
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu Instansi. 

Dengan adanya sistem informasi maka Instansi dapat menjamin kualitas informasi 

yang disajikan dan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut. 

Keberadaan perangkat komputer sangatlah diperlukan untuk mendukung sistem 

informasi, hampir seluruh perusahaan / instansi baik pemerintah maupun swasta 

telah berangsur-angsur migrasi menggunakan teknologi komputer dalam mengelola 

atau menyimpan data mereka. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 

mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari 

suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan 

laporan-laporan yang diperlukan. (Sutabri, 2005) 

Pada dasarnya tujuan utama dari pengawasan orang asing adalah untuk 

melindungi masyarakat dan kedaulatan Negara. Orang asing yang tidak membawa 

manfaat dan dapat membahayakan ketertiban harus dicegah untuk memasuki 

wilayah Indonesia. Perkembangan jaman di berbagai belahan Negara tentunya 

diikuti dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan. Perpindahan penduduk 

juga terjadi seiring dengan berkembangnya hal tersebut. Perpindahan penduduk 

tidak hanya untuk menetap namun juga perpindahan sementara yang sering 

dilakukan seseorang dari Negara ke Negara lainnya.  

Hal ini juga tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 

2011 tentang keimigrasian, bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong 
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meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, 

baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan 

bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-

undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, 

pelindungan, dan pemajuan hak asasi manusia. 

Kantor  Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung beralamat di Jl.Hj Haniah No.3 Cut 

Mutia Rt/Rw.021/01 Kel. Guluk Galik Kec.Teluk Betung Utara Bandarlampung.  

Kator Imigrasi ini memiliki visi untuk masyarakat memperoleh kepastian hukum. 

Saat ini, pengolahan data pelaporan tenaga kerja asing yang ada dikantor Imigrasi 

Kelas 1 Bandar Lampung masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mencatat 

data tenaga kerja asing dengan menggunakan buku besar.  Termasuk yang ada 

didalam nya yaitu nama, jenis kelamin, warga, negara, pekerjaan, visa, sponsor, 

alamat .  

Pencatatan dan penyimpanan dokumen TKA yang masih bersifat manual, 

menyebabkan tidak efisien dalam bentuk waktu, sehingga memerlukan waktu yang 

lama saat pencarian dokumen. Dokumen tersebut sangat mudah hilang atau rusak 

sehingga tidak praktis untuk saat ini, dengan tuntutan semakin cepat ,akurat, dan 

tepat . Harus ditunjang dengan sistem yang lebih baik lagi. Untuk itu Kantor 

Imigrasi Kelas 1 Bandarlampung memerlukan sistem dalam hal pencatatan dan 

penyimpanan secara online agar semua data yang bebentuk banyak file dapat 

dimasukan kedalam satu database sehingga apabila ingin mencari data tidak 

memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian pelaporan TKA diwilayah Bandar 

Lmpung masih dilakukan secara manual dengan cara sponsor yang menjamin TKA 

tersebut harus datang langsung untuk melakukan pelaporan setiap bulan nya, 
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sehingga memakan waktu dan biaya . karna yang melakukan palapoan di Kantor 

Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung tidak hanya Wilayah Bandar Lampung saja, 

diantara nya ada Metro, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Tengah Dan Pesawaran.    

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini sangat 

diperlukan bagi Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandarlampung, dengan adanya Aplikasi 

Pelaporan Tenaga Kerja Asing Berbasis Web memudahkan bagi calon Pelapor 

dalam melakukan Pelaporan tamu asing secara online maupun datang langsung ke 

kantor imigrasi .  

Kemudian Aplikasi ini memudahkan pegawai dalam melakukan kegiatan 

operasional di Kantor Imigasi dan dapat  memberikan kontribusi bermanfaat bagi 

semua pihak khususnya bagian WASDAKIM (Wawasan dan Penindakan 

Keimigrasian) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandarlampung. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang sistem pelaporan tenaga kerja asing untuk 

mempermudah bagi calon TKA untuk melakukan pelaporan berbasis web 

pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung? 

2. Bagaimana membangun sistem pelaporan tenaga kerja asing bagi 

pegawai WASDAKIM (Wawasan dan Penindakan Keimigrasian) saat 

ingin melakukan pencatatan,pengarsipan pengawasan dan penindakan 

pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung? 
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1.3 Tujuan  

1. Untuk mempermudah calon TKA dalam melakukan pelaporan pada 

Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung. 

2. Untuk mempercepat kinerja pengolahan data pelaporan tenaga  kerja 

asing, pencarian data tenaga kerja asing, saat melakukan pengawasan dan 

penindakan dan menghasilkan informasi pelaporan yang akurat sesuai 

dengan kebutuhan.  

1.4 Manfaat  

Manfaat dari pembuatan sistem Pelaporan pada Kantor Imigrasi  Kelas 1 

Bandarlampung, yaitu : 

1. Agar mempermudah calon TKA dalam melakukan Pelaporan sehingga 

dapat menghemat waaktu dan biaya karena calon TKA tidak perlu datang 

langsung ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung. 

2. Agar proses pengelolahan data Pelaporan Tenaga Kerja Asing dapat 

dilakukan secara cepat dan tidak memakan waktu dan biaya, sehingga 

mengurangi terjadinya kesalahan saat input Pelaporan.     

1.5 Batasan Masalah  

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian 

ini,agar pembahasannya tidak terlalu luas,atau menyimpang. Penelitian ini hanya 

dibatasi pada: 

1. Perancangan sistem informasi hanya membahas tentang Pelaporan tenaga 

kerja asing yang bekerja diwilayah Bandar Lampung.  

2. Sistem informasi dibuat berbasis web dengan menggunakan bahasa 

pemograman PHP.  
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3. Database yang digunakan MySQL. 

4. Framework Codeigniter dan Xampp digunakan sebagai media 

penyimpanan. 

5. Metode pengembangan sistem menggunakan metode Prototype. 

6. Penelitian dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung.  

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 

Kepala Sekolah dan Keuangan mengenai hal yang bersangkutan dengan 

masalah yang dibahas pada laporan akhir. 

2. Pengamatan (Observation) 

Metode pengumpulan data berdasarkan cara ini dilakukan pengamatan 

secara langsung mengenai sistem yang sedang berjalan pada sekolah 

yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat 

serta mempermudah dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

3. Tinjauan Pustaka (Study literature) 

Metode yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber pustaka, 

paper artikel, dan buku-buku sebagai referensi yang terkait dengan 

penyusunan laporan ini dan ada hubungannya dengan data yang di 

perlukan terkait judul laporan ini. 
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4. Dokumentasi (documentation) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau 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: 

 

BAB I  PENDAHULUAN   

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada 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. 

 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian,misalnya 

Gambaran umum pelaporan, gambaran umum TKA (tenaga kerja 

asig),serta data yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan 

menguraikan tentang analisis terhadap. Permasalahan yang terdapat 
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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. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas tentang analisa dan perancangan sistem 

serta memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, tahap analisa, 

desain, hasil testing dan implementasinya. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis yang penulis buat 

berdasarkan bab sebelumnya.  

PUSTAKA  

LAMPIRAN  

 

 


