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BAB I                                                                                 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan perkembangan zaman, kebutuhan akan informasi yang cepat dan 

tepat sangat diperlukan oleh setiap orang. Salah satu sumber informasi yang tepat 

dan tepat adalah website. Situs web atau sering disingkat dengan istilah situs adalah 

halaman web yang dimiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan 

berkas – berkas gambar, video, atau jenis – jenis berkas lainnya. Hampir semua 

orang telah memanfaatkan website untuk kepentingan masing – masing mulai dari 

urusan pribadi sampai urusan bisnis.  Informasi yang cepat dan tepat untuk 

menyajikan data – data yang lengkap dan akurat sangat dibutuhkan oleh sebuah 

instansi, organisasi ataupun perusahaan maupun instansi pemerintahan sebab 

dengan informasi yang diperoleh itulah seorang pimpinan dapat segera mengambil 

kebijakan untuk kelangsungan dari instansi, organisasi atau perusahaan.  

Sebagai salah satu bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka, Bagian 

Keuangan dan Aset memiliki peranan penting dalam pengeloaan anggaran dan juga 

Pembangunan sistem informasi dalam pemerintahan merupakan hal yang 

penting untuk dilakukan guna membantu pengembangan infrastruktur dan sistem 

informasi pemerintahan yang lebih terpusat.  Hal ini sudah selayaknya dilakukan 

oleh pemerintah agar dapat menunjang kelancaran proses pelaporan dalam 

manajemen aset. Keluar masuknya data merupakan hal penting yang harus 

dilakukan dengan baik. Untuk memudahkan pelaporan ini langkah terbaik yang 

dilakukan adalah dengan menggunakan sistem terkomputerisasi. Teknologi telah 

memberikan kemudahan bagi kita di kehidupan ini. Hampir setiap aspek kehidupan 

sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi. Beberapa fasilitas teknologi 

dimanfaatkan untuk mempermudah komunikasi atau untuk mendapatkan informasi. 

Kemajuan teknologi informasi tidak dapat dilepaskan dari bidang pemerintahan. 

Adanya kemajuan teknologi memungkinkan untuk bisa mengakses informasi 

dimana - mana. 
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Berdasarkan latar belakang di atas dapat didentifikasi beberapa masalah 

diantaranya :  

1. Bagaimana cara mengatasi proses pengaksesan informasi mengenai laporan 

pendapatan daerah yang dilakukan oleh Bagian Keuangan dan Aset Daerah 

Setda Kabupaten Bangka yang masih kurang efektif dan efisien? 

2. Bagaimana cara mengatasi proses input data yang masih dilakukan secara 

konvensional? 

3. Apakah sistem informasi berbasis web diperlukan dalam proses pelaporan 

pendapatan daerah di Bagian Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten 

Bangka?  

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Perancangan sistem informasi pelaporan penerimaan daerah pada Bagian 

Keuangan dan Aset Setda Kabupaten Bangka. 

2. Sistem yang akan dibangun ini hanya dapat dikelola oleh administrator 

(staff bagian keuangan dan aset). 

pelaporan pendapatan bagian lain dari Setda Kabupaten Bangka dalam setiap sewa 

aset milik pemerintah daerah yang sedang berjalan. Selama ini semua proses 

penyampaian atau pelaporan informasi penerimaan tersebut masih dilakukan 

secara konvensional, dengan kata lain bahwa proses pelaporan tersebut hanya dapat 

dilakukan apabila staf bagian keuangan berada di tempat. Selain itu hal yang 

dialami dalam pelaporan penerimaan keuangan tersebut dokumen yang telah 

disiapkan sebelumnya harus di copy terlebih dahulu untuk dijadikan arsip sehingga 

terdapat pemborosan biaya yang menjadikan cara konvensional tersebut kurang 

efektif dan efisien. Oleh karena itu, melihat masalah yang terjadi peneliti ingin 

mengangkat masalah ini kedalam suatu topik pembahasan yang berjudul 

“SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PENERIMAAN DAERAH 

BERBASIS WEB STUDI KASUS BAGIAN KEUANGAN DAN ASET 

SETDA KABUPATEN BANGKA”. 

1.2 Rumusan Masalah 
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3. Sistem ini difokuskan pada penginputan meliputi data aset yang dilaporkan, 

dan hasil retribusi dari sewa aset tersebut hanya dapat dilakukan oleh 

bendahara penerimaan yang ada di Setda Kabupaten Bangka.  

4. Pengaksesan informasi mengenai data penerimaan daerah hanya dapat 

dilakukan oleh bendahara penerimaan Setda Kabupaten Bangka dengan 

menggunakan username berupa nomor username dan password. 

5. Pengelolahan data penerimaan daerah akan dibagi sesuai dengan tahun 

anggaran.  

6. Output yang dapat dihasilkan oleh sistem mencangkup data penerimaan 

daerah yang telah terkomputerisasi.  

1.4 Metode Penelitian 

Metode Penelitian terdiri dari Model Penelitian, Analisa Sistem dan 

Perancangan Sistem. 

1.4.1 Model Penelitian 

Model penelitian yang digunakan pada perancangan sistem ini adalah model 

Waterfall. Penggunaan metode ini dikarenakan penulis akan lebih mudah dalam 

merancang sistem yang diinginkan dan dapat diterima oleh user. 

1.4.2 Analisa Sistem 

Analisa Sistem adalah suatu kegiatan yan dilakukan dalam ranka 

mengumpulkan dan menginterpretasikan fakta, permasalahan dan penggunaan 

informasi yang direkomendasikan untuk memperbaiki sistem. 

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan analisa object 

oriented. Pendekatan object oriented dilengkapi dengan alat-alat teknik 

pengembanan sistem yang hasil akhirnya akan didapat sistem yang object oriented 

yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. Kegiatan yang dilakukan pada 

tahap ini adalah : 

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

dikerjakan oleh sistem yang ada. 

2. Menspesifikasi sistem, yaitu menspesifikasi masukan yang digunakan, 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan. 
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Adapun tahap-tahap dalam analisa sistem antara lain : 

1. Activity Diagram 

Menggambarkan alur kerja dalam sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas 

dalam suatu proses. 

2. Class Diagram 

Class diagram merupakan kumpulan objek-objek yang mempunyai atribut 

dan metode yang sama. Class diagram digunakan untuk membantu dalam 

visualisasi struktur kelas-kelas dari suatu sistem daan hubungan antar kelas 

dan penjelasan detail tiap kelas. 

3. Use Case Diagram 

Use Case Diagram gigunakan untuk Menjelaskan manfaat sistem jika 

dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor. Use 

Case Diagram juga merupakan deskripsi fungsi sistem yang akan 

dikembangkan. 

4. Use Case Description 

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai Use Case Diagram. 

1.4.3 Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci berdasarkan 

hasil analisa yang ada, sehingga menghasilkan model sistem baru, dengan disertai 

rancangan database dan spesifikasi program.  

1. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity relationship diagram digunakan untuk menganalisa data dan 

menggambarkan hubungan antara data yang saling berhubungan. 

Komponen-komponen ERD adalah Entitas, Relasi, Atribut, dan 

Cardinality. 

2. Logical Record Structure (LRS) 

Logical record structure berasal dari setiap entity yang diubah ke dalam 

bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak dan atribut 

berada didalam kotak. 
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3. Tabel Relasi 

Adalah sebuah tabel yang berisi informsi mengenai sebuah entitas. Setiap 

tabel harus memiliki paling tidak satu (1) key, dimana sebuah key 

merupakan bagian dari kelompok atribut yang memberikan nilai yang unik 

didalam sebuah tabel. 

4. Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi Basis Data di gunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada 

pada model konseptual secara detail. 

5. Rancangan Dokumen Masukan 

Rancangan masukan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai 

masukan dari sebuah sistem yang diusulkan. Data yang telah diolah menjadi 

informasi pada sistem ini memiliki berbagai masukan sesuai dengan 

penggunaan sistem. 

6. Rancangan Dokumen Keluaran 

Rancangan keluaran ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai 

keluaran dari sebuah sistem yang diusulkan. Data yang telah diolah menjadi 

informasi pada sistem ini memiliki berbagai keluaran sesuai dengan 

penggunaan sistem. 

7. Rancangan Layar Program 

Rancangan tampilan merupakan bentuk tampilan sistem layar komputer 

sebagai antar muka dengan pemakai yang akan dihasilkan dari sistem yang 

dirancang. 

8. Sequence.Diagram 

Sequence Diagram untuk menggambarkan interaksi antar obyek di dalam 

dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa 

message yang di gambarkan terhadap waktu. 

9. Class Diagram 

Class Diagram digunakan untuk memodelkan static structure dari sistem 

informasi. 
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1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan adalah suatu usaha yang ingin dicapai dari awal terfokusnya. 

Sedangkan manfaat adalah hasil yang didapatkan setelah tujuan itu tercapai. 

Adapun Tujuan dan manfaat dilakukannya penulisan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

1.5.1 Tujuan 

 Berikut ini adalah beberapa tujuan dari perancangan sistem informasi 

pengelolaan penerimaan daerah pada Bagian Keuangan dan Aset Setda Kabupaten 

Bangka , yaitu : 

1. Dengan adanya komputerisasi akan mempermudah pihak Setda dalam hal 

pengolahan data ataupun dalam melakukan pencarian data-data penerimaan 

daerah yang dibutuhkan dalam waktu singkat. 

2. Mempermudah pihak Setda untuk memantau setiap transaksi keuangan 

yang telah dilakukan. 

3. Mempermudah dalam pembuatan laporan baik laporan keuangan ataupun 

laporan-laporan lainnya yang berhubungan dengan penerimaan daerah, 

sehingga laporan data penerimaan daerah akan lebih tepat waktu tanpa harus 

membuang waktu.  

1.5.2 Manfaat 

 Berikut ini adalah beberapa manfaat dari perancangan sistem informasi 

pengelolaan penerimaan daerah pada Bagian Keuangan dan Aset Setda Kabupaten 

Bangka, yaitu : 

1. Media penyimpanan arsip yang digunakan lebih baik dan aman 

dibandingkan media penyimpanan arsip secara konvensional. 

2. Dengan adanya sistem ini, maka pencatatan dan perhitungan pada proses 

pengelolaan penerimaan daerah akan lebih akurat. 

3. Memberikan laporan perkembangan penerimaan daerah dalam proses 

pembangunan yang sedang berlangsung. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

BAB ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

maslah, metode penelitian, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

BAB ini berisi Konsep dasar sistem, Konsep dasar informasi, 

Konsep dasar sistem informasi, Sistem informasi pengelolaan, 

analisa dan perancangan sistem dengan metodologi berorientasi 

objek, perangkat lunak yang digunakan, teori pendukung, analisa 

berorientasi objek, use case diagram, activity diagram, sequence 

diagram, class diagram, package diagram, perancangan berorientasi 

objek, Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft Access 2007, 

Microsoft Visio 2007 dan Rational Rose Enterprise Edition, teori 

manajemen proyek IT. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

BAB ini berisi tentang 3 bagian utama yaitu model pengembangan 

perangkat lunak, metode penelitian, dan tools (alat bantu dalam 

analisis dan merancang sistem informasi). 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB ini berisi tentang profil organisasi, analisa proses bisnis,  

activity diagram, analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi 

kebutuhan, package diagram, use case diagram, dan deskripsi use 

case. Sedangkan rancangan sistem berisi tentang entitiy relationship 

diagram (ERD), logical record structure (LRS) , dan spesifikasi 

basis data. Rancangan antar muka yang terdiri dari rancangan 

keluaran, rancangan masukan, rancangan dialog layar, sequence 

diagram, class diagram, dan deployment diagram. 
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BAB V  PENUTUP 

BAB ini kesimpulan dari hasil analisa dan perancangan sistem serta 

saran yang dapat dilakukan untuk menghasilkan sistem informasi 

pengelolaan data pelaporan yang cepat, tepat, akurat dan optimal 

dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


