
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sangat cepat dan hampir 

menyeluruh di semua kalangan dan semua bidang. Salah satu bidang yang tidak 

dapat terlepas dari teknologi adalah bidang pemerintahan. Dengan adanya 

perkembangan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan akan menjadikan 

suatu organisasi pemerintahaan pada saat ini lebih maju dan berkembang sehingga 

lebih efektif dan efisen dalam menyelesaikan tugas dalam organisasi pemerintahan 

tersebut. Permasalahannya yang sering muncul adalah bagaimana memanfaatkan 

teknologi yang ada untuk menunjang dalam organisasi pemerintahan tersebut. 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan 

Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi merupakan instansi pemerintahan 

yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat, terutama pada pelayanan izin 

dan investasi. Pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi terdapat 85 izin yang dikelola. 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah salah satu perijinan teknis yang di kelola 

oleh DPMPTSPPTK. IMB adalah izin yang diberikan pemerintah kepada orang 

pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan  yang dimaksudkan agar 

disain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang 

yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas 

Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bagunan (KKB), dan Koefisen 

Jenis Bangunan (KJB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat keselamatan bagi yang 

menempati bangunan.  

Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk 

memiliki IMB terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 14 Tahun 1999 

tentang Retribusi IMB. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk 

mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, 

kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Dengan adanya IMB, ketentuan dan 

fungsi perizinan mendirikan bangunan dapat terwujud yaitu sebagai penertib di 
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mana izin yang diberikan tidak bertentangan satu sama lain dan sebagai pengatur 

agar bangunan dimanfaatkan sesuai peruntukannya sehingga tidak terjadi 

penyalahgunaan izin. Pada dasarnya, tujuan IMB adalah untuk melindungi 

pemerintah dan masyarakat.  

Pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi sistem yang sedang berjalan pada 

proses perizinan masih dilakukan secara manual, yaitu: 

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke bagian front office 

2. Setelah diperiksa berkas permohonan, front office mengagendakan pada 

buku izin masuk dan menyerahkan permohonan tersebut kebidang 

perizinan. 

3. Bidang perizinan memeriksa kembali kelengkapan berkas, apabila berkas 

lengkap maka dilakukan survei kelapangan. 

4. Bidang perizinan bersama tim teknis melakukan survei kelapangan. 

5. Selanjutnya bidang perizinan menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan izin 

sekaligus membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) nya. 

6. Kemudian bidang perizinan menyerahkan SK izin yang telah selesai 

diproses ke sekretaris untuk diparaf. 

7. Selanjutnya sekretaris melanjutkan kepada kepala Dinas untuk 

ditandatangani. 

8. Kepala Dinas menyerahkan kembali kepada sekretaris. 

9. Sekretaris menyerahkan surat  izin  yang telah ditandatangani tersebut 

kebidang perizinan. 

10. Bidang perizinan menyerahkan SK izin pada front office Sebelum SK izin 

diserahkan kepada pemohon, terlebih dahulu front office menyerahkan 

SKRD pada pemohon untuk membayar retribusi pada kasir. Setelah 

retribusi dibayar barulah SK izin diserahkan dengan terlebih dahulu 

diagendakan dalam buku izin keluar.  

Pada saat ini permasalahan yang terjadi pada DPMPTSPPTK dalam proses 

IMB yaitu alur proses permohonan IMB yang lama dan panjang, pemohon 

diharapkan datang ke instansi untuk mengikuti proses IMB dari mengetahui 

persyaratan IMB, pengisian blanko permohoanan, pemeriksaaan lapangan, 
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melakukan perhitungan retribusi bangunan, dan mengambil SK izin yang akan di 

terima pemohon. Dengan proses yang panjang dan menggunakan waktu yang 

banyak ini membuat pemohon sering menunda dalam pengurusan IMB, sedangkan 

IMB tersebut wajib di miliki oleh setiap orang yang akan membangun bangunan. 

Karena prosesnya yang lama banyak pemohon yang menggunakan jasa orang kedua 

dalam proses permohonan IMB, sehingga ini akan merugikan pemohon tersebut. 

Dalam setiap tahunnya DPMPTSPTK bisa menerbitkan izin sampai 500 

IMB dan bisa terus bertambah. Permasalahan ditemukan pada instansi adalah data-

data pemohon yang masih berbentuk berkas lampiran kertas, masih melakukan 

perhitungan retribusi secara manual, dan pembuatan laporan IMB masih dibuat 

menggunakan piranti lunak lembar tersebar. Belum adanya pemetaan daerah secara 

digital lokasi bangunan yang akan di buatkan izin bangunannya. Belum adanya peta 

lokasi secara detail alamat pemohon yang akan dilakukan pemeriksaan lapangan 

sehingga sulitnya mencari alamat pemohon dengan cepat. Luas Kota Bukittinggi 

saat ini 25,24 km². Kota Bukittinggi saat ini terdiri atas tiga kecamatan dengan 24 

kelurahan. Kota Bukittinggi mempunyai penduduk dari data terakhir adalah 98.505 

orang. Oleh karena itu dengan tidak adanya denah lokasi yang jelas pada proses 

pencarian lokasi pemeriksaan lapangan bangunan akan menyulitkan petugas dalam 

pencarian lokasi dengan cepat.  

Diperlukannya sebuah sistem informasi yang dapat digunakan untuk 

membantu DPMPTSPPTK dalam proses IMB agar dapat berjalan lebih cepat, 

membantu dalam proses permohonan, pembuatan peta bangunan dan luas bangunan 

yang akan di buatkan IMB-nya, mengetahui lokasi bangunan yang telah memiliki 

IMB dan pendataan bangunan yang telah memiliki IMB, serta dapat melakukan 

perhitungan retribusi, dan pembuatan laporan tahunan IMB. 

Sistem informasi geografis atau yang lebih dikenal dengan Geographic 

Information System (GIS) adalah sebuah sistem komputer yang dipergunakan untuk 

mengelola data dan informasi berbasis keruangan, yang mampu menggambarkan 

hubungan keruangan dan mengelola informasi untuk tujuan pegelolaan basis data, 

analisis keruangan, dan pengelolaan dan organisasi keruangan (Buchori, 2005). 
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WebGIS diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi pada 

DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi.  

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul Sistem Informasi Permohonan Izin Mendirikan 

Bangunan Berbasis WebGIS. 

1.2 Rumusan Masalah     

Berdasarkan permasalahan yang di atas, dapat diambil rumusan masalah, 

yaitu bagaimana membangun Sistem Informasi Permohonan Izin Mendirikan 

Bangunan Berbasis WebGIS. 

1.3 Batasan Masalah  

Supaya pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, maka perlu adanya batasan-batasan masalah, yaitu: 

1. Penelitian berupa Rancang Bangung Sistem Informasi Permohonan Izin 

Mendirikan Bangunan Berbasis WebGIS pada DMPMPTSPPTK. 

2. Aplikasi dirancang untuk proses permohonan IMB, melakukan perhitungan 

retribusi IMB, pemetaaan bangunan dan luas bangunan yang akan di 

buatkan IMB nya dan membuat laporan tahunan IMB pada DPMPTSPPTK. 

3. Pembuatan peta menggunakan aplikasi Quantum Geographic Information 

System (QGIS) Dekstop version 2.14.9, Mapbox GL JS sebagai client dan  

Bootstrap empat sebagi Framework. 

4. Analisa dan perancangan sistem informasi menggunakan metode Object 

Oriented Analysis And Design (OOAD). Tools perancangan sistem 

informasi menggunakan pemodelan UML (Unifield Modelling Languange). 

5. Menggunakan Metode Waterfall sebagai Metodologi pengembangan 

perangkat lunak, menggunakan Blackbox testing dan User Acceptance 

Testing  (UAT) dalam pengujian dan implmetasi sistem.  
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1.4   Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membangun WebGIS permohonan IMB menggunakan 

aplikasi QGIS untuk mendigitasi peta, menggunakan framework Bootstrap 

dan Mapbox GL JS untuk menampilkan peta. 

2. Mengatasi permasalahan yang terjadi pada DPMPTSPPTK seperti proses 

permohonan IMB, perhitungan retribusi, pembuatan data spasial IMB, dan 

pembuatan laporan tahunan IMB. 

3. Untuk melakukan pemetaan bangunan yang telah memiliki IMB, 

mengetahui lokasi yang telah memiliki IMB dan mengetahui bangunan-

bangunan yang telah memiliki IMB pada jalan tertentu. 

1.5   Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan usulan sistem informasi geografis yang dapat mengatasi 

permasalahan DPMPTSPPTK. 

2. WebGIS ini dapat mempermudah dalam proses permohonan IMB, 

perhitungan retibusi dan pembuatan laporan serta dapat memberikan 

informasi mengenai pemetaan lokasi IMB, sehingga dapat dengan cepat 

mengetahui lokasi bangunan yang telah diterbitkan IMB-nya, mengetahui 

bangunan yang telah memiliki IMB pada jalan tertentu. 

3. Sistem Informasi ini menjadi solusi dalam membuat pendataan bangunan 

dalam mengatasi permasalahan data yang belum terorganisasi. 

1.6   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dipergunakan agar penulisan laporan lebih terarah 

sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, berikut merupakan sistematika penulisan 

pada penelitian Tugas Akhir ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang deskripsi umum isi Tugas Akhir yaitu: Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Tugas 

Akhir dan Sistematika Penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang berasal dari jurnal, buku serta 

studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam pembuatan 

Tugas Akhir ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan bagaimana alur atau langkah-langkah dalam melakukan 

penelitian. Mulai dari tahap perencanaan sampai pada penulisan laporan. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Tahap ini menjelaskan analisa menggunakan metode OOAD dan waterfall. 

melakukan perancangan menggunakan UML seperti use case diagram, 

sequence diagram, activity diagram, class diagram, struktur menu dan 

perancangan interface. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

  Bab ini berisi tentang pembuatan sistem informasi permohonan izin 

mendirikan bangunan berbasis WebGIS dan melakukan pengujian sistem. 

BAB VI PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan Tugas Akhir. 
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