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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Amorawati, S.H., 

Sp.N. Berdiri sejak tahun 2004 di Kota Pangkalpinang, yang semakin berkembang 

sampai dengan sekarang, dengan jumlah client per bulan 20-30 client, sedangkan 

pada pembuatan akta Notaris & PPAT per bulan berjumlah 30-50 akta. Usaha 

yang berlokasi di wilayah Kota Pangkalpinang di Jalan Basuki Rachmat (d/h. 

Bukit Intan) Nomor 199 B, bergerak dalam bidang jasa pengurusan akta 

perusahaan, akta tanah, balik nama sertipikat, surat-surat perjanjian pengikatan 

jual beli, dan sebagainya, dan sudah menjalin hubungan kerjasama dengan 

beberapa perusahaan seperti bank swasta, bank pemerintah dan juga melayani 

kebutuhan masyarakat perorangan atau client umum. Pada kantor Notaris & 

PPAT Amorawati, S.H., Sp.N, banyak permintaan client untuk mengajukan 

dokumen pembuatan akta yang saat ini prosesnya masih dijalankan secara manual 

dan pemberian informasi kepada client menggunakan telepon atau client masih 

harus datang langsung ke kantor Notaris & PPAT untuk mengajukan permohonan 

(pendaftaran) akta dan menyerahkan semua dokumen secara manual.  

Meskipun sudah menggunakan komputer, namun tetap saja pada saat proses 

transaksi seperti perhitungan biaya staf Notaris & PPAT Amorawati, S.H., Sp.N. 

masih harus menerima data terlebih dahulu sebelum melakukan perhitungan dan 

setelah diproses hasil perhitungan biaya (rincian biaya) akan di kirim kembali ke 

pada client sehingga terjadi proses saling menunggu data. Dan pada saat 

penyampaian informasi masih terjadi kendala karena waktu proses penyelesaian 

akta yang memakan waktu sekitar 3 sampai 6 hari, saat ingin memberian 

informasi staf harus mencari dan mencocokan dokumen yang sudah diterima dari 

client apakah sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang diberikan dari 

kantor Notaris & PPAT, sehingga pemberian informasi membutuhkan waktu yang 

lama.   
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Sistem informasi ini digunakan oleh Kantor Notaris & PPAT Amorawati, 

S.H., Sp.N, untuk selalu berinovasi dalam mengembangkan pelayanan jasa yang 

dapat memudahkan client dalam mengajukan permohonan (pendaftaran) 

pembuatan akta dan juga untuk mendapatkan informasi status permohonannya 

dengan cepat. Adapun kendala yang terjadi saat ini, antara lain: Belum tersedianya 

sistem penginputan data client yang mudah untuk para staf Notaris & PPAT dan 

belum adanya tata kelola dokumen client dengan baik, sehingga client masih 

harus datang ke kantor Notaris & PPAT untuk mengajukan permohonan 

(pendaftaran) akta dan menyerahkan semua dokumen secara manual, serta masih 

sulitnya bagi client untuk mendapatkan informasi status dokumen yang telah 

diajukan. Maka dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi agar proses 

penyimpanan data dan penyampaian informasi menjadi cepat, membantu 

mempermudah pihak yang berkaitan untuk mengetahui segala informasi mengenai 

proses jasa yang sedang dijalankan. Oleh karena itu, sesuai dengan latar belakang 

tersebut, maka  dibuatlah judul penelitian Skripsi ini yaitu: "PENGEMBANGAN 

SISTEM PENDATAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMBUATAN 

AKTA BERBASIS WEB PADA KANTOR NOTARIS & PPAT KOTA 

PANGKALPINANG DENGAN METODE OOAD (Object Oriented Analysis 

Design )". 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada Pengembangan Sistem Pendataan Kelengkapan Administrasi 

Pembuatan Akta Berbasis Web Pada Kantor Notaris & PPAT Kota Pangkalpinang 

Dengan Metode OOAD (Object Oriented Analysis Design), berdasarkan latar 

belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai 

berikut : 

a. Apa saja permasalahan yang ada pada proses pendataan dokumen client? 

b. Bagaimana aplikasi ini dapat berguna bagi client dan juga staf Notaris & 

PPAT dalam penerimaan berkas dan pengolahan dokumen yang diterima dari 

client? 
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c. Bagaimana merancang suatu sistem informasi untuk client agar memudahkan 

client dalam penyerahan dokumen? 

d. Bagaimana cara client melakukan proses pengajuan dokumen yang telah 

diajukan pada Kantor Notaris & PPAT Amorawati, S.H., Sp.N ? 

  

1.3 Batasan Masalah 

Dalam batasan masalah yang dihadapai diperlukan ruang lingkup 

permasalahan terhadap sistem yang akan dibangun, hal ini bertujuan agar 

pembahasan masalah tidak terlalu meluas. Maka ruang lingkup yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut: 

a. Pada proses pendataan dokumen client hanya pada penerimaan dokumen 

yang sudah lengkap. 

b. Lingkup sistem yang dibuat pada penelitian ini mencakup pendataan 

dokumen client pada Kantor Notaris & PPAT. 

c. Pembuatan aplikasi Sistem Pendataan Kelengkapan Administrasi Pembuatan 

Akta Notaris & PPAT menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL, 

digunakan untuk pembuatan basis data, dan Adobe Dreamweaver CS5.5 

untuk editor. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian antara lain: 

1. Memberi kemudahan bagi staf  Notaris & PPAT untuk penginputan dokumen 

client. 

2. Mempercepat staf  Notaris & PPAT dalam mengelola dokumen client. 

3. Memberikan kemudahan bagi client dalam pencarian informasi tentang status 

permohonan yang sudah diajukan dan menghindarkan pemberian informasi 

yang kurang akurat. 
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Manfaat penelitian antara lain : 

1. Bagi penulis adalah untuk melatih penulis dalam mengembangkan dan 

menambah pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang pengolahan 

dokumen client dengan cepat dan akurat. 

2. Dengan adanya Pengembangan Sistem Pendataan Kelengkapan Administrasi 

Pembuatan Akta ini, maka diharapkan dapat memudahkan para staf masing-

masing departemen dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat 

dan akurat. 

3. Bagi Kantor Notaris & PPAT dapat membantu dalam pengelolaan data secara 

terkomputerisasi, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih cepat, 

tepat dan akurat dibanding dengan sistem manual yang selama ini  digunakan. 

  

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam upaya untuk mendapatkan gambaran yang jelas, singkat dan mudah 

dimengerti atau dipahami sesuai dengan ruang lingkup yang dibahas, oleh sebab 

itu penulis menyusun skripsi ini menjadi beberapa bab yang tersusun. Berikut ini 

adalah uraian singkat mengenai bab tersebut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan secara umum dari isi laporan 

skripsi, yang berisi latar belakang dari materi pembahasan, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan laporan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisi teori-teori yang menjadi landasan dan mendasari 

penelitian yang mendukung penyusunan skripsi berdasarkan 

dengan judul yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

  Bab ini akan membahas mengenai, model pengembangan sistem, 

metode penelitian dan tools yang digunakan dalam pembuatan 

sistem ini.   
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BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Bab ini berisi antara lain : Sekilas tentang sejarah instansi tempat 

riset, struktur organisasi dan aktifitas-aktifitas yang berjalan pada 

instansi tersebut. Dalam bab ini juga berisi tentang pembahasan 

mengenai analisa yang dibahas meliputi definisi masalah, analisis 

sistem yang sedang berjalan, gambaran umum sistem informasi 

yang akan dibuat, rancangan database, dan rancangan layar. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, yang berisi 

kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran 

dari penulis yang kiranya bermanfaat. Disamping itu, untuk 

melengkapi skripsi ini penulis juga melampirkan beberapa 

dokumen yang ada kaitannya dengan materi penulisan skripsi ini. 

 

 

  

 

 

 

 


