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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

 Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini semua  instansi baik 

pemerintah atau swasta dituntut dapat menyesuaikan  dengan perkembangan 

teknologi supaya informasi dapat diperoleh secara tepat, cepat, dan akurat. 

Instansi pada suatu Pemerintahan pada saat ini sudah banyak menggunakan 

informasi yang didukung dengan sistem komputer, maka kontrol dan audit atas 

komputer sangat dibutuhkan untuk menjaga integritas data suatu instansi serta 

meningkatkan efektifitas dan efisien kerja. Bila sistem komputer dalam 

memproses data pada suatu instansi dan tidak dikontrol dengan baik, maka dapat 

terjadi penyalahgunaan Dana oleh pihak yang tidak bertangggung jawab. Suatu 

instansi akan terlihat lebih terorganisasi jika menggunakan sistem informasi 

dalam melakukan semua kegiatan Pemerintahan. 

 Di sebuah instansi pemerintahan khususnya Dinas Pekerjaan Umum 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan Sistem  Informasi 

pengelolaan Administrasi Dana APBD Pada Bidang Bina Marga dengan  

Metodelogi Berorientasi Objek karena sistem informasi pengelolaan Administrasi 

Dana APBD merupakan sebuah sistem yang memproses pembayaran suatu 

pekerjaan kepada Kontraktor (Pihak ke Tiga)  guna menghasilkan suatu informasi 

yang tepat. Adanya sistem  informasi pengelolaan Administrasi Dana APBD Pada 

bidang Bina Marga  akan menghasilkan informasi pengelolaan Administrasi Dana 

APBD yang cepat dan akurat. Cepat berarti akan menghasilkan informasi 

pengelolaan Administrasi Dana APBD tepat  waktu. Dan akurat berarti informasi 

pengelolaan Dana APBD yang dihasilkan dapat mengurangi  kesalahan. Salah 

satu informasi pengelolaan Dana APBD yaitu sistem informasi pembayaran pada 

kontraktor.  Sistem informasi pengelolaan Dana APBD merupakan faktor yang  

menentukan atas pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas  

tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Oleh karena itu sistem  

informasi pengelolaan Dana APBD  yang terdapat dalam instansi pemerintahan 
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khususnya Dinas Pekerjaan Umum sangat berperan penting dalam pengolahan 

informasi  pengeluaran yang  dikeluarkan pemerintah  yang dapat menghasilkan 

pengelolaan Administrasi Dana APBD Pada bidang bina marga yang dibutuhkan 

kontraktor sebagai pembayaran atas suatu pekerjaan atau proyek dan acuan 

pengambilan keputusan dalam  membangun suatu daerah.  

  Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang penulis  temukan di tempat  

tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul   ” Analisis Dan 

Perancangan Sistem  Informasi Pengelolaan Administrasi Dana APBD Pada 

Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum  Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Dengan  Metodelogi Berorientasi Objek”. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

 Masalah yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung pada bagian Tata Usaha selama ini yaitu : 

a.    Bagaimana menggunakan sistem yang masih manual menjadi 

terkomputerisasi. 

b.   Bagaiamana proses pembayaran kepada kontraktor bisa sampai lebih cepat 

pada instansi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

c.   Bagaimana mengurangi resiko kesalahan dan kehilangan data dalam 

proses pengajuan pembayaran. 

1.3 Ruang Lingkup 

 Pembatasan sistem yang di buat di batasi pada: 

 a. Ruang lingkup analisa dan perancangan sistem informasi pengelolaan 

administrasi dana APBD hanya meliputi kegiatan bidang Bina Marga 

Di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 b. Anggaran yang tersedia untuk setiap kegiatan/proyek 

 c. Rekapitulasi rincian biaya anggaran 
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1.4 Metode Penelitian 

 a.  Penelitian Kepustakaan  

Penelitiaan kepustakaan (library research) yaitu teknik pengumpulan 

data dengan cara mempelajari, mengkaji dan memahami sumbersumber 

data yang ada pada beberapa buku yang terkait dalam penelitian.   

b.  Penelitian Lapangan  

Metode Penelitian menjelaskan bahwa: “penelitian lapangan yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat 

yang menjadi objek penelitian”. Peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan teknik:  

1.  Wawancara (Interview)  

Wawancara (interview), menurut Moh. Nazir dalam bukunya 

(2005:196) yang berjudul Metode Penelitian menjelaskan bahwa: 

Wawancara (interview) yaitu proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan  interview 

guide (panduan wawancara).  

 2.  Pengamatan (Observation)  

Pengamatan (Observation), menurut Moh. Nazir dalam bukunya 

(2005:196) yang berjudul Metode Penelitian, menjelaskan bahwa: 

Pengamatan (Observation) yaitu suatu cara untuk mendapatkan data 

dengan mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung di 

perusahaan, kemudian hasil pengamatan dicatat dan di analisa.  

3.  Penelitian Dokumen  

Pengumpulan data melalui staf administrasi serta dokumen yang 

terkait pada sistem yang memproses pembayaran suatu pekerjaan 

kepada Kontraktor (Pihak ke Tiga)  dana APBD pada bidang bina 

marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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c. Analisa Sistem 

   Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu menganalisa sistem yang 

ada yaitu mempelajari dan mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh 

sistem yang ada. Mensfesipikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan 

masukan yang digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan 

dan keluaran yang dihasilkan. 

  Adapun tahap-tahapan pada analisa sistem yaitu : 

1. Activity Diagram 

Dalam tahap awal ini, activity diagram berjalan digunakan untuk 

memodelkan alur kerja atau workflow sebuah bisnis dan urutan 

aktifitas di dalam suatu proses. 

  2. Use Case Diagram 

Dalam tahap ini, use case diagram digunakan untuk menjelaskan 

manfaat sistem yang berjalan jika dilihat menurut pandangan orang 

yang berada diluar sistem atau actor. 

3. Analisa Keluaran 

 Dalam Tahap ini, analisa keluaran untuk mengetahui dokumen – 

dokumen  apa  saja yang   digunakan sebagai keluaran dari 

pengolahan sistem berjalan yang menghasilkan keluaran 

4. Analisa Masukan 

 Dalam Tahap ini, analisa masukan merupakan penjelasan dari 

masukan (input) yang dibutuhkan oleh sistem yang ada. 

5. Analisa Kebutuhan 

 Dalam Tahap ini, hasil analisa dan uraian umum mengenai sistem 

yang sedang berjalan maka dapat diidentifikasikan kekurangan yang 

ada. 

6. Use case description berjalan 

 Dalam tahap ini, use casedescription digunakan untuk 

mendeskripsikan secara rinci mengenai use case diagram. 
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 d.  Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah tahap merancang secara rinci berdasarkan 

hasil analisa yang ada, sehingga menghasilkan model sistem yang baru 

yang diusulkan, dengan disertai rancangan database dan sfesifikasi 

program. Dimana metode yang digunakan adalah metode perancangan 

berorientasi objek. 

Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem ini antara lain 

sama dengan tahap analisa sistem dan ditambah sebagai berikut : 

  1. ERD (Entity relationship diagram) 

Entity Relationship diagram digunakan untuk menggambarkan 

hubungan antara data store yang ada dalam diagram arus data. 

  2. LRS (Logical record structure) 

LRS terdiri dari link-link diantara tipe record. Link ini menunjukan 

arah dari satu tipe record lain. 

  3. Normalisasi  

Untuk mengorganisasikan file dengan menghasilkan group elemen 

yang berluang atau sebuah langkah atau proses untuk 

menyederhanakan hubungan elemen data di dalam tuple (record) 

dapat dilakukan dengan cara normalisasi. 

  4. Sequence Diagram 

Menggambarkan interaksi antar objek didalam dan disekitar sistem 

(termasuk penggunaan, display,dan sebagainya) berupa message 

yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas 

dimensi vertical (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang 

terkait). 

  5. Class Diagram 

Kelas (inherirance,aggregation dan association) dan penjelasan detail 

tiap kelas (method/function/behavior dan attribute/property). 

  6. Tampilan Layar 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini diharapkan : 

 1.  Bagi Penulis Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan 

pemahaman lebih mendalam bagi penulis mengenai perancangan sistem 

pengelolaan administrasi dana APBD pada bidang bina marga Dinas 

Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

 2. Mempermudah dan mepercepat proses pembayaran suatu pekerjaan 

kepada Kontraktor (Pihak ke Tiga) sehingga tidak memakan waktu yang 

lama karena data sudah tersimpan di dalam server. 

3. Menyediakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dengan tepat dan 

akurat. 

4. Meningkatkan efektifitas dalam pembayaran kepada kontraktor sesuai 

dengan jangka waktu yang ditentukan dalam  kontrak. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

  Bab I : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, 

ruang Lingkup, metode penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.   

  Bab II : LANDASAN TEORI 

Pembahasan tentang teori-teori, landasan teori tentang 

analisa dan perencanaan sistem berorientasi objek serta teori 

pendukung lainnya yang digunakan untuk menjadi pedoman 

sesuai dengan topik yang dibahas. 

 Bab III : PENGELOLAAN PROYEK 

     Pada bab ini membahas mengenai Ruang Lingkup ( Scope ) 

Proyek, Tujuan, Project Execution Plan, Penjadwalan 

Proyek, Rencana Anggaran Biaya, Responsibility 

Assigment Matrix ( RAM ), Analisa Resiko ( Project Risk ) 

dan Rencana Rapat ( Meeting Plan ) pada Bidang Bina 

Marga Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kep. Babel 
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 BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

     Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum Dinas 

Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

mengenai sejarah umum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, visi, misi, struktur organisasi, 

tugas dan fungsinya Bidang Bina Marga yang sedang 

berjalan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung, analisa proses pada sistem yang berjalan, 

analisa keluaran pada sistem berjalan, analisa masukan 

pada sistem yang berjalan, identifikasi kebutuhan pada 

sistem berjalan, package diagram, use case 

diagram,deskripsi use case, rancangan proses, rancangan 

basis data, rancangan antar muka, rancangan layar, 

sequence diagram, rancangan class diagram, rancangan 

class diagram. 

 BAB V : PENUTUP 

     Berisi kesimpulan serta saran-saran atas apa yang telah 

penulis bahas pada bab-bab sebelumnya.  

 


