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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan 

pelayanan informasi pun akan semakin meningkat. Berbagai sarana telah 

disiapkan untuk memberikan informasi-informasi yang akurat tentang suatu 

masalah atau kondisi yang sedang berlangsung. 

Peranan teknologi informasi tidak hanya sebatas memberikan informasi 

yang akurat tetapi juga berperan dalam mempercepat dan mengefisienkan waktu 

dan tenaga manusia dalam melakukan sebuah pekerjaan sehingga peranan 

teknologi informasi sangat diperlukan di berbagai bidang atau instansi-instansi 

perusahaan baik yang kecil maupun yang besar. 

UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya adalah panti yang bergerak dibidang 

sosial yang meliputi Pendidikan dan menyalurkan dana bantuan yang didapat dari 

masyarakat ataupun pemerintah kepada yang membutuhkan. UPTD Kampung 

Anak Negeri Surabaya berusaha melakukan pengelolaan data sumbangan yang 

diperoleh dengan baik untuk mengefisienkan pekerjaan, karena dengan pekerjaan 

yang efisien, data sumbangan yang didapat dengan mudah dilaporkan pada pihak-

pihak yang memerlukan. Seperti hasil laporan akan diberikan kepada para 

pengurus Panti, Dinas Sosial, dan para dermawan yang telah memberikan 

sumbangannya. 

Bertitik tolak dari permasalah di atas, dengan mengganti sistem manual 

dengan yang terkomputerisasi maka akan memberi berbagai keuntungan dalam 

sistem manajemen UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya serta pembuatan 

laporan terkait yang dibutuhkan sewaktu-waktu dengan membangun “Rancang 

Bangun Sistem Informasi Administrasi pada UPTD. Kampung Anak Negeri 

Surabaya”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada, yaitu Bagaimana Merancang Sistem Informasi 

Administrasi dan Mengolah Laporan Data Anak Asuh pada UPTD Kampung 

Anak Negeri Surabaya ?  

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian Aplikasi Monitoring Payment 

Collection Internet ini adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi ini membahas tentang proses pengolahan data anak asuh pada 

UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya. 

b. Aplikasi ini membahas transaksi penerimaan sumbangan dari donatur pada 

UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya. 

c. Aplikasi ini membahas tentang pelaporan prestasi anak asuh pada UPTD 

Kampung Anak Negeri Surabaya. 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah merancang bangun aplikasi administrasi 

pada UPTD KAMPUNG ANAK NEGERI SURABAYA guna mengatasi 

permasalah yang dihadapi serta meningkatkan keakuratan data anak asuh. 
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1.5 Manfaat 

Sistem Informasi Administrasi UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya 

ini dapat dimanfaatkan oleh: 

a. Staff UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya 

Memudahkan staff dalam mengolah data anak asuh serta jumlah anak asuh 

yang masih ada di UPTD Kampung Anak Negegeri Surabaya. 

b. Kepala UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya 

Memudahkan dalam mengetahui informasi jumlah anak asuh dan laporan 

prestasi yang diperoleh masing-masing anak asuh. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek sistem administrasi UPTD 

Kampung Anak Negeri Surabaya adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang Kerja Praktek, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan Kerja Praktek, waktu dan jangka 

waktu Kerja Praktek, ruang lingkup Kerja Praktek, dansistematika 

penulisan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada BAB II berisi penjabaran tentang sejarah perusahaan yaitu 

UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya. Pemahaman proses bisnis 

yang meliputi visi dan misi perusahaan, pengenalan struktur 

organisasi serta deskripsi tugas dari masing – masing bagian yang 

bersangkutan. 
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BAB III  LANDASAN TEORI 

Pada BAB III berisi tentang spesifikasi Administrasi beserta 

penjelasannya, serta teori dari fitur-fitur yang digunakan. 

BAB IV  DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Pada BAB IV berisi tentang uraian tentang tugas – tugas yang 

dikerjakan pada saat kerja praktik yaitu metodologi penelitian, 

analisis sistem, pembahasan masalah berupa Quality Procces 

Language, system flow, data flow diagram (DFD), entity 

Relationship. 

BAB V  PENUTUP 

Pada BAB Penutup membahas tentang kesimpulan dan saran dari 

seluruh isi laporan ini yang disesuaikan dengan hasil dan 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya. 
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