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1.1. Latar Belakang 

Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota 

dan pemerintahan desa yang tersirat dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 

1945. Perangkat Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Penyelenggaraan urusan daerah oleh pemerintah daerah dibantu oleh perangkat 

daerah yang dibagi atas perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Pemerintahan yang baik (Good Governance) ditandai dengan keberhasilan 

dalam pengelolaan sumber daya publik yang efektif dan efisien. Selain fungsi dan 

peranan sumber daya manusia, untuk mencapai kelancaran dalam suatu pekerjaan 

juga sangat bergantung pada sarana dan prasarana (barang) serta sistem 

pengelolaan yang efektif. Berdasarkan hasil observasi di Kantor DPRD  

Kabupaten Ogan Komering Ilir, proses pemantauan barang masih banyak 

dijumpai melakukan pengelolaan data secara manual yaitu dengan metode tertulis 

(tulis tangan) sehingga sering terjadi permasalahan kerusakan pada barang, 

kehilangan barang tersebut, dan banyak barang yang tidak terpantau. Contoh 

barang seperti telivisi, meja tamu, papan memo, filling cabinet, penghancur kertas 

dll. Berkaitan dengan permasalahan diatas, penulis mengambil judul dengan 

sistem informasi berbasis website menggunakan metode Deskriptif Kualitatif 

sehingga dapat memudahkan pemantauan barang di kantor DPRD. Metode 

Deskriptif Kualitatif adalah metode yang menggambarkan atau melukiskan fakta- 

fakta atau keadaan ataupun gejala. Penggunaan Deskriptif Kualitatif untuk 

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah 

dari pada melihat permasalahan untuk metode generalisasi. 

Sarana dan prasarana adalah barang yang dipakai untuk mempermudah 

pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan kerja anggota dewan/perangkat. Sarana 

dan prasarana kantor dalam suatu lembaga harus dikelola dengan baik. 

Pengelolaan  sarana  dan  prasarana  kantor  merupakan  proses  kerjasama  yang 

mendayagunakan semua unsur pegawai yang ada, agar sarana dan prasarana yang 
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membutuhkan beberapa aspek salah satunya yaitu sistem informasi yang baik 

dalam pemantauan barang. Pemantauan barang sangat diperlukan agar terjamin 

kualitas dan kondisinya. 

Dari penjelasan diatas, penulis mengajukan tugas akhir yang berjudul 

“Sistem Informasi Pemantauan Barang (SIMANTAU) Pada Kantor DPRD 

Kabupaten Ogan Komering Ilir Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif 

Berbasis Website”. 

 
1.2. Ruang Lingkup Sistem 

Sebagai pedoman agar penelitian menjadi lebih terarah dan tidak 

menyalahkan dari tujuan, maka penulis membatasi ruang lingkup sistem hanya 

sebatas sistem informasi mengenai data Pemantauan sarana dan prasarana 

(barang) Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data 

yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini yaitu data nama pegawai, data 

sarana dan prasarana (barang) antar ruangan, data kondisi sarana dan prasarana 

(barang) keseluruhan. Metode yang digunakan yaitu Metode Deskriptif Kualitatif. 

Konten website berupa form login, cek data jumlah pegawai, nama pegawai, 

kondisi sarana dan prasarana, data, laporan, informasi tentang data sarana dan 

prasarana (barang) pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering  

Ilir. 

 
1.3. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini ; 

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir belum mempunyai 

website yang diakses secara online. 

2. Barang yang mempunyai kode secara manual atau belum terdata 

memungkinkan kurang efektif sehingga sering terjadi kesalahan 

penulisan pendataan dan informasi. 
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1.4. Tujuan dan Manfaat 

1.4.1. Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian dan penyusunan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Membuat sistem informasi berbasis website dengan menggunakan Metode 

Deskriptif Kualitatif untuk membantu sistem. 

2. Membuat sistem informasi yang dapat diakses secara online dan mampu 

menampilkan ringkasan tentang Pemantau Barang Kantor Sekreatariat 

DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mudah dilihat user. 

 
1.4.2. Manfaat 

Manfaat dari pelaksanaan penelitian dan penyusunan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Dengan adanya website sistem informasi Pemantauan Barang dan kantor, 

maka barang dan perlengkapan dapat ditingkatkan kelancaran 

pemantaunnya dan membantu sistem berjalan lebih baik. 

2. Memudahkan user untuk mengetahui data dan kondisi barang pada 

Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga 

mendapatkan informasi yang akurat. 

 
1.5. Metodologi Pengumpulan Data 

1.5.1. Lokasi Pengumpulan Data 

Objek penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini adalah Kantor 

Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamatkan di Jl. Tj 

Rancing, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera 

Selatan, 30867. 

 
1.5.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara sebagai 

berikut: 
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1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2015), data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer (data utama) yang 

digunakan pada penelitian ini memerlukan interaksi langsung dengan pegawai 

Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun langkah-langkah yang 

digunakan yaitu sebagai berikut : 

a. Teknik Wawancara 

Menurut P. Joko Subagyo (2011:39), wawancara adalah suatu kegiatan 

untuk mendapatkan informasi secara langsungdengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaanpada para responden, dan kegiatannya dilakukan secara 

lisan. Peneliti melakukan wawancara kepada ibu Faradiba S.E. selaku 

pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

b. Teknik Pengamatan (Observasi) 

Menurut Supriyati (2011:46), observasi merupakan suatu cara untuk 

mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik 

yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara 

wajar dalam interaksi. 

c. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2017:240), dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Peneliti mengumpulkan data-data, baik berupa 

arsip maupun file yang berkaitan dengan pemantauan barang pada sekretariat 

DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai referensi untuk sistem yang 

akan di buat. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2015), data sekunder adalah sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau dokumen pendukung yang berkaitan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Agar pembahasan Tugas Akhir ini dapat memberikan gambaran sesuai 

dengan tujuan, maka penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

 
BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menjelaskan secara singkat mengenai teori umum yang 

berkaitan dengan judul tugas akhir, teori khusus yang berkaitan dengan 

sistem yang sedang berjalan, sistem aplikasi yang akan dibuat, dan teori 

program yang berkaitan dengan Tugas Akhir. 

 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum kantor, analisa sistem yang 

sedang berjalan, metode yang digunakan, analisa sistem yang akan 

dikembangkan, dan peracangan sistem yang akan dibangun secara 

detail. 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan hasil sistem aplikasi yang dibuat, penerapan 

metode yang digunakan, rancangan antar muka, berserta pembahasan 

hasil dari permasalahan. 

 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan berisi kesimpulan yang diambil dalam penulisan tugas 

akhir dan saran yang berguna bagi seluruh pihak. 
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