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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, 

terutama dalam pelaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat 

serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. 

Sebagai administrator penuh, daerah harus bertindak efektif dan efisien agar 

pengelolaan daerah lebih terfokus untuk mencapai sasaran. 

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dan disertai dengan pemberian hak 

dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam kesatuan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan negara. Kewenangan tersebut antara lain adalah 

kewenangan untuk menggali potensi dan sumber daya yang ada didaerah tersebut, 

selanjutnya akan dijadikan sebagai sumber pemasukan bagi daerah untuk 

menopang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk 

Pendapatan Asli daerah (PAD). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, 

pemerintah daerah telah melakukan optimalisasi sumber dan potensi yang ada di 

daerah untuk meningkatkan PAD.  

Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah yang memperoleh  PAD 

dengan melaksanakan pengawasan muatan lebih pada angkutan darat, dan ini 

merupakan salah satu tugas dari Dinas Perhubungan & Infokom di Kabupaten 

Siak. Pengawasan dan pengendalian muatan lebih tersebut dinaungi dalam sebuah 

payung hukum yakni dengan Peraturan Daerah Riau (Perda) Nomor 7 Tahun 2005 

tentang pengawasan dan pengendalian muatan lebih.  

Pada dasarnya tugas dan fungsi dari Perda Riau Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Pengawasan dan pengendalian muatan lebih ini adalah untuk 

pengendalian muatan, pengawasan muatan, dan dalam rangka keselamatan orang 

dan barang serta dengan memperhatikan bahwa jalan mempunyai peran penting 

terutama menyangkut perkembangan antar daerah dan pemerataan hasil 
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pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan 

dalam rangka keselamatan orang dan barang. Oleh karena itu jalan perlu dijaga 

dan dipelihara agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan melakukan 

penertiban pemanfaatan jalan dan pengendalian kelebihan muatan dengan 

menggunakan fasilitas alat penimbangan yaitu jembatan timbang. 

Jembatan timbang adalah tempat penimbangan yang diperuntukkan bagi 

kendaraan yang mengangkut barang, baik barang industri maupun barang 

produksi, yang bertujuan untuk mengukur berat beban yang diangkut oleh suatu 

kendaraan. Masalah yang sering terjadi pada penggunaan sistem jembatan 

timbang konvensional diantaranya adalah tingginya resiko kecurangan dalam 

proses penimbangan muatan kendaraan dan tidak optimalnya penyerapan dana 

dari pelaksanaan pengawasan muatan kendaraan tersebut. Selain itu proses 

pengelolaan data secara konvensional masih menyebabkan resiko kesalahan 

perhitungan data dan penggunaan waktu yang tidak efisien sehingga kinerja para 

pegawai tidak maksimal.  

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan diatas, maka untuk 

mengurangi resiko-resiko yang sering terjadi pada Dinas Perhubungan dan 

Infokom Kabupaten Siak tersebut penulis akan merencanakan suatu arsitektur 

perencanaan jembatan timbang secara terkomputerisasi yang akan saling 

terhubung kedalam satu server yang dapat dikelola langsung oleh dinas tersebut. 

Jembatan timbang secara terkomputerisasi ini dibangun karena pada dasarnya 

dalam melakukan suatu pekerjaan yang dikelola dengan Teknologi Informasi (TI) 

dapat mempermudah suatu pekerjaan, salah satunya data dapat disimpan tanpa 

harus menulis kembali kedalam buku besar yang saat ini masih diterapkan oleh 

Dinas Perhubungan & Infokom Siak. Pada penelitian tugas akhir ini, penulis akan 

membahas tentang “Analisa Investasi Jembatan Timbang Terkomputerisasi 

menggunakan metode Ranti’s Generic IS/IT Business Value”. Analisa ini 

dilakukan untuk mengetahui nilai total manfaat yang akan didapat dalam 

menerapkan jembatan timbang terkomputerisasi tersebut, sehingga dapat 

dijadikan bahan pertimbangan sebelum menerapkan investasi tersebut. Penelitian 

terkait tentang penelitian ini adalah karya ilmiah Teddie Darmizal yang berjudul 
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“Kajian Kelayakan Investasi Sistem Online Training Menggunakan Metode 

Ranti’s Generic IS/IT Business Value dan Economic Value Added”. Pada analisa 

ini untuk mengetahui nilai manfaat dari jembatan timbang tersebut metode yang 

digunakan adalah metode Ranti’s Generic IS/IT Business Value, karena Ranti’s 

Generic IS/IT Business Value itu diciptakan untuk menghitung sebuah nilai 

manfaat pada suatu investasi TI secara generik atau hal pokok yang unik untuk 

kasus-kasus yang ada di Indonesia (Ranti,2008). Dalam menentukan 

perbandingan laba dengan investasi yang menghasilkan laba pada investasi 

jembatan timbang terkomputerisasi ini digunakan analisi Return On Investment 

(ROI) dan Payback Period untuk mengetahui berapa lama suatu investasi tersebut 

akan kembali. 

1.2      Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan yang 

teridentifikasi pada sistem jembatan timbang konvensional yang diterapkan oleh 

Dinas Perhubungan dan Informasi Komunikasi Kabupaten Siak secara 

keseluruhan akan dijelaskan melalui diagram fishbone pada gambar 1.1 

 

Gambar 1.1 Fishbone Diagram Permasalahan 
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Berikut penjelasan Fishbone diagram berdasarkan faktor permasalahan: 

1. Waktu 

Sistem jembatan timbang konvensional akan berdampak pada lamanya 

waktu yang digunakan untuk menghitung muatan kendaraan, karena 

penghitungan muatan kendaraan dilakukan secara manual dan tidak 

efesiennya penggunaan waktu dalam perhitungan muatan untuk setiap 

kendaraan. 

2. Proses 

Dampak dari lamanya proses penghitungan muatan kendaraan secara 

konvensional diantaranya adalah rentan terhadap kesalahan 

penghitungan data dalam penentuan ambang batas muatan dan denda 

yang diberikan kepada kendaraan yang bermuatan tersebut. 

3. Teknologi 

Belum mengimplementasikan sistem dalam proses perhitungan muatan 

kendaraan dan proses penyimpanan data sehingga dapat menyulitkan 

dalam pembuatan laporan karena bisa saja catatan yang dicatat 

kedalam buku besar tersebut hilang. 

4. Pengawasan 

Dalam sistem jembatan timbang konvensional yang digunakan dinas 

perhubungan dapat menimbulkan resiko kecurangan dalam 

perhitungan muatan kendaraan. 

5. Pendapatan 

Akibat dari kurangnya pengawasan terhadap kinerja pegawai akan 

berdampak pada pemasukan yang tidak maksimal dari perhitungan 

denda kendaraan tersebut. 

Untuk menangani permasalahan tersebut, bagian seksi Penunjang dan 

Fasilitas Dinas Perhubungan Jalur Darat mengusulkan suatu investasi TI berupa 

sistem jembatan timbang terkomputerisasi yang bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas kinerja pegawai dan efisiensi waktu kerja beserta efisiensi penggunaan 

biaya. 
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1.3      Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalahnya adalah : 

1. Penelitian ini membahas mengenai kajian pra-investasi untuk proyek 

sistem jembatan timbang terkomputerisasi di Dinas Perhubungan & 

Infokom Kabupaten Siak. 

2. Data yang diolah adalah data operasional jembatan timbang yang berasal 

dari Dinas Perhubungan Jalur Darat. 

3. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui perbandingan laba 

dengan investasi yang menghasilkan laba adalah menggunakan analisa 

Return On Investment (ROI), dan analisa Payback Period digunakan untuk 

mengetahui berapa lama suatu investasi akan kembali. 

1.4      Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengkaji manfaat 

bisnis TI dan nilai kelayakan dari investasi sistem jembatan timbang modern yang 

akan dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas kinerja dan efesiensi biaya. 

1.5      Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini diantaranya: 

1. Meningkatkan keberhasilan dalam melakukan investasi TI yang dipilih 

sehingga dapat meningkatkan efektivitas kinerja dan efesiensi biaya. 

2. Mengetahui besar nilai dari manfaat bisnis TI yang diperoleh dari 

implementasi proyek sistem jembatan timbang modern di Dinas 

Perhubungan & Infokom Kabupaten Siak. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan kerja praktek ini terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing yang diuraikan menjadi beberapa 

bagian :  

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, ruang lingkup yang 

membatasi penulisan, tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir, 
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metodologi yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan 

yang merupakan gambaran umum dari tiap-tiap bab. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab ini  menjelaskan tentang teori-teori umum, teori-teori khusus yang 

berhubungan dan digunakan dalam penelitian ini. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode pengembangan sistem, kerangka teori 

penelitian dan profil organisasi tempat dilaksanakannya penelitian.  

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang analisis dan pembahasan penelitian yang 

dilakukan beserta mengenai hasil akhir dari penelitian tersebut. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan hasil dari semua 

tahap yang telah dilalui selama penelitian beserta saran untuk penelitian 

selanjutnya. 


