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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dengan perkembangan zaman saat ini, teknologi informasi telah menjadi 

kebutuhan dan kebiasaan sehari-hari bagi suatu perusahaan maupun instansi 

pemerintah yang terus berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya 

penggunaan komputer dan internet dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti halnya 

juga pada instansi pemerintah. Dengan memanfaatkan teknologi yang terus 

berkembang saat ini, kita akan mampu mengolah data yang kemudian dapat 

disajikan dengan lebih akurat, efektif, dan lebih efisien. Dalam suatu proses 

pengolahan data biasanya diperlukan sebuah basis data. Basis data merupakan 

kumpulan data yang dibuat agar sebuah organisasi mendapatkan informasi terkait 

apa yang dibutuhkannya. 

 Pemanfaatan teknologi juga telah diterapkan di instansi Pemerintah Kota 

Kediri. Salah satu bagian di dalam Pemerintah Kota Kediri adalah Bagian 

Administrasi Perekonomian, di mana penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL). Di Bagian Administrasi Perekonomian terdapat 3 subbagian, yaitu 

Subbagian Perekonomian, Subbagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Subbagian Sumber Daya Alam 

(SDA). Selama melakukan PKL di bagian Administrasi Perekonomian, penulis 

membantu melakukan pekerjaan di ketiga subbagian tersebut. Salah satu pekerjaan 

di Subbagian SDA adalah menyusun bahan dan data serta analisis di bidang 

pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber 

daya mineral dan lingkungan hidup. Sebagai contoh, pada saat penulis sedang 

melaksanakan PKL di kantor Pemerintah Kota Kediri, Subbagian SDA harus 

mengidentifikasi Rumah Tangga Belum Berlistrik (RTBB). Pengidentifikasian 

RTBB ini untuk perencanaan dalam pemberian hibah pemasangan listrik prabayar 

terhadap rumah tangga yang belum berlistrik. 

 Dalam mengidentifikasi hal seperti itu, salah satu hal yang harus dilakukan 

Subbagian SDA adalah membuat basis data. Basis data tersebut biasanya dibuat 
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berdasarkan hasil observasi. Misalnya terkait pembuatan basis data RTBB, 

dilakukan observasi ke setiap kecamatan yang ada di Kota Kediri. Selama penulis 

melaksanakan PKL di kantor Pemerintah Kota Kediri, penulis juga membantu staf 

Subbagian SDA dalam proses pembuatan basis data RTBB. Berdasarkan 

pengamatan penulis, kegiatan membuat basis data tersebut merupakan topik yang 

menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, penulis memilih menulis Laporan Tugas 

Akhir dengan judul “Prosedur Pembuatan Basis Data Rumah Tangga Belum 

Berlistrik (RTBB) di Subbagian Sumber Daya Alam Pemerintah Kota Kediri.” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Pembahasan Laporan Tugas Akhir ini berfokus pada prosedur pembuatan 

basis data di Subbagian Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Perekonomian 

Pemerintah Kota Kediri. Dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis membatasi 

pembahasan mengenai prosedur pembuatan basis data Rumah Tangga Belum 

Berlistrik (RTBB) dengan menjelaskan prosedur pembuatan basis data RTBB serta 

pengisian data RTBB di Subbagian Sumber Daya Alam. 

 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

 Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui prosedur 

pembuatan basis data Rumah Tangga Belum Berlistrik (RTBB) di Subbagian 

Sumber Daya Alam Pemerintah Kota Kediri. Untuk memberikan gambaran yang 

jelas tentang prosedur tersebut, Laporan TA ini juga akan menyajikan diagram arus 

prosedur pembuatan basis data ini. 

 

1.4 Manfaat Tugas Akhir 

 Dengan penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh ilmu dan 

pengetahuan mengenai prosedur pembuatan basis data di sebuah instansi 

pemerintah. Penulis juga mengharapkan Laporan Tugas Akhir ini dapat menjadi 

referensi tentang pembuatan suatu basis data bagi pembaca khususnya mahasiswa 

Program Studi Administrasi Perkantoran D-III. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang akan diuraikan sebagai 

berikut. Bab I merupakan Pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang, 

ruang lingkup, tujuan tugas akhir, manfaat laporan tugas akhir dan sistematika 

penulisan.  

 Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang berisi pembahasan teori yang terkait 

dengan topik Tugas Akhir ini. Bab ini menjabarkan tentang pengertian basis data, 

prosedur pembentukan basis data, serta sistem pemerintahan kota Kediri. 

 Bab III berupa Gambaran Umum yang mendeskripsikan secara singkat 

mengenai instansi tempat penulis melaksanakan PKL. Gambaran umum 

perusahaan menjelaskan tentang sejarah singkat, visi dan misi, serta struktur 

organisasi dari Pemerintah Kota Kediri. Pada bab III juga dibahas tentang 

pelaksanaan kegiatan PKL yang menjelaskan aktivitas yang dilakukan penulis 

selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bagian Administrasi 

Perekonomian Pemerintah Kota Kediri. 

 Bab IV berisi Pembahasan. Dalam bab ini penulis membahas dan 

menjabarkan mengenai hasil pengamatan penulis tentang prosedur pembuatan basis 

data RTBB dan pengisian data RTBB di Subbagian Sumber Daya Alam. 

 Bab V merupakan Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini, Penulis mengambil 

kesimpulan dari hal-hal yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta 

memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi 

pemerintah tempat penulis melaksanakan PKL. 


