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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi saat ini akan sejalan dengan perkembangan 

teknologi komputer yang mendorong terjadinya perubahan berbagai ilmu, baik 

dalam kajian ataupun implementasi di lapangan. Peran teknologi komputer sangat 

diperlukan oleh berbagai perusahaan hingga instansi pemerintahan dalam 

mendukung ketersediaan informasi dan berjalannya komunikasi, misalnya pada 

Lembaga Pemasyarakatan di Tua Tunu Pangkalpinang.  

Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang tidak terlepas dari 

penggunaan sistem komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan operasionalnya 

sehari-hari. Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau Lapas) Tua Tunu 

Pangkalpinang adalah bagian dari Unit Pelaksanaan Teknis Kementrian Hukum 

dan HAM Bangka Belitung yang menjadi tempat untuk melakukan pembinaan 

terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia khususnya di 

Bangka Belitung Lembaga Pemasyarakatan ini memiliki anak didik atau 

narapidana yang cukup banyak.  

Data narapidana yang diperoleh tidak terlepas dari peranan pihak instansi 

yang terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi 

dan Mahkamah Agung. Data narapidana disimpan dalam file-file yang terpisah 

2antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan jenis tahanannya yang 

mengakibatkan sering terjadinya redudansi data dan kesulitan dalam pembuatan 

laporan.  

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan banyak pembinaan yang diberikan 

kepada narapidana seperti Admisi Orientasi yaitu pengenalan lingkungan selama 

kurang lebih 1 (Satu) minggu. Narapidana pun berhak mendapatkan pengurangan 

hukuman yang sering disebut dengan remisi yaitu setelah narapidana menjalani 

masa pidana minimal 6 (enam) bulan bisa mendapatkan remisi dengan persyaratan 
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berkelakuan baik. Dalam perhitungan remisi dilakukan secara manual sehingga 

melalui proses yang lama. Pada proses kunjungan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan pun tidak efisien karena pengunjung yang mendaftar tidak terdata 

dengan baik, pengisian pendaftaran kunjungan dilakukan secara manual yaitu 

menulis nama dan alamat dalam buku administrasi sehingga kurang efektif dalam 

manajemen pemanggilan antrian dan waktu kunjungan.  

Lembaga Pemasyarakatan membutuhkan sebuah sistem yang 

terkomputerisasi, dimana bisa menyimpan data, mengolah data dan bisa 

melakukan pencarian data-data dengan cepat serta memiliki tingkat keamanan 

yang baik. Dengan melakukan pengembangan terhadap sistem lama sebagai 

pelengkap atau pembanding untuk memperbaiki kekurangan yang ada sehingga 

dapat menjadi solusi dalam permasalahan proses pengolahan data, perawatan dan 

pencarian data narapidana. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, 

maka penelitian skripsi yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu 

Pangkalpinangini diberi judul “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

ADMINISTRASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TUA 

TUNU DIPANGKALPINANG “.  

 

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi 

masalahnya adalah sebagai berikut :  

1. Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu di Pangkalpinang belum memiliki suatu 

aplikasi sistem informasi narapidana yang efektif, efisien dan mudah untuk 

digunakan.  

2. Pengolahan dan pengelolaan manajemen data narapidana kurang efektif, hal 

ini dikarenakan data yang ada masih berupa berkas sehingga terjadi 

penumpukan data.  

3. Sistem kunjungan pada lapas kurang terdistribusi dengan baik sehingga 

kurang efisien dalam manajemen antrian dan waktu kunjungan.  
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1.3. Batasan Masalah  

Dari identifikasi masalah yang telah dijelaskan, diberikan batasan masalah agar 

dalam penjelasannya akan lebih mudah, terarah dalam mencapai suatu tujuan dan 

sasaran yang di tentukan sebelumnya. Berikut beberapa batasan masalah dalam 

Laporan Skripsi diantaranya adalah sebagai berikut.  

1. Data yang akan diolah pada sistem ini yaitu, pengolahan data narapidana, 

pengolahan data sel, pengolahan data pembinaan, pengolahan data remisi, 

pengolahan data pengunjung, pengolahan data laporan dan pengolahan surat 

bebas.  

2. Sistem ini hanya mendata narapidana yang masih hidup.  

3. Ruang lingkup sistem informasi hanya pada Lembaga Pemasyarakatan Tua 

Tunu di Pangkalpinang.  

4. Sistem yang akan dibangun memiliki kemampuan dalam mengatur hak akses 

sesuai dengan fungsional masing-masing user-nya.  

1.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang saya lakukan adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Wawancara 

Melakukan tanya jawab pada pihak yang berkepentigan agar penelitian 

yang saya buat sesuai dengan masalah yang terjadi serta mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan untuk membantu menyelesaikanpermasalahan 

pada lembaga pemasyarakatan tersebut. 

1.4.2Observasi 

Melakukan obserasi dengan melihat dokumen-dokumen danmeninjau 

langsung bagaimana peraturan-peraturan dan kegiatan yang dilakukan 

pada lembaga pemasarakatan tersebut sehingga dapat menjadi bahan acuan 

untuk penyelesaian permasalahan tersebut 

1.4.3 Studi Pustaka 

Mengumpulkan data dengan cara mencari referensi-referensi serta literatur 

untuk membantu dalam mengumpulkan informasi serta dapat menjadi 

bahan acuan dalam penyelesaian penelitiaan ini 

1.Analisis Sistem 



4 
 

2.Design 

3.Implementasi / Coding 

4.Testing 

5.Maintenance 

 

1.5. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan adalah suatu usaha yang dicapai untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal,  sementara manfaat adalah suatu hasil setelah tujuan tercapai. 

Tujuan dan manfaat dilakukan penelitian ini diantaranya: 

 

1.5.1 Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini agar proses pendataan di 

lembaga pemasyarakatan mejadi tertata dengan rapi, meningkatkan efektifitas 

serta efesiensi baik penggunaan waktu yang digunakan serta biaya yang 

dikeluarkan. Penulis mempunyai beberapa harapan untuk lembaga peasyarakatan 

tua tunu pangkal pinang, diantaranya: 

a. Memperudah proses pengolahan data pada lembaga pemasyarakataan 

setelah menggunakan sistem yang terkomputerisasi. 

b. Data yang digunakan dapat terorganisir dengan baik, sehingga tidak 

adanya tumpang tidih data atau  meghindari data yang sama atau lebih dari 

satu(double). 

c. Tidak menghabiskan banyak waktu untuk mencari data. 

d. Menghidari kehilangan data-data dengan lokasi yang tidak mudah untuk 

pencarian. 

e. Menghindari biaya-biaya operasioal yang berlebihan seperti untuk 

pembelian kertas. 

f. Dengan sistem yang terkomputerisasi, kinerja SDM (sumber daya 

manusia) akan lebih efektif dan efesien. 
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1.5.2 Manfaat 

 Sistem yang di gunakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai elemen, diantaranya: 

a. Bagi pihak lembaga pemasyarakatan tua tunu pangkal pinang 

 penulis melakukan penulis ini mengharapkan lembaga pemasyaratan tua 

tunu pangkal pinang dapatmenghasilkan data yang akurat, serta dalam 

proses yang dilakukan dalam pengelolaan datanya dapat memanilisir 

kesalahan-kesalahan yang terjadi baik dari internal maupun eksternal. 

Kemudian lembaga pemasyarakatan tua tunu kota pangkal pinang juga 

lebih aman dalam penyimpanan data karena semua data sudah tersimpan 

ke dalam database bukan dalam bentuk kertas /dokumen. 

b. Bagi Masyarakat Umum 

Dengan dibuat sistem yang terkomputerisasi oleh penulis, masyarakat 

tidak lagi membutuhkan waktu yang lama dalam mengurus berbagai 

kegiatan yang dilaksanakan, dalam pengolahan data. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk membahas permasalahan yang telah disampaikan di atas dalam 

skripsi           ini dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematika 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini mejelaskan : Latar belakang, perumusan masalah, Batasan 

Masalah, Tujuann dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi konsep dasar sisitem, konsep dasar informasi, konsep dasar 

informasi, sistem informasi pengelolaan, analisa dan perancangan sistem 

dengan metodologi berorientasi objek, perangkat lunak yang digunakan, 

teori pendukung, analisa berorientasi objek, use case diagram,  activity 
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diagram, sequen diagram, class diagram, package diagram, perancangan 

berorientasi objek, microsoft visual studio 2008, microsoft access 2007, 

microsoft 

 Visio 2007 dan rational rose enterprise edition, teori manajemen proyek 

IT  

 

BAB III PENGELOLAAN PROYEK 

BAB ini berisi PEP ( project exucution plan) yang berisi objektif proyek, 

identifikasi stakeholder, identifikasi delivariables, penjadwalan proyek 

(yang berisi: work breakdwon struktur milestone,jadwal proyek ), RAM 

(Responsible Assigmen Matriks) dan skema/diagram struktur, analisa 

resiko(project risk) dan meeting plan. 

 

BAB IV  RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 

Bab ini menjelaskan tentang uraian spesifikasi program dan pengelolaan 

data yang terdiri dari hasil tampilan program dan skenario pengujian, 

rancangan kode, rancangan keluaran, rancangan masukan, rancangan 

dialog layar yang berupa struktur tampilan layar dan terakhir rancangan 

acktity diagram. 

 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan 

beberapa saran yang di harapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan 

untuk pengembangan nantinya. 

 

 


