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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa 

ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang 

pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis 

dibawah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rutan didirikan pada setiap 

ibukota kabupaten atau kota. Di dalam rutan di tempatkan tahanan yang masih 

dalam proses penyidikan,penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. 

Salah satu contohnya adalah Rutan Kelas IIB yang berada di Prabumulih 

yang beralamat di JL. R.A Kartini Prabumulih Sumatera Selatan, Indonesia. Rutan 

Kelas IIB Prabumulih ini sampai sekarang tercatat memiliki 431 tahanan dan 

narapidana yang masih aktif masa tahanannya. Rutan Kelas IIB Prabumulih saat ini 

masih melakukan proses-proses manual di berbagai bidang,khususnya penerimaan 

kunjungan tahanan dan narapidana. Keluarga yang ingin mengunjungi tahanan atau 

narapidana harus datang terlebih dahulu ke lokasi Rutan dan melihat jadwal 

kunjungan terlebih dahulu lalu melihat syarat-syarat untuk berkunjung setelah itu 

melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dan setelah itu pengunjung baru bisa 

mengunjungi tahanan atau narapidana. Hal ini menjadi pemborosan waktu hanya 

untuk melengkapi syarat dan berkas-berkas. 

  Setelah pengunjung telah melengkapi berkas-berkas maka akan di proses 

oleh pihak rutan dan diarsipkan secara manual. Hal itu pun tidak efektif karena 

apabila diperlukan data pengunjung maka masih harus mencari satu persatu di 

dalam tumpukan arsip tersebut. Jadi permasalahan yang ada pada Rutan Kelas IIB 

Prabumulih ini adalah pengunjung yang harus datang terlebih dahulu ke lokasi 

Rutan untuk mengetahui jadwal dan melengkapi berkas secara manual. 

Berdasarkan masalah diatas, penulis ingin membangun suatu aplikasi yang 

dapat mempermudah pengunjung seperti mudah diakses, dapat dikembangkan serta 
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dapat digunakan dengan mudah bagi pengunjung agar dalam melakukan kunjungan 

tanpa harus datang terlebih dahulu untuk melengkapi berkas dan syarat yang 

memakan banyak waktu, serta dapat membantu admin dalam melakukan pendataan 

dan pencarian pengunjung dengan cara yang mudah dan cepat. Oleh karena itu 

penulis membangun “Aplikasi Jadwal Kunjungan Narapidana pada Rutan 

Kelas IIB Prabumulih berbasis Android”.  

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka permasalahan yang 

dibahas dalam laporan ini adalah “Bagaimana membuat Aplikasi Jadwal 

Kunjungan Narapidana pada Rutan Kelas IIB Prabumulih” dengan menggunakan 

aplikasi yang berbasis Android. 

1.3.  Batasan Masalah 

Batasan Masalah yang dibahas dalam laporan ini adalah hanya pada 

bagaimana para pengunjung untuk mengunjungi narapidana atau tahanan yang 

berada di Rutan Kelas IIB Prabumulih. 

1.4.  Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akhir ini adalah sebagai berkut: 

1. Membantu Rutan untuk melakukan pendataan dan pencarian pengunjung.   

2. Untuk membantu pengunjung melihat syarat,jadwal dan melengkapi berkas 

secara online. 

3. Memenuhi syarat dalam penyusunan laporan akhir guna menyelesaikan 

Pendidik Diploma III Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri 

Sriwijaya 

1.5.  Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dalam penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Rutan, yaitu dapat memudahkan admin dalam melakukan pendataan 

dan pencarian pengunjung. 

2. Bagi Pengunjung, yaitu untuk memudahkan mereka melihat syarat 

kunjungan, jadwal kunjungan dan juga untuk melengkapi berkas secara 

online 
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3. Bagi Mahasiswa, yaitu dapat menjadi acuan bagi mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya khususnya manajemen informatika sebagai bahan literatur 

untuk penelitian selanjutnya. 

1.6.  Metodologi Penelitian 

1.6.1. Tempat Penelitian 

Dalam menyelesaikan pembuatan Laporan Akhir ini, yang menjadi objek  

Pengumpulan data adalah Rutan Kelas IIB Prabumulih yang beralamat di Jalan R.A 

Kartini Kota Prabumulih Sumatera Selatan, Indonesia 

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran 

tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis 

menjadi fakta. Sedang fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji 

kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data. Data dapat 

dikelompokkan berdasarkan sumber antara lain data primer dan data sekunder, 

yaitu sebagai berikut : 

1.6.2.1.Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber data. Data primer disebut juga sebagai data asli. Data 

primer dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data secara langsung. Pada 

penyusunan laporan ini peneliti menggunakan cara-cara sebagai berikut : 

1.Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. 

Teknik ini dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, 

tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk 

dijawab pada kesempatan lain. 

2.Observasi 

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari penulis baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Berdasarkan observasi yang 

penulis lakukan, kendala yang dihadapi adalah masih menggunakan cara yang 

manual dalam melakukan pendaftaran. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Agar pembahasan mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan 

Laporan Akhir ini, maka laporan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Secara garis besar 

sistematika penulisannya sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dikemukakan secara garis besar mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan dalam penyusunan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

judul Laporan Akhir ini, yaitu teori umum yang berkaitan dengan judul, 

teori khusus yang berkaitan dengan istilah yang dipakai dan teori program 

yang berkaitan dengan program aplikasi yang dibuat.  

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum Rutan Kelas IIB 

Prabumulih, yaitu mengenai sejarah Rutan Kelas IIB Prabumulih, visi dan 

misi, struktur organisasi, sistem yang sedang berjalan saat ini, serta hal lain 

yang berhubungan dengan Rutan Kelas IIB Prabumulih. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi uraian mengenai rancangan dan pembuatan aplikasi yang 

meliputi penentuan alat dan bahan yang digunakan dalam penulisan, 

pendefinisian masalah, studi kelayakan, perancangan program, hasil dari 

proses perancangan program dan pengoperasian program tersebut. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan dan dibahas dalam 

bab-bab sebelumnya. Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan, maka pada 

akhir penulisan dikemukakan saran-saran yang berhubungan dengan 

permasalahan yang telah dibahas. 


