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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi akhir-akhir ini semakin 

pesat. Perkembangannya membawa dampak besar dalam aspek kehidupan, 

misalnya untuk berkomunikasi dalam jarak yang jauh. Salah satuya penggunaan 

internet, untuk mengirim e-mail, chatting, dan lain-lain. Selain itu teknologi 

informasi berpengaruh terhadap bidang pekerjan yaitu dengan menggunakan 

komputerisasi untuk efisiensi pekerjaan. 

Penerapan sistem informasi pada instansi pemerintah maupun swasta 

sangat dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat. 

Sistem informasi mendukukng kinerja suatu instansi akan terlaksana dengan baik 

dalam menangani pengolahan data dengan teknologi informasi. Adanya sistem 

informasi yang mempermudah menajemen data yang tersimpan dengan baik untuk 

menghindari kelalaian apabila di simpan secara manual.  

Kantor Rumah Penyitaan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas II 

Blitar merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan 

masyarakat, penataan, pegumpulan, dan penyimpanan benda yang disita Negara 

untuk keperluan proses peradilan. Benda yang di simpan adalah untuk keperluan 

barang bukti pemeriksaan dalam tingkat penyidik, penuntut dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan, termasuk baraneg yang dinyatakan dirampas berdasarkan 

putusan hakim. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 8 

Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan 

dalam rumah barang benda sitaan negara, yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 

27 ayat (1) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – 

Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam RUPBASAN ditempatkan benda 

yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti. Sementara untuk tahun 2014 

terhitung dari bulan Januari hingga Juni terdapat 4.175 barang bukti sitaan dan 

rampasan yang berasal dari POLRES kab. Blitar, POLRESTA Blitar, kejaksaan 
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negeri Blitar, Bea dan cukai Blitar, kejaksaan negeri Nganjuk, dan kejaksaan 

negeri Tulungagung. 

Dalam perkembangannya, kantor RUPBASAN masih menggunakan 

pengelolaan data secara manual dengan menggunakan buku besar dan Microsoft 

excel, dimana Microsoft excel belum mempunyai tombol-tombol otomatis, dan 

data belum dapat di input secara otomatis serta laporan yang tidak dapat di buat 

otomatis karena Microsoft excel tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk membuat 

aplikasi database dengan cepat. Sehingga instansi tidak mempunyai Database 

Management System (DBMS). Dalam penggunaan buku besar register barang 

bukti terdapat pengelolaan data yang tidak valid ketika barang bukti masuk dari 

kepolisian yang belum memalui persidangan sudah menjadi barang bukti putusan 

hakim yang dilimpahkan dari kejaksaan dan di dalam buku besar register belum 

ada perubahan kode barang, karena tertumpuk oleh kasus barang bukti yang lain. 

Barang bukti yang masuk dan keluar ini ada dua kemungkinan, yaitu dari 

kepolisian dan kejaksaan Untuk itu diperlukan suatu sistem pengelolaan atau 

manajemen data yang akurat agar tidak ada kelalaian penulisan kasus barang bukti 

yang masuk dan keluar. 

HTLM (Hypertext Markup Language) yang dibuat oleh Word Wide Web 

Consortium (W3C) sudah memasuki generasi ke lima. Pertama pada tahun 2008 

di publikasikan HTML5 tetapi hingga tahun 2011 tidak banyak yang 

menggunakan konsep ini. Tujuan utama menggunakan teknologi HTML5 ini 

untuk mendukung teknologi multimedia terbaru, mudah dibaca oleh manusia dan 

mudah dimengerti oleh mesin. Untuk membuat sistem pendukung untuk 

pembuatan sistem penyimpanan sekaligus informasi yang akurat yang nantinya 

akan mengatasi kendala-kendala dari sistem yang sebelumnya agar pekerjaan 

lebih efisien dan akurat.   

Penulis berharap dengan adanya program aplikasi yang dapat membantu 

dalam proses pengelolaan manajemen data pada kantor RUPBASAN klas II Blitar  

yang dapat mengatasi segala kekurangan dan kendala yang nantinya pekerjaan 

dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis akan membatu membuat 

sistem manajemen data menggunakan pemrograman PHP berbasis web 
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menggunakan HTML5 serta menggunakan database MySql untuk mempermudah 

kinerja instansi. Adapun judul yang penulis angkat adalah “Rancang Bangun 

Sistem Manajemen Pendataan Barang Bukti Sitaan pada Kantor Rumah 

Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas II Blitar Menggunakan 

HTML5”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkankan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka 

permasalahan yang diajukan adalah bagaimana merancang suatu sistem 

informasi untuk mendukung penyimpanan data barang bukti sitaan dan barang 

rampasan negara berbasi web  ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan ruang lingkup masalah dibatasi pada: 

1. Perancangan sistem pengelolaan data hanya dilakukan pada kantor 

RUPBASAN klas II Blitar. 

2. Pencatatan barang dibatasi hanya pada barang bukti sitaan yang masuk dari 

kepolisian dan putusan hakim. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini untuk: 

1. Merancang suatu sistem manajemen data berdasarkan barang bukti yang 

masuk dari keputusan hakim yang sudah melalui sidang maupun dari 

kepolisian yang belum memalui persidangan.  

2. Memudahkan pencatatan, mengontrol informasi barang bukti berdasarkan 

kasusnya dan pengelolaannya. 

3. Memberikan laporan barang yang akurat baik masuk dan keluar. 

 

1.5 Metodologi 

1.5.1 Studi Pustaka 

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dan referensi 

tentang tools yang diperlukan dalam perancangan dan analisa pembuatan 

sistem. Pencarian informasi tentang pemrograman PHP, basis data 

MySQL dan HTML5. 
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1.5.2 Analisis dan data sistem 

Pengumpulan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan 

didefinisikan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi oleh sistem yang 

akan dibuat. 

 

Gambar 1.1 Arsitektur sistem secara umum 

 

1.5.3 Implementasi 

Tahap ini yang akan dilakukan penulis adalah mengimplementasi 

pemrograman PHP dan basis data MySQL. Proses publikasi web dengan 

HTML5 berupa penentuan domain dan kapasitas hosting untuk data 

barang bukti yang ada. 

 

1.5.4 Pengujian Terhadap Sistem 

Pada tahap pengujian ini penulis melakukan pengujian secara 

keseluruhan, memperhatikan hasilnya apakah sudah berjalan 

sebagaimana yang diharapkan. 

 

1.5.5 Pembuatan Laporan 

Tahap pembuatan laporan merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan 

tahap-tahap sebelumnya, berisi laporan yang ditulis dari seluruh hasil 
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analisis, dan pengujian serta kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan. 

1.6.   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari 5 bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi pengerjaan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan perancangan 

sistem pembuatan aplikasi dengan sumber yang terkait yang berhubungan dengan 

Tugas Akhir ini.  

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem, 

perancangan database, perancangan desain interface, perancangan diagram.  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang implementasi dan pengujian sistem aplikasi dan 

pembahasan terhadap sistem yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang sudah di bahas pada bab-bab 

sebelumnya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini. 

 

 

 


