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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat seiring dengan adanya 

kebutuhan dari aktivitas bisnis. Hal ini disebabkan semakin kompleks dan 

semakin banyak transaksi yang harus ditangani oleh perusahaan, sehingga 

mengakibatkan perusahaan tersebut harus dapat selalu memiliki informasi yang 

cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan dan juga sebagai bahan untuk 

mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Seiring dengan 

semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi tersebut, maka kebutuhan 

teknologi komputerisasi diharapkan juga semakin baik, guna menghasilkan suatu 

informasi. Perkembangan teknologi pada perusahaan lebih mengarah kepada 

sistem informasi yang terkomputerisasi, hal tersebut tidak terlepas dari pesatnya 

perkembangan hardware dan software komputer itu sendiri. 

Kantor Notaris & PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Munzaroh, SH, M.Kn 

merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang notaris dan pejabat 

pembuat akta tanah. Saat ini pelayanan permohonan di kantor notaris masih 

menggunakan Microsoft Excel dan belum terkomputerisasi. 

Hal tersebut menimbulkan permasalahan pada pendataan tentang ketersediaan 

notaris. Untuk itu perlu adanya sebuah sistem yang dapat mendata jenis-jenis 

pelayanan yang tersedia. Ketersediaan pencatatan pelayanan notaris terkait yang 

disimpan dalam database guna mempermudah dalam menghasilkan laporan per 

periode.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membangun aplikasi 

yang dapat mengatasi permasalahan pada pendataan pelayanan dan permohonan. 

Untuk itu penulis mengangkat judul ”Sistem Informasi Pelayanan Notaris 

(SIPENO) Pada Kantor Notaris & PPAT  Berbasis Mobile Application”. 

 

 

 



2 
 

1.2 Batasan Masalah 

  Pembatasan masalah bertujuan supaya penulisan laporan ini dapat 

menggambarkan secara terarah sesuai yang penulis harapkan. Maka permasalahan 

yang ada dibatasi sebagai berikut : 

1. Pemprosesan data untuk ketersediaan notaris dan pengajuan formulir 

layanan. 

2. Report yang dihasilkan adalah hasil berupa laporan  penerimaan layanan, 

laporan hasil layanan tiap periode. 

3. Pembuatan aplikasi menggunakan aplikasi Android Studio dan data base 

menggunakan MySQL. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari laporan praktek kerja lapangan ini adalah untuk 

merancang dan membuat aplikasi yang mampu mempermudah badan usaha dalam 

mengelola pendataan sistem pelayanan notaris di Kantor Notaris & PPAT (Pejabat 

Pembuat Akta Tanah) Munzaro, SH, M.Kn. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Memiliki pengalaman kerja dalam suatu perusahaan 

2. Memperoleh kesempatan dan mendapatkan pengalaman kerja baru 

yang mendukung dengan karir 

3. Memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas 

b. Bagi Perguruan Tinggi 

1. Membina hubungan kemitraan antara perguruan tinggi dan 

perusahaan dalam sarana dan prasarana pendidikan 

2. Membekali kemampuan dasar yang memberikan kemampuan kepada 

mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan perusahaan dalam 

pekerjaan 
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Meningkatkan kualitas program praktek kerja lapangan bagi para 

lulusannya 

c. Bagi Instansi 

Membantu serta membuka jalur komunikasi antara perusahaan 

dengan mahasiswa. 

 

 

1.5 Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan datayang benar-benar akurat maka penulis 

mengumpulkan sumber data dengan cara : 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

a. Sumber Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian baik 

melalui pengamatan, pencatatan terhadap obyek penelitian. Meliputi : 

1. Observasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap 

peristiwa yang terjadi secara langsung. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung 

dengan sumber data atau pihak-pihak yang berkepentingan yang 

berhubungan dengan penelitian. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data yang diambil secara tidak langsungdari objek penelitian. Data ini 

diperoleh dari buku- buku, dan literatur- literatur. Meliputi :  

1. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dari buku-buku atau literatur yang sesuai dengan 

tema permasalahan, misalnya buku atau literatur tentang pemesanan 

dan produksi. 

2. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dari literatur-literatur dan dokumentasi dari 

internet, dan sumber informasi lain, misalnya alamat url dari jurnal 
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yang ada di internet, definisi analisis kebutuhan berdasarkan 

penelitian. 

 

1.5.2 Metode Pengembangan Sistem 

Dalam pengembangan sistem ini menggunakan Model SDLC (System 

Development Life Cycle) air terjun (waterfall). Model SDLC air terjun ( 

waterfall ) sering juga disebut sekuensial linier (sequential linear) atau alur 

hidup klasik (classic life cycle). Model air terjun menyediakan pendekatan alur 

hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisa, desain, 

pengodean, pengujian, dan tahap pendukung (suppport). 

a. Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat 

lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat 

lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan. 

b. Desain   

Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang fokus pada 

desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur 

perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini 

mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke 

representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada 

tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga 

perlu didokumentasikan. 

c. Pembuatan kode program  

Desain harus ditranslasikan kedalam program perangkat lunak. Hasil dari 

tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat 

pada tahap desain. 

d. Pengujian  

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan 

fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini 
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dilakukan untuk meminimalisir kesalahn (error)  dan memastikan keluaran 

yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 

e. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) 

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami 

perubahan kita 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 perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk 

membuat perangkat lunak baru. Namun dikarenakan waktu yang diperlukan 

untuk pelaksanaan pemeliharaan secara continue dan terbatasnya waktu untuk 

menyelesaikan skripsi sehingga bisa di ikutsertakan dalam sidang skripsi, 

maka proses ini tidak di ikutsertakan. 

 

1.5.3 Metode Perancangan Sistem 

Untuk perancangan model Sistem Informasi pelayanan notaris 

digambarkan dalam bentuk DFD (Data Flow Diagram) yaitu penggambaran 

sistem dengan menggunakan notasi-notasi. DFD digunakan untuk 

menggambarkan sistem yang telah ada atau sistem baru. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Berikut penjelasan kerangka penelitian Sistem Informasi Pelayanan 

Notaris (SIPENO) Pada Kantor Notaris & PPAT  Berbasis Mobile 

Application, dapat dilihat pada gambar 1.1 : 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 


