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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan perkembangan Sistem Informasi, dimanapun 

tempatnya sekarang sebuah kegiatan banyak yang menggunakan 

teknologi komputer.  Disini akan diperlihatkan sedikit gambaran dan 

contoh bagaimana dengan teknologi informatika suatu kegiatan yang 

dulu diolah dengan menggunakan sistem single user tetapi sekarang 

dapat diterapkan dengan sedikit kemampuan yang dimiliki penulis untuk 

dijadikan suatu aplikasi komputerisasi secara multiuser yang lebih 

bermanfaat bagi pengguna. 

Polsek Jebres dalam melakukan proses pendataan tahanan kriminal 

sudah menggunakan sistem komputerisasi tetapi masih bersifat single 

user. Artinya, program yang digunakan untuk pendataan tersebut hanya 

bisa diakses oleh satu orang saja. Seiring dengan semakin bertambahnya 

kebutuhan data dan keterbatasan waktu, aplikasi single user yang ada 

pada Polsek Jebres menjadi kurang efektif dan efisien. Semua data yang 

ada hanya dikelola oleh satu orang saja. Dari alasan tersebut maka 

penulis mengubah aplikasi single user tersebut menjadi aplikasi 

multiuser dengan tujuan agar dalam proses pengarsipan datanya menjadi 

lebih efektif dan efisien.  
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Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam penelitian ini 

penulis mengambil satu judul “Komputerisasi Sistem Tahanan 

Kriminal Berbasis Multiuser pada POLSEK Jebres – Solo”.    

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Pengolahan data tahanan kriminal dan pelaporan yang dilakukan 

oleh bagian reskrim di Polsek Jebres – Solo, maka diperlukan suatu 

aplikasi yang memudahkan dalam pengolahan data dan laporan sehingga. 

Berkaitan dengan masalah yang ada, maka pokok bahasan yang akan 

dikembangkan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana sistem pengolahan data tahanan kriminal yang berjalan 

saat ini pada Polsek Jebres – Solo 

2. Bagaimana membuat komputerisasi sistem tahanan kriminal berbasis 

multiuser pada Polsek Jebres – Solo. 

1.3. PEMBATASAN MASALAH  

Bagian-bagian yang terkait dengan Komputerisasi Sistem Tahanan 

Kriminal pada Polsek Jebres – Solo Berbasis Multiuser yaitu Kapolsek, 

Kanit Reskrim, Kanit Intelkam yang mempunyai hak akses, yaitu: 

1. Kapolsek 

Mempunyai hak akses membaca semua laporan yang ada seperti 

laporan data pelaku, laporan data pasal, laporan kriminalitas dan  
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laporan pembersihan nama baik. 

2. Kanit Reskrim 

Mempunyai hak akses input dan mengubah semua data, selain itu juga 

bisa membuat dan membaca laporan. 

3. Kanit Intelkam 

Mempunyai hak akses menginput dan mengubah data pasal, data 

tahanan lari, selain itu juga bisa membuat dan membaca laporan. 

 Adapun masalah yang akan penulis kaji adalah : 

1. Pengolahan Data Pelaku 

2. Pengolahan Data Pasal 

3. Pengolahan Data Orang Hilang 

4. Pengolahan Data Kriminal 

5. Pangolahan Data Tahanan Lari 

6. Pengolahan Data Pembersihan Nama Baik 

7. Pangolahan Data User 

8. Laporan – Laporan : 

 Laporan Data Pelaku 

 Laporan Data Pasal 

 Laporan Data Orang Hilang 

 Laporan Data Kriminal 

 Laporan Data Tahanan Lari 

 Laporan Data Pembersihan Nama Baik 

1.4. TUJUAN SKRIPSI 

Beberapa tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah antara lain : 
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- Tujuan Umum : 

Mahasiswa dapat secara langsung menerapkan ilmu yang 

diperoleh dari STMIK Sinar Nusantara dengan cara menyelesaikan 

suatu kasus pada kegiatan sebenarnya. 

- Tujuan Strategis : 

a. Memperoleh gambaran tentang desain sistem tahanan kriminal 

pada Polsek Jebres – Solo. 

b. Mahasiswa dapat membuat aplikasi pendataan tahanan kriminal 

dan menerapkan sistem yang dibuat tentang tahanan kriminal 

secara multiuser pada Polsek Jebres – Solo. 

c. Instansi yang berhubungan dapat menggunakan sistem aplikasi 

tersebut untuk mempermudah dan mempercepat dalam melakukan 

pengolahan data dan pembuatan laporannya dapat memberikan 

informasi yang lengkap. 

1.5. MANFAAT SKRIPSI 

Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi beberapa pihak. Adapun manfaat tersebut adalah : 

1. Bagi STMIK Sinar Nusantara 

Bagi STMIK Sinar Nusantara secara tidak langsung dapat 

melaksanakan fungsinya sebagai pengabdian masyarakat. Manfaat 

yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai inventaris 

perpustakaan, program aplikasi yang dibuat dapat digunakan sebagai 

referensi oleh dosen dalam kegiatan perkuliahan khusunya di STMIK 

Sinar Nusatara Surakarta.  
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2. Bagi penulis 

Mahasiswa dapat membuat komputerisasi sistem tahanan 

kriminal secara multiuser yang nantinya dapat menghasilkan informasi 

yang berkualitas baik bagi instansi terkait, sehingga dapat 

meningkatkan kinerja instansi. 

3. Bagi instansi 

Bagi instansi dapat memanfaatkan hasil dari sistem tersebut 

untuk membantu kecepatan dan ketapatan kinerja pada bagian 

administrasi. Sistem ini nanti diharapkan akan lebih efektif dan efisien 

sehingga manfaat yang diperoleh bagi pengguna sistem akan lebih 

besar. 

1.6. KERANGKA PIKIR 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya, maka tahap kerangka pemikiran berguna untuk 

memperjelas kerangka apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian 

pada tahap ini ditentukan tujuan dari peneliti yaitu untuk merancang 

dan mengimplementasikan suatu sistem informasi yang mendukung 

komputerisasi sistem tahanan kriminal pada Polsek Jebres.  
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Skema Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Pemikiran Komputerisasi Sistem Tahanan Kriminal berbasis 

Multiuser pada Polsek Jebres – Solo  

 

 

 

 

Timbul beberapa masalah 
 

Penyajian  informasi yang 
kurang cepat tepat dan 

efisien  

Terjadi Kesalahan 
dalam pencatatan data  

Kinerja Pelayanan 
kurang memuaskan  

Beberapa alternatif 
pemecahan masalah 

Menggunakan sistem 
komputerisasi yang mendukung 

efisiensi kerja dan penyajian 
informasi 

Meningkatkan pelayanan tingkat 
kesalahan pencatatan dari proses 
manual beralih ke komputerisasi 

Komputerisasi Sistem Tahanan Kriminal pada 
Polsek Jebres – Solo berbasis Multiuser 

Polsek Jebres – Solo menggunakan sistem 
komputerisasi tahanan kriminal secara single user 
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Disini penulis akan mengemukakan sistematika penulisan skripsi yang 

akan digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca sekalian. 

BAB I PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini penulis akan mengutarakan hal-hal 

sebagai berikut : latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan skripsi, manfaat skripsi, 

kerangka pikir, dan sistematika penulisan laporan skripsi. 

Rangkaian dari keseluruhan yang ada pada bab ini merupakan 

awal dari pembuatan skripsi. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang 

digunakan untuk menyusun skripsi, yaitu tentang : sistem, 

komputerisasi, database, tahanan, multiuser, visual basic 6.0, 

MySQL, diagram konteks, dan DFD (Data Flow Diagram). 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode pengumpulan data, teknik 

pengolahan data dan analisa kebutuhan.   

 BAB IV   TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini berisi tentang profil institusi, visi dan misi, serta 

struktur organisasi. 

 BAB V    PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang bagan alir dokumen, HIPO 

(Hierarchy Input Proses Output), diagram konteks, DFD (Data 
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Flow Diagram), desain input, desain output, desain database, 

desain teknologi, skema desain jaringan aplikasi sistem 

multiuser dan cara menjalankan program. 

 BAB VI      PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran untuk 

menghasilkan suatu sistem aplikasi tahanan kriminal secara 

multiuser berdasarkan penerapan yang digunakan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


