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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Kelurahan Serdang hingga saat ini  masih melakukan proses pencatatan 

secara manual yaitu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran alat 

kebersihan. Semua itu dicatat dengan cara manual dan pada akhir bulan dilakukan 

penulisan laporan bulanan oleh staf pengadaan barang seta dilaporkan kepada 

Lurah. Pada saat pelaporan sering ditemukan kesalahan-kesalahan diantaranya data 

yang kurang akurat, sering terjadi kehilangan berkas dan waktu yang dibutuhkan 

untuk membuat laporan relatif membutuhkan waktu yang lama. 

Dilihat dari permasalahan tersebut maka penulis mencoba menganalisa 

permasalahan yang terjadi pada kantor kelurahan serdang. Berdasarkan hal tersebut 

maka penulis membuat perancangan program untuk meningkatkan laporan yang 

cepat dan akurat pada sistem penerimaan dan pengeluaran alat kebersihan. 

 Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang terkomputerisasi sehingga 

laporan yang dihasilkan dapat tersaji dengan cepat dan akurat. untuk itu penulis 

membuat suatu program yang dapat membantu mengurangi kesalahan dan 

kehilangan data yang sering terjadi. Dengan sistem yang terkomputerisasi, maka 

akan dihasilkan suatu laporan yang akurat,cepat, dan meminimalkan terjadinya 

kesalahan-kesalahan. Sehingga didapatkan hasil yang baik. 
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1.2. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk merancang sistem penerimaan dan pengeluaran alat kebersihan. 

2. Dengan dilakukan penelitian ini, semoga bisa menjadi referensi kelurahan 

untuk bisa memecahkan permasalahan dalam penerimaan dan pengeluaran alat 

kebersihan. 

Sedangkan manfaat penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat untuk penulis 

Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma Tiga (DIII) Program 

Studi Manajemen Informatika di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer 

Bina Sarana Informatika (AMIK BSI). 

2. Manfaat untuk objek penelitian 

a. Sebagai bahan evaluasi terhadap sistem yang sedang berjalan saat ini. 

b. Menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat dalam penerimaan 

dan pengeluaran alat kebersihan yang selama ini berjalan. 

3. Manfaat untuk pembaca 

Memberikan pemahaman mengenai konsep perancangan sistem informasi 

dalam hal penerimaan dan pengeluaran alat kebersihan sehingga dapat digunakan 

untuk menggambarkan sistem penerimaan dan pengeluaran alat kebersihan. 
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1.3.  Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam penulisan 

tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode yang penulis gunakan yaitu: 

 

1.3.1 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Model pengembangan perangkat lunak merupakan salah satu dari tahap 

rancangan aplikasi yang detail dari siklus hidup pengembangan aplikasi.          

menurut (Febriani & Hidayati, 2017) mengemukakan bahwa, ”Metode waterfall 

adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun 

software. Metode yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini 

menggunakan model waterfall yang terbagi menjadi lima tahapan menurut 

(Febriani & Hidayati, 2017), yaitu: 

1. Analisa 

        Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menganalisa keperluan yang 

terdapat pada   masalah yang ada. Pengembangan dan pemakai bertemu untuk 

mendefinisikan obyektif keseluruhan dari perangkat lunak dan mengidentifikasi 

segala kebutuhan yang diketahui. Pada tahapan analisa penulis melakukan analisa 

system lama yang masih digunakan kelurahan meliputi proses penerimaan sampai 

dengan pengeluaran barang. 

2. Design 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah membuat prototype dan dari 

permasalahan yang ada. Titik beratnya dalam hal format pemasukan data bentuk 

laporan yang diharapkan. Pada tahapan design penulis mendesign system baru yang 
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mengacu pada konsep system lama, agar lebih mempermudah kegiatan di 

kelurahan. 

3. Pembuatan aplikasi 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan aplikasi secara 

keseluruhan dan rencana pemecahan masalah. Pada tahapan pembuatan aplikasi 

peneliti membuat aplikasi yang berbasis dekstop sesuai dengan konsep system baru 

dengan menggunakan pemrograman Visual Studio 2012 

4. Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logic dan fungsional memastikan 

bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan 

(eror) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.  

5. Pendukung (Support) atau Pemeliharaan (Maintenance) 

   Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami 

perubahan ketika  sudah dikirim ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya 

kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak 

harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan 

dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk 

perubahan perangat lunak yang sudah ada tetapi tidak untuk membuat perangkat 

lunak baru. 
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1.3.2 Teknik Pengumpul Data 

1. Metode Observasi 

 Penulis mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan pengamatan 

secara langsung proses pelayanan yang  ada pada kantor Kelurahan Serdang. 

 

2. Metode Wawancara 

  Penulis melakukan wawancara kepada Staff Kelurahan Serdang tentang 

masalah yang terjadi pada Kantor Kelurahan Serdang. 

 

3. Metode Studi Pustaka 

Untuk menghimpun data yang lebih relevan dan yang terkait dengan 

permasalahan yang sedang dilakukan penelitian oleh penulis. Sumber data 

yang diambil oleh penulis  dari jurnal dalam penulisan tugas akhir ini. 

 

1.4. Ruang lingkup 

Adapun ruang dalam penulisan Tugas Akhir ini membahas tentang sistem 

penerimaan dan pengeluaran alat kebersihan berbasis desktop dengan memberi 

batasan yang meliput input data staf, input data alat kebersihan dan input data 

pengeluaran alat kebersihan. 

 

 

 


