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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset Daerah UPT   

merupakan sebuah dinas yang bergerak dalam bidang pemerintahan. Suatu 

dinas sebaiknya dapat bekerja dengan cepat dan benar dengan ketelitian yang 

tinggi. Dimana dinas tersebut harus memiliki data Penduduk yang telah 

meninggal di Kabupaten Bangka. Dengan menggunakan sistem manual 

terdapat banyak kesalahan terjadi antara lain : membutuhkan banyak waktu 

dan tenaga untuk mengirim dokumen yang dibutuhkan, adanya data terselip, 

dan kurang terjaminnya keamanan data. Sehingga membutuhkan media 

penyimpanan yang cukup besar untuk dokumen tersebut. 

Masalah ini juga dialami oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan 

Dan Aset Daerah. karena masih menggunakan sistem manual dalam 

pencatatan berkas santunan kematian. Sering terjadi berkas-berkas data 

kematian  penduduk terselip atau  hilang serta membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk memeriksa dokumen tersebut. Salah satu alternatif yang 

dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan menerapkan 

sistem komputerisasi dalam suatu dinas untuk mengolah data penduduk yang 

meninggal. 

       Berbagai kemudahan pengiriman yang telah disebut di atas menjadi acuan 

dasar untuk membuat laporan kuliah kerja praktek, dengan mengangkat judul 

Sistem Informasi Pengiriman Berkas Santunan Kematian Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Berbasis WEB. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari  uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan permasalahan yaitu : 

a. Identifikasi Masalah 

1. Kesulitan dalam pengiriman berkas santunan kematian 

2. Jarak  tempuh yang jauh dalam pengiriman berkas santunan kematian 

 

b. Batasan  Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka batasan masalah dalam 

pembuatan sistem informasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Perancangan sistem informasi pengiriman berkas santunan kematian 

ini hanya mencangkup pembuatan  dokumen atau data santunan 

kematian hingga menampilkan detail berkas masuk dan keluar. 

2. Sistem ini diselesaikan dengan berbasis web menggunakan bahasa 

pemrograman PHP ( Hypertext Preprocessor ) dan  perancangan 

database menggunakan MySQL. 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

a. Agar pengiriman santunan kematian tidak membutuhkan waktu yang 

lama  

b. Agar tidak membuang waktu dan tenaga dalam proses pengiriman data 

 

1.4. Manfaat Penulisan 

a. Mempermudah pengiriman berkas santunan kematian 

b. Mempercepat pengiriman data atau berkas santunan kematian 
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1.5. Metode Penelitian 

Dalam rangka penulisan laporan kerja praktek ini, penulis melakukan 

pengumpulan bahan – bahan yang diperlukan untuk menganalisa 

permasalahan dari sistem yang berjalan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah : 

a. Pengumpulan Data 

1. Pengamatan ( Observasi ) 

Dimana penulis melakukan observasi di lapangan artinya 

melihat secara langsung data santunan kematian masyarakat di 

Kabupaten Bangka. 

 

2. Wawancara ( Interview ) 

Melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang 

berkaitan dengan mengajukan pertanyaan sehingga memperoleh 

data yang benar dan akurat. 

 

3. Dokumen ( Dokumentasi ) 

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai 

dokumen – dokumen data santunan kematian yang berhubungan 

dengan penelitian. 

 

4. Pertukaran Pikiran ( Sharing ) 

Dimana pertukaran pikiran ini juga sangat penting untuk 

penyusunan kuliah kerja praktek ini. Mengingat komunikasi sangat 

dibutuhkan dalam segala hal kegiatan. Tanpa adanya komunikasi, 

hal apapun akan sulit dilaksanakan. Karena tidak hanya yang 

tercetak itu selalu penting, dengan saling berkomunikasi dan 

bertukar pikiran kita bisa saling sharing tentang hal yang akan 

dibahas dalam laporan ini. 
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5. Kepustakaan ( Study Literature ) 

Metode pengumpulan data dengan mempelajari dan mengumpulkan 

bahan dari data-data dan sumber-sumber yang berkaitan dengan 

topik permasalahan. 

 

b.  Analisa Sistem  

Analisa sistem adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka mengumpulkan dan menginterpretasikan fakta, permasalahan 

dan penggunaan informasi yang direkomendasikan untuk memperbaiki 

sistem. Adapun tahapan-tahapan pada analisa sistem antara lain : 

1. Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja 

(workflow) sebuah program bisnis dan urutan aktifitas didalam 

suatu proses. 

2. Use Case Diagram 

Use case diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem 

yang jika dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar 

sistem atau actor. 

3. Use Case Description 

Use case description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai use case diagram. 

 

c. Perancangan Sistem 

      Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 

sistem baru yang diusulkan dengan disertai rancangan database dan 

spesifikasi program.  

 

 

        Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem adalah 

sebagai berikut : 
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1) Entity relationship diagram (ERD) 

ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data store 

yang ada dalam diagram arus data. 

2) Logical record stucture (LRS) 

LRS terdiri dari link-link diantara tipe record. Link ini menunjukkan 

arah dari satu tipe record lainnya. 

3) Spesifikasi basis data 

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang 

ada pada model konseptual secara detail. 

4) Sequence diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar 

objek didalam dan disekitar sistem (termasuk pengguna display, dan 

sebagainya) berupa message yang digambarkan terhadap waktu. 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Berikut ini adalah tujuan penelitian dari sistem informasi pengiriman 

berkas santunan kematian dinas pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset 

daerah kabupaten bangka sebagai berikut : 

a. Agar para karyawan tidak kesulitan lagi mencari data-data yang 

diperlukan 

b. Mengetahui cara membangun sebuah sistem informasi pemerintahan 

berbasis web 

c. Agar keamanan informasi data-data dapat terjamin 
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1.7 Sistematika Penelitian 

        Laporan kuliah kerja praktek ini disusun dalam bentuk yang terstruktur 

dan sistematis sehingga dapat membantu dan mempermudah pihak yang 

berkepentingan untuk mempelajari sistem yang telah ada. Dan Sistematika 

penulisan yang memuat uraian secara garis besar ini setiap bab – bab yang 

dibahas di dalamnya sebagai berikut. 

 

Bab I Pendahuluan 

            Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan, manfaat penulisan, metodologi penelitia dan sistematika 

penulisan laporan kerja praktek. 

 

Bab II Landasan Teori 

Berisi penjelasan teori – teori yang digunakan dalam membantu 

proses analisa dan desain sistem, yaitu Sistem Informasi, Analisa dan 

Perancangan, Histori, Bagan alir sistem, Data flow diagram serta Entity 

Relationship Diagram. 

         

Bab III Organisasi 

Pada bab ini dijelaskan gambaran umum Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan, Keuangan Dan Aset Daerah UPT  Kabupaten Bangka. Tentang 

sejarah Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset Daerah UPT 

Kabupaten Bangka, visi, misi, tujuan, lokasi perusahan serta struktur 

organisasi. 

 

Bab IV Pembahasan 

         Berisi penjelasan mengenai perancangan sistem yang digunakan, 

implementasi dari rancangan sistem yang telah dibuat dan evaluasi terhadap 

sistem yang telah diuji coba. 
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Bab V Penutup 

       Berisi kesimpulan mengenai sistem yang dibuat berupa Sistem 

Informasi Pengiriman Berkas Santunan Kematian Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah UPT  Kabupaten Bangka dan saran 

untuk perbaikan sistem di masa mendataang 

 

Lampiran 

         Dalam bagian ini penulis menyertakan beberapa lampiran yang 

menunjang kerja praktik ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


