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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kantor pemerintahan walikota merupakan suatu intansi yang memiliki 

berbagai fungsi dan wewenang.fungsi kantor pemerintahan antara lain untuk 

menyajikan informasi keuangan.Pengolahan informasi keuangan di tingkat 

kota meliputi berbagai hal diantaranya pendataan pengeluaran anggaran 

keuangan dana bantuan sosial. 

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintahan daerah 

kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. sifat bantuan ini, tidak 

secara terus menerus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang yang 

pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.tujuannya 

untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah 

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat 

untuk masyarakat. 

Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi yang terkomputerisasi 

yang mampu mnengatasi kendala dan masalah yang ada dalam kantor walikota 

tersebut. Karena jika selain data-data yang ada masih dalam bentuk 

konvensioanal yaitu disimpan dalam arsip yang kemungkinan data bisa hilang 

atau rusak, juga memerlukan waktu yang lama dalam pencarian jika data 

tersebut akan digunakan. Di Kantor walikota belum ada sistem yang dapat 

membantu mengelola anggaran keuangan dana bantuan sosial. 

Pembuatan sistem informasi ini didukung dengan adanya data-data 

pendukung seperti berkas-berkas yang masih berupa arsip yang 

memungkinkan terjadinya kerusakan, bahkan hilang. Selain itu juga diperlukan 

sumber daya manusia (SDM) yang optimal yang mampu menggunakan 

computer.karena sebagian besar pegawai yang bekerja di instansi kantor 

walikota. Diharapkan dengan adanya sistem yang ada, dan sumber daya 

manusia yang memadai maka akan tercipta suatu sistem informasi yang 

berfungsi untuk mengelola keuangan dana batuan sosial yang ada. 
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Penulis berharap dengan pelaksanaan penelitian yang menghasilkan 

sebuah laporan secara rinci tentang penggunaan anggaran dana bantuan sosial 

ini ada manfaat bagi masyarakat setempat dan lainnya agar mengetahui 

bagaiamana prosedur dana yang telah direncanakan pemerintah sesuai 

kesepakatan pengurus-pengurus.dengan demikian, penulis menyimpulkan agar 

melakukan penelitian pada salah satu kantor walikota dengan judul “SISTEM 

INFORMASI PENGGUNAAN ANGGARAN KEUANGAN DANA 

BANTUAN SOSIAL BERBASIS WEB PADA KANTOR WALIKOTA 

PANGKALPINANG” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah diidentifikasikan terhadap masalah 

diatas, dapat disimpulkan mengenai masalah-masalah yang terjadi pada kantor 

walikota pangkalpinang adalah sebagai berikut : 

a. Pengelolaan keuangan dana bantuan sosial pada kantor walikota 

pangkalpinang masih menggunakan cara konvensional sehingga masih ada 

kesalahan dalam pencatatan keluar masuk proposal. 

b. Dalam pegelolaan anggaran keuangan dana bantuan sosial masih 

menggunakan sistem secara manual sehingga menggunakan waktu yang 

tidak efisien. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Agar pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik 

dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi 

permasalahan yang akan dibahas, yakni : 

a. Penelitian dilakukan dikantor walikota pangkalpinang bagian administrasi 

kesra kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan. 

b. Penggunaan anggaran keuangan dana bantuan sosial yang ada dikantor 

walikota pangkalpinang bagian administrasi kesra kesejahteraan rakyat dan 

kemasyarakatan. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan membuat sistem informasi manajemen keuangan 

berbasis web sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kinerja pegawai keuangan dikantor walikota pangkalpinang. 

b. Mempermudah untuk pencarian, dan pemeliharaan data di keuangan 

dikantor walikota pangkalpinang bagian administrasi kesra kesejahteraan 

rakyat dan kemasyarakatan. 

c. Menghasilkan sebuah sistem informasi manajemen keuangan yang lebih 

cepat dan akurat. 

Adapun manfaat dari sistem informasi penggunaan anggaran keuangan 

berbasis web ini adalah sebagai berikut : 

a. Mempermudah proses penggunaa anggaran keuangan dana bantuan sosial 

yang lebih mudah,cepat dan akurat. 

b. Mempermudah dalam proses penginputan data dan laporan penggunaan 

anggaran keuangan dana bantuan sosial. 

c. Dapat meminimalisasi adanya kesalahan dan mengoptimalkan keamanan 

data. 

 

1.5 Metode Penelitian 

a. Model Pengembangan Perangkat Lunak 

Pada penelitian ini menggunakan sebuah model pengembang perangkat 

lunak di kantor walikota pangkalpinang bagian administrasi kesra 

kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatanz yaitu model fastl. 

b. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode perancangan berorientasi 

objek dimana didalam metode ini terdapat classes, methods, object dan 

message yang berkaitan dengan sistem informasi yang akan dibuat. 

c. Tools / Alat Bantu Pengembangan Perangkat Lunak 

Pada penelitian ini penulis menggunakan Unified Model ing Language 

(UML). 
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