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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran 

paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada 

sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan 

kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonomi yang luas dan bertanggung 

jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai 

kondisi dan potensi wilayahnya. 

Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan 

daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam 

pelaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk 

meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. Berdasarkan 

undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi 

yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang dan sekaligus 

tantangan. 

Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber 

daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan 

bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang 

memadai justru merupakan tantangan. Masalah yang sering muncul dalam 

melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan 

pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara 

pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat 

sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani.  

Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara 

periodik oleh setiap daerah otonomi melalui penataan administrasi pendapatan 

daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan. Dalam rangka 

memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah 

dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. 
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Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh Dindukcapil Bateng 

dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan 

pendapatan dari hasil  retribusi pelayanan penggantian biaya cetak bidang 

pendaftaran penduduk dan bidang pencatatan sipil melalui peningkatan pelayanan 

publik dalam bidang kependudukan (pelayanan rutin dan safari pelayanan). 

Retribusi daerah itu sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Bukti 

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan 

formulir atau dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan surat setoran retribusi daerah (SSRD) dan 

selanjutnya surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) yang menentukan jumlah 

pokok besarnya retribusi . 

Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari 

mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan 

Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak 

menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing. Seiring dengan 

pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititip beratkan pada Daerah Kabupaten dan 

Kota, maka Pemerintah berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan 

dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang 

pembangunan Daerah sekaligus untuk peningkatan mutu  pelayanan kepada 

masyarakat termasuk Penyediaan Sarana Dan Prasarana pada tingkat pelayanan 

publik tentang retribusi penggantian biaya cetak Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah. 

Sedangkan kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Retribusi 

penggantian biaya cetak yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi 

daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi 

yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan 

pemerintah dan pembagunan daerah. 

Konstribusi PAD (Own Revenues) dalam APBD (local government 

budget) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan 
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penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud 

jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari 

sumber pembiayaan sendiri. 

Dalam Instansi Pemerintahan, khususnya pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupeten Bangka Tengah. Teknologi informasi sangat 

dibutuhkan dengan  sebuah sistem yang bisa mengendalikan retribusi pendapatan 

daerah sehingga setiap transaksi yang terjadi bisa menghasilkan laporan informasi 

yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Untuk itu perlu dipersiapkan sumber daya 

manusia yang memahami dan mengerti tentang teknologi informasi dan bisa 

mengendalikan sistem informasi dalam instansi tersebut 

Penatausahaan keuangan khususnya prosedur penerimaan dan pembuatan 

laporan yang dilakukan bendahara penerimaan pada SKPD Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah saat ini belum terprogram untuk 

pembuatan Surat setoran retribusi daerah (SSRD) dan Surat Tanda Setor (STS) 

hanya menggunakan microsoft excel sedangkan pencatatan transaksi atau kejadian 

keuangan masih menggunakan buku kas umum tertulis  serta tidak ada pencatatan 

pada buku pembantu sehingga menghambat jalannya kerja bendahara penerimaan 

dalam melakukan proses-proses yang berhubungan dengan pengelolaan 

penerimaan keuangan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Permasalahan yang sering terjadi dalam proses penatausahaan penerimaan 

adalah kesalahan dalam pengetikan jenis - jenis retribusi dan tarif retribusi dari 

suatu kegiatan dalam proses penerimaan yang menyebabkan perlu diperbaiki 

kembali dan pada akhirnya dalam proses penerimaan dan pembuatan laporan 

menjadi terhambat dan memerlukan waktu yang relatif lama. 

Penggunaan sistem informasi diperlukan untuk mendukung seluruh 

kegiatan pengelolaan keuangan khususnya pada bendahara penerimaan sehingga 

semua tahapan kegiatan dapat diterjemahkan ke dalam aplikasi secara terintegrasi 

dengan baik, penulis merasa perlu membuat suatu sistem informasi pengelolaan 
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keuangan penerimaan dengan menggunakan metodologi yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memberikan gambaran serta petunjuk yang jelas mengenai 

tahap-tahap yang harus dilakukan untuk menganalisis sistem informasi.  

Berdasarkan permasalahan diatas penulis merasa perlu merancang dan 

membuat Sistem Informasi penerimaan retribusi pada SKPD Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah sehingga proses 

penerimaan dana dan pembuatan laporan menjadi mudah dan cepat sehingga 

menghasilkan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu guna pengambilan 

keputusan.  

Penyediaan informasi yang harus dilakukan perlu menjadi perhatian utama 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah terutama 

pada retribusi pendapatan daerah dalam hal pelaporan sehingga penyediaan 

informasi yang menyangkut objek dan subjek retribusi secara lengkap, tepat, dan 

cepat. Dalam hal ini mengandung arti bahwa penyediaan informasi harus 

dilakukan secara sistematis dan terpola dengan tepat, agar mampu menunjang 

peningkatan retribusi pelayanan penggantian biaya cetak pendapatan daerah pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah. 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pokok 

permasalahan dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana mempermudah proses transaksi penerimaan retribusi 

b. Bagaimana merancang aplikasi terstruktur sesuai dengan urutan proses 

c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penerapan sistem 

tersebut 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas serta hasil dari penelitian 

lapangan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapa batasan masalah 

yaitu :  

a. Pendataan Retribusi 

b. Penyetoran Retribusi 

c. Buat bukti setoran 
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d. Buat tanda bukti pembayaran 

e. Buat surat tanda setor 

f. Buat laporan 

 
1.4 Metode Penelitian 

Dalam rangka menyelesaikan rancangan SISTEM INFORMASI 

PENERIMAAN RETRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH ini, Penulis 

memerlukan data – data (source) yang berhubungan dengan topik yang dibahas. 

Adapun metode penelitian yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut ini: 

a. Analisa Masalah dan Studi Kelayakan 

Pada tahap awal ini dilakukan pengumpulan data atau materi perancangan 

dengan cara dibawah ini: 

1) Tinjauan Lapangan 

Penulis mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian 

pada Dindukcapil Kabupaten Bangka Tengah, tinjauan lapangan dilakukan 

dengan tiga cara, yaitu: 

a) Pengamatan (observasi), Pengamatan ini diperlukan untuk melihat 

secara . 

b) Wawancara(interview), Wawancara dilakukan dalam bentuk tanya 

jawab langsung dengan orang yang terlibat dalam proses dalam rangka 

mendapatkan data dan informasi. 

c) Pengumpulan Dokumen, Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen 

yang digunakan dalam sistem ini. 

2) Penelitian Kepustakaan 

Penulis juga menggunakan berbagai sumber bacaan, baik buku-buku 

ilmiah, hasil pencarian penulis di internet, catatan semasa kuliah penulis 

yang berkaitan erat dengan topik perancangan sistem informasi 

penerimaan retribusi pendapatan asli daerah pada dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil kabupaten bangka tengah ini dan juga diktat-diktat yang 

berkaitan dengan judul skripsi. 
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b. Analisa Sistem 

Kegiatan - kegiatan yang dilakukan pada tahap ini ialah: 

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa 

yang dilakukan oleh sistem yang ada. 

2) Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasi masukan yang ada, 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang 

dihasilkan. 

 

Produk-produk yang dihasilkan dari tahap ini adalah berupa model dari 

sistem yang ada, sedangkan alat-alat yang digunakan antara lain, yaitu: 

1) Activity diagram sistem berjalan, digunakan untuk memodelkan alur 

kerja atau workflow sebuah proses bisnis dan urutan serangkaian 

aktifitas di dalam suatu proses bisnis. 

2) Use case diagram sistem usulan, digunakan untuk menggambarkan 

hubungan antara use case dengan actor tanpa mendeskripsikan 

bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut di implementasikan. 

3) Deskripsi Use Case, digunakan untuk mendeskripsikan fungsi 

dasar(basic function) dari sistem, apa yang dapat dilakukan oleh user 

dan bagaimana sistem merespon. 

 

c. Rancangan Sistem 

Tahap Perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 

sistem baru yang diusulkan, dengan disertai rancangan database dan 

spesifikasi program. 

Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem informasi ini 

antara lain sebagai berikut: 

1) ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD digunakan untuk mempresentasikan hubungan yang terjadi 

antara satu atau lebih komponen sistem. 
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2) LRS (Logical Record Structure) 

LRS terdiri dari link-link (hubungan) diantara tipe record. Link ini 

menunjukkan arah dari satu tipe record lainnya. 

3) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi Basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang 

ada pada LRS secara detil. 

4) Sequence Diagram 

Menjelaskan interaksi obyek yang disusun dalam suatu urutan waktu. 

Urutan waktu yang dimaksud adalah urutan kejadian yang dilakukan 

oleh seorang aktor dalam menjalankan sistem. 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Bertujuan untuk menangani proses retribusi penerimaan agar berjalan 

efektif dan efisien dan bertujuan untuk menyediakan data dan laporan yang 

dapat dijadikan dasar/acuan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bangka Tengah. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Membuat suatu aplikasi sistem informasi pengelolaan retribusi penerimaan 

keuangan daerah untuk membantu pengelolah keuangan dalam penyetoran 

retribusi dan pembuatan laporan.  

b. Memahami dan dapat menjelaskan prosedur penatausahaan penerimaan  

Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan. 

c. Menerapkan perancangan konseptual dalam menganalisis dan mendesain 

rancang bangun sistem informasi. 

d. Mengaplikasikan dengan menggunakan Microsoft Visual Basic untuk 

pengelolaan penerimaan keuangan daerah. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijabarkan latar belakang masalah yang akan 

dibahas, perumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian 

yang digunakan, tujuan/manfaat dilakukannya penelitian, dan 

sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan 

teori-teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan 

secara detail. Landasan teori dapat berupa definisi-definisi atau 

model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang 

diteliti. Pada bab ini juga dituliskan tentang tools/software 

(komponen) yang digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk 

keperluan penelitian. 

 

BAB III PENGELOLAAN PROYEK 

 Bab  ini  berisi  antara  lain:  PEP  (Project  Execution  Plan)  yang  

berisi objective proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi 

deliverables, penjadwalan proyek (yang berisi  :  work  breakdown  

structure,  milestone,  jadwal  proyek),  RAB  (  Rencana Anggaran 

Biaya), Stuktur Tim Proyek berupa  tabel RAM  (Responsible 

Assignment Matrix) dan skema/diagram struktur, analisa resiko 

(risk project) dan meeting plan.  

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi  antara  lain  :  struktur  organisasi,  jabaran  tugas  dan  

wewenang,  analisis masalah  sistem  yang  berjalan,  analisis  hasil  

solusi,  analisis  kebutuhan  sistem usulan 
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BAB V PENUTUP 

 Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

mengemukakan kembali masalah penelitian kemudian 

menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan akhirnya menarik 

kesimpulan apakah hasil yang didapat (dikerjakan), layak untuk 

digunakan (diimplementasikan).   

Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


