
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Dalam dunia pekerjaan saat ini perlu diterapkan sistem yang dapat membantu 

proses kerja agar lebih cepat dan tidak memerlukan waktu lama dalam pengerjaannya. 

Sistem informasi ini dibuat untuk mempermudah Kinerja Instansi Pemerintah seperti 

Pengadilan Negeri  yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Sistem ini 

dibuat untuk penyimpanan dan pengelolaan data agar menghasilkan data yang akurat 

dan dapat mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan.  

Proses pengolahan data pidana pada Pengadilan Negeri Menggala Tulang 

Bawang sudah menggunakan komputer yaitu dengan adanya Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) yang berbasis WEB. Di dalam SIPP itu sendiri terlihat 

detail adanya Nomor Perkara, Tanggal Register, dan Klasifikasi Perkara. Kegunaan 

dari SIPP ini ada banyak yaitu Monitoring Kinerja Pegawai, dan Masyarakat juga bisa 

mengetahui perkara yang ada secara transparan, tanpa adanya Data yang di 

sembunyikan di Pengadilan Negeri Menggala. SIPP digunakan pada tahun 2017 

sampai dengan sekarang. SIPP ini bisa menambah data baru, mengedit data, 

menghapus data, dan mencari data. Tetapi pencarian data di SIPP harus menggunakan 

Nomor Perkara. Dikarenakan pencarian data harus menggunakan Nomor Perkara, 

terkadang Para Hakim lupa dengan Nomor Perkara yang ingin dicari, karena 

banyaknya perkara yang sudah masuk ke dalam Pengadilan Negeri Menggala. Di 

dalam SIPP itu sendiri tidak memiliki Tahun Statistik Tahun Statistik di Kantor 
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Pengadilan Negeri Menggala selalu di rekap dan diiketikkan ke dalam Microsoft 

Excell. Dengan adanya Tahun Statistik di dalam sistem yang baru, memudahkan Pihak 

Kantor untuk mengetahui jumlah Narapidana yang berada di dalam Sel Tahanan akan 

bertambah atau berkurang pada setiap Tahunnya. Maka Bagian Hukum meminta untuk 

dibuatkan suatu sistem tersendiri yang lebih mudah digunakan dan dijalankan dalam 

sehari-hari. Sistem yang akan dibuat di Pengadilan Negeri Menggala ini yaitu dapat 

menginputkan Data Arsip dari Tahun 2004-2013, mencari Data Arsip berdasarkan 

nama, nomor perkara, nomor rak, mengedit, menghapus, mencetak dan menampilkan 

foto orang-orang yang telah terpidana. Penggunaan sistem ini hanya dapat diakses oleh 

salah satu Staf Bagian Arsip, dikarenakan agar menjaga keamanan untuk Kantor 

Pengadilan Negeri Menggala itu sendiri. 

Pengadilan Negeri Menggala adalah suatu Instansi Peradilan yang berdiri 

sendiri dengan tingkat atas yaitu Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri ini bersifat 

Vertical dibawah jajaran Mahkamah Agung. Di Pengadilan Negeri Menggala bergerak 

pada Bidang Jasa atau pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengadilan 

Negeri Menggala telah mendapat Sertifikat dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pntu 

(PTSP). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penulis mengambil judul 

tentang “Sistem Informasi Pengolahan Data Pidana di Pengadilan Negeri Menggala 

Berbasis WEB”. Tujuan dari pengambilan judul ini sesuai dengan permintaan Kabag. 

Hukum di Pengadilan Negeri Menggala, untuk mempermudah dalam pencarian data 

arsip yang sudah terpidana di Pengadilan Negeri Menggala. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi pengolahan data pidana berbasis 

web yang sistematis, terarah dan terstruktur? 

2. Bagaimana membuat sistem yang dapat memberikan informasi pencarian 

data pidana berdasarkan nama secara cepat dan akurat dengan berbasis 

web? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Sistem ini dibatasi agar penulis dapat fokus hanya pada satu masalah dan dapat 

memberikan pelayanan informasi dengan benar dan tepat sasaran. Ruang lingkup 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Penyajian informasi pidana meliputi nomor perkara, tanggal register, 

klasifikasi perkara, para pihak, nomor rak, nomor boks, nomor laci, foto 

narapidana dan status perkara. 

2. Mengelola data narapidana yang telah diinputkan ke dalam sistem baru. 

3. Menampilkan tahun statistik secara otomatis untuk mengetahui jumlah 

narapidana pada Pengadilan Negeri Menggala pada setiap Tahunnya 

berkurang atau bertambah. 

4. Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemograman PHP dan 

MySqli 

5. Perancangan sistem ini menggunakan Metode Prototype. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Sistem Informasi Pengolah Data 

Pidana di Pengadilan Negeri Menggala ini adalah : 

1. Mencari informasi data arsip narapidana yang telah masuk ke dalam 

Pengadilan Negeri Menggala. 

2. Mendapatkan informasi secara cepat dan akurat pada Pengadilan Negeri 

Menggala. 

3. Membuat sistem informasi pengolahan data terpidana yang baik dan mudah 

dijalankan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat laporan Tugas Akhir ini bagi Pengadilan Negeri Menggala 

adalah: 

1. Tersedianya sistem  pendukung pengolahan data pidana yang menggunakan 

database untuk menyimpan data-data yang telah dipidana. 

2. Tersedianya sistem yang dapat menampilkan foto narapidana yang ada di 

Pengadilan Negeri Menggala. 

3. Dapat melihat kenaikan jumlah narapidana dengan adanya Tahun Statistik 

yang otomatis akan bertambah atau berkurangnya narapidana per-tahun. 

4. Membantu pihak Kabag. Hukum dalam pengawasan sistem baru yang akan 

dibuat.menginputkan data arsip pidana ke dalam suatu sistem yang telah 

dibuat. 
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1.6 Metode Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data untuk menyusun laporan tugas akhir ini menggunakan 

beberapa metode yaitu sebagai berikut : 

1. Wawancara(Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dengan 

pegawai yang bersangkutan mengenai hal-hal yang dibutuhkan dengan 

masalah yang dibahas pada laporan.  

2. Pengamatan(Observation) 

Metode pengumpulan data berdasarkan cara ini dilakukan pengamatan 

secara langsung mengenai sistem yang sedang berjalan bertujuan untuk 

mendaptkan data-data yang benar. 

3. Tinjauan Pustaka(Study Literature) 

Metode yang dilakukan dengan mengutip sumber pustaka sebagai referensi 

terkait dengan penyusunan laporan da nada hubungannya dengan data yang 

diperlukan. 

4. Dokumentasi(Documentation) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan ata berkas yang di 

butuhkan untuk penulisan laporan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

 

Laporan tugas akhir merupakan suatu Karya Tulis yang dibuat oleh Mahasiswa 

yang telah melaksanakan tugas akhir dengan sistem penulisan yang telah ditentukan. 

Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini antara lain : 
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1. BAB I PENDAHULUAN 

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, peerumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistemasika 

penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail, 

dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu 

atau masalah yang diteliti. Selain itu, bab ini  juga menjelaskan tentang 

informasi hasil penelitian dan menghubungkannya dengan masalah penelitian 

yang sedang diteliti serta membandingkannya dalam bentk tabel. 

3. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menggambarkan tentang gambaran obyek penelitian, misalnya 

gambaran umum perusahaan, gambaran umum produk, serta data yang 

digunakan untuk memecahkan masala-masalah yang dihadapi yang berkaitan 

dengan kegiatan penelitian dan menguraikan tentang analisis terhadap 

permasalahan yang terdapat dikasus yang sedang diteliti. Meliputi analisis 

terhadap masalah sistem yang sedang berjalan, analisis hasil solusinya, analisis 

kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, analisis kelayakan sistem yang 

diusulkan. Perancangan sistem berisikan model-model penyelesaian masalah 

sistem lama dengan membuat rancangan untuk sistem baru yang diusulkan  

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi penjelasan tentang lingkungan implementasi (OS, Perangkat 

Keras dan Bahasa Pemrograman yang digunakan), file-file implementasi 
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analisa dan perancangan sistem dari masing-masing modul atau class (relasi) 

nya serta algoritma yang diimplementasikan. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi Kesimpulan dan Saran tentang ringkasan pembahasan dan saran dari 

hasil penemuan penyusunan selama melaksanakan  studi kasus di RSUD 

Pesawaran. 

6. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan daftar referensi seperti buku jurnal papers, artikel, 

hand outs, laboratory manuals, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip didalam 

penulisan tugas akhir. Semua referensi yang tertulis dalam daftar pustaka harus 

di rujuk di dalam tugas akhir. 

7. LAMPIRAN 

Lampiran dapat di gunakan untuk menyajikan prosedur program komputer, 

algoritma, hasil simulasi, bukti atau keterangan lain yang tidak mungkin 

disingkat sehingga terlalu panjang untuk di muat di Bagian Utama Tugas Akhir. 

Lampiran juga dapat digunakan untuk menampilkan data primer yang diperoleh 

dalam penelitian yangtidak dapat diinterpretasikan secara langsung. 

8. DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Halaman ini berisi biodata penulis dilengkapi dengan foto. 

 


