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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin meningkat sesuai dengan 

kebutuhan manusian akan kemudahan dalam memanfaatkan komputer untuk 

membantu pekerjaan. Perkembangan ini berpengaruh besar terhadap aspek 

kehidupan, bahkan  prilaku dan aktifitas manusia banyak bergantung pada 

teknologi.  Teknologi komputer telah banyak digunakan untuk pekerjaan dalam 

bidang kehidupan, diantaranya dalam bidang administrasi, pembukuan atau 

dokumentasi pembelajaran dan lain sebagainya. 

 

Adanya aplikasi yang sesuai maka pekerjaan yang sulit dapat dikerjakan secara 

mudah dengan bantuan perangkat komputer. 

 

Ada banyak keuntungan dan kelebihan yang di tawarkan sebuah aplikasi 

dengan memanfaatkan komputer yakni efektif karena dapat mencapai hasil yang 

cepat serta akurat dan efesiensi karena dapat menghemat waktu dan tenega 

sehingga pekerjaan apapun dapat dikerjakan dengan mudah dan tidak perlu repot 

repot untuk melakukan pekerjaan tersebut. Hanya dengan sebuah kumputer dapat 

menjadi asisten dalam melaksanakan pekerjaan. 

 

Lembaga pemasyarakatan Klas IIB sungailiat yang beralamat di Jl.Bukit Semut 

kelurahan parit padang sungailiat bangka. Lembaga ini masih menggunakan cara 

manual dalam proses perhitungan pemberian remisi bagi Narapidana yakni dengan 

cara mengisi formulir  pengusulan remisi serta mengisi formulir daftar perubahan 

setiap Narapidana. 

 

Masih banyak kesulitan dalam proses pemberian remisi terhadap setiap 

Narapidana, misalnya saja dalam proses pemberian remisi bagi Narapidana, proses 
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pentahapan, proses asimilasi serta proses pelepasan Narapidanadi mana pegawai 

bagian regestrasi harus membuka satu persatu setiap berkas narapidana untuk 

mengetahui bahwa narapidana tersebut sudah masuk ke dalam proses tersebut. 

Minimnya pemanfaatan teknologi komputer di lembaga pemasyarakatan Klas 

IIB Sungailiat dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh 

kantor pusat serta kurangnya sumber daya manusia yang berbasis pendidikan 

teknologi informasi. Penelitian yang insya allah bertempat di lembaga 

pemasyarakatan Klas II B Sungailiat ini akan mencoba menangani masalah dalam 

hal perhitungan pemberian remisi bagi setiap narapidana, maka dibuatlah suatu 

aplikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap proses perhitungan 

pemberian remisi bagi setiap Narapidana. Aplikasi yang akan dibangun diharapkan 

agar dapat membantu serta mempermudah sistem kerja bagian registrasi dalam 

menentukan berapa besar remisi yang akan diperoleh setiap Narapidana. 

Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang akan diajukan adalah “ ANALISA 

SISTEM PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA PADA LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN  KLAS II B SUNGAILIAT “ 

 

1.2.IDENTIFIKASI MASALAH 

Sesuai dengan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka 

identifikasi masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

a. Proses perhitungan pemberian remisi narapidana masih menggunakan cara 

manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. 

b. Pegawai bagian registrasi harus mencari kembali satu persatu berkas 

narapidana yang akan di usulkan remisinya. 

c. Lamanya waktu bagi narapidana untuk mengetahui berapa besar remisi 

yang akan diperoleh. 
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1.3. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah yang timbul yaitu “ apakah aplikasi sistem pemberian 

remisi yang akan dibangun dapat mempermudah dalam menentukan berapa 

besarnya remisi yang diperoleh setiap narapidana yang berada di lembaga 

pemasyarakatanklas II B sungailiat  serta dapat memberikan informasi kepada 

setiap narapidana “ ? 

 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam penggunaan aplikasi sistem 

pemberian remisi terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatanklas II B 

sungailiat serta dapat menghasilkan solusi terbaik dari sistempemberian remisi 

yang ada saat ini. 

 

1.5. BATASAN MASALAH 

   Dalam penelitian ini penulis merasa perlu untuk membatasi masalahruang 

lingkup permasalahan yang ada, dengan tujuan pada penjelasan nanti akan lebih 

terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

 

   Adapun batasan masalah tersebut, antara lain : 

a.  Pembuatan sistem informasi hanya meliputi sistem pemberian remisi bagi 

setiap narapidana khususnya di lembaga pemasyarakatan klas IIB sungailaiat 

serat bagi seluruh narapidana yang ada dijajaran kementerian hukum dan hak 

asasi manusia  pada umumnya. 

b. Pengelolaan data, meliputi 

1. Data narapidana  

2. Data pemberian remisi 

3. Data perubahan narapidana 

4. Data pelepasan narapidan 



 
 

4 
 

 c.   Laporan  

1.6. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini diharapkan : 

a.  Memudahkan sistem kerja pegawai bagian resitrasi dalam proses perhitungan 

pemberian remisi narapidana dengan bantuan teknologi komputer. 

b.  Bagi kepala lembaga pemasyarakatan serta kepala seksi khususnya di lembaga 

pemasyarakatan klas II B sungialiat bisa mendapatkan informasi tentang 

pemberian remisi narapidana dengan lebih cepat dan mudah.  

    

1.7. METODE  PENELITIAN 

    Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam mendapatkan data 

tentang pemberian remisi bagi narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan 

klas IIB sungailait adalah  

a. Metode observasi ( pengamatan )  

Melalui observasi lapangan dengan cara melihat secara langsung terhadap 

pelaksanaan kegiatan pemberian remisi bagi narapidana yang ada di lembaga 

pemasyarakatan klas IIB sungailiat. Berkenaan dengan proses pelaporan 

pemberian remisi yang mempelajari bentuk dokumen dokumen yang 

digunakan serta laporan yang dihasilkan untuk mengumpulkan data yang 

dibutuhkan. 

b. Metode wawancara 

Melalui wawancara langsung dengan narapidana serta mengajukan pertanyaan 

pertanyaan pada narapidana yang terkait dengan alur permaslahan pemberian 

remisi narapidana. 

 

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Dalam sitematika penulisan ini penulis akan memberikan gambaran singkat 

mengenai penyusunan laporan tugas akhir, sehingga dapat terlihat adanya 

hubungan pada setiap bab. 
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 Secara sistematika laporan tugas akhir terdiri dari 5 ( lima ) bab yang di 

jelaskan sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, manfaat penelitian, 

metode penulisan dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : DASAR TEORI 

 Merupakan dasar teori atau teori dasar pemikiran dalam penyusunan 

laporan tugas akhir ini baik proses analisis, perancangan dan 

pengimplementasian. 

 

BAB III :  ANALISA RANCANANGAN SITEM 

Dalam Bab ini dibahas tentang Tinjauan Organisasi, Analisa Proses, 

Activity Diagram, Analisa Keluaran, Analisa Masukan, Identifikasi 

Kebutuhan, Package Diagram, Use Case Diagram dan Deskripsi use 

case, Rancangan Basis Data, Rancangan Antar Muka dan Rancangan 

Dialog Layar. 

 

BAB IV :  IMPEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab ini akan menjelaskan Implementasi Sistem mulai dari 

perangkat keras, perangkat lunak serta implementasi basis data. 

 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran guna 

pencapaian laporan pemberian remisi narapidana lebih baik dan 

sempurna. 

 


