
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, UMKM memiliki 

peranan yang cukup berarti. Pembangunan ekonomi yang diupayakan adalah 

perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam mencapai kesejahteraan 

yang harus diupayakan berkembangnya aktivitas masyarakat dalam dunia usaha 

yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, 

peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya kesejahteraan 

masyarakat. 

UMKM adalah peluang usaha ekonomi Produktif berdiri sendiriyang 

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

Usaha Mikro sebagaimana diatur oleh Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008. 

Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan secara menyuluruh, optimal, dan 

berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian 

kesempatan berusaha, dukungan serta mampu meningatkatkan kedudukan, peran, 

dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan 

pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Beberapa masalah yang dapat dijelaskan dalam kasus ini antara lain seperti 

yang dijelaskan dibawah ini : 

a. Bagaimana menganalisa Pengolahan Data UMKM. 

b. Bagaimana merancang aplikasi sistem informasi Pengolahan Data UMKM 

yang Mempermudah Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung dalam melakukan rekapitulasi data UMKM. 

 

 

 

 



1.3 Ruang Lingkup / Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan, maka penulis membatasi masalah sekaligus mempersempit 

ruang lingkup dalam melakukan pembahsan, meliputi : 

a. Data Persektor Industri Non Pertanian hasil dari rekapitulasi Kepala seksi 

Industri Non Pertanian. 

b. Data Persektor Industri Pertanian hasil dari rekapitulasi Kepala seksi Industri 

Pertanian. 

c. Data Persektor Perdagangan dan aneka usaha hasil dari rekapitulasi Kepala 

seksi Perdagangan dan Aneka Usaha. 

d. Rekapitulasi Jumlah Data UMKM berdasarkan dari hasil rekapitulasi Kepala 

Seksi Industri Non Pertanian, Kepala Seksi Industri Peranian dan Kepala Seksi 

Perdagangan dan Aneka Usaha dan disepakati oleh Kepala Bidang UMKM. 

e. Pembuatan laporan. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan informasi-

informasi atau data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun 

penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yaitu mendapatkan data dengan cara : 

1) Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan dan menganalisas 

data UMKM secara langsung. 

2) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung pada bagian Kepala 

Bidang UMKM bagaimana cara rekapitulasi Data UMKM. 

3) Kepustakaan, yaitu dengan cara membaca buku – buku yang ada 

diperpustakaan dan sumber lain yang berhubungan dengan objek 

permasalahan yang dibahas.  

 

 

 



b. Analisa dan Perancangan Sistem 

1) Analisa Sistem  

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan 

Analisa Object Oriented. Pendekatan Object Oriented dilengkapi dengan 

alat-alat teknik pengembangan sistem sehingga hasil akhirnya akan didapat 

sistem yang Object Oriented yang dapat didefinisikan dengan baik dan 

jelas. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

a) Menganalisa sistem yang ada, yaitu memahami proses bisnis sistem 

yang sedang berjalan guna mengidentifikasikan permasalahan-

permasalahan yang ada. 

b) Analisa dokumen, yaitu mengpesifikasikan masukan yang digunakan, 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang 

dihasilakan, guna memahami kebutuhan dan dokumen-dokumen baru. 

Penulis menggunakan beberapa diagram Unified Modelling 

Langguage (UML) sebagai alat bantu dalam menghasilkan system untuk 

mendiskripsikan proses bisnis system yang sedang berjalan serta 

mendiskrisikan konsep sistem baru yang akan dikembangkan dimana 

sistem baru tersebut tentunya dapat memberikan solusi-solusi dari 

pernasalahan yang ada serta memenuhi kebutuhan sistem. Beberapa 

diagram tersebut adalah  Activity Diagram, Use Case Diagram, Use Case 

Description. 

2) Perancangan Sistem 

Tahap Perancangan Sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 

sistem baru yang ada, sehingga menghasilkan model baru yang diusulkan, 

dengan disertai rancangan database dan spesifikasi program. Alat Bantu 

yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah Entity 

Relationship Diagram (ERD), Transformasi Diagram ER ke Logical 

Record Structure, Logical Record Structure(LRS),Tabel (Relasi), 

Spesifikasi Basis Data. 

 



c. Pengujian dan Implementasi Sistem 

1) Pengujian Sistem 

Pengujian sistem merupakan proses menampilkan sistem dengan 

maksud untuk menemukan kesalahan pada sistem, sebelum sistem 

tersebut diberikan kepada user. Selain itu pengujian ini sangatlah 

diperlukan untuk mengetahui tingkat keakuratan sistem yang 

dirancang. Pengujian dikatakan baik dan berhasil jika memiliki 

peluang untuk memunculkan dan mendapatkan kesalahan yang belum 

diketahui. Bukan untuk memastikan tidak ada kesalahan tetapi untuk 

mencari sebanyak mungkin kesalahan yang ada dalam sistem. Dalam 

pengujian sistem metode yang digunakan oleh penulis adalah 

blackbox. Metode ujicoba blackbox memfokuskan pada keperluan 

fungsional dari software. 

 

2) Implementasi Sistem 

Implementasi sistem adalah tahap penerapan sistem yang akan 

dilakukan jika sistem disetujui termasuk program yang telah dibuat 

pada tahap perancangan sistem agar siap untuk dioperasikan. 

Implementasi sistem adalah cara / pendekatan yang digunakan untuk 

meningkatkan efisien dan efektivitas serta kemudahan operasional 

yang dijalankan oleh pemakai yang akan mengoperasikan aplikasi 

tersebut. 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan penelitian 

Tujuan dari pembuatan sistem informasi Pengolahan Data UMKM dalam 

berbasis komputer melalui skripsi ini adalah untuk  : menghasilkan Data UMKM 

yang akurat. 

 

 

 



1.5.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Dengan adanya sistem ini maka perhitungan pada Data UMKM lebih akurat 

dan efisien. 

b. Dapat memperluas wawasan sekaligus menambah pengalaman tentang 

bagaimana merancang suatu sistem informasi pengolahan Data UMKM. 

c. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian 

dengan judul penelitian yang sama di masa yang akan datang.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap pelaksanaan 

yang disusun dalam beberapa bab sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan 

penelitian. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka tentang teori-teori yang 

mendukung judul , serta penjelasan tentang tools/software yang 

digunakan untuk pembuatan aplikasi sistem informasi. 

 

BAB III : PENGELOLAAN PROYEK 

Dalam bab ini berisi uraian secara rinci tentang pengelolaan proyek 

dan rencana manajemen proyek. 

 

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini  menjelaskan  tentang struktur  organisasi, analisis masalah 

sistem berjalan, analisa hasil solusi dan analisa kebutuhan sistem 

usulan.  



BAB  V :   PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat 

diberikan yang berhubungan dengan penelitian.  

 


