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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat yang

dikeluarkan oleh kepolisian yang menerangkan bahwa pemohon tidak pernah

mempunyai kesalahan hukum sebagai syarat melamar kerja di instansi

pemerintah atau yang lainnya. Tujuan adalah untuk mengetahui riwayat

hukum seseorang, dan untuk memastikan bahwa orang tersebut tidak

mempunyai kesalahan hukum yang berat, yang dapat mengakibatkan reputasi

instansi tersebut menjadi buruk. umumnya SKCK yang telah diserahkan

tersebut sehingga pernah melakukan kasus tindak pidana, yang

mengakibatkan pemohon mempunyai catatan di kepolisian. Seorang yang

membuat SKCK yang memiliki catatan tindak pidana tetap biasa membuat

SKCK dengan statusnya pernah melakukan kasus tindak pidana.

Untuk pembuatan SKCK baru, diharuskan mengisi formulir,

menyerahkan surat pengantar dari Kelurahan, dan lain-lain, sehingga akan

menyita waktu lama. Permasalahan tesebut terjadi karena belum ada

penyimpanan data pemohon SKCK yang terkomputerisasi dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dibuat Aplikasi

Pembuatan SKCK online yang mudah dioperasikan. Pemohon maupun

petugas pembuat SKCK akan merasakan manfaat aplikasi ini. Dengan

Aplikasi ini, maka proses pembuatan SKCK menjadi lebih praktis dan lebih

efisien. Sistem ini dapat membantu dan memudahkan pekerjaan petugas

sehingga prosesnya menjadi lebih cepat selesai. Petugas memperoleh

informasi langsung dari data kriminalitas, sehingga tidak ada waktu tunggu.

Ketentuan dari polsek utuk mendapatkan SKCK bagi narapidana yang

masih dalam proses tahanan tidak berhak mendapatkan SKCK karena belum

dinyatakan bebas, akan tetapi untuk mantan narapidana atau orang yang

pernah melakukan tindak pidana walaupun berkali – kali tetap berhak

mendapatkan SKCK.
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Sekarang ini kepolisian masih menggunakan sistem manual dalam proses

pembuatan SKCK. Maka dari itu perlu sebuah sistem aplikasi yang bersifat

online untuk membuat SKCK dengan mudah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti bermaksud untuk

membuat sebuah aplikasi, adapun sistem yang akan dibangun adalah

“Rancang Bangun Aplikasi Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Berbasis Web Tingkat Sektor di kabupaten Rembang”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pembuatan SKCK masih menggunakan pengisian form manual sehingga

memerlukan waktu lama untuk proses pembuatannya.

2. Admin bertugas mengisi form ke dokumen, sehingga sering salah dalam

input data.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dari Sistem Informasi Pencatat Kejahatan untuk

Permbuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagai berikut:

1. Aplikasi ini hanya berfokus pada 2 Sektor Kecamatan yaitu, Polsek

Sedan dan Polsek Kragan.

2. Data Kejahatan yang di masukkan mencakup wilayah di Kabupaten

Rembang.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membuat aplikasi pembuatan Surat Keterangan Catatan

Kepolisian Berbasis Web Tingkat Sektor di Kabupaten Rembang.

2. Pembuatan SKCK menjadi lebih mudah dan cepat.
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1.5 Manfaat

Manfaat dari sistem Pembuatan SKCK Online sebagai berikut:

1. Mempermudah  dan mempercepat jalannya kerja para staf bagian

pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

2. Pemohon mendapatkan pelayanan yang cepat.

3. Proses pencarian data lebih mudah.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini dilakukan secara sistematis dalam beberapa

bab yang akan mempermudah dalam mengetahui isi dari uraian-uraian di

dalamnya. Bab-bab tersebut diantaranya :

BAB I. PENDAHULUAN

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai apa yang menjadi alasan

dalam penulisan judul atau latar belakang masalah dan untuk memperjelas

permasalahan yang muncul. Selain itu didalam bab ini juga dijelaskan

mengenai perumusan dan pembatasan masalah, disamping itu juga dijelaskan

manfaat dan metodologi dari laporan ini.

BAB II. LANDASAN TEORI

Di dalamnya diuraikan teori-teori yang ada hubunganya dengan pokok

permasalahan yang dipilih yang akan dijadikan landasan dalam penulisan

tugas akhir ini. Teori-teori tersebut ada yang dikutip dari beberapa literatur.

BAB III. PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini diuraikan secara rinci desain penerapan dasar teori sebagai

pendekatan untuk mendapatkan solusi.

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Implementasi, memuat tampilan sistem ketika proses implementasi.

Pengujian, memuat hasil pengujian dari sistem yang dibuat.
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai berbagai kesimpulan serta saran yang terdiri

ringkasan hal–hal yang penting. Kesimpulan yang di dapat serta saran yang

diharapkan lebih menyempurnakan penulisan Tugas Akhir ini.


