d. Membagikan tunjangan dan insentif karyawan berdasarkan perhitungan 

yang dilakukan 

e. Melaporkan pembagian tunjangan dan insentif karyawan kepada ketua 

jurusan 

f. Membuat laporan pertanggungjawaban dana yang telah direalisasikan 

g. Bertanggungjawaban langsung kepada ketua jurusan 

4. Bagian Kepegawaian 

a. Memeriksa absensi karyawan setiap hari 

b. Merekap absensi karyawan ke dalam database kepegawaian 
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c. Membuat dan melaporkan hasil rekap absensi karyawan kepada ketua 

jurusan 

d. Memintakan persetujuan atas rekap absensi karyawan sebagai dasar 

pemberian tunjangan kepada karyawan 

e. Membuat dan melaporkan penilaian kinerja karyawan berdasarkan 

kedisiplinan dan kerapian 

f. Memintakan persetujuan atas laporan penilaian kinerja karyawan 

g. Menyerahkan rekap absensi dan laporan penilaian kinerja karyawan ke 

bendahara jurusan sebagai dasar penentuan nilai tunjangan dan insentif 

setiap karyawan 

h. Memeriksa dan selalu mengupdate data kepangkatan setiap karyawan 

i. Bertanggungjawab langsung kepada ketua jurusan 

4.2 Analisis Sistem yang Berjalan 

 Dalam pembahasan penelitian perlu dilakukan analisis awal terhadap 

sistem yang saat ini berjalan pada Jurusan Teknik Informatika ITS. Analisis 

terhadap sistem yang berjalan bertujuan mengetahui sistem dan prosedur 

administrasi yang dilakukan pihak manajemen Jurusan Teknik Informatika ITS. 

4.2.1 Sistem Absensi Jurusan Teknik Informatika ITS  

 Sistem absensi saat ini yang ada di Jurusan Teknik Informatika masih 

dilakukan secara manual. Karyawan melakukan absensi secara manual dengan 

menandatangani daftar kehadiran karyawan. Karyawan menuliskan jam 

kedatangan maupun saat pulang secara manual berdasarkan jam yang berada di 

tempat absensi tanpa adanya pengawasan dari petugas absensi. Hal tersebut akan  
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menimbulkan manipulasi data tentang keakuratan jam kehadiran oleh karyawan 

yang tidak bertanggung jawab. Semua akan kembali ke etitude individu masing-

masing. Disini kejujuran dan kepercayaan yang diandalkan dalam proses absensi 

pada Jurusan Teknik Informatika ITS. 

Dari data absensi tersebut dilakukan rekap secara manual oleh admin 

bagian kepegawaian. Kemudian rekap absensi tersebut dilaporkan pihak admin 

kepegawaian ke Ketua Jurusan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian 

kinerja karyawan, dimana penilaian kinerja karyawan merupakan salah satu faktor 

penentu nominal tunjangan dan insentif  karyawan. Selain melakukan rekap 

absensi kehadiran karyawan admin kepegawaian juga melakukan rekap kinerja 

karyawan. Penilaian terhadap kinerja karyawan dilakukan berdasarkan nilai 

kedisiplinan, kerapian dan kehadiran. Data penilaian kinerja karyawan diinputkan 

ke formulasi sistem yang telah ada. Data kedisiplinan, kerapian dan kehadiran 

karyawan yang telah diinput dan direkap akan menghasilkan nilai kinerja atas 

masing-masing karyawan. Nilai dari setiap karyawan tersebut yang akan 

digunakan sebagai dasar dalam perhitungan insentif karyawan setelah dilakukan 

penilaian dan disetujui oleh Ketua Jurusan. Rekap data penilaian kinerja oleh 

bagian kepegawaian dilaporkan kepada Ketua Jurusan, untuk digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan nilai tunjangan insentif yang akan 

diperoleh masing-masing karyawan.  

Rekap absensi dan rekap penilaian kinerja karyawan yang telah dilaporkan 

ke Ketua Jurusan, untuk proses selanjutnya rekap tersebut dilaporan ke Pembantu 

Dekan II untuk diketahui. Rekap absensi yang telah disetujui Pembantu Dekan II  
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beserta rekap data penilaian kinerja karyawan oleh pihak admin kepegawaian 

diserahkan ke bendahara jurusan untuk diproses lebih lanjut. Data rekap absensi 

tersebut kemudian digunakan untuk memperhitungkan jumlah tunjangan uang 

makan diterima oleh karyawan, sedangkan rekap penilaian kinerja karyawan 

digunakan dalam memperhitungkan jumlah insentif masing-masing karyawan. 

Hal tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit dalam 

pelaksanaannya, serta keakuratan dan ketepatan data  yang dihasilkan 

kemungkinan akan terjadi kesalahan akibat dari human error.  

Prosedur tersebut kurang efektif dan efisien terhadap kegiatan operasional 

administrasi jurusan. Salah satu akibat dari ketidakefektifan dan keefisienan 

prosedur tersebut operasional administrasi keuangan menjadi lambat juga. 

Dimana admintrasi keuangan yang berhubungan dengan sistem tersebut adalah 

administrasi terkait pemberian tunjangan uang makan dan insentif karyawan 

berbasis kinerja. Salah satu faktor penilaian kinerja karyawan berasal dari data 

yang ada dalam sistem absensi tersebut. Kesulitan yang sering terjadi adalah 

banyaknya pengolahan data yang masih dilakukan secara manual dan memerlukan 

pengolahan dalam waktu yang relatif lama. Karena hal tersebut diharapkan 

adanya suatu sistem informasi pengolahan data yang terkomputerisasi dan dapat 

terintegrasi antara bagian satu dengan lainnya, sehingga pelakasanaan pekerjaan 

dapat terlaksana dengan cepat dan tepat. Kondisi dimana kebutuhan pengolahan 

data yang lebih interaktif saat ini sangat membantu dalam proses pengambilan 

keputusan dalam menentukan nilai tunjangan dan insentif karyawan. Sehingga 

diperlukan adanya penerapan pengolahan data ataupun aplikasi sistem pendukung  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan 
Jumlah Tunjangan Dan Insentif Karyawan  
(Studi Kasus Jurusan Teknik Informatika ITS) 
 

Siti Nur Komariyah



 

53 

 

keputusan yang dapat diterapkan dalam operasional administrasi jurusan. Aplikasi 

sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan, selain itu 

mempelancar proses administrasi operasional jurusan.  
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Gambar 4.3 Flowchart Sistem Absensi Jurusan Teknik Informatika ITS 

Sumber data : Data Internal, 2011 
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4.2.2 Sistem Pemberian Tunjangan dan Insentif Karyawan  

Sistem pemberian tunjangan yang berjalan saat ini masih berjalan secara 

manual. Proses penentuan nilai tunjangan dan insentif yang akan diterima 

karyawan saat ini dirasakan kurang efektif dan efisien. Proses ini diawali dengan 

merekap data kehadiran dan kedisiplinan karyawan yang dilakukan oleh bagian 

kepegawaian, dimana proses ini memakan waktu yang cukup banyak. Kemudian 

data rekap kehadiran dan kedisiplinan dilaporkan ke Ketua Jurusan untuk 

dimintakan pesertujuan sebagai dasar penentuan nilai tunjangan dan insentif yang 

akan diperoleh karyawan. Namun database rekap kehadiran dan kedisiplinan 

karyawan telah tercatat di komputer bagian kepegawaian tidak terintegrasi dengan 

database bagian keuangan. Hal ini mengakibatkan bagian keuangan harus 

menunggu cukup lama untuk melakukan proses perhitungan nilai tunjangan dan 

insetif karyawan. 

Kurang efektif dan efisien sistem yang lama, mengakibatkan output yang 

dihasilkan juga kurang berkualitas sehingga kebutuhan informasi guna 

pengambilan keputusan tidak tercapai. Hubungan database bagian kepegawaian 

dan keuangan juga tidak terintegrasi dengan baik, yang menimbulkan kurang 

berkualitasnya informasi dalam operasional penentuan nilai tunjangan dan insentif 

yang akan diperoleh karyawan berdasarkan kehadiran, kedisiplinan dan kehadiran 

karyawan. Pemberian tunjangan dan insentif karyawan dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja operasional administrasi jurusan. Proses pemberian 

tunjangan dan insentif yang berjalan lambat berdampak pada lambatnya proses 

pertanggungjawaban dana.  
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Gambar 4.4 Flowchart Sistem Pemberian Tunjangan dan Insentif 

Sumber data : Data Internal, 2011 
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 Dalam pertanggungjawaban dana yang telah digunakan bagian keuangan 

tidak dapat secara cepat dilakukan. Lambatnya proses Laporan 

Pertanggungjawaban dana oleh bendahara jurusan, dikarenakan proses pemberian 

tunjangan dan insentif yang berlangsung lambat. Proses Laporan 

Pertanggungjawaban dana yang lambat akan berdampak terhadap turunnya dana 

operasional jurusan. Dimana dana tersebut sebagai ganti uang persediaan yang 

akan digunakan untuk satu bulan kedepan juga menjadi terlambat. Hal ini akan 

berakibat terhadap kelancaran proses operasional Jurusan. Disisi lain proses yang 

lambat akan mengakibatkan penilaian terhadap kinerja jurusan juga akan terkesan 

lambat di tingkat Institut. Proses administrasi operasional antara satu bagian 

dengan bagian lain saling terkait, sehingga diperlukan adanya suatu sistem yang 

terintegrasi satu sama lain. 

 

4.3 Analisis Kebutuhan Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan 

dalam Menentukan Nilai Tunjangan dan Insentif Karyawan 

Kehadiran teknologi komputer dengan kekuatan prosesnya telah 

memungkinkan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis komputer. 

Aplikasi komputer sebagai alat bantu dalam mengolah data menjadi informasi 

selalu mengalami perkembangan. Pada awalnya komputer diaplikasikan untuk 

memproses data akuntansi. Kemudian aplikasi ini berkembang menjadi 

Management Information System, Decision Support System, Virtual Office, dan 

Knowledge Based System. Manfaat Komputer semakin besar dirasakan, dimana 

komputer dapat membantu dalam pengolahan data sehingga pelaksanaan  
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pekerjaan dapat terlaksana dengan cepat dan tepat. Disamping itu pemanfaatan 

komputer diberbagai bidang sudah merupakan suatu keharusan.  

Computer Based Information System (Sistem Informasi Berbasis 

Komputer) salah satunya adalah Sistem Pendukung Keputusan (Decision Suport 

System). Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) adalah suatu 

sistem informasi komputer yang interaktif dimana sistem ini dapat memberikan 

alternatif solusi bagi pembuat keputusan. Aplikasi komputer ini telah banyak 

digunakan dalam perusahaan-perusahaan, baik perusahaan dagang, jasa maupun 

manufaktur. Dengan memanfaatkan teknologi komputer, akan diperoleh manfaat 

berupa kemudahan menyimpan, mengorganisasi dan melakukan pengambilan 

(retrieval) terhadap berbagai data. Didukung dengan perangkat lunak dan 

konfigurasi perangkat keras yang tepat, Jurusan Teknik Informatika ITS dapat 

membangun sistem informasi manajemen yang handal dan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.  

Setelah menggambarkan sistem pemberian tunjangan dan insentif yang 

ada saat ini, langkah selanjutnya adalah menganalisa kelemahan dan kelebihan 

sistem tersebut. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan pada Bab 1, 

penggunaan Sistem Pendukung Keputusan diharapkan mampu menghasilkan 

informasi yang lebih cepat dan akurat. Adapun kelemahan yang terjadi jika 

menggunakan sistem yang ada saat ini adalah: 

1. Keakuratan dan objektifitas. Penyebab terjadinya permasalahan tidak akurat 

adalah proses pengolahan data masih dilakukan secara manual yaitu proses 

pengetikan dengan Microsoft excel dan sorting biasa sehingga resiko  
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kesalahan sering terjadi. Penggunaan Microsoft excel pada kasus tertentu bisa 

menimbulkan hasil yang tidak obyektif karena metode ini tidak mempunyai 

kemampuan menambah atau mengurangi model secara langsung. 

2. Sistem manual menyebabkan lambatnya proses penentuan nilai tunjangan dan 

insentif yang akan diperoleh karyawan.  

3. Sistem manual beresiko terjadinya kesalahan pada saat menginputkan data 

yang kemungkinan disebabkan oleh human error. 

4. Proses pengolahan data yang lambat berakibat proses penentuan nilai 

tunjangan dan insentif karyawan tidak dapat secara cepat diketahui, sehingga 

pemberian tunjangan dan insentif terkadang berjalan lambat.  

5. Proses pertanggungjawaban dana atas pemberian tunjangan dan insentif 

karyawan juga berjalan lambat akibat dari lama nya proses penentuan nilai 

tunjangan dan insentif karyawan. 

Teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini berkembang dengan cepat 

dan semakin canggih, hal ini tentunya dapat dimanfaatkan untuk mengatasi 

permasalahan yang di dalam organisasi. Didukung dengan perangkat lunak dan 

konfigurasi perangkat keras yang tepat, Jurusan Teknik Informatika ITS dapat 

membangun sistem informasi manajemen yang handal dan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja jurusan secara keseluruhan. Sistem pengolahan data yang 

terintegrasi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain sangat diperlukan 

demi kelancaran aktivitas operasional manajemen jurusan. Sistem informasi yang 

dibangun diharapkan dapat mereduksi aktivitas yang selama ini dilakukan secara  
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manual dapt berjalan secara terkomputerisasi, sehingga dapat menghemat waktu, 

tenaga dan biaya. 

Rancangan sistem pendukung keputusan yang diusulkan, diharapkan dapat 

memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Dengan adanya aplikasi 

sistem pendukung keputusan yang diterapkan pada Jurusan Teknik Informatika 

maka penyelesaian masalah dalam menentukan nilai tunjangan dan insentif yang 

akan diperoleh karyawan dapat dilakukan secara otomatis tidak lagi menggunakan 

cara manual. Informasi yang diperoleh dari sistem pendukung keputusan tersebut 

dapat meningkatkan kinerja operasional jurusan secara keseluruhan. Kinerja 

jurusan yang lebih baik akan menambah nilai jurusan di mata masyarakat 

khususnya Institut. 

 

4.4 Deskripsi Perancangan Sistem Pemberian Tunjangan dan Insentif 

Karyawan Jurusan Teknik Informatika ITS 

 Pengembangan sistem informasi pemberian tunjangan dan insentif 

karyawan dilakukan dengan melakukan peralihan dari proses penentuan nilai 

nominal tunjangan dan insentif secara manual menjadi sistem pendukung 

keputusan yang secara online dari database sistem informasi absensi dan 

kepegawaian. Informasi dalam database sistem informasi absensi akan di proses 

secara terintegrasi dengan database keuangan oleh sistem jaringan saraf tiruan 

untuk menentukan nilai tunjangan dan insentif yang akan diperoleh karyawan. 

Selain data dari database sistem informasi absensi juga diperlukan data penilaian 

kinerja karyawan oleh ketua jurusan. 
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Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menentukan syarat 

pemberian tunjangan dan bonus yang sesuai dengan jumlah absensi, kerapian dan 

kinerja karyawan. Langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan jumlah 

tunjangan dan bonus adalah dengan menentukan pola nilai yang 

terdokumentasikan. Nilai yang telah diinputkan oleh petugas admin akan diuji 

oleh sistem dengan menggunakan pola yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil 

dari pengujian ini nantinya adalah berupa informasi mengenai jumlah tunjangan 

dan bonus yang sesuai dengan penilaian terhadap kedisiplinan, kerapian, dan 

kinerja karyawan.  

 

4.5 Desain Sistem  

 Setelah melakukan analisis tentang sistem yang sedang berjalan pada 

Jurusan Teknik Informatika ditemukan beberapa kelemahan yang berpengaruh 

kepada tingkat efektivitas dan efisiensi dari sistem informasi yang berjalan yang 

dibutuhkan pihak manajemen, maka akan dapat didesain sebuah sistem. Dimana 

sistem yang dibangun diharapkan dapat mengatasi kelemahan yang telah 

disebutkan dengan tujuan agar pihak-pihak berkepentingan dapat memperoleh 

informasi secara efektif dan efisien. Informasi yang diperoleh dari sistem tersebut 

dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan nilai 

tunjangan dan insentif yang akan diperoleh karyawan. 

4.5.1 Input Sistem 

 Input sistem berasal dari data yang diinput oleh karyawan sendiri maupun 

pihak manajemen jurusan yaitu admin kepegawaian, bendahara jurusan dan  
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pimpinan jurusan. Berikut adalah input data yang dibutuhkan untuk sistem yang 

akan dirancang : 

1. Karyawan 

 Karyawan melakukan absensi secara langsung dengan meletakkan jari ke 

mesin fingerprint. Dimana sebelumnya setiap karyawan telah dilakukan registrasi 

ID masing-masing karyawan ke dalam mesin fingerprint. Data karyawan yang 

telah registrasi tersebut akan masuk ke dalam database kepegawaian. Hasil dari 

data absensi karyawan tersebut yang telah ada dalam database akan digunakan 

sebagai dasar data penilaian kedisiplinan dan kehadiran karyawan. Data tersebut 

penentu dalam menilai dan menentukan tunjangan dan insentif karyawan melalui 

sistem pendukung keputusan yang akan dibangun. 

2. Admin Kepegawaian 

 Admin Kepegawian menginformasikan data penilaian kerapian dan 

kedisiplinan karyawan yang akan selalu diupdate oleh pihak admin kepegawaian. 

Selain itu admin kepegawaian akan selalu meng-update data-data kepegawaian 

yang berhubungan dengan dasar tarif dalam pemberian tunjangan dan insentif 

karyawan, seperti data golongan. 

3. Pimpinan Jurusan 

Input/masukan utama dari sistem pengambil keputusan adalah data 

penilaian yang diperlukan dalam penentuan nilai tunjangan dan insentif karyawan 

yang dilakukan oleh pihak pimpinan jurusan. Data-data penilaian diambil 

berdasarkan penilaian terhadap kedisiplinan, kehadiran, kerapian, dan kinerja  

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan 
Jumlah Tunjangan Dan Insentif Karyawan  
(Studi Kasus Jurusan Teknik Informatika ITS) 
 

Siti Nur Komariyah



 

62 

 

karyawan. Data penilaian kinerja karyawan diinput oleh ketua jurusan yang 

memiliki hak akses terhadap sistem database kepegawaian dan keuangan.  

4. Bendahara Jurusan 

Bendahara Jurusan menginformasikan besarnya tarif untuk setiap 

karyawan berdasarkan golongan yang telah ditentukan oleh petunjuk operasional 

dan petunjuk teknis Institut. Selain itu bendahara jurusan juga menginputkan tarif 

pajak atas penghasilan yang diperoleh setiap karyawan.  

4.5.2 Rancangan Sistem 

Sebelum merancang database dari sistem yang baru, akan dibuat terlebih 

dahulu alur bisnis proses serta alur dokumen untuk sistem yang diusulkan. Alur  

bisnis proses sistem yang diusulkan dimulai dari proses sistem absensi. Proses 

sistem informasi absensi dimulai dari karyawan (user) yang akan melakukan 

absensi. Dimulai dengan karyawan melakukan registrasi terhadap mesin absen 

(fingerprint) untuk mendapatkan Nomor ID karyawan dalam sistem informasi 

absensi. Alat Fingerprint terdiri dari fingerprint  reader sebagai pembaca sidik 

jari, LCD, Keypad, Voice Chip, dan USB Port.  

 

Gambar 4.5 Alat Fingerprint 

Sumber Data : Data Olahan, 2011 
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Karyawan memiliki Nomor ID masing-masing, dimana hanya yang 

bersangkutan yang mengetahui ID tersebut. Jika ada pihak lain yang mengetahui 

ID karyawan lain dan mereka ingin menginputkan data absen karyawan lain, 

sistem absensi tidak akan langsung menerima login karyawan tersebut karena 

sistem akan menolak sidik jari yang tidak sesuai dengan Nomor ID yang 

dimasukkan.  

Registrasi Sidik Jari 

Seluruh Karyawan

Penyimpanan 

Informasi Sidik Jari di 

Database Biometrics

Sistem Pencatatan 

Absensi Biometric 

Siap Digunakan
 

Gambar 4.6  Inisialisasi Cara Kerja Fingerprint 

Sumber data : Data Olahan, 2011 

Proses absensi dimulai dengan karyawan melakukan login terlebih dahulu 

ke mesin absen. Karyawan melakukan login dengan memasukkan No. ID dari 

mereka. Sistem akan memproses pencarian data atas karyawan yang melakukan 

login. Ketika sistem akan menemukan data atas karyawan tersebut karyawan 

dapat melakukan absen secara langsung dengan meletakkan sidik jari mereka ke 

mesin absen. Namun, jika sistem tidak dapat menemukan data karyawan yang 

melakukan login, karyawan diminta untuk melakukan login ulang. Sistem 

informasi absensi telah diprotect dimana karyawan yang tidak berhasil melakukan 

login sampai lima kali kesempatan, mereka akan diminta untuk melakukan 

registrasi ulang. Data karyawan yang berhasil melakukan absen akan tersimpan 

secara otomatis ke dalam database sistem absensi.  
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Gambar 4.7 Cara Kerja Fingerprint 

Sumber data : Data Olahan, 2011 

Dalam database sistem absensi, data absen karyawan akan di update ke 

master kehadiran dan master kedispilan. Dari master kehadiran dan master 

kedisiplinan sistem secara otomatis meng-update master masing-masing 

karyawan. Data dalam database sistem absensi akan terinput dan terintegrasi 

secara langsung ke dalam database kepegawaian. Disisi lain pihak admin 

kepegawaian yang telah diberi akses login ke sistem kepegawaian akan meng-

update database kepegawaian dan akan tersimpan secara otomatis.  

Data kehadiran dan kedisiplinan yang tersimpan di dalam database 

kepegawaian akan digunakan sebagai salah satu kriteria penilaian. Data kehadiran 

dan kedisiplinan karyawan akan berbeda setiap harinya tergantung dari waktu 

mereka melakukan absensi. Data tersebut akan tersimpan ke dalam master 

masing-masing karyawan. Setiap bulannya sistem akan merekap secara otomatis 

data kehadiran dan kedisiplinan masing-masing karyawan. Rekap tersebut yang 

kemudian akan digunakan sebagai salah satu kriteria dalam menentukan nilai 

nominal tunjangan yang akan diperoleh masing-masing karyawan. 
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Gambar 4.8 Flowchart Usulan Rancangan Sistem Informasi Absensi 

Sumber: Data Olahan, 2011 

 Proses selanjutnya dari alur bisnis proses sistem yang diusulkan adalah 

proses operasional sistem informasi kepegawaian. Proses ini dimulai dari admin 

kepegawaian yang melakukan login ke sistem kepegawaian. Admin kepegawaian 

telah masuk ke sistem informasi kepegawaian, kemudian memonitor sistem 

absensi.  
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Proses ini dilakukan untuk meng-update database sistem absensi ke database 

kepegawaian. Kemudian admin kepegawaian meng-input data kerapian dan 

kinerja karyawan. Input data tersebut akan secara otomatis tersimpan dalam 

database kepegawaian.  

Pihak Ketua Jurusan yang memiliki hak akses mutlak terhadap sistem 

kepegawaian akan memonitor sistem kepegawaian. Pada saat melakukan monitor 

sistem kepegawaian, Ketua Jurusan meng-input data penilaian kinerja karyawan 

ke dalam sistem kepegawaian. Data penilaian kinerja karyawan yang telah 

dimasukkan ketua jurusan akan tersimpan secara otomatis ke database sistem 

kepegawaian.  

Dari database sistem kepegawaian yang telah di-update akan direkap 

secara otomatis oleh sistem, dimana rekap yang dihasilkan adalah rekap absensi 

dan rekap penilaian kinerja karyawan. Rekap absensi dan rekap penilaian kinerja 

karyawan sebagai salah satu syarat diterimakannya tunjangan dan insentif 

karyawan. Rekap-rekap tersebut pada akhir bulan akan dicetak print-out oleh 

admin kepegawaian untuk dimintakan pengesahan ke pejabat terkait, diantaranya 

ketua jurusan sebagai penanggung jawab jurusan dan Pembantu Dekan II yang 

membawahi bagian kepegawaian dan keuangan. Rekap-rekap yang telah disahkan 

tersebut sebagai bukti pendukung diterimakannya tunjangan dan insentif atas 

karyawan. 
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Gambar 4.9 Flowchart Usulan Proses Operasional Sistem Informasi 

Database Kepegawaian 

 

Sumber: Data Olahan, 2011 
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           Proses akhir rancangan sistem ini adalah proses berjalannya sistem 

pendukung keputusan. Proses ini diawali dari bendahara jurusan yang melakukan 

login ke sistem keuangan. Bendahara Jurusan meng-update database keuangan. 

Disisi lain ketua jurusan yang memiliki hak akses mutlak juga melakukan login 

sistem keuangan sekaligus ke sistem kepegawaian. Ketua jurusan meng-input data 

penilaian kinerja karyawan ke database sistem kepegawaian. Bagian admin 

kepegawaian melakukan input data penilaian kerapian karyawan ke database 

sistem kepegawaian. Database kepegawaian yang telah di-update oleh ketua 

jurusan dan admin kepegawaian akan terintegrasi secara langsung dengan 

database sistem keuangan. Database kepegawaian yang terintegrasi dengan 

database keuangan akan ter-input secara otomatis ke dalam database sistem 

pendukung keputusan. Dalam menentukan nilai tunjangan dan insentif yang akan 

diperoleh karyawan, bendahara jurusan harus melakukan login ke Sistem 

Pendukung Keputusan. Setelah bendahara jurusan masuk ke database sistem 

pendukung keputusan, bendahara jurusan dapat menentukan nilai tunjangan dan 

insentif karyawan dengan memasukkan subyek kriteria penilaian. Selanjutnya 

sistem akan secara otomatis mengolah data yang ada dalam database untuk 

kemudian diperoleh suatu nilai nominal tunjangan dan insentif dari masing-

masing karyawan. Bendahara Jurusan mencetak printout daftar penerimaan 

tunjangan dan insentif karyawan dari sistem pendukung keputusan. Kemudian 

bendahara jurusan membagikan tunjangan dan insentif masing-masing karyawan. 

Proses pemberian tunjangan dan insentif karyawan yang sebelumnya berlangsung 

lambat dan memakan banyak waktu dan tenaga, dengan adanya usulan rancangan  
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sistem pendukung keputusan diharapkan proses pemberian tunjangan dan insentif 

karyawan dapat berlangsung cepat secara efisien dan efektif. 
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Gambar 4.10 Flowchart Usulan Rancangan Sistem Pendukung Keputusan 

Sumber: Data Olahan, 2011 
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Proses pemberian tunjangan dan insentif karyawan yang berjalan cepat 

berdampak positif terhadap proses pertanggungjawaban dana yang harus 

dilakukan bagian keuangan. Di bagian keuangan ada dua bagian yang merasakan 

dampak positif dari dibangunnya sistem pendukung keputusan tersebut. Pertama, 

bendahara jurusan memperoleh kemudahan dalam menentukan nilai tunjangan 

dan insentif atas karyawan sebagaimana disebutkan diatas. Selain itu bendahara 

juusan dapat secara cepat melakukan permintaan dana kepada pemegang uang 

muka fakultas untuk membagikan tunjangan dan insentif karyawan tersebut. 

Kedua, bagian pembukuan keuangan jurusan dapat melakukan 

pertanggungjawaban dana secara tepat waktu tanpa menunggu waktu yang lama. 

Proses pertanggungjawaban dana tersebut berdasarkan bukti daftar penerimaan 

tunjangan dan insentif karyawan yang telah ditandatangani oleh masing-masing 

karyawan. Proses pertanggungjawaban dana yang cepat dan tepat berakibat 

terhadap proses turunnya dana uang pengganti operasional yang akan digunakan 

jurusan satu bulan kedepan.  

Selain alur bisnis proses dan alur dokumen atas proses absensi, penilaian 

kinerja, dan penentuan nilai tunjangan dan insentif karyawan, dibuat pula DFD 

(Data Flow Diagram) dan ERD (Entity Relationship Diagram) untuk usulan 

sistem yang baru. Diagram alir data (Data Flow Diagram / DFD) adalah suatu 

diagram yang ditujukan untuk membantu menganalisa suatu sistem ditinjau dari 

arus data yang ada dalam suatu sistem. DFD (Data Flow Diagram) 

mendokumentasikan sistem yang telah ada dan untuk merencanakan sistem yang  
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baru yang disusun dari empat elemen dasar yaitu sumber dan tujuan data, arus 

data, proses transformasi, dan penyimpanan data.  

Gambar 4.11 merupakan usulan DFD – context diagram untuk usulan 

sistem pendukung keputusan penentuan tunjangan dan insentif bagi karyawan.  

DFD - context diagram pada gambar 4.11 memperlihatkan adanya alur data 

masuk dari karyawan, dimana karyawan tersebut melakukan absen. Data absensi 

tersebut kemudian diproses dalam database dan menghasilkan laporan kehadiran 

dan kedisiplinan atas karyawan. Laporan kehadiran dan kedisiplinan ini nanti 

yang menjadi salah satu kriteria penentu tunjangan dan insentif karyawan 

berdasarkan penilaian kinerja. Selain itu, terdapat input dari bagian admin 

kepegawaian. Admin kepegawaian melakukan input data penilaian kerapian 

masing-masing karyawan, dimana penilaian kerpaian merupakan salah satu 

kriteria dalam penilaian kinerja karyawan. Admin kepegawaian juga melakukan 

input update data kepegawaian yang berhubungan dengan pemberian tunjangan 

dan insentif karyawan. Data kehadiran, kedisiplinan, dan kerapian kemudian 

diproses di dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan nilai tunjangan 

dan insentif yang akan diperoleh masing-masing karyawan. Data yang telah 

diproses tersebut menghasilkan output laporan penilaian kinerja karyawan yang 

akan diterima oleh ketua jurusan untuk dilakukan evaluasi. Setelah ketua jurusan 

melakukan evaluasi terhadap laporan penilaian kinerja karyawan, ketua jurusan 

menginput data penilaian kinerja yang telah direvisi. Data penilaian kinerja 

karyawan tersebut kemudian diproses dalam sistem pendukung keputusan untuk 

menentukan tunjangan dan insentif karyawan. Setelah data tersebut diproses  
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dalam sistem pendukung keputusan, maka akan menghasilkan output berupa 

daftar penerimaan tunjangan dan insentif karyawan dibagian keuangan. Di bagian 

keuangan daftar penerimaan ini digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan dan 

insentif yang diperoleh masing-masing karyawan.  

Karyawan

Admin 

Kepegawaian

Bendahara 

Jurusan

Pimpinan Jurusan 

(Ketua Jurusan)

Sistem Pendukung 

Keputusan

P
en

il
ai

an
 K

ar
y

aw
an

M
elak

u
k

an
 A

b
sen

Penilaian Kerapian

Update Data Daftar Penerimaan 

Tunjangan&Insentif

Penentuan Tarif 

Tunjangan&Insentif

P
en

il
ai

an
 K

in
er

ja

L
ap

o
ran

 P
en

erim
aan

 

T
u

n
jan

g
an

&
In

sen
tif

 

Gambar 4.11 Usulan Diagram Context Sistem Pendukung Keputusan 

Penentuan Tunjangan dan Insentif  bagi Karyawan 

 

Sumber: Data Olahan, 2011 

Dari DFD – context diagram diatas dibuatlah DFD – level 0, satu proses 

yang ada pada DFD – context diagram diurai menjadi 3 proses pada DFD – level 

0. Tiga proses tersebut adalah proses 1.0 Input kriteria penilaian, 2.0 Pemrosesan 

data penilaian kinerja, dan 3.0 Pemrosesan penentuan tunjangan. Input dan output 

dari masing-masing proses tersebut dapat dilihat pada gambar 4.12. 
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Pada DFD – level 0 akan diperinci kembali input dan outputnya pada DFD 

– level 1. Terdapat tiga diagram DFD – level 1 yang akan dijelaskan sebagai 

berikut. Pada DFD – level 0, terdapat proses 1.0 Input kriteria penilaian yang 

kemudian diuraikan kembali menjadi empat proses pada DFD – level 1 Diagram 1 

yang dapat dilihat lebih rinci pada gambar 4.13. Proses 1.1 yaitu Pengecekan Data 

Kepegawaian. 
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Gambar 4.12 Usulan DFD ( Data Flow Diagram) Level 0 

Sumber: Data Olahan, 2011 

 Admin kepegawaian melakukan pengecekan data kepegawaian, proses ini 

dilakukan untuk memastikan data kepegawaian telah ter-input seluruhnya tanpa 

ada yang terlewatkan. Output dari proses pengecekan data kepegawaian adalah  
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File Data Kepegawaian. File Data Kepegawaian akan menjadi input pada proses 

1.2 yaitu Update Data Kepegawaian. Setelah proses 1.2 update data kepegawaian 

dilakukan proses selanjutnya adalah proses 1.3 Pemrosesan Kriteria Penilaian. 

Proses 1.3 Pemrosesan kriteria penilaian didasarkan pada Form Kriteria yang 

telah ditetapkan pada sistem.  
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Gambar 4.13 Usulan DFD Level 1 Diagram 1 

Sumber: Data Olahan, 2011 
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             Output dari proses 1.3 Pemrosesan Kriteria Penilaian adalah File Data 

Penilaian Kinerja yang kemudian menjadi input pada proses 1.3 Pemrosesan Data 

Penilaian Kinerja. Pemrosesan data penilaian kinerja dilakukan secara otomatis 

oleh sistem setelah data yang diperlukan telah terinput. Output dari proses 1.3 

Pemrosesan Data Penilaian Kinerja yaitu File Data Penilaian. File Data Penilaian 

akan menjadi input pada proses 2.1. 
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Gambar 4.14 Usulan DFD Level 1 Diagram 2 

Sumber: Data Olahan, 2011 
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            DFD – level 1 diagram 2 dimulai dengan File Data Penilaian yang 

merupakan output dari Proses 1.3 pada DFD – level 1 diagram 1. Proses 

selanjutnya adalah Proses 2.1 Pengecakan Data Penilaian. Pada proses ini sistem 

melakukan cek data penilaian terhadap kinerja karyawan salah satunya data yang 

terkait dengan kedisplinan dan kehadiran karyawan. Setelah dilakukan cek data 

penilaian proses berikutnya adalah Proses 2.2 Update Data Kepegawaian. Admin 

kepegawaian yang memiliki login terhadap sistem memasukkan data penilaian 

kerapian. Data penilaian kerapian tersebut diproses oleh sistem pada Proses 2.2 

Update Data Kepegawaian. Output dari Proses 2.2 Update Data Kepegawaian 

adalah File Data Penilaian yang akan menjadi input pada Proses 2.3 Pemrosesan 

Data Penilaian. Pada Proses 2.3 Pemrosesan Data Penilaian selain input File Data 

Penilaian, Data Penilian Kinerja yang di-inputkan oleh ketua jurusan juga 

diproses pada tahap ini secara bersama-sama. Output dari Proses 2.3 Pemrosesan 

Data Penilaian adalah File Laporan Penilaian yang akan menjadi output pada 

proses selanjutnya yaitu Proses 3.1. 

 DFD – level 1 diagram 3 dimulai dari File Laporan Penilaian sebagai input 

pada Proses 3.1 Pengecekan Laporan Penilaian. Hasil dari Proses 3.1 Pengecekan 

Laporan Penilaian adalah File Data Penilaian. File Data Penilaian menjadi Input 

pada Proses 3.2 Pemrosesan Penilaian. Ketua Jurusan yang memiliki hak akses 

mutlak pada sistem menginputkan Data Penilaian Kinerja Karyawan yang akan 

diproses pada Proses 3.2 Pemrosesan Penilaian. Output pada Proses 3.2 

Pemrosesan Penilaian berupa File Laporan Penilaian yang menjadi input pada 

Proses 3.3 Pemrosesan Nilai Tunjangan, pada proses ini penilaian karyawan  
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berbasis kinerja dilaksanakan. Penilaian terhadap  karyawan oleh sistem diproses 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan terinput.   
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Gambar 4.15 Usulan DFD Level 1 Diagram 3 

Sumber: Data Olahan, 2011 

Hasil dari Proses 3.3 Pemrosesan Nilai Tunjangan adalah File Laporan 

Nilai Tunjangan yang akan menjadi output pada Proses 3.4 Update Nilai 

Tunjangan dan Insentif. Dalam proses ini Nilai dari setiap karyawan diupdate 

secara otomatis ketika salah satu nilai dari kriteria penilaian diinputkan pada  
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sistem. Output yang dihasilkan dari proses ini adalah File Laporan Penerimaan 

Tunjangan dan Insentif yang akan digunakan sebagai Laporan kepada Ketua 

Jurusan yang dapat dilakukan secara langsung dan File Daftar Penerimaan 

Tunjangan dan Insentif sebagai dasar bagian keuangan mengeluarkan tunjangan 

dan insentif karyawan. 

Setelah dibuatkan DFD untuk usulan sistem yang baru, selanjutnya akan 

dibuat rancangan database dengan ERD. Entity Relationship Diagram (ERD) 

merupakan suatu diagram yang mempresentasikan model data yang ada pada 

sistem dimana didalamnya terdapat entity dan relationship. ERD digambarkan 

melalui Conceptual Data Model (CDM), model konseptual pada umumnya berisi 

objek data yang belum diterapkan pada database secara fisik.  
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Gambar 4.16 Model Entity Relationship Diagram Sistem Pendukung 

Keputusan 

Sumber: Data Olahan, 2011 
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4.5.3 Database Sistem 

Database adalah suatu sistem komputer yang berfungsi menyimpan data 

yang berisi rangkaian file yang saling terkait, kemudian diolah untuk 

menghasilkan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Dalam 

penelitian ini, rancangan database yang dibuat akan mengintegrasikan input yang 

ada dalam sistem, sehingga akan dihasilkan output yang diharapkan.  

Pada setiap tabel dalam database, terdapat keterangan yang menjelaskan 

masing-masing kesatuan (entity). Hubungan antara kesatuan yang ada dalam 

database menunjukkan hubungan yang saling terkait. Dari pemrosesan transaksi, 

bagian keuangan sebagai pusat aktifitas penyerahan tunjangan dan insentif dapat 

mengetahui detail data karyawan berdasarkan data bagian kepegawaian yang 

diupdate setiap bulannya. Data kepegawaian merupakan salah satu syarat utama 

dalam menentukan nilai tunjangan dan insentif dari setiap karyawan. 

4.5.4 Analisis Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan dirancang untuk mempermudah proses 

administrasi dalam menentukan nilai tunjangan dan insentif setiap karyawan. 

Sistem pendukung keputusan memerlukan data-data dari input sistem yang akan 

tersimpan dalam database. Data dalam database akan diproses oleh sistem yang 

akan menghasilkan output laporan. 

Komponen Sistem Pendukung Keputusan terdiri dari database, software 

resources, data resources, mathematical models, individual probleem solver, dan 

other group member. Perangkat lunak sistem pendukung keputusan berisi modul-

modul untuk database, model dan dialouge management. Modul database  
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menyediakan beberapa hal, seperti creation ,interrogation dan maintenance untuk 

sistem pendukung keputusan database yang memiliki kemampuan untuk 

menemukan sistem database yang telah disimpan. Modul model digunakan untuk 

menyajikan kemampuan membuat, menjaga dan memanipulasi ke dalam bentuk 

model matematika. Model dasar menampilkan electronic spreadsheet. Electronic 

spreadsheet membolehkan pengguna untuk membuat model dengan mengisi data 

dan menghubungkannya sesuai dengan format yang telah disediakan. Model 

dialog digunakan untuk mnarik perhatian para pengguna untuk berhubungan 

langsung antara pengguna dengan komputer dalam mencari solusi. 

Model Sistem Pendukung Keputusan diharapkan dapat menghasilkan 

pertimbangan keputusan bagi bagian keuangan dalam menentukan keputusan 

pemberian tunjangan dan insentif atas karyawan. Data yang tersimpan dalam 

database akan diolah dengan model Sistem Pendukung Keputusan untuk 

menghasilkan suatu ketepatan pengambilan keputusan dalam menentukan nilai 

tunjangan dan insentif atas karyawan. 

Inference engine melaksanakan pengambilan kesimpulan berdasar fakta atau 

rules (aturan). Inference engine penelitian ini mengacu pada sistem case based 

reasoning. Metode yang digunakan dalam membangun sistem reasoning suatu 

komputer berdasar pada proses dan mekanisme yang digunakan oleh manusia. 

Case Based Reasoning dibangun atas pendapat bahwa manusia menggunakan 

suatu pendekatan analogi atau pencarian alasan berdasar pengalaman untuk 

mempelajari dan menyelesaikan masalah. 
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Gambar 4.17 Tampilan Login Sistem Pendukung Keputusan 

Sumber: Data Olahan, 2011 

Model analisa sistem pendukung keputusan dalam penelitian ini antara lain : 

1. What IF 

 IF ada data kedisiplinan karyawan belum memenuhi model, THEN data 

kehadiran karyawan digunakan untuk mendukung kerja sistem. 

2. Data kedatangan karyawan digunakan ketika menilai data kedisplinan 

karyawan. 

3. IF data penilaian kinerja karyawan diproses maka data kehadiran, 

kedisiplinan, dan kerapian diproses oleh sistem secara otomatis. 

4. Inference engine yang berupa aturan (rules) pengambilan keputusan dalam 

menentukan nilai tunjangan dan insentif yang akan diterima karyawan. 
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Gambar 4.18 Tampilan Menu Sistem Pendukung Keputusan 

Sumber: Data Olahan, 2011 

4.5.5 Output Sistem 

Usulan output berupa report yang dapat digunakan oleh manajemen untuk 

membantu pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Laporan Penilaian Kinerja 

Sistem pengolahan data yang realtime, laporan mengenai penilaian kinerja 

dapat dihasilkan secara realtime. Laporan ini memberikan informasi penilaian 

kinerja atas karyawan jurusan selama satu bulan. Informasi mengenai nilai 

setiap karyawan secara terperinci berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

tersaji dalam laporan. Informasi dari laporan ini sebagai bukti pendukung fisik 

pemberian tunjangan dan insentif yang akan diterima karyawan administrasi. 
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Usulan Bentuk Laporan Penilaian Kinerja Karyawan Jurusan Teknik 

Informatika 

 

LAPORAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA ITS

Sort by : (Alphabet, NIP <besar, kecil>, Kompetensi Dasar <besar, kecil>, Pelaksanaan Tugas <besar, kecil>, 

Kedisiplinan <besar, kecil>, Pengembangan diri <besar,kecil>)<choose>
Periode : 01/01/2011-31/12/2011 <choose>

Kompetensi Pelaksanaan Kedisiplinan Pengembangan Total Nilai

Dasar Tugas diri

Yudi M. 19661021 198702 1 001

Suwartani 19591219 197903 2 001

Sri Budiarti 19651015 199103 2 001

Eva Mursidah 19740125 20011 2 2001

Abdul Soleh 19640708 199303 1 001

Hari Pramono 19810403 200212 1 003

Murdiono 19810126 200501 1 003

Purnomo 19680610 198701 1 001

Supriyo 19660510 200701 1 001

Soegeng S. 19701120 200701 1 002

Fatin F. SE. 19790921 200910 2 001

Veni N., SE. 19781120 200910 2 002

A.Junaidy A. 19830202 200910 1 003

Doni KH -

Gayuh AR -

Kunto H. -

Sumaryanto -

Fakhriza M. -

Jumali -

Marini H. -

TOTAL

Nama NIP

 

2. Laporan Daftar Penerimaan Tunjangan dan Insentif 

Dengan menggunakan sistem online dan terintegrasi antara bagian yang satu 

dengan lainnya, daftar penerimaan tunjangan dan insentif atas karyawan dapat 

diketahui secara cepat dan tepat. Laporan daftar penerimaan tunjangan dan 

insentif memberikan informasi mengenai nilai tunjangan dan insentif yang 

akan diperoleh masing-masing karyawan. Dalam laporan ini akan diperinci  
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mengenai penilaian atas kinerja karyawan yang berpengaruh terhadap nilai 

tunjangan atas masing-masing karyawan. Penilaian atas kinerja karyawan 

dilakukan secara langsung oleh sistem berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan dan diinput dalam sistem. 

Tabel 4.2 

Usulan Bentuk Laporan Penerimaan Tunjangan Uang Makan Karyawan 

Jurusan Teknik 

Informa

Periode : 01/01/2011 - 31/12/2011 <choose>

KEHADIRAN TARIF PENERIMAAN PPh 21 PENERIMAAN

HARI KERJA (Rp) KOTOR (Rp)  (Rp) BERSIH (Rp)

1 Yudi M. 1

2 Suwartani 2

3 Sri Budiarti 3

4 Eva M. 4

5 Abdul Soleh 5

6 Hari P. 6

7 Murdiono 7

8 Purnomo 8

9 Supriyo 9

10 Soegeng S. 10

11 Fatin F. SE. 11

12 Veni N., SE. 12

13 A.Junaidy 13

14 Doni KH 14

15 Gayuh AR 15

16 Kunto H. 16

17 Sumaryanto 17

18 Fakhriza M. 18

19 Jumali 19

20 Marini H. 20

Terbilang : 

Disetujui Dibayar Lunas Dibayar,     

Pejabat Pembuat Komitmen PUMK FTIF ITS

Fakultas Teknologi Informasi - ITS

Ir. Khakim Ghozali Sulistia Kurnianingrum, SE

NIP. 19640305 198903 1 004 NIP. 19791010 200812 2 003

GOL
TANDA TANGAN

JUMLAH

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI - ITS

NO. NAMA NIP

LAPORAN DAFTAR PENERIMAAN TUNJANGAN UANG MAKAN KARYAWAN
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Tabel 4.3 

Usulan Bentuk Laporan Penerimaan Insentif Kinerja Karyawan  

Jurusan Teknik Informatika 

 

Periode : 01/01/2011 - 31/12/2011 <choose>

TARIF PENERIMAAN PPh 21 PENERIMAAN

(Rp) KOTOR (Rp)  (Rp) BERSIH (Rp)

1 Yudi M. 1

2 Suwartani 2

3 Sri Budiarti 3

4 Eva M. 4

5 Abdul Soleh 5

6 Hari P. 6

7 Murdiono 7

8 Purnomo 8

9 Supriyo 9

10 Soegeng S. 10

11 Fatin F. SE. 11

12 Veni N., SE. 12

13 A.Junaidy 13

14 Doni KH 14

15 Gayuh AR 15

16 Kunto H. 16

17 Sumaryanto 17

18 Fakhriza M. 18

19 Jumali 19

20 Marini H. 20

Terbilang : 

Disetujui Dibayar Lunas Dibayar,     

Pejabat Pembuat Komitmen PUMK FTIF ITS

Fakultas Teknologi Informasi - ITS

Ir. Khakim Ghozali Sulistia Kurnianingrum, SE

NIP. 19640305 198903 1 004 NIP. 19791010 200812 2 003

TANDA TANGAN

JUMLAH

NILAI

LAPORAN DAFTAR PENERIMAAN INSENTIF KINERJA KARYAWAN

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI - ITS

NO. NAMA NIP GOL
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4.5.6 Manfaat Penggunaan Sistem Pendukung Keputusan dalam 

Menentukan Nilai Tunjangan dan Insentif   

 Penggunaan sistem pendukung keputusan untuk menentukan nilai 

tunjangan dan insentif memberi manfaat yang besar dalam kegiatan operasional 

administrasi jurusan, diantaranya adalah: 

1. Data yang dihasilkan lebih akurat dan objektifitas terhadap data lebih terjaga, 

karena aplikasi sistem bekerja secara komputerisasi dengan sistem pengaman 

yang terjamin.  

2. Sistem bekerja secara otomatis dan integrasi diantara sistem secara cepat dan 

tepat, meminimalkan terjadinya kesalahan. Untuk jangka panjangnya, 

berkurangnya resiko kesalahan akibat dari proses manual yang disebabkan 

oleh human error. 

3. Proses pengolahan data dapat berjalan secara cepat tanpa memerlukan waktu 

dan proses yang memakan banyak waktu, sehingga proses pemberian 

tunjangan dan insenti berjalan secara cepat dan tepat waktu. Dengan adanya 

sistem yang terintegrasi proses administrasi operasional jurusan berjalan 

lancar, sehingga kinerja Jurusan jauh lebih baik dari sebelumnya. 

 

4.6 Batasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan dalam melakukan penelitian. 

Saat ini absensi yang ada di Jurusan Teknik Informatika dilakukan secara double 

yaitu, fingerprint dari sistem informasi absensi terpusat di ITS dan secara manual 

dilakukan secara intern. Namun, data yang tersimpan dalam database sistem  
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informasi absensi terpusat di ITS tidak dapat diintegrasikan secara online ke 

database kepegawaian intern Jurusan Teknik Informatika. Akibatnya, proses 

rekap absensi masih secara manual. Proses penentuan pemberian tunjangan dan 

insentif karyawan berdasarkan kinerja yang salah satu kriteria berasal dari sistem 

absensi masih dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang cukup lama. 

Pada awalnya penelitian akan membuat suatu rancangan sistem dimana sistem 

informasi absensi yang terpusat di ITS dapat diintegrasikan dengan sistem 

kepegawaian Jurusan. Keterbatasan data yang diperoleh dari pusat mengakibatkan 

peneliti memfokuskan pada sistem yang ada pada Jurusan Teknik Informatika 

ITS, dimana penelitian ini membahas sistem absensi dan sistem penentuan 

tunjangan dan insentif karyawan. Penelitian ini tidak membahas sistem informasi 

absensi yang terpusat di ITS, akan tetapi dapat menjadi bahan wacana bagi 

peneliti lain yang berminat untuk mengembangkannya. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem absensi yang berjalan pada Jurusan Teknik Informatika masih secara 

manual. Setiap karyawan melakukan absensi secara manual dengan 

menandatangani daftar kehadiran serta menuliskan jam kedatangan maupun 

saat pulang secara manual tanpa adanya pengawasan dari petugas absensi. Hal 

ini akan menimbulkan proses pengolahan data yang tidak akurat dan kurang 

obyektif. 

2. Sistem manual menyebabkan lambatnya proses penentuan nilai tunjangan dan 

insentif yang akan diperoleh karyawan. Proses pengolahan data yang lambat 

berakibat proses penentuan nilai tunjangan dan insentif karyawan tidak dapat 

secara cepat diketahui, sehingga pemberian tunjangan dan insentif terkadang 

berjalan lambat. 

3. Penekanan utama dalam perancangan sistem pendukung keputusan untuk 

menentukan nilai tunjangan dan insentif karyawan yaitu pada operational 

information system dapat mempermudah Jurusan Teknik Informatika dalam 

kegiatan operasionalnya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil uraian, analisa dan pembahasan permsalahan yang 

dihadapi pihak Jurusan Teknik Informatika, maka saran yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk memperlancar sistem operasional administrasi 

Jurusan Teknik Informatika ITS antara lain: 

1. Sistem absensi Jurusan Teknik Informatika yang sebelumnya masih dilakukan 

secara  manual, sebaiknya beralih menggunakan sistem absensi fingerprint. 

Proses absensi menggunakan fingerprint dapat meningkatkan keakuratan dan 

kecepetan dalam pengolahan data. Data dari sistem absensi akan secara 

otomatis tersimpan dalam database kepegawaiaan. 

2. Penerapan Sistem Pendukung Keputusan yang diusulkan melalui perancangan 

database sistem operasional penentuan nilai tunjangan dan insentif karyawan 

akan meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kinerja Jurusan berdasarkan 

data yang telah terintegrasi dalam database. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Berhubungan dengan profil Jurusan Teknik Informatika ITS 

a. Bagaimana struktur organisasi dari Jurusan Teknik Informatika ITS? 

b. Bagaimana struktur organisasi dari Jurusan Teknik Informatika ITS yang 

berhubungan dengan penentuan tunjangan dan insentif karyawan? 

 

2. Berhubungan dengan sistem operasional pemberian tunjangan dan insentif 

karyawan Jurusan Teknik Informatika ITS 

a. Bagaimana sistem informasi absensi yang saat ini berlangsung pada Jurusan 

Teknik Informatika ITS? 

b. Apakah sistem informasi absensi yang saat ini berlangsung pada Jurusan Teknik 

Informatika ITS telah memberi informasi yang bermanfaat dengan tingkat 

efisiensi dan efektivitas yang tinggi? 

c. Bagaimana sistem operasional pemberian tunjangan dan insentif karyawan 

berdasarkan kinerja pada Jurusan Teknik Informatika ITS berlangsung? 

d. Apakah data absensi yang ada pada sistem informasi absensi dapat digunakan 

dalam penentuan nilai tunjangan dan insentif karyawan? 

e. Bagaimana dampak yang diberikan oleh sistem informasi operasional yang 

berlangsung terhadap kinerja Jurusan Teknik Informatika ITS? 

f. Bagaimana proses pemanfaatan data absensi melalui rancangan sistem pendukung 

keputusan dalam menentukan tunjangan dan insentif karyawan sehingga mampu 

meningkatkan kinerja administrasi Jurusan Teknik Informatika ITS? 
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g. Dalam menentukan nilai tunjangan dan insentif karyawan, kriteria-kriteria apa 

saja yang perlu diperhatikan selain kriteria yang terdapat dalam sistem informasi 

absensi? 

h. Bagaimana proses laporan pertanggungjawaban dana yang telah direalisasikan 

oleh Jurusan Teknik Informatika ke tingkat Institut. 
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