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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kenaikan Gaji Berkala

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata gaji dapat diartikan sebagai upah 

dari pekerjaan yang dilakukan yang dibayarkan dalam waktu yang tetap. Selain itu, dapat juga 

diartikan sebagai balas jasa yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk uang berdasarkan 

waktu tertentu. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa salah satu ciri dari gaji adalah 

dibayarkan dalam waktu tertentu atau secara periodik dan tidak tentative.

Sementara itu, terdapat beberapa definisi gaji dari para ahli. Salah satunya dari G. 

Sugiyarso & F. Winarni (2005) yang mengatakan bahwa gaji merupakan “sejumlah 

pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas administratif dan manajemen yang biasanya 

ditetapkan secara bulanan”. Kemudian definisi dari Achmad S. Ruky (2001) yang mengatakan 

bahwa gaji merupakan “pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh para karyawan 

yang mempunyai jenjang jabatan PNS, anggota TNI dan POLRI dan anggota pemerintah yang 

dibayarkan secara bulanan”. Selain itu, ada juga definisi dari Mulyadi (2001) yang mengatakan 

bahwa gaji merupakan “pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh para karyawan 

yang mempunyai jenjang jabatan manager, dan dibayarkan secara tetap per bulan”. 

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gaji merupakan upah yang 

dibayarkan dalam waktu yang tetap sebagai tanda jasa atas pekerjaan yang sudah dilakukan, 

dan pemberian upah tersebut dilakukan dari orang yang memiliki posisi jabatan yang lebih 

tinggi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jumlah gaji yang diterima oleh seseorang tidak 

tetap begitu saja, dapat mengalami kenaikan dalam masa kerjanya. 

Dalam dunia kedinasan, termasuk pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, gaji yang 

diterima oleh pegawainya biasanya mengalami kenaikan sesuai dengan masa bakti kerjanya. 

Hal ini dapat disebut dengan kenaikan gaji. Kenaikan gaji yang diterima oleh pegawai sendiri 

berlangsung secara terus menerus atau berkala yang disebut kenaikan gaji berkala. Secara 

harfiah atau makna per kata, kenaikan gaji berkala berasal dari 3 kata yaitu kenaikan yang 

berarti “meningkat”, gaji yang berarti “upah pekerjaan”, dan berkala yang berarti “terus 

menerus atau berulang – ulang pada waktu tertentu”. Jadi, secara harfiah kenaikan gaji berkala 

dapat diartikan meningkatnya upah pekerjaan seseorang secara terus menerus dalam kurun 

waktu tertentu.
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Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.35 

Tahun 2015 bahwa definisi lengkap dari kenaikan gaji berkala adalah “kenaikan gaji yang 

diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang 

ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah 

memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2.1.1 Dasar Hukum Kenaikan Gaji Berkala

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 

Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 

Tahun 2015;

2. Keputusan Bupati Sleman Nomor 149/Kep.KDH/A/2011 tentang Pendelegasian 

Wewenang Pemberian Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 

Kabupaten Sleman.

b. Pengertian

1. Kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dalam suatu pangkat diberikan gaji pokok 

berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut, gaji calon 

pegawai negeri sipil sebesar 80% dari gaji pokoknya;

2. Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri 

yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji 

berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan 

berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

3. Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang pegawai negeri sipil yang 

diangkat dalam golongan I, II, dan III diberikan setelah mempunyai masa 2 (dua) 

tahun sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan selanjutnya 2 (dua) tahun 

sekali;

2.1.2 Mekanisme Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Berikut ini merupakan alur kerja atau mekanisme proses kenaikan gaji berkala (KGB) 

yang berlangsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
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Gambar 2. 1 Mekanisme Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa proses kenaikan gaji berkala (KGB) 

dimulai ketika ada seseorang pegawai yang mengajukan berkas persyaratan untuk permohonan 

kenaikan gaji. Setelah berkas masuk dan diterima, selanjutnya data pegawai tersebut akan 

dimasukan ke dalam aplikasi pengolah angka spreadsheet. Setelah itu, akan dilakukan 

pencocokan data pegawai yang masuk dengan data pegawai yang ada di database pusat yaitu 

data pegawai yang ada pada SIMPEG. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data 

pegawai yang bersangkutan sesuai dengan data pegawai yang ada pada database pusat. 

Selanjutnya, akan dilakukan pencocokan data gaji pegawai dengan daftar tabel gaji tetap. 

Daftar tabel gaji tetap merupakan tabel yang berisi daftar gaji yang sudah ditentukan

pemerintah berdasarkan masa kerja dan golongan pangkat pegawai. Setelah melakukan 

pencocokan gaji, selanjutnya akan dilakukan pembuatan surat keterangan kenaikan gaji yang 

nantinya akan langsung dicetak dan ditujukan ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

beserta dengan tembusan surat tersebut.

2.2 Sistem Informasi

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi terbentuk dari susunan antara dua kata yaitu sistem dan informasi. 

Sistem memiliki beberapa definisi atau pengertian yang sudah banyak diungkapkan oleh para 

ahli. Salah satunya menurut Diana & Setiawati (2011), yang mengatakan bahwa sistem 
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merupakan “serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai 

tujuan tertentu”. Ada juga menurut Mulyadi (2008), yang mengatakan bahwa sistem 

merupakan “suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”.

Sedangkan, menurut Romney & Steinbart (2006), mengatakan bahwa sistem merupakan 

“rangkaian dari dua atau lebih komponen komponen yang saling berhubungan, yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”. Dari berbagai definisi sistem di atas, dapat 

disimpulkan bahwa sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang sistematis dan 

terstruktur serta menjalankan fungsinya masing – masing untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sementara itu, terdapat juga beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya mengenai 

definisi dari informasi. Salah satunya menurut McLeod (2004), mengatakan bahwa informasi 

adalah “data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 

menerimanya”. Ada juga menurut Kadir (2002), yang mengatakan bahwa informasi merupakan 

“data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang 

yang menggunakan data tersebut”. Sedangkan menurut Susanto (2004), mengatakan bahwa 

informasi merupakan “hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat”. Dari ketiga 

definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi dapat diartikan sebagai sejumlah data yang 

telah diolah dan memiliki kegunaan untuk suatu tujuan tertentu.

Selain kumpulan definisi baik definisi dari sistem maupun definisi dari informasi yang 

sudah dijabarkan di atas terdapat juga beberapa definisi sistem informasi dari para ahli. 

Menurut Alter (1992), sistem informasi merupakan “kombinasi antara prosedur kerja, 

informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam 

sebuah organisasi”. Ada juga menurut Kertahadi (2007), yang mengatakan bahwa sistem 

informasi adalah “alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi 

penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai, 

pengorganisasian, operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam 

proses mengendalikan pengambilan keputusan”. Menurut Gordon (1991), sistem informasi 

merupakan “suatu sistem yang menerima input data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan 

instruksi dan mengeluarkan hasilnya”.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan menurut Gelinas, Oram, & Wiggins 

(1990), sistem informasi adalah “suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas 

sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun,

menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai”.
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2.2.2 Komponen Sistem Informasi

Sistem informasi tentunya memiliki komponen – komponen yang saling berkaitan dan 

terhubung untuk dapat saling bekerjasama dalam menjalankan suatu fungsionalitas guna 

mencapai tujuan tertentu. Menurut Stair (1992), menjelaskan bahwa komposen sistem 

informasi terdiri dari: 

a. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras merupakan komponen untuk melengkapi kegiatan memasukkan data, 

memproses data, dan keluaran data.

b. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak meliputi program dan instruksi yang diberikan ke computer.

c. Database

Database merupakan kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian 

rupa sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi.

d. Telekomunikasi

Telekomunikasi yaitu komunikasi yang menghubungkan antara pengguna sistem dengan 

sistem computer secara bersama – sama ke dalam suatu jaringan kerja yang efektif.

e. Manusia

Manusia merupakan personel dari sistem informasi, meliputi manajer, analis, 

programmer, dan operator, serta bertanggung jawab terhadap perawatan sistem.

2.2.3 Fungsi Sistem Informasi

Adapun fungsi sistem informasi menurut McLean, Turban, & Wetherbe (1999) adalah 

sebagai berikut:

a. Menyediakan komunikasi dalam organisasi yang cepat dan akurat.

b. Menyimpan informasi dengan memudahkan akses data dalam jumlah besar di dalam 

ruang yang kecil.

c. Melaksanakan komputasi numerik yang memiliki volume besar dengan kecepatan yang 

tinggi.

d. Pengaksesan informasi yang banyak diseluruh dunia dengan cepat dan mudah.

e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang – orang yang bekerja dalam kelompok 

dalam beberapa lokasi.
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2.3 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

2.3.1 Pengertian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian saat ini bukanlah merupakan suatu hal yang 

baru dalam dunia teknologi informasi. Hal tersebut menggabungkan antara ruang lingkup 

sistem informasi manajemen atau SIM dengan ruang lingkup kepegawaian. Terdapat beberapa 

definis mengenai pegawai. Salah satunya menurut Widjaja (2006), yang berpendapat bahwa 

pegawai adalah “tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang 

senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja 

sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi)”. Kemudian menurut Musanef (2008), yang 

mengatakan bahwa pegawai adalah “orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat 

imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta”.

Kemudian, juga terdapat beberapa pengertian atau definisi dari sistem informasi 

manajemen (SIM) diantaranya sebagai berikut. 

a. Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu sistem berbasis komputer yang 

menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. 

Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang 

telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi 

di masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus 

dan output dari simulasi matematika. Informasi digunakan oleh pengelola maupun staf 

lainnya pada saat mereka membuat keputusan untuk memecahkan masalah. McLeod

(1995)

b. Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah metode formal yang menyediakan informasi 

yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses 

pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan, 

operasi secara efektif dan pengendalian. Stoner (1996)

Dari berbagai pengertian atau definisi mengenai sistem informasi manajemen dan 

kepegawaian di atas, maka dapat disimpulkan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 

17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri 

dan Pemerintah Daerah, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah “suatu 

totalitas yang terpadu yang terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, 

tenaga pengolah dan perangkat lunak, perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data 
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serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan 

dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian”.

2.3.2 Komponen Sistem Informasi Manajemen

Adapun komponen dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebagai berikut:

1. Secara Fungsional

a. Sistem Administrasi dan Operasional

Sistem melaksanakan kegiatan rutin seperti bagian personalisa, administrasi dan 

sebagainya dimana telah ditentukan prosedur-prosedurnya dan sistem ini harus diteliti

terus menerus agar perubahan-perubahan dapat segera diketahui.

b. Sistem Pelaporan Manajemen

Sistem ini merupakan sistem yang memiliki fungsi untuk membuat dan 

menyampaikan laporan-laporan yang bersifat periodik kepada para pengambil 

keputusan, sehingga para pengambil keputusan memiliki bahan-bahan atau 

informasi-informasi yang di perlukan untuk mengambil keputusan dengan benar.

c. Sistem Database

Sistem Database berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi oleh 

beberapa unit organisasi, dimana database mempunyai kecenderungan berkembang 

sejalan dengan perkembangan organisasi, sehingga interaksi antar unit akan 

bertambah besar yang menyebabkan informasi yang dibutuhkan juga akan semakin 

bertambah.

d. Sistem Pencarian

Sistem Pencarian berfungsi memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam 

pengambilan keputusan sesuai dengan permintaan dan dalam bentuk yang tidak 

terstruktur.

e. Manajemen Data

Manajemen Data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang 

mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa data akurat, up to date

(mutakhir), aman, dan tersedia bagi pemakai (user). Manajemen data Berfungsi 
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sebagai media penghubung antara komponen-komponen sistem

informasi dengan database dan antara masing-masing komponen sistem informasi.

2. Secara Fisik

a. Perangkat Keras

Perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alat nya 

bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang 

berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Perangkat keras dapat bekerja 

berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut 

dengan dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti 

oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai 

kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah.

b. Perangkat Lunak

Perangkat lunak atau Software adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan 

diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa 

program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau 

perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah.

c. Database

Database berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi oleh beberapa 

unit organisasi, dimana database mempunyai kecenderungan berkembang sejalan 

dengan perkembangan organisasi, sehingga interaksi antar unit akan bertambah besar 

yang menyebabkan informasi yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah. Tujuan 

utama dari database adalah:

1. Menghindari pengulangan data (redudansi). 

2. Mencapai indepedensi data (kemampuan untuk membuat perubahan dalam 

stuktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data). 

Indepedensi data dicapai dengan menempatkan spesifikasi dalam table dan kamus 

yang terpisah secara fisik dari program.
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d. Prosedur Pengoperasian

Prosedur merupakan komponen fisik karena prosedur disediakan dlm bentuk fisik 

seperti buku panduan & instruksi, terdiri dari 3 jenis prosedur:

1. Instruksi untuk pemakai, cara yang diperlukan bagi pemakai untuk mendapatkan 

informasi yang akan digunakan

2. Instruksi penyiapan data sebagai input

3. Instruksi operasional

e. Personalia Pengoperasian

Personalia pengoperasian merupakan orang – orang yang bertugas dalam 

menjalankan pengoperasian tertentu sebagai berikut:

1. Operator

2. Programmer

3. Analisa Sistem

4. Personalisa Penyiapan Data

5. Koordinator Operasional SIM dan pengembangannya

2.3.3 Maksud dan Tujuan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Adapun maksud dan tujuan pembangunan dan pengembangan Sistem Infomasi 

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) menurut Dinas Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman 

Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

a. Maksud

1) Terciptanya sistem pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian yang bersifat 

standard dab seragam dengan cara pengolahan data tersebar (distributed data 

processing).

2) Terbentuknya database (himpunan data) kepegawaian yang dapat menampung 

kebutuhan dan bermanfaat bagi proyeksi perencanaan dan pelaksanaan 

pendayagunaan aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman.

b. Tujuan

Tujuannya adalah agar terciptanya database kepegawaian di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sleman yang dapat menampung, mengolah, menyimpan, menemukan 

kembali dan mendistribusikan data pegawai.
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2.4 Review Penelitian Sejenis

Pada bagian ini akan dibahas penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian tersebut dilakukan oleh Latubessy & Ashari (2012) dengan penelitian yang berjudul 

“Implementasi Basisdata Terdistribusi Pada Sistem Kenaikan Gaji Berkala Dinas Infokom 

Provinsi Maluku”. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil topik permasalahan terkait dengan 

sistem basisdata terdistribusi. Alasan yang menyertai topik ini adalah karena pemakaian 

bersama, kehandalan, ketersediaan, dan kecepatan pemrosesan query. Selain itu, Provinsi 

Maluku belum memiliki sistem terkomputerisasi yang menangani sistem tersebut. Sehingga, 

sistem kenaikan gaji berkala merupakan sistem yang bersifat kritis atau penting karena 

berhubungan dengan masalah keuangan. Adapun solusi yang ditawarkan adalah dengan 

membangun sistem dengan metode client server yang memanfaatkan socket sebagai 

middleware dalam proses komunikasi pada jaringan. Menggunakan pendekatan full replica

dengan pendekatan file replication using a group untuk menjamin konsistensi data. SQL 

Statement yang dikirimkan client akan diubah ke dalam format XML yang kemudian akan 

kemudian akan dikirimkan ke kedua basisdata server menggunakan socket. Model redundansi 

data dan redundansi proses diatur oleh middleware socket. Adapun hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah aplikasi socket sebagai middleware yang menangani distribusi data dari 

aplikasi web client ke basisdata server yang diimplementasikan pada sistem kenaikan gaji 

berkala otomatis di Dinas Infokom Provinsi Maluku.


