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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pada masa sekarang dapat kita lihat perkembangan teknologi berkembang 

begitu pesat. Pesatnya perkembangan teknologi pada zaman sekarang membuat 

banyak perubahan, termasuk membawa perubahan pada perkembangan negara kita 

Indonesia. Dengan perubahan yang ada pada zaman sekarang kita dapat menemukan 

berbagai macam alat komunikasi dengan berbagai merek dan tipe. Mulai dari yang 

murah sampai yang mahal, terlebih lagi saat ini kita bisa mendapatkan alat 

komunikasi yang murah dengan OS dan aplikasi yang sangat bagus. Biasanya alat 

komunikasi tersebut buatan dari negara Cina,sehingga para pengguna atau konsumen 

lebih mudah untuk mendapatkannya dengan harga yang ekonomis. Dengan biaya 

yang tidak seberapa, para konsumen dapat membeli sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan mereka masing-masing. Selain itu dengan alat komunikasi yang ada juga 

dapat membantu aktivitas mereka dengan baik, terutama untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan sesuai kebutuhan. 

Dengan perkembangan teknologi sekarang yang semakin maju tidak hanya 

mempermudah  para pengguna untuk membeli dan menggunakannya. Hal ini juga 

dapat berdampak positif dan negatif. Dengan kemajuan teknologi yang mereka 

gunakan membuat para pengguna selalu ingin mencoba hal-hal baru, yang terkadang 

tanpa mereka sadari berdampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu 

kejahatan teknologi informasi. Banyak sekali kejahatan – kejahatan teknologi 

khususnya dalam dunia internet yang dapat merugikan orang lain dan juga pelaku 

kejahatannya. Setiap orang yang melakukan kejahatan maka akan terjerat dalam  

hukum UU pidana KUHP dan hukum UU ITE sesuai dengan kasus mereka lakukan.  
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Dalam penulisan ini akan membahas “SISTEM PAKAR PERUNDANG-

UDANGAN PADA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI”. Dalam 

pembahasan ini penulis akan membahas bagaimana cara mudah untuk mendapatkan 

informasi spesifikasi  Undang-Undang yang akan digunakan untuk menjerat 

seseorang sesuai dengan kasus kejahatan pada teknologi informasi yang dilakukan. 

Dengan demikian dapat membantu masayarakat tahu atau mengerti mengenai Undang 

– Undang yang akan di kenakan pada kasus – kasus kejahatan teknologi informasi. 

Sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab atas ilmu yang mereka miliki dan 

tidak berniat untuk melakukan kejahatan teknologi informasi. Selain masyarakat 

SISTEM PAKAR ini juga membantu kerja suatu organisasi instansi pemerintah 

bagian hukum, sehingga kerja mereka lebih mudah dan efesien. 

1.2  Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini dapat di simpulkan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

Bagaimana cara mengatasi masalah untuk mempermudah Pencarian spesifikasi 

Undang – Undang pada kasus yang terkait dengan kejahatan Teknologi Informasi, 

menggunakan fasilitas yang terkomputerisasi?? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa tujuan penulisan ini adalah sebagai 

berikut : 

1.3.1 Memberikan kemudahan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan 

informasi mengenai Spesifikasi Undang – Undang pada kasus terkait 

dengan masalah Teknologi Informasi. Sehingga masyarakat tidak 

melanggar peraturan perundang-udangan yang berlaku. Karena mereka 

dapat mengerti dan memahami Undang – Undang, dimana setelah mereka 

menggunakan aplikasi ini. 
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1.3.2 Dengan aplikasi yang telah di buat dapat membantu cara kerja suatu 

organisasi instansi  pemerintah bagian hukum, agar lebih mudah dan 

efesien. Sehingga sangat memberi kemajuan pada organisai tersebut.       

1.4  Batasan Permasalahan 

Dalam penelitian ini adapun batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Merancang dan membuat aplikasi “SISTEM PAKAR PERUNDANG-

UDANGAN PADA KEJAHATAN TEKNOLOGI  INFORMASI” yang 

dapat di gunakan masyarakat untuk lebih mudah mendapat informasi 

mengenai Spesifikasi Undang – Undang pada kasus terkait dengan 

masalah Teknologi Informasi. 

1.4.2 Merancang dan membuat aplikasi “SISTEM PAKAR PERUNDANG-

UDANGAN PADA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI” yang di 

gunakan untuk membantu cara kerja suatu organisasi instansi pemerintah 

bagian hukum, agar lebih mudah dan efesien.  

1.4.3 Aplikasi ini hanya menangani kasus-kasus kejahatan Teknologi Informasi 

dan Undang-Undang yang di gunakan sebagai dasar hukum pada 

penulisan ini adalah  UU No.11 Tahun 2008 dan UU khusus/Cyber law 

Tahun 2008 yang mengatur mengenai Cyber Crime di Indonesia. 

 

1.5 Metode Penelitian  

1.5.1 Pengumpulan Data 

1.5.1.1   Data / Document analysis 

Penulisan laporan KP ini berdasarakan hasil pengumpulan bahan 

dan materi dari beberapa buku yang berkaitan dengan materi yang 

di ambil oleh penulis. Kemudian akan di lanjutkan pada proses 

perancangan aplikasi.  
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1.5.1.2 Wawancara 

Penulis mendapatkan data dari instansi yang terkait pada KP ini 

dengan cara wawancara kepada bagaian kepanitraan hukum dan 

juga beberapa dokumen.  

 

1.5.1.3 Studi literatur 

Penulisan laporan KP ini berdasarkan pengumpulan bahan dari 

hasil pengamatan berbagai website di internet yang berkaitan 

dengan materi KP yang di ambil oleh penulis. 

 

1.5.2 Analisa dan Perancangan 

Analisa dan perancangan dalam pembuatan aplikasi ini adalah : 

 

1.5.1.1  Merancang aplikasi menggunakan PHP, database mySql. 

1.5.1.2  Merancang tampilan user interface menggunakan Photoshop 

dan   Dreamweaver. 

1.5.1.3  Merancang Aplikasi menggunakan ERD, Flowchart, dan 

pohon keputusan. 

 

1.5.2  Implementasi  

Setelah sistem selesai dibuat selanjutnya dilakukan uji coba untuk 

mengetahui kinerja sistem serta kemungkinan terjadinya kesalahan untuk 

selanjutnya bisa di perbaiki. 

 

1.6  Matematika Penulisan  

1.6.1 Bab I Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan kuliah praktek, 

masalah, tujuan penulis  penulisan, batasan permasalahan dan metode 

penelitian yang digunakan. 
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1.6.2 Bab II Landasan Teori 

Bab ini merupakan uraian tentang sistem pakar, perundang – undangan, 

kejahatan, teknologi informasi yang di perlukan untuk membuat sebuah 

sistem pakar. 

 

 

1.6.3 Bab III Organisasi 

Bab ini menguraikan sejarah, struktur, tugas dan wewenang dari 

Organisasi Pengadilan Negeri atau Tipikor dan Hubungan Industrial 

Pangkalpinang.  

 

1.6.4 Bab IV Pembahasan 

Bab ini berisi tentang penjelasan tentang UU ITE dan KUHP, serta 

lampiran-lampiran flowchart dan rancangan-rancangan sistem. 

 

 


