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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Berkembangnya teknologi informasi saat ini semakin dipenuhi pula 

dengan maraknya persaingan. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai 

pengambilan keputusan diberbagai lembaga maupun instansi, salah satunyta 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan yang telah 

dilakukan dengan dukungan teknologi dan informasi. Oleh sebab itu sajian 

data berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan informasi dari tingkat 

bawah sampai dengan tingkat atas agar tepat dan akurat. 

Kantor Kalurahan Gedongan, Colomadu Kabupaten Karanganyar 

merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pemerintahan 

yang menjadi salah satu unsur berdirinya instansi atau organisasi yang mana 

berfungsi untuk melaksanakan aktifitas kerja atau kegiatan sehari-hari dalam 

pelayanan masyarakat. Di kantor Kalurahan Gedongan, Colomadu 

Kabupaten Karanganyar dalam mengarsip data-data atau dokumen-dokumen 

yang penting masih bersifat manual. Dapat dicontohkan dalam pencatatan 

dan penyimpanan data penduduk masih membutuhkan banyak media 

penyimpanan, apabila sewaktu-waktu ingin membutuhkan data tersebut akan 

menbutuhkan waktu yang lama untuk mencarinya sehingga banyak menyita 

waktu. Hal ini tidak lepas diharapan mereka ingin memperoleh pelayanan 

yang cepat dan tepat. Terkadang petugas pun merasa kelelahan atas 
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kesibukan dalam menghadapinya apalagi memerlukan penyelesaian yang 

tepat. 

Kearsipan merupakan salah satu pekerjaan kantor atau tata usaha yang 

banyak dilakukan oleh setiap badan usaha baik swasta maupun pemerintah. 

Seperti inilah sedikit gambaran tentang sesuatu dalam melayani 

masyarakat, dimana salah satu unsur yang membantu kelancaran pekerjaan 

tersebut adalah bagaimana petugas dalam memberi pelayanan seperti menata 

kartu atau formulir, mencatat transaksi, membuat surat-surat yang 

berhubungan dengan pelayanan masyarakat sampai dengan penyimpanan 

data sedemikian rupa sehingga data mudah dan cepat ditemukan saat 

diperlukan. 

Penataan dan penyimpanan data dan informasi pada arsip data 

dilakukan secara manual dengan komputer. Saat ini dikantor-kantor 

perusahaan dijajaran pemerintah maupun diinstansi lain telah menggunakan 

layanan berbasis komputerisasi apalagi kantor tersebut dalam partai besar, hal 

ini dilakukan agar kecepatan data dan informasi yang diperlukan untuk 

pelayanan supaya ditemukan dengan cepat dan benar. 

Mereka beranggapan apabila pekerjaan tersebut dilakukan secara 

manual maka hasilnya terkadang kurang memuaskan. Kelalaian dan 

kesalahan dalam pencatatan maupun dalam penyimpanan data sering terjadi 

meskipun pekerjaan tersebut dilakukan berulang ulang. Untuk itu perlunya 

penanganan yang efektif dan terkontrol dalam mencatat dan penyimpanan 

data sebagai data yang akurat. 
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Dengan pertimbangan tersebut penulis berkeinginan membantu 

membuat sebuah sistem layanan administrasi kantor dikantor kalurahan 

sehingga pelayanan lebih cepat dan efektif sebab data yang dibutuhkan  telah 

tersimpan dan tersaji dengan baik. Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam 

menyusun skripsi penulis mengambil tempat survey dikantor kalurahan 

Gedongan, Colomadu Kabupaten Karanganyar dan diberi judul “Sistem 

Komputerisasi Pengarsipan Administrasi Pada Kantor Kalurahan Gedongan, 

Colomadu Kabupaten Karanganyar Berbasis Multiuser”. Sering kita 

mengamati orang – orang dalam antrian didepan loket maupun tempat-tempat 

pelayanan misalnya melakukan transaksi pembayaran listrik atau antrian 

untuk dilayani dalam meminta dibuatkan surat keterangan untuk membuat 

surat-surat dikantor kalurahan, di kantor Kecamatan maupun ditempat-tempat 

yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.  Hal ini tidak lepas dari 

harapan bahwa mereka ingin memperoleh palayanan yang cepat dan tepat.  

Terkadang petugas pun merasa kelelahan atas kesibukan dalam 

menghadapinya apalagi memerlukan penyelesaian yang tepat.  Sementara itu 

masyarakat lain yang telah menanti pelayan yang terus bertambah dan 

berkeluh penuh ketidaksabaran. Maka dari itu untuk melayani masyarakat 

untuk membuat surat-surat misalnya surat keluarga atau kartu keluarga jika 

sudah terkomputerisasi sistem layanan di kelurahan ini maka dalam melayani 

masyarakat petugas akan lebih cepat mengatasi pelayanan orang-orang yang 

sedang mengantri atau lebih mengurangi antrian. Dimana sistem yang sudah 

terkomputerisasi tersebut sudah ada data-data semua masyarakat yang ada di 

daerah kalurahan Gedongan. 
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Misalnya jika ada warga yang akan membuat kartu keluarga lagi, 

padahal dulunya sudah membuat kartu keluarga, tetapi dalam satu keluarga 

tersebut ada salah satu yang sudah meninggal otomatis akan membuat kartu 

keluarga lagi dan dalam pembuatan ini nama dari orang yang sudah 

meninggal akan dihapus. Petugas yang melayani tidak akan repot membikin 

lagi data-data keluarga tersebut dengan manual, dengan adanya sistem yang 

sudah dibuat secara terkomputerisasi petugas tinggal mengedit atau 

mengapus data yang tidak perlu. 

 

1.2  PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian mengenai adanya berbagai masalah yang telah 

dijelaskan maka penulis mengungkapkan suatu kesimpulan dari 

permasalahan tersebut yaitu : 

1. Bagaimana kondisi sistem layanan administrasi kalurahan yang berjalan 

saat ini, masih layakkah sistem yang ada untuk tetap digunakan. 

2. Sistem Aplikasi komputer yang bagaimana yang lebih baik digunakan 

untuk bagian layanan agar dapat sistem kerja yang lebih baik 

 

1.3  PEMBATASAN MASALAH 

Karena adanya keterbatasan waktu maka dalam membuat atau 

merancang Sistem Pengarsipan Administrasi Kantor dikantor Kalurahan 

Gedongan hanya dibatasi mengenai : 

1.3.1 Pencatatan Kartu Keluarga  

1.3.2 Pencatatan Data Kelahiran 
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1.3.3 Pencatatan Data Kematian 

1.3.4 Pencatatan Pernikahan 

1.3.5 Pencatatan Perpindahan Penduduk 

1.3.6 Pencatatan Permohonan Surat Pengantar 

1.3.7 Pencatatan Monografi Desa 

1.3.8 Penyusunan Laporan-laporan : 

a. Penyusunan Laporan Data Penduduk 

b. Penyusunan Laporan Data Kelahiran 

c. Penyusunan Laporan Data Kematian 

d. Penyusunan Laporan Data Pernikahan 

e. Penyusunan Laporan Data Perpindahan Penduduk 

f. Penyusunan Laporan Data Permohonan Surat Pengantar 

g. Penyusunan Laporan Monografi Desa 

 

1.4  TUJUAN SKRIPSI 

Tujuan penulisan laporan skripsi ini selain sebagai salah satu syarat 

kelulusan dan untuk menyelesaikan program Strata 1 di STMIK Sinar 

Nusantara Surakarta, juga mempunyai tujuan penting. Tujuan tersebut 

meliputi tujuan khusus dan tujuan umum: 

1.4.1.  Tujuan Khusus 

a. Penulis dapat menerapkan secara langsung ilmu yang telah 

diperoleh selama belajar di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 

b. Penulis dapat menerapkan dan menyelesaikan permasalahan yang 

ada kedalam aplikasi komputer khususnya pelayanan. 
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c. Bagi instansi yang bersangkutan dapat menggunakan sistem aplikasi 

komputer untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. 

d. Untuk menambah informasi dan pengalaman tentang dunia kerja 

yang diteliti. 

1.4.2.  Tujuan Umum 

a. Penulis dapat mengadakan studi banding dengan disiplin ilmu yang 

diperoleh selama masa pendidikan di STMIK Sinar Nusantara 

Surakarta 

b. Membantu bagian administrasi dalam melaksanakan pelayanan 

c. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat atau merancang 

Sistem Pengarsian Administrasi penduduk secara komputerisasi 

Dalam hal ini akan diterapkan dikantor Kalurahan Gedongan. 

 

1.5  MANFAAT SKRIPSI 

1.5.1    Membantu Sistem Pengarsipan Administrasi Penduduk dikantor 

Kalurahan Gedongan secara komputerisasi yang berbasis multiuser. 

1.5.2  Menambah Kasanah Ilmu dalam bidang komputerisasi Sistem 

Pengarsipan Administrasi Penduduk yang diterapkan di Kantor 

Kalurahan Gedongan. 

1.5.3 Untuk menjadikan referensi bagi mahasiswa STMIK Sinar Nusantara 

Surakarta yang mengambil skripsi dengan topik yang sama. 
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1.6  KERANGKA PEMIKIRAN 

Berdasar perumusan masalah yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya, maka tahap kerangka pemikiran berguna untuk memperjelas 

kerangka tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian. Pada tahap 

ini di tentukan tujuan dari penelitian adalah untuk merancang dan 

mengimplementasikan suatu system informasi yang mendukung proses 

Pengarsipan pada Kantor Kalurahan Desa Gedongan, Colomadu, 

Karanganyar. 

Berikut Skema Pemikiran : 

  

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

    

 

  

 

 

 
  

  

  

 

 
 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran 

Sistem Pengarsipan Administrasi 
Kantor Kalurahan Gedongan 

Secara Manual 
 

Belum Optimalnya 
Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 

Pengembangan Sistem Informasi 
Pengarsipan Administrasi Kalurahan 

Gedongan Secara Multiuser 

Belum Maksimalnya Usaha Sosialisasi 
Pengarsipan Administrasi Kalurahan 

Gedongan Secara Multiuser 

Pengelolaan Sarana Pengolahan 
Informasi Berbasis Multiuser 

yang Belum Optimal 

Memperbaiki Sistem Pengolahan 
Data Secara Multiuser 

Membangun Sistem Informasi dengan 
Komputerisasi  

Komputerisasi Sistem Pengarsipan 
Administrasi Kantor Kalurahan Gedongan 
Berteknologi Komputer Secara Multiuser 
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1.7  SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Sistematika penulisan Skripsi yang penulis gunakan bersifat deduktif 

yaitu mengambil masalah yang bersifat khusus dan umum. 

Masalah yang akan dibahas dalam laporan ini meliputi : 

BAB I     PENDAHULUAN 

Pada bab ini  berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kerangka Pikiran dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan-tinjauan teori yang 

digunakan untuk menjelaskan antara lain : Pengertian 

Komputerisasi, Pengertian Sistem Pengertian Layanan, 

Pengertian Administrasi, Pengertian Kelurahan, Pengertian 

DataBase, Pengertian Informasi, Pengertian Visual Basic, 

Pengertian SQL Server dan Pengertian Multiuser. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang tata cara penelitian, 

prosedur penelitian dan teknik penelitian antara lain : Metode 

Kepustakaan, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisa 

Data, Metode Analisa Sistem, Metode Perancangan Basis Data, 

Metode Perancangan Interface, Metode Perancangan, Program 

dan Implementasi, Metode Kelayakan Sistem, Metode 

Penulisan Laporan. 
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BAB IV  TINJAUAN UMUM 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum dan sejarah 

berdirinya kantor Kalurahan Gedongan, Colomadu Kabupaten 

Karanganyar.  

BAB V   PEMBAHASAN MASALAH 

Pada bab ini berisi tentang diagram Konteks, Diagram Arus 

Data, Entitas Relational Diagram, Desain Kamus, Desain Input, 

Desai Output, Diagram Relasi Antar Tabel, serta cara 

menjalankan Program. 

 BAB V I   PENUTUP 

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


