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Description :
Teknologi saat ini sangat dibutuhkan untuk melakukan proses kerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal kemajuan
teknologi pada bidang informasi saat ini dapat dimanfaatkan untuk menjadikan proses kerja kearah yang lebih baik hal
tersebut bias dilakukan apabila dalam sistem pengolahan informasi di KPMP (Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan).
Dapat berjalan dengan baik pula yang meliputi beberapa bagian, salah satunya adalah IMB hanya melakukan proses
perijinan mendirikan bangunan dan pembuatan laporan. Telah dilakukan penulisan Tugas Akhir ini mengenai Analisis
Dan Perancangan Sistem Informasi Ijin Mendirikan Bangunan pada KPMP tujuannya adalah untuk mengetahui serta
menganalisis permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh KPMP, dan diharapkan dapat membantu dalam
proses pembuatan laporan dan pencatatan surat ijin yang akurat dan efisien, sehingga dapat mengurangi kekeliruan yang
dapat diakibatkan oleh kesalahan manusia. Disamping itu juga membantu mempercepat dan mempermudah untuk proses
pencarian data-datanya sehingga data yang diperlukan akan mudah dan cepat didapatkan, selain itu juga jika ada
data-data yang salah akan mudah segera diperbaiki dan diupdate kembali. Maka dengan itu diharapkan pada masa waktu
yang akan datang melalui sistem terkomputerisasi ini dapat dijalankan atau dilaksanakan dengan baik dam benar di
KPMP yang tepatnya pada PEMERINTAH KOTA TANGERANG, sehingga nantinya akan memberikan sebuah
informasi yang berguna dan lebih baik lagi serta akurat.
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