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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dinas Sosial Kabupaten Kudus merupakan unsur pelaksana Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kudus bertugas melaksanakan sebagian tugas umum 

pemerintah di Bidang Kesejahteraan Sosial. Salah satu tujuan dari dibentuknya 

Dinas Sosial  adalah meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi, dan 

pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus yang terletak di Jl. 

Mejobo No. 99 Kudus, tepatnya di Desa Mlati Kidul, Kecamatan Kota, 

Kabupaten Kudus. Dalam hal tugas, dinas Sosisal mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang dan kewenangan 

dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.  

Dinas Sosial sendiri memiliki empat bidang diantaranya Pelayanan 

Rehabilitasi Sosial Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial (Yanrehabsos & 

Balinjamsos), Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana. Masing-masing bidang memiiki tugas dan 

wewenang yang berbeda sesuai dengan persoalan yang ditanganinya. Dalam 

laporan ini, saya melakukan penelitian di bidang Pemberdayaan Kelembagaan 

Sosial dan Keluarga Miskin, bidang tersebut bertugas Penyusunan bahan 

kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan 

fakir miskin, Pelayanan publik terhadap penerima program jaminan social, 

Pemberian bantuan terhadap fakir miskin, Penyelenggaraan program 

penanganan fakir miskin perkotaan. 

Dalam alurnya, masyarakat yang ingin mengajukan surat pembebasan 

biaya harus datang ke kantor Dinas Sosial untuk melengkapi persyaratan. Lalu 

persyaratan tersebut diterima dan dicek oleh petugas kantor. Jika ada berkas 

yang kurang atau salah, maka pengusul akan diminta untuk menyelesaikan 

sesuai syarat yang ditentukan. Hal tersebut akan menjadi masalah karena 
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memakan waktu sampai berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai ketentuan. 

Setelah melakukan pengecekan, petugas kantor akan memberikan data pengusul 

kepada petugas lapangan untuk dilakukan verifikasi untuk menentukan 

kelayakan pengusul mendapatkan surat rekomendasi pembebasan biaya atau 

tidak. Saat hasil sudah didapatkan, petugas lapangan memberikan hasil verifikasi 

kepada kepala bidang untuk dimintakan tandatangan dan penentuan kelayakan 

mendapatkan surat rekomendasi pembebasan biaya. 

Maka dari itu, dengan berkembangnya teknologi sekarang muncul 

sebuah gagasan untuk membantu permasalahan yang terdapat pada pelayanan 

pengajuan surat rekomendasi pembebasan biaya dengan membuat “Sistem 

Informasi Layanan Pengajuan Rekomendasi Pembebasan Biaya Jaminan 

Kesehatan Pada Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus Bebasis Web 

Menggunakan Notifikasi WhatsApp”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana merancang dan membangun 

suatu Sistem Informasi Layanan Pengajuan Rekomendasi Pembebasan Biaya 

Jaminan Kesehatan Pada Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus Bebasis 

Web Menggunakan Notifikasi WhatsApp. Sehingga memudahkan pihak dinas 

dalam melayani masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Kudus dalam 

hal kesehatan dikala pandemi COVID-19 ini. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar memudahkan 

dalam pembahasan masalah. Permasalahan yang tercakup didalamnya tidak 

berkembang maupun menyimpang terlalu jauh dari tujuan awalnya dan tidak 

juga mengurangi efektifitas pemecahannya, maka penulis membatasi 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Aplikasi ini membantu masyarakat dalam mengajukan surat rekomendasi 

pembebasan biaya tanpa bertatap muka langsung dengan petugas kantor 

Dinas Sosial. 
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b. Dalam sistem, terdapat kriteria penerima surat rekomendasi berdasarkan 

syarat-syarat yang ditetapkan. Tidak semua pemohon dapat/layak 

memperoleh surat rekomendasi 

c. Hasil status pengajuan surat rekomendasi dari aplikasi akan diberikan melalui 

notifikasi WhatsApp. Dan informasi yang dihasilkan adalah surat 

rekomendasi untuk pembebasan biaya rawat inap ataupun rawat jalan 

pengganti kartu BPJS yang belum diaktifkan kembali oleh pemerintah pusat. 

d. Ketika data usulan pemohon telah diverifikasi oleh petugas kantor, petugas 

survey dan pemohon otomatis akan mendapatkan notifikasi dari sistem. 

1.4 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem yang dapat 

mempermudah dinas sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus dalam melayani 

pembuatan surat rekomendasi pembebasan biaya pandemi ini. Sehingga tingkat 

resiko terpapar atau tertular virus covid-19 semakin kecil. Sistem dapat 

digunakan dalam jangka waktu yang lama. 

1.5 Manfaat 

a. Bagi Individu 

1. Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan. 

2. Mengetahui perbandingan antara ilmu teori yang didapatkan  dibangku 

perkuliahan dengan dunia pekerjaan yang sesungguhnya. 

3. Menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan bagi penulis. 

b. Bagi Akademis 

1. Mengetahui seberapa jauh pemahaman mahasiswa menguasai ilmu yang 

telah diberikan. 

2. Mengetahui seberapa jauh penerapan ilmu yang didapatkan mahasiswa, 

baik yang bersifat teori maupun praktek sebagai evaluasi tahap akhir. 

3. Diharapkan dapat memperkaya dan memperbanyak studi – studi tentang 

sistem informasi di Program Studi Sistem Informasi Universitas Muria 

Kudus. 

c. Bagi Instansi 

1. Meningkatkan hubungan kerjasama di Program Studi Sistem Informasi 

dengan pihak lain. 
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2. Memudahkan proses pelayanan pembuatan surat rekomendasi tanpa 

adanya tatap muka antara pegawai kantor dengan masyarakat. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Agar memperoleh data yang relevan, akurat dan reliable, maka penulis 

melakukan pengumpulan data menggunakan cara : 

1. Sumber Data Primer. Data Primer merupakan data yang didapatkan secara 

langsung dari tempat penelitian, baik melalui pengamatan atau pencatatan 

mengenai objek penelitian. Sumber data primer meliputi : 

a. Observasi. Observasi telah dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial P3AP2KB 

Kabupaten Kudus, observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data 

dengan melihat kegiatan di lokasi secara langsung oleh pengguna. 

Pengguna yang dimaksud dalam sistem ini adalah petugas kantor. 

Keuntungan dari observasi / pengamatan langsung ini adalah sistem 

analisis dapat lebih mengenal lingkungan fisik seperti kegiatan belajar. 

b. Wawancara. Langkah pertama dalam proses pembangunan sistem 

informasi adalah mengidentifikasikan kebutuhan sistem yang merupakan 

kegiatan analisis umum dari situasi yang ada untuk dapat menemukan 

masalah yang nyata dan dalam waktu yang bersamaan menghubungkan 

dengan penyebab dari masalah – masalah tersebut. Teknik wawancara 

adalah cara efektif yang bisa digunakan dalam penelitian ini. Dalam proses 

penerapan sistem informasi terkomputerisasi, teknik wawancara 

dilaksanakan dengan petugas kantor yang menangani masalah Bantuan 

Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Sosial P3AP2KB Kudus. Dengan 

melakukan wawancara yang baik maka dapat memperoleh permasalahan-

permasalahan nyata yang ada. 

2. Sumber Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang 

didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat 

diperoleh dari literatur ataupun buku. Sumber data sekunder meliputi : 

a. Studi Dokumentasi. Studi dokumentasi dikumpulkan dari literatur maupun 

dokumentasi dari media internet maupun dokumentasi dari media internet 

atau sumber informasi lainnya. Salah satu literatur yang saya gunakan 
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adalah jurnal yang berjudul “Penerapan Metode Waterfall Dalam 

Sistem Informasi Pembuatan Surat Rekomendasi BPJS Kelas III” .  

b. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan dikumpulkan dari buku yang sesuai 

dengan tema permasalahan penelitian. Buku yang digunakan antara lain 

“Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek” karya 

Shalahuddin dan Rosa. 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem adalah proses yang penting bagi pembuatan 

suatu sistem. Dalam pengembangan yang diterapkan pada penelitian ini adalah 

model SDLC (System Development Life Cycle) atau sering juga disebut 

metode waterfall. Menurut Rosa (2018), Waterfall menyediakan pendekatan 

alur hidup perangkat lunak secara sekuensial dimulai dari analisis, desain, 

pengodean, pengujian dan tahap pendukung (support). Tahapan dari 

pengembangan sistem dalam metode waterfall antara lain : 

1. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirement Analyst). 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami 

perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh pengguna.  

2. Desain Perangkat Lunak (Design). Desain perangkat lunak adalah proses 

multi langkah 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.  

3. Pembuatan Kode Program (Coding). Desain harus ditranslasikan ke dalam 

program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer 

sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain.  

4. Pengujian (Testing). Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi 

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

keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diiinginkan. 

5. Pemeliharaan (Maintenance). Tahap pendukung atau pemeliharaaan dapat 

mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk 

perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat 

perangkat lunak baru. 

1.6.3 Metode Perancangan Sistem 

Unified Modelling Language (UML) adalah bahasa pemodelan untuk 

membangun perangkat lunak dengan menggunakan teknik pemrograman 

berorientasi objek. UML menjadi bahasa visual untuk model dari sebuah 

sistem dengan menggunakan diagram dan teks (Rosa, 2018). Berikut ini jenis – 

jenis (UML) antara lain : 

1. Use Case Diagram. Sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan 

sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui 

fungsi apa saja yang ada didalam sebuah sistem informasi dan siapa saja 

yang berhak menggunakan fungsi – fungsi tersebut. Ada beberapa aktor 

dalam sistem yaitu pemohon, admin dan petugas lapangan. 

2. Class Diagram. Menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian 

kelas –kelas yang akan dibuat untuk memebangun sistem. Kelas memiliki 

apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Beberapa kelas yang 

terbentuk meliputi pemohon, admin dan petugas lapangan. 

3. Sequence Diagram. Menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan 

diterima antar objek. Secara grafis menggambarkan bagaimana objek 

berinteraksi satu sama lain melalui pesan pada sekuensi sebuah use case 

atau operasi. 

4. Activity Diagram. Diagram yang menggambarkan aliran kerja atau aktifitas 

atau aktifitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada 

perangkat lunak. 

5. Statechart Diagram. Diagram ini mengilustrasikan siklus hidup objek 

berbagai keadaan yang dapat diasumsikan oleh objek dan kejadian – 

kejadian (events) yang menyebabkan objek dari satu tempat ke tempat yang 

lain
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1.7 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka penelitian yang akan dilakukan dalam pembuatan sistem 

informasi tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

APPROACH 

Membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah 

pengajuan surat rekomendasi 

SOFTWARE DEVELOPMENT 

- Metode RPL : Waterfall 

- Perancangan  : UML (Unified Modeling Language) 

- Software : Visual Code, Xampp, Chrome 

- Coding : PHP 

- Database : MySQL 

SOFTWARE IMPLEMENTATION 

Aplikasi akan diimplementasi pada Dinas Sosial P3AP2KB 

Kabupaten Kudus 

SOFTWARE MEASUREMENT 

Pengukuran Perangkan Lunak Menggunakan Blackbox 

RESULT 

Sistem Informasi Layanan Pengajuan Surat Rekomendasi 

Pembebasan Biaya Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu Pada Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus Bebasis 

Web Menggunakan Notifikasi WhatsApp 

PROBLEM 

1. Masyarakat harus datang ke kantor 

dinas sosial untuk mengurus berkas 

2. Jika ada berkas yang tertinggal akan 

memakan waktu 

3. Pandemi (pembatasan social) 

4. Keterbatasan waktu pelayanan 

 

OPPORTUNITY 

1. Adanya pengelolaan data dengan 

system 

2. Meminimalisir waktu yang terbuang 

3. Adanya konsep pendataan secara 

online 

4. Pelayanan lebih maksimal 

 


