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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kepulauan Bangka Belitung merupakan kepulauan yang terbagi antara Bangka 

dan Belitung yang mana keduanya sama-sama memiliki potensi pariwisata yang 

sangat menawan , dari mulai budaya , bahasa , dan kekayaan alam yang dimiliki 

Pulau yang disebut dengan negeri serumpun sebalai ini . 

Bangka Belitung merupakan pulau penghasil timah terbesar di asia , sehingga 

para pendatang dari luar daerah pun berbondong-bondong untuk mencari 

penghasilan di pulau ini , hal ini menyebabkan dampak yang signifikan terhadap 

stabilitas Kamtibnas ( Keamanan Tertib Masyarakat ) khususnya keamanan dalam 

berlalu lintas , hal tersebut diakibatkan banyaknya jumlah penduduk , 

perkembangan lingkungan perkotaan berikut sarana dan prasarananya serta 

tingginya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan 

perkembangan lebar dan panjang ruas jalan yang tersedia sehingga menimbulkan 

permasalahan lalu lintas berupa kecelakaan , pelanggaran , kesemerawutan , dan 

kemacetan lalu lintas . 

Berbagai wujud pertanggung jawaban Kepolisian dalam memelihara 

keamanan , ketertiban , keselamatan , dan kelacaran lalu lintas Direktorat 

lalulintas Polda Bangka belitung berupaya meningkatkan perlindungan , 

pengayoman , dan pelayanan kepada masyarakat dengan dibukanya SIM Corner . 

Disini penulis akan membantu masyarakat khususnya pengguna jalan untuk 

memberikan kemudahan serta alternatif dalam perpanjangan SIM dengan cepat 

dan berada dipusat perbelanjaan  . 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat penulis rumuskan 

suatu masalah yang akan menjadi pokok pembahasan sebagai berikut: “faktor-

faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam perpanjangan SIM pada SIM 

Corner . “ 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari pokok 

pembahasan , maka pada tugas perancangan sistem ini , batasan masalah hanya 

akan membahas proses administrasi SIM Corner sampai dengan laporan-laporan 

mengenai administrasi pada sistem administrasi SIM Corner 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah  

1. Mengetahui apa saja persyaratan yang harus dilakukan dalam perpanjangan 

SIM . 

2. Mengetahui tata cara perpanjangan SIM .  

3. Mengetahui biaya administrasi dalam perpanjangan SIM .  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang akan menggambarkan secara 

menypemeluruh permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian kerja praktek 

ini. 

Pembagian bab tersebut sebagai berikut. 

BAB I        PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II      GAMBARAN UMUM 

Bab dua berisi tentang gambaran umum perusahaan tempat kuliah 

praktek ini dilakukan , mulai dari profil instansi , struktur organisasi 

instansi , tujuan dan fungsi bagian instansi dan kegiatan instansi . 

   BAB III         PELAKSANAAN KULIAH PRAKTEK 

                          Bab tiga berisi  penjelasan tentang laporan kegiatan kuliah 

                           praktek , dan analisis masalah dari penelitian yang dilakukan.  

 

 



 

 

18 

 

 

    BAB IV    USULAN SISTEM 

Bab empat menjelaskan tentang tujuan pengembangan sistem ,  

analisis kebutuhan dan perancangan logika atau objek . 

BAB V        KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang sebaiknya 

dilakukan untuk penelitian berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


