
 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Mandiri adalah lembaga usaha 

yang dibangun oleh pemerintah desa serta masyarakat sebagai bentuk 

pemberdayaan ekonomi tingkat desa berdasarkan peraturan UU Nomor 6 Tahun 

2014 di desa Jada Bahrin kecamatan Merawang, Pangkalpinang. BUMDes Bina 

Mandiri memiliki progres kerja yang mencangkup usaha-usaha kecil yang ada 

didesa. Unit BUMDes Bina Mandiri desa Jada Bahrin memiliki 4 (empat) jenis unit 

yang dikelola yang terdiri dari unit Sarana Penyediaan Air Masyarakat (SPAM), 

unit Perkebunan, unit Jasa Sewa Mobil dan unit Penyediaan Tabung Gas sebagai 

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa.  

Desa Jada Bahrin memiliki penduduk sekitar -+300 kartu keluarga (KK) 

dengan geografis yang lumayan susah mendapatkan sumber air bersih sehingga 

Sarana Penyedia Air Masyarakat (SPAM) berperan penting dalam kehidupan 

sehari-hari di desa Jada Bahrin. Sekarang pelanggan SPAM sudah mencapai 260 

Skala Rumah (SR) dan diatur oleh petugas 2 orang yaitu kepala unit dan anggota 

nya. Sarana Penyedia Air Masyarakat (SPAM) ini memiliki 2 layanan untuk 

pelanggan yaitu layanan Pasang Baru dan layanan Pengaduan Keluhan. SPAM juga 

memiliki 2 golongan untuk pemasangannya yaitu golongan khusus rumah tangga 

dan khusus tempat umum seperti sekolah, mesjid, TPA (Tempat Pembelajaran Al-

Qur’an dan tempat umum lainnya. Untuk tempat umum biasanya layanan SPAM 

dihitung gratis. SPAM Bina Mandiri lebih banyak yang digunakan untuk golongan 

rumah tangga karena digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan berbayar. Untuk 

peralatan SPAM nya pihak BUMDes juga menyediakan stok alat yang digunakan 

untuk pasang baru sehingga nanti jika melakukan pemasangan pelanggan akan 

membayar biaya pemasangan dan biaya alat yang dibeli dari BUMDes.  
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Untuk Layanan Pasang Baru masyarakat bisa melakukan pendaftaran 

dengan mengajukan permohonan pasang baru ke Kantor BUMDes dengan 

membawa  fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan 

pelanggan yang mendaftar akan menunggu petugas untuk survei datang kerumah. 

Kemudian pertugas SPAM akan melakukan survei kerumah pelanggan melihat 

kondisi lapangan dan menanyakan kepada pelanggan tentang teknis 

pemasangannya, memberitahukan biayanya dan menentukan tanggal pemasangan.  

Jika selesai survei dan persiapan telah dilakukan petugas akan melakukan 

pemasangan SPAM dan melakukan penyambungan air dari sumber air didesa. 

Setelah selesai pemasangan pelanggan akan membayar biaya pasang baru lalu 

diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran untuk pasang baru dan akan 

mendapatkan tagihan rekening air setiap bulannya sesuai pemakaian debit air yang 

digunakan selama sebulan.  

Untuk proses pencatatan tagihannya dilakukan sebulan sekali. Petugas akan 

datang kesetiap rumah pelanggan untuk melakukan pencatatan tagihan untuk 

direkap dan dihitung kedalam microsoft excel dengan tagihan tarif beban 

Rp.14.000,- serta jumlah pemakaian per m3/bulan dikalikan dengan harga 

Rp.2.500,-. Kemudian setelah tagihan direkap petugas akan datang lagi kerumah 

pelanggan untuk memungut tagihan lalu pelanggan akan menerima bukti tagihan 

untuk melakukan pembayaran. Kemudian petugas akan membuat laporan dari unit 

SPAM setiap bulan yang akan dilaporkan kepada Direktur untuk melihat 

pendapatan dari unit usaha SPAM. Untuk layanan pengaduan keluhan pelanggan 

bisa langsung menghubungi petugas SPAM dengan cara datang ke Kantor 

BUMDes ataupun menghubungi via telepon dan dicatat dikertas. Setelah itu 

petugas akan kelokasi untuk melakukan perbaikan dan keluhan akan direkap dalam 

file dokumen. 

Dari proses bisnis SPAM yang telah diuraikan diatas terdapat masalah 

dalam pencacatan tagihannya walaupun sudah menggunakan microsoft excel tetap 

saja penyimpanan datanya menghasilkan banyak  file karena pencatatan dilakukan 

rutin perbulan dan disimpan berkali-kali tidak tersimpan dalam satu database 



 

3 
 

sehingga memungkinkan adanya redudansi data maupun kesalahan pencatatan dan 

perhitungan meteran serta memungkinkan file mudah terhapus jika ada kerusakan 

pada laptop atau kesalahan lainnya. Masih memanfaatkan media hardcopy dalam 

penyampaian informasi tagihan kepada pelanggan sehingga menyebabkan 

pemborosan kertas dan informasi sulit diakses secara langsung karena belum 

memanfaatkan sistem informasi terintegrasi database. Maka dari itu penulis 

mengangkat masalah bagaimana agar proses layanan SPAM dari segi pencacatan 

tagihannya bisa menggunakan sistem terintegrasi dan berbasis website agar 

pencatatan tagihannya lebih efisien serta bisa membuat laporan setiap bulan 

menjadi lebih mudah. 

Dari masalah yang terjadi untuk mempermudah tugas dari BUMDes unit 

SPAM dan meningkatkan layanan untuk masyarakat maka sistem di BUMDes 

SPAM membutuhkan pembaruan sistem informasi dari sistem yang masih 

konvensional menjadi sistem informasi layanan SPAM di BUMDes Jada Bahrin 

berbasis website dengan menggunakan metode pengembangan sistem informasi 

yaitu Model Rapid Application Development (RAD). Karena model Rapid 

Application Development (RAD) masalah mudah diatasi jika terjadi perubahan 

dalam tahap pengembangan sistem dan jika kondisi user tidak memahami 

kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan sehingga apabila terjadi perubahan 

tidak perlu mengulang tahapannya dari awal dan cocok untuk proyek kecil yang 

membutuhkan waktu pengembangan yang lebih singkat serta tahapannya lebih 

sedikit. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

menulis rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem agar pelanggan bisa melakukan 

pendaftaran secara online ? 
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2. Bagaimana merancang sistem informasi layanan pencatatan tagihan 

SPAM di BUMDes desa Jada Bahrin berbasis website agar bagian unit 

SPAM bisa melakukan tugasnya dengan mudah dan cepat ? 

3. Bagaimana merancang sistem yang bisa menghasilkan laporan tagihan 

yang rinci setiap bulan ? 

1.3. Batasan Masalah 

Sistem Informasi Layanan SPAM BUMDes desa Jada Bahrin ini 

dimaksudkan untuk memudahkan patugas dalam melakukan pencatatan tagihan dan 

memudahkan pelanggan dalam melakukan pendaftaran serta melihat informasi 

tagihannya. Untuk itu perlu diberikan batasan masalah agar fokus sistem ini tidak 

melenceng dari pokok pembahasan yang akan dibuat sehingga tugas dan fungsi 

sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

Adapun yang dapat dilakukan sistem ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada BUMDes Bina Mandiri desa Jada 

Bahrin khusus unit SPAM. 

2. Sistem informasi layanan SPAM akan dirancang berbasis website. 

3. Petugas SPAM dapat menambah, menyimpan, mengedit dan 

menghapus seluruh data. 

4. Pelanggan bisa melakukan pendaftaran melalui website. 

5. Sistem informasi layanan SPAM bisa menampilkan informasi terkait 

data pelanggan. 

6. Sistem informasi layanan SPAM bisa melakukan pencatatan tagihan 

dan menghasilkan laporan tagihan setiap bulan. 

7. Sistem informasi layanan SPAM difokuskan membahas tentang proses 

pendaftaran, informasi tagihan rekening air, pengolahan data tagihan 

pelanggan yang dilakukan oleh sistem untuk penambahan lainnya akan 

dilakukan jika ada pengembangan sistem selanjutnya dikarenakan 

waktu yang singkat dalam pembuatannya. 
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Adapun yang belum bisa dilakukan sistem ini yaitu : 

1. Sistem informasi layanan SPAM belum bisa melakukan pembayaran 

secara online dikarenakan kemampuan penulis dan waktu yang terbatas 

dalam membuat sistem ini.   

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi layanan 

pelanggan berbasis website dalam mempermudah Petugas SPAM BUMDes Bina 

Mandiri mengelola data pencatatan tagihan pelanggan yang dilakukan secara rutin 

agar bisa menghasilkan informasi tagihan yang jelas sehingga pelanggan bisa 

mendapatkan pelayanan yang maksimal. 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bermanfaat bagi pelanggan agar tidak perlu lagi datang 

ke kantor BUMDes untuk melakukan pendaftaran maupun pengaduan 

terkait masalah SPAM dan memudahkan penerimaan informasi tagihan 

terkait layanan SPAM. 

2. Penelitian ini juga bermanfaat bagi instansi BUMDes Bina Mandiri 

untuk unit SPAM dalam mengelola data pelanggan dari pendaftaran 

hingga proses pencatatan tagihan hingga laporan menjadi rapi dan 

terintegrasi dalam satu sistem informasi. 

3. Bagi penulis bermanfaat untuk melengkapi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana komputer sebagai tugas akhir dan untuk 

pengembangan diri dalam memperdalam ilmu yang didapatkan selama 

dibangku perkuliahan sesuai jurusan yang diambil yaitu sistem 

informasi. 
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1.5. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan ini menggambarkan secara umum urutan penulisan 

penelitian skripsi yang ditulis secara bertahap, dimulai dari bab satu sampai dengan 

bab terakhir penulisan. Skripsi ini memiliki sistematika penulisan seperti dibawah 

ini : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, batasan sistem, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Pada bab landasan teori berisi penjelasan arti dari sistem informasi, 

layanan SPAM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), website, Rapid 

Application Development (RAD) serta tinjauan penelitian terdahulu. 

Sumber didapatkan dari buku, ebook, jurnal ilmiah, dan sumber yang 

digunakan maksimal 10 tahun terakhir.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Pada bab metodologi penelitian menjelaskan tentang penjelasan arti dan 

tahapan dari Metodologi System Developmet Life Cycle (SDLC), Model 

Rapid Application Development (RAD), Unified Modelling Language 

(UML) sebagai alat bantu, Basis Data serta Software pendukung 

pengembangan sistem. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

  Pada bab ini terdiri dari Tinjauan Organisasi tempat penelitian, Business 

Modelling, Data Modelling dan Pembentukan Aplikasi yang akan 

dikembangkan sesuai dengan Metodologi yang digunakan. 
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BAB V : PENUTUP 

  Pada bab penutup berisi kesimpulan dari apa yang dibahas dalam 

penyelesaian masalah dan hasil dari penelitian ini serta saran dari 

penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


