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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Berkembangnya teknologi informasi saat ini telah membawa 

perubahan dalam pola berpikir masyarakat dan juga persepsi terhadap 

penyelenggaraan pelayanan lembaga dan intansi pemerintahan. Hal ini dapat 

dilihat dari berbagai pola pengambilan keputusan yang mulai dilakukan 

dengan dukungan dan berbasis teknologi informasi.  

Sering kita melihat orang-orang sedang berkumpul atau antri di 

depan loket-loket untuk berurusan mengenai pembayaran listrik, kelurahan, 

kantor wali kota, dan tempat-tempat yang berhubungan dengan pelayanan 

masyarakat lainnya. semua ingin memperoleh pelayanan yang cepat, karena 

ada pepatah “waktu adalah uang”. 

Seperti inilah gambaran sedikit tentang suatu pekerjaan pelayanan 

bagi masyarakat, dimana salah satu unsur yang membantu kelancaran 

pekerjaan tersebut adalah bagaimana petugas menata kartu, formulir, atau 

surat yang berhubungan dengan pelayanan langganan sedemikian rupa 

sehingga mudah dan cepat ditemukan bila diperlukan. Penataan dan 

penyimpanan data dan informasi pada arsip dapat dilakukan secara manual 

dan secara canggih dengan komputer misalnya, yang penting ketepatan data 

dan informasi yang diperlukan untuk pelayanan dapat ditemukan dengan 

cepat dan benar. Apabila pekerjaan tersebut dilakukan secara manual, maka 

hasilnya akan kurang memuaskan, sehingga banyak aktivitas ataupun 
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kegiatan tersebut yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan kurang 

akurat dalam penyimpanannya. 

Seperti yang terjadi di Kantor Kelurahan Blimbing, dimana kegiatan 

penyimpanan data dan administrasi masih bersifat manual, dapat 

dicontohkan pada saat seorang warga ingin membuat Kartu Keluarga maka 

pegawai kelurahan yang bertugas harus mencatat secara manual data-data 

dari warga tersebut baru dibuatkan pengantar ke Kecamatan untuk 

pengesahan baru diproses kembali ke Kelurahan, sehingga akan menyita 

waktu, namun dengan komputerisasi data akan tersimpan dengan baik 

sehingga dengan cepat bisa dibuatkan pengantar ke Kecamatan secara 

komputerisasi juga sehingga singkat waktunya lebih singkat, ada lagi proses 

pelaporan untuk rekapitulasi jumlah penduduk tiap bulannya yang mesti 

dilaporkan ke pusat, di Kantor Kelurahan Blimbing juga masih manual 

sehingga sangat sulit untuk mencari data jumlah penduduk yang harus 

dilaporkan, padahal kadang laporan yang diminta tidak harus jumlah 

keseluruhan warga tetapi jumlah warga yang berjenis kelamin laki-laki atau 

perempuan saja, maka dengan komputerisasi bisa dengan cepat 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menu laporan. Dan masih banyak 

lagi proses yang hanya membutuhkan waktu singkat untuk mendapatkan 

data yang dipakai, bila menggunakan sistem komputerisasi. 

Dengan pertimbangan tersebut, penulis berkeinginan membantu 

membuat sebuah Sistem Administrasi Kantor Kelurahan Blimbing, sehingga 

pelayanan terhadap masyarakat lebih efektif dan lebih cepat karena data 

yang dibutuhkan telah tersimpan dan tersaji dengan baik. 
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Kelebihan lain dari Sistem Informasi Administrasi Kantor 

Kelurahan yang penulis buat adalah adanya menu yang dapat digunakan 

secara cepat dalam pencarian sub menu yang dikehendaki, misalnya menu 

laporan kelahiran, kematian, anggaran belanja kelurahan dan  lain 

sebagainya. 

Sehubungan dengan penjelasan diatas, timbullah keinginan penulis 

untuk membuat sebuah sistem informasi yang dapat menunjang sistem 

pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kelurahan Blimbing ini, maka 

penulis memilih judul skripsi “Komputerisasi Sistem   Administrasi 

Kantor Pada Kantor Kelurahan Blimbing Kecamatan Gatak 

Kabupaten Sukoharjo  “. 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Dengan adanya berbagai masalah yang dihadapi karena proses 

penyimpanan data dan perhitungan anggaran belanja  masih bersifat manual 

yang selalu saja menimbulkan masalah antara lain data yang hilang, data yang 

tercecer, maupun data yang rusak maka masalah yang akan diungkapkan 

adalah sebagai berikut : “Bagaimana membuat suatu sistem informasi yang 

dapat digunakan untuk membantu proses  administrasi, agar data yang 

dibutuhkan dapat tersaji dengan cepat dan aman sehingga dalam pemberian 

pelayanan terhadap masyarakat akan lebih baik“. 
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1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Karena adanya keterbatasan masalah tentang pelayanan administrasi 

kantor kelurahan kepada masyarakat, maka penulis hanya akan membahas 

mengenai pencatatan : 

1. Kartu Keluarga 

2. Kelahiran dan kematian 

3. Pembuatan Pengantar Kartu Tanda Penduduk 

4. Pencatatan Pernikahan 

5. Mutasi  

a. Pencatatan Penduduk Keluar 

b. Pencatatan penduduk Masuk 

6. Pembuatan Pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) 

7. Anggaran dan Belanja Kelurahan (Keluar Masuknya Dana Kelurahan.) 

8.  Laporan - laporan meliputi : 

a. laporan penduduk 

b. laporan kelahiran dan kematian 

c. laporan pernikahan 

d. laporan penduduk keluar dan laporan penduduk masuk 

e. laporan perubahan penduduk  

f. laporan pelayanan pembuatan surat pengantar 

g. laporan anggaran dan belanja 

h. laporan monografi desa 
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i. laporan penduduk yang Kartu Tanda Penduduknya harus 

diperpanjang 

j. Pencetakan  surat pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

k. Pencetakan surat pengantar  pembuatan SKCK 

 

 

 

1.4. TUJUAN SKRIPSI 

Penyusunan  Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan Studi program Strata I di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 

Selain tujuan tersebut ada dua tujuan penting yang meliputi tujuan umum 

dan tujuan strategis, yaitu sebagai berikut : 

 

1. Tujuan Umum 

a. Menghasilkan sistem informasi administrasi dengan teknologi 

komputer. Dengan menggunakan komputer proses penyimpanan 

data dan informasi pada  kartu, formulir serta perhitungan anggaran  

belanja, dan sebagainya di Kantor Kelurahan Blimbing dapat 

ditemukan dengan cepat dan benar. 

b. Mahasiswa dapat mengadakan studi banding dengan ilmu yang telah 

diperoleh selama masa pendidikan di STMIK Sinar Nusantara 

Surakarta. 

c. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Komputer  di STMIK 

Sinar Nusantara Surakarta. 
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2. Tujuan Strategis 

a. Mahasiswa dapat secara langsung menerapkan ilmu yang telah 

dipejari di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 

b. Mahasiswa dapat membuat suatu sistem informasi ke dalam aplikasi 

komputer berupa Sistem Administrasi Pada Kantor Kelurahan 

Blimbing Gatak  Sukoharjo. 

c. Organisasi yang bersangkutan dapat menggunakan sistem aplikasi 

tersebut untuk meningkatkan tingkat efisiensi dan efektifitas dalam 

penyampaian informasi kepada masyarakat luas. 

 

 

 

 

1.5. MANFAAT SKRIPSI 

Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

STMIK Sinar Nusantara, Organisasi dan Mahasiswanya sendiri. 

1. Bagi  STMIK Sinar Nusantara. 

Bagi pihak STMIK Sinar Nusantara secara tidak langsung dapat 

melaksanakan fungsinya sebagai dimensi intelektual yaitu pengabdian 

pada masyarakat. 

2. Bagi Kantor Kelurahan Blimbing Gatak Sukoharjo. 

Dapat memanfaatkan hasil dari sistem yang telah dibuat untuk dapat 

dijadikan sebagai referensi agar sistem yang baru bisa lebih 

dipublikasikan sebagai sistem informasi administrasi di Kantor 
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Kelurahan Blimbing Gatak  Sukoharjo yang lebih baik kepada 

masyarakat umum. 

3. Bagi Mahasiswa. 

Mahasiswa mendapatkan pengalaman baru yang selama ini belum 

didapat berupa kemampuan untuk menganalisa suatu masalah dalam 

sebuah sistem sehingga mampu membuat sistem yang baru. 

1.6. KERANGKA PEMIKIRAN 

Berdasarkan 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 ditentukan tujuan dari penelitian adalah untuk merancang dan 

mengimplementasikan suatu sistem informasi yang mendukung proses 

Administrasi Pada Kantor Kelurahan Blimbing Gatak  Sukoharjo. 
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Berikut skema pemikiran : 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran 
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1.7. SISTEMATIKA  PENULISAN  SKRIPSI 

Sistem penulisan skripsi yang penulis gunakan bersifat deduktif, 

yaitu mengambil masalah yang bersifat umum ke khusus.  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 pemikiran dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan-tinjauan teori yang 

digunakan untuk menjelaskan : pengertian sistem, pengertian 

informasi, pengertian adminitrasi, pengertian kelurahan, 

pengertian rukun tetangga, pengertian rukun warga, pengertian 

penduduk, pengertian pemrograman visual basic 0.6, pengertian 

sistem informasi  administrasi kantor Kelurahan, desain sistem,  

desain model, perangkat permodelan sistem, desain input, desain 

output, desain database. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang 

menjelaskan antara lain :  variabel- variabel yang diteliti, teknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan prosedur 

penelitian. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Kantor Kelurahan 

Blimbing yang meliputi : sejarah dan latar belakang Kelurahan 

Blimbing, kondisi geografis desa, kondisi demografis desa, 

struktur organisasi, aturan bisnis administrasi kantor kelurahan 

Blimbing. 

 

 

BAB V : PERANCANGAN SISTEM HASIL PEMBAHANSAN 

MASALAH  

Pada bab ini berisi tentang perancangan sistem yang meliputi : 

Diagram Konteks, Hierarchy Input Procss Output (HIPO), 

Diagram Aris Data, Entity Relationship Diagram, Diagram 

Reklasi Antar Tabel, Kamus Data, Desain Input, Desain 

Output, Desain Teknologi Perangkat Keras, Desain Teknologi 

Perangkat Lunak, Kapasitas Penyimapan Database dan 

Implementasi Program. 

BAB VI : PENUTUP 

 Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan serta saran-saran dan masukan yang diharapkan 

dapat memberi manfaat, baik bagi Kantor Kelurahan maupun 

pembaca. 
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BAB VII :  LAMPIRAN 

Pada bab ini berisi tentang daftar pustaka atau semua sumber 

informasi yang digunakan dalam penyusunan Skripsi dan 

lampiran- lampiran yang berisi materi atau informasi yang 

tidak dapat dimasukkan ke dalam bagian teks karena dapat 

mengganggu kekompakan uraian. Serta untuk memudahkan 

Pembaca memperoleh kejelasan dan pengertian mengenai isi 

Skripsi. 

 

 


