
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota  Pekanbaru  adalah  sebuah

instansi  yang  mempunyai  tugas  melaksanakan  kewenangan  otonomi  daerah  di

bidang  perindustrian  dan  perdagangan, yang  beralamat  di  Jl.Teratai,  Kec.

Sukajadi,  Pekanbaru. Salah  satu  fungsinya  adalah  pemberian  perizinan  dan

pelaksanaan pelayanan umum, serta berwenang memberikan perizinan di bidang

industri dan perdagangan, termasuk izin kawasan industri. Jenis pelayanan pada

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dibagi menjadi dua urusan,

yaitu  urusan  perdagangan  dan  urusan  perindustrian.  Pada  urusan  perdagangan

terdapat sebelas kegiatan dan satu kegiatan untuk urausan perdagangan pembuatan

surat izin Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau Rekomendasi atau Izin. 

Adapun  kegiatan  tersebut  dapat  diuraikan  sebagai  berikut;  Penerbitan

Berita  Acara  Pemeriksaan atau  Rekomendasi  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan

Bahan  Berbahaya  (BAP SIUP-B2),  Penerbitan  Berita  Acara  Pemeriksaan atau

Rekomendasi  Surat  Izin  Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol  (SIUP-MB)

Bagi Distributor, Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Pupuk

Bersubsidi, Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Perdagangan

Kayu Antar PulauTerdaftar (PKAPT), Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan dan

Rekomendasi  Penimbunan Bahan  Bakar  Minyak  PSO (Bersubsidi),  Penerbitan

Berita  Acara  Pemeriksaan  Penyalur  BBM  (Non  PSO),  Penerbitan  Izin

Penimbunan Bahan Bakar Minyak Volume <=6.000 Liter Non Subsidi, Penerbitan

Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi penjual langsung,

Penerbitan Izin Usaha Pusat  Perbelanjaan (IUPP),  Penerbitan Izin Usaha Toko

Modern  (IUTM),  Penerbitan  Izin  Sub  Penyalur  LPG  3  KG.  Pada  urusan

perindustrian  terdapat  kegiatan  Penerbitan  Berita  Acara



Pemeriksaan/Rekomendasi  ETPIK  (Eksportir  Terdaftar  Produk  Industri

Kehutanan).

Dapat  dikatakan  bahwa  segala  hal  yang  menyangkut  perizinan,

pemeriksaan  serta  rekomendasi  perdagangan  dan  perindustrian  harus  melalui

persetujuan  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota  Pekanbaru. Kebutuhan

instansi  dalam proses  pengelolahan  data  akan  terus  meningkat  seiring  dengan

bertambahnya  data-data  yang  masuk  setiap  hari.  Seiring  dengan  peraturan

pemerintah,  masyarakat  semakin  sadar  akan  pentingnya  perizinan  mendirikan

usaha serta dengan semakin banyaknya usaha bisnis dari tahun ke tahun yang kian

meningkat  dan berkembang di Kota Pekanbaru.

Pada bulan Januari hingga Desember 2016, berdasarkan jenis perusahaan

Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota  Pekanbaru  mencatat  terdapat  1005

Perusahaan Perorangan (PO), 1501 Firma (Fa) dan Perseroan Komanditer (CV),

1537 Perseroan Terbatas  (PT),  98 Gudang,  33 Koperasi,  dan perusahaan yang

telah mendapat Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) sebanyak 3451 perusahaan,

dengan rincian ada sebanyak  2347 SIUP kecil,  1009 SIUP menengah, dan 95

SIUP besar.

Dinas Perdaganagan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki struktur

hierarki  kepemimpinan  dalam  menjalankan  proses  bisnis  instansi.  Struktur

tersebut  juga  dibagi  menjadi  beberapa  bagian  yaitu,  bagian  kelompok  jabatan

fungsional  yang  terdapat  4  orang. Sub  Bagian  Kepegawaian  Umum  dan

Perlengkapan 1 orang,  Sub  Bagian  Keuangan 1 orang,  Sub  Bagian  Penyusunan

Program  1 orang.  Pada  Bidang  Industri  terdapat  1  orang  pegawai,  Bidang

Perdagangan  1  orang,  Bidang  Kerjasama  1  orang,  Bidang  Pembinaan  dan

Perlindungan 1 orang. Kemudian Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri 1

orang,  Seksi  Pembinaan  dan  Pengembangan  Perdagangan  1  orang,  seksi

Pengkajian dan  Koordinasi 1 orang, seksi  Bimbingna  Usaha dan  Penyuluhan 1

orang,  Seksi  Usaha  Perindustrian 1 orang,  Seksi  Usaha dan  Metrologi 1 orang,

Seksi  Kerjasama  Perindustrian 1 orang,  Seksi  Perlindungan  Konsumen 1 orang,

Seksi  Pendaftaran dan  Informasi  Perindustrian 1 orang,  Seksi  Pendaftaran dan
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Informasi Perusahaan 1 orang, Seksi Kerjasama Perdagangan 1 orang, dan Seksi

Pengawasan dan Pembinaan 1 orang.

Mengamati  sistem yang bejalan saat  ini,  dimulai dari  pemohon pemilik

badan  usaha  mengisi  formulir  yang  telah  disediakan,  selanjutnya  petugas

pelayanan menginput data pemohon dan menerima persyaratan serta memeriksa

data  pemohon  dan  form  kelengkapan   Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP) atau

rekomendasi atau izin.  Setelah  sesuai,  Tim  Teknis  akan menerima berkas  dari

Petugas  Pelayanan,  yang  kemudian  menindak lanjuti  dan  memproses  berkas

pemohon BAP atau  rekomendasi atau izin  dan meneruskannya  kepada  Kepala

Bidang untuk dikoreksi dan diverifikasi. Setelah Kepala Bidang mengkoreksi dan

melakukan verifikasi BAP atau rekomendasi atau izin, kemudian meneruskannya

kepada  Sekretaris  untuk dilakukan verifikasi  selanjutnya.  Sekretaris  melakukan

verifikasi dan meneruskannya kepada  Kepala  Dinas untuk dapat ditandatangani,

bukti  bahwa BAP atau rekomendasi izin telah disetujui.  Setelah  Kepala  Dinas

menandatangani  BAP atau  rekomendasi atau  izin,  kemudian  Kepala  Dinas

menyerahkannya  kepada Kepala  Sub Bagian  (Kasubbag)  Umum  Kepegawaian

dan  Perlengkapan  untuk  dapat  diberi  nomor  surat  keluar  jenis  BAP atau

rekomendasi atau izin.  Setelah selesai diberikan nomor surat  keluar,  kemudian

dilanjutkan  kepada  Bagian  Pelayanan  untuk  dilakukan  pengarsipan  dan

pembukuan  pemberian  status  BAP atau  rekomendasi atau  izin. Kemudian

pemohon  terkait  menerima   BAP atau  rekomendasi atau  izin  dari  Bagian

Pelayanan.

Berdasarkan  pengamatan  peneliti,  proses  bisnis  yang  sedang  terjadi  di

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru saat ini, terdapat beberapa

kelemahan  yang membuat  pekerjaan  menjadi  lama  dan kurang maksimal.  Hal

tersebut disebabkan antara lain, pertama dikarenakan data yang disimpan masih

dalam bentuk hardcopy, sehingga terjadinya penumpukan data yang menyebabkan

sulitnya  mencari  history data  pemohon,  kedua  adalah  banyaknya  waktu  yang

dibutuhkan  dalam  rekapitulasi   surat  BAP atau  rekomendasi atau  izin  yang

dilakukan setiap akhir tahun, karena berkas-berkas tersebut harus diketik ulang

menggunakan piranti lunak layar sebar.
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Dalam  proses  pelayanan  pengurusan  pembuatan  surat  BAP atau

rekomendasi izin  juga  terdapat  masalah  yaitu,  pemohon  yang  ingin  mengurus

permohonan mendirikan usaha perdagangan maupun perindustrian, pada bagian

pelayanan langsung menghadapkan pemohon tersebut kebidang terkait. Dalam hal

ini  pegawai  pada  bidang terkait  mendapat  aktivitas  kerja  yang  lebih  banyak

dibanding  Bagian  Pelayanan,  karena  harus  mengurus  pembuatan  surat  izin

pemohon  hingga  selesai.   Proses  tersebut  menyebabkan  kurang  maksimalnya

pemanfaatan sumber daya manusia yang ada.

Oleh  karena itu penelitian ini ingin  mengajukan sebuah sistem informasi

agar  dalam setiap aktivitas proses bisnis yang berlangsung dapat memudahkan

pegawai dalam pekerjaannya tanpa mengganggu proses bisnis itu sendiri. Dengan

adanya sistem informasi ini  Bagian  Pelayanan juga akan mendapat peran dalam

pengurusan  berkas  pemohon,  sehingga  aktivitas  kerja  tidak  pertumpuk  pada

bagian-bagian  terkait  saja.  Hal  tersebut  juga  akan  meningkatkan  efektifitas

sumber daya manusia yang ada di instansi tersebut.

Dari  latar  belakang  yang  telah  dijabarkan,  maka  dirancang  dan

dibangunlah suatu sistem informasi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Untuk  itu  dalam  penelitian  tugas  akhir  ini  penulis  memberi  judul  “SISTEM

INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN USAHA BERBASIS WEB (Studi

Kasus: “Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat

dirumuskan masalah yaitu bagaimana  membangun Sistem Informasi Pelayanan

Perizinan Usaha Berbasis Web pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Pekanbaru.

1.3. Batasan Masalah

Agar  ruang  lingkup  proyek  akhir  ini  tidak  menyimpang  dari  tujuan

proyek  akhir,  maka  dibutuhkan  beberapa  batasan  masalah,  adapun  batasan

masalah tersebut dibagi menjadi 6 batasan yaitu:
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1. Sistem Informasi yang dibangun pada aplikasi ini disesuaikan dengan

sistem  manual  yang  sedang  berjalan  pada  Dinas  Perdangan  dan

Perindustrian Kota Pekanbaru.

2. Basis  data  yang  digunakan  adalah  Mysql,  PHP sebagai  bahasa

pemrograman.

3. Sistem  informasi  pelatihan  ini  dirancang  dengan  metode  Object

Oriented  Analysis Design (OOAD)  dan  menggunakan  4  diagram

Unifield  Modelling  Language (UML), sebagai  tools yaitu  class

diagram, usecase diagram, activity diagram, sequence diagram.

4. Menggunakan  model  rekayasa  System  Development  Life  Cycle

(SDLC) dan Model Spiral sebagai penerapan tahapan prosesnya.

5. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan Metode Blackbox.

6. Penelitian ini tidak membahas mengenai keamanan sistem informasi.

1.4. Tujuan

Tujuan  proyek  akhir  ini  adalah  untuk  membangun  sebuah  sistem

informasikompleksifitas pelayanan  perizinan  di  Dinas  Perdagangan  dan

Perindustrian Kota Pekanbaru ini terdapat 2 tujuan, yaitu:

1. Membangun  sistem  informasi  berbasis  web  yang  membantu  proses

pelayanan perizinan usaha pada Dinans Perindustrian dan Perdagangan

Kota Pekanbaru.

2. Mempermudah  proses  penyimpanan  dan  pencarian  data  pelayanan

perizinan  usaha  pada  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota

Pekanbaru.

1.5. Manfaat

Dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan  adanya  manfaat  yang  dapat

diambil. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mempermudah proses  pengelolahan data  yang berkaitan dengan

perizinan usaha dan pembuatan berita acara pemerikasaan.
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2. Dapat  mempercepat  pembuatan  surat  izin  usaha  dan  berita  acara

pemeriksaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

3. Dapat  mengurangi  tingkat  kehilangan data  serta  proses  pencarian  data

lebih mudah dan cepat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari proposal Tugas Akhir ini terdiri dari enam bab,

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang menerangkan latar belakang masalah, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini  membahas  tentang teori-tetori  atau  definisi-definisi  umum dan khusus

yang  berhubungan dengan tugas akhir ini.  Teori dan definisi yang dibahas bisa di

dapat dari buku, jurnal, e-book, paper dan alat bantu lainnya bisa berupa softcopy

maupun hardcopy.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini  berisi  penjelasan  tentang rencana,  langkah dan tahapan kegiatan  yang

akan dilakukan dalam penelitian mulai dari awal sampai selesai dan didapatkan

hasil.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi tentang penjelasan hasil akhir atau  output  penelitian yang diteliti

dan  akan  diselesaikan,  dapat  dijelaskan  dalam bentuk  gambar  dengan  disertai

penjelasan atau keterangan yang lengkap.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJUIAN

Bab  ini  berisi  penjelasan  mengenai  implementasi  yang  terdiri  dari  batasan

implementasi,  lingkungan  implementasi,  hasil  implementasi,  dan  dilakukan

pengujian terhadap hasil implementasi.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
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Bab  ini  berisi  kesimpulan  yang  dihasilkan  dari  pembahasan  tentang  Sistem

Informasi  Pelayanan  Perizinan  Usaha  Berbasis  Web  (Studi  Kasus:  Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru).
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