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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

KIR dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KKBI) memiliki arti

melakukan pengecekan kendaraan, KIR sendiri bukanlah sebuah singkatan

melainkan sebuah kata yang memiliki arti, dan pada Dinas Perhubungan KIR

merupakan serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian

kendaraan bermotor seperti truk, pikup, angkot, bus, dan kendaraan khusus dalam

rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Oleh karena itu,

pada Dinas Perhubungan melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor dan

mengeluarkan izin layak operasi, sehingga dapat meminimalkan terjadinya

kecelakaan akibat kendaraan bermotor yang tidak layak beroperasi tapi masih

beroperasi.

Memperoleh sertifikat izin KIR bukan perkara mudah, pemilik kendaraan

bermotor harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan

seperti KTP, BPKB, STNK, NPWP, dan memiliki izin trayek untuk angkutan

tertentu. Karena sebelum melakukan pengujian kendaraan bermotor harus melalui

tahapan demi tahapan demi mendapat surat izin layak operasi. Izin KIR memiliki

masa berlaku selama 6 bulan dan harus melakukan perpanjangan izin sebelum

masa berlaku berkala habis.

Dalam melakukan kegiatannya, kantor ini masih menggunakan proses

yang melibatkan banyaknya penggunaan kertas saat mendata. Pengguna sering-

kali harus membongkar berkas-berkas serta ada berkas yang dibuat berulang kali.

Hal tersebut tentu membuat pemborosan akibat terlalu banyaknya membuang

kertas dan lamanya proses pencarian data.

Dengan adanya masalah yang dihadapi oleh UPTD BALAI PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR KAB.BANGKA tersebut, maka dibutuhkan sebuah

sistem berorientasi objek.Hal ini sangat penting karena suatu aplikasi ini dapat

membantu penyimpanan data agar lebih tersusun dan mudah untuk dicari.Selain

itu, dengan menggunakan aplikasi ini dapat mengurangi limbah kertas dan
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pengeluaran. Maka diperlukan sebuah program aplikasi yang mendukung proses

pendataan serta pengolahan data pada UPTD BALAI PENGUJIAN KENDRAAN

BERMOTORKAB.BANGKA untuk dijadikan bahan Skripsi dengan judul:

“Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data dalam

Pengujian Kendaraan Bermotor pada UPTD BALAI PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR KAB.BANGKA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah

diajukan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitiian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana membuat sistem aplikasi pengolahan data dalam pengujian

kendaraan ?

2. Bagaimana merancang aplikasi pengolahan data pada UPTD BALAI

PENGUJIANKENDARAAN BERMOTOR KAB.BANGKA ?

3. Bagaimana penerapan konsep Sekuensial linier (sequential linear)pada

Sistem Informasi Pengolahan Data dalam Pengujian Kendaraan ?

4. Bagaimana pengujian sistem aplikasi pengolahan data berbasis objek pada

UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KAB.BANGKA

untuk memudahkan pegawai ?

1.3. Masalah

Terdapat beberapa masalah yang terjadi pada pengujian kendaraan bermotor,

dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah terdapat beberapa masalah

yanng terjadi, antara lain :

1. Penyimpanan berkas data pemilik pengujian kendaraan bermotor  yang masih

menggunakan lemari untuk menyimpan.

2. Banyaknya penggunaan kertas dalam pemuatan isi daftar pengujian, data

pemilik kendaraan, dan biaya anggaran yang digunakan untuk membeli

kertas.
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3. Sulitnya mencari data pemilik kendaraan pada saat pengujian kendaraan

bermotor dikarenakan data yang ada pada UPTD masih di simpan dalam

bentuk kertas.

4. Sering terjadinya penduplikatan pada data pemilik kendaraan dikarenakan

banyaknya data yang menumpuk dan tempat penyimpanan yang masih berupa

lemari dan kurang rapi.

1.4. Batasan Masalah

Permasalahan yang tercakup tidak berkembang terlalu jauh, atau

menyimpang terlalu jauh dari tujuannya dan tidak mengurangi efektifitas

pemecahannya. Maka ruang lingkup batasan masalah ini sebagai berikut :

1. Sistem informasi yang dibuat meliputi sistem pengolahan data dalam

pengujian kendaraan

2. Sistem ini hanya dibuat untuk mempermudah pekerjaan pada saat pengolahan

data para pegawai UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BEROTOR

KAB.BANGKA

3. Sistem yang dibuat bisa untuk diakses oleh semua bagian administrasi untuk

memudahkan pendataan

4. Model yang digunakan dalam perancangan sistem ini menggunakan model

Sekuensial linier (sequential linear)

5. Metode yang digunakan dalam perancangan sistem ini menggunakan metode

Berorientasi Objek

6. Tools yang digunakan dalam perancangan sistem ini menggunakan UML

1.5. Metode Penelitian

Penulis menggunakan Model, Metode, dan Tools dalam penelitian ini, sebagai

berikut :

1.5.1. Model Perancangan Sistem

Model perancangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan model Sekuensial Linier (sequential linear) yang terdiri dari 4

tahap, yaitu : Tahap Analisis, Desain, Pengodean, dan Tahap Pengujian.
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1.5.2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode berorientasi objek dalam penelitian ini.

1.5.3. Tools/Alat Bantu

Dalam merancang sistem pada penelitian ini penulis menggunakan Tools

UML (Unified Modeling Language). Penulis menggunakan 5 Diagram dalam

Tools UML (Unified Modeling Language), yaitu : Activity Diagram, Use Case

Diagram,package diagram, Class Diagram, dan Sequence Diagram.

1.6. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki manfaat dan tujuan yang jelas.

Adapun manfaat dan tujuan dari penelitian ini yaitu :

1.6.1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapat oleh tempat riset (UPTD Balai Pengujian

Kendaraan Bermotor) adalah :

1. Mempermudah mencari berkas data keterangan pemilik kendaraan yang

menguji kendaraannya.

2. Tidak harus bersusah payah menulis semua data keterangan pemilik dan

kendaraannya dalam sebuah kertas yang banyak.

Selain bagi tempat riset (UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor),

masyarakat sebagai konsumen yang menjadi priotas pun memiliki beberapa

manfaat, antara lain :

1. Tidak memakan banyaknya waktu pada saat menunggu administrasi

mengisi semua form pada kertas dengan tangan.

2. Tidak harus mengisi form keterangan pemilik kendaraan apabila dokumen

yang sudah pernah ada hilang atau terselip akibat banyaknya dokumenyang

bertumpuk di dalam lemari.

1.6.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :



5

1. Menghasilkan rancangan sistem informasi pengolahan data dalam pengujian

kendaraan yang berbasis Desktop.

2. Mengurangi limbah kertas serta pengeluaran anggaran

3. Mempermudah mencari data pemilik kendaraan pada saat pengujian

kendaraan bermotor dikarenakan data yang ada pada bentuk kertas di ubah ke

dalam bentuk file

4. Mengurangi terjadinya penduplikatan pada data pemilik kendaraan dengan

memasukkan semua data yang sebelumnya ada di lemari ke dalamsebuah

laptop atau komputer.

1.7. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini menggunakan kerangka pembahasan yang terbentuk

dalam susunan Bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan

Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Metode Penelitian,

dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini di uraikan  mengenai teori KIR, Metodesekuensial linier

(sequential linear), Penjelasan Analisis Berorientasi Objek, Serta Tools (Alat

Bantu) UML.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelsan mengenai model penembangan perangkat lunak

berupa model sekuensial linier (sequential linear), metode penelitian yang berupa

metode berorientasi objek, dengan alat bantu pengembangan sistem berupa

UML(Unified Modelling Languange).
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BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dari struktur organisasi, jabaran tugas dan

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis

kebutuhan sistemusulan, analisis sistem, perancangan sistem analisis hingga

perancangan aplikasi,beserta model sekuensial linier (sequential linear),

metodeberorientasi objek, dan alat bantu (Tools) yang digunakan UML (Unified

Modelling Languange),dengan sistem informasi berbasis desktop yang

menggunakan (activity diagram, usecase diagram, package diagram,

class diagram dan sequence diagram) .

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis hanya memberikan kesimpulan serta saran dari hasil

penelitian yang penulis lakukan.


