
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini berkembang dengan sangat 

pesat seiring dengan berkembangnya zaman. Perkembangan tersebut hadir disegala 

bidang kegiatan dan berbagai bidang keilmuan. Penerapan berbagai teknologi yang 

ada memberi kemudahan pada suatu organisasi untuk memberikan kualitas 

pelayanan menjadi lebih baik salah satunya dalam pelayanan penelitian. 

Badan Pusat Statistik yang disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non-

Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tujuan utamanya 

adalah Pelopor data statistik terpercaya untuk semua dimana tugasnya adalah 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-

undangan nomor 6 dan 7 Tahun 1960. 

Sejauh ini BPS Provinsi Riau telah melayani banyak permintaan data dari 

semua kalangan untuk dijadikan bahan penelitian. Dihimpun berdasarkan data dari 

BPS terkait statistik pelayanan penelitian di Provinsi Riau sampai dengan bulan 

September tahun 2014, pusat layanan statistik BPS telah melayani 6.913 layanan 

permintaan data dari pengguna data, sedangkan yang tercatat dalam satu tahun 

terakhir yakni pada tahun 2017 sebanyak 2.134 permintaan data penelitian 

dilakukan, meliputi sektor Pertanian, Industri, Niaga dan jasa, Neraca, Sosial, 

Kependudukan, Keuangan, Harga, Teknologi Informasi dan Lainnya, dimana 

dalam perolehan data tersebut pengguna data atau konsumen cenderung datang 

langsung kekantor untuk mengajukan permintaan data. 

Dalam melakukan penelitian BPS telah menyediakan layanan informasi 

berupa sistem rujukan yang dapat diakses pada situs https://sirusa.bps.go.id, namun 

data penelitian yang ditampilkan pada situs tersebut belum lengkap, dikarenakan 

BPS tidak mendapatkan data penelitian secara langsung dari peneliti terkait atau 

bisa dikatakan belum adanya feedback dari peneliti kepada BPS, sehingga kurang 

efektif untuk dijadikan sebagai sistem rujukan penelitian. 
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Oleh karena itu, untuk mendapatkan statistik layanan penelitian secara rinci 

belum bisa dilakukan. Adapun prosedur layanan penelitian dalam mengajukan 

permohonan permintaan data kepada BPS adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti datang kekantor mengisi buku tamu, lalu menjelaskan maksud dan 

tujuan kedatangannya. 

2. Jika peneliti ingin meminta data terkait judul penelitian yang akan dilakukan, 

maka konsumen diminta mengisi kuesioner terlebih dahulu secara manual, 

meliputi metadata dasar statistika yang terdiri dari judul penelitian, sektor 

penelitian, dan beberapa indikator lainnya serta mencantumkan permintaan 

data yang dibutuhkan untuk penelitiannya. 

3. Pegawai akan memeriksa berkas tersebut dan memberikan pertimbangan 

terkait permohonan permintaan data yang diajukan oleh peneliti. 

4. Setelah melakukan pertimbangan pegawai BPS akan menyediakan data yang 

diminta. 

5. Permintaan data diproses kurang lebih 2-5 hari kerja dan setelah permohonan 

selesai, pegawai BPS akan menghubungi peneliti terkait pengajuan 

permohonan data yang diminta. 

6. Peneliti datang ke kantor dan mengambil data. 

7. Selesai. 

Berdasarkan fakta diatas, sejauh ini dari hasil dari wawancara dengan Bapak 

Mujiono selaku pegawai di BPS mengatakan bahwa: “kurangnya partisipasi dan 

kontribusi dari para pengguna data statistik atau peneliti kepada BPS serta sulitnya 

meminta hasil penelitian atau jurnal mereka untuk dijadikan rujukan atau referensi”. 

Artinya BPS belum mendapatkan feedback dari peneliti terkait penelitian 

yang dilakukan, Sehingga BPS tidak bisa mengetahui gambaran terkait penelitian 

yang akan atau sedang dilakukan oleh peneliti terhadap data-data yang mereka 

minta saat mengajukan permohonan data. BPS berharap bisa mendapatkan 

feedback terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan menjadikan sebagai 

sarana informasi untuk konsumsi publik dan media referensi penelitian. 

Dalam hal ini penulis menganalisa suatu sistem yang dapat membantu 

memecahkan permasalahan diatas dengan cara mendata konsumen atau para 
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peneliti yang akan mengajukan permohonan data, ini bertujuan untuk mengetahui 

jumlah peneliti yang berpartisipasi dalam pelayanan penelitian. Peneliti diminta 

melakukan pendaftaran keanggotaan untuk mengisi data diri sesuai kartu identitas 

dan segmentasi konsumen. Setelah berhasil mendaftar sebagai anggota, maka 

peneliti dapat mengakses fitur pada sistem yang meliputi: 

1. Melihat informasi umum. 

2. Pengajuan permohonan data penelitian. 

Pada proses ini peneliti diminta menyetujui ketentuan pelayanan penelitian 

untuk memberikan feedback penelitian, kemudian peneliti mengisi form 

pengajuan permohonan data berdasarkan indikator dan variabel yang terdapat 

pada kuesioner statistika dasar yang meliputi judul penelitian, tujuan, 

abstraksi atau latar belakang, sektor, penanggung jawab, file proposal dan 

beberapa data yang dibutuhkan. 

3. Melihat status dan mengunduh file permohonan yang diajukan. 

Pada fitur ini peneliti dapat melihat status permohonan yang sedang diajukan, 

dan dapat mengunduh file yang diminta jika permohonan telah disetujui oleh 

operator. 

4. Melihat riwayat permohonan yang telah diajukan. 

Pada fitur ini peneliti dapat melihat daftar riwayat pengajuan yang pernah 

dilakukan, sehingga dapat dijadikan evaluasi untuk pengajuan berikutnya. 

5. Melihat dan mengunduh data hasil penelitian konsumen. 

Pada fitur ini peneliti dapat melihat daftar penelitian yang telah dilakukan 

oleh para peneliti lainnya yang sudah terdaftar dalam keanggotaan. 

Kemudian pengajuan permohonan akan diproses oleh seorang operator untuk 

diperiksa kelengkapan dan kelayakannya. Jika permohonan memenuhi kelayakan 

maka operator akan menyetujui permohonan dan memberikan data yang diminta. 

Sementara peneliti dapat melihat status dan mengunduh permohonannya melalui 

sistem. 

Maka dengan adanya usulan ini, sistem informasi tersebut dapat membantu 

merekap data yang meliputi data konsumen atau peneliti, data penelitian diajukan, 

data segmentasi konsumen, data penelitian sektoral dan menampilkan statistik 
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pelayanan penelitian sehingga lebih mudah dalam melakukan evaluasi. Dan yang 

paling penting adalah adanya feedback dari peneliti kepada BPS, sehingga sistem 

bisa menyediakan informasi penelitian yang sedang atau sudah dilakukan 

sebelumnya. Dengan begitu permasalahan BPS dalam pelayanan penelitian dan 

feedback penelitian akan lebih terbantu dengan adanya sistem informasi yang 

penulis usulkan. Serta menambah nilai kinerja BPS dalam kontribusinya terhadap 

pendidikan dan umum. 

Berdasarkan masalah di atas maka diangkatlah judul dalam penelitian ini 

yaitu Sistem Informasi Layanan Penelitian Berbasis Web Pada Badan Pusat 

Statistik Provinsi Riau.  

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

membangun Sistem Informasi Layanan Penelitian Berbasis Web Pada Badan Pusat 

Statistik Riau. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar lebih terarah dalam proses penelitian ini penulis membatasi masalah 

yang akan dibahas yaitu: 

1. Penelitian ini hanya membahas proses pendaftaran konsumen, pengajuan 

permohonan data penelitian, feedback penelitian, melihat riwayat dan data 

hasil penelitian, dan menampilkan statistik hasil evaluasi layanan penelitian 

dalam bentuk diagram dan grafik. 

2. Analisis kebutuhan sistem ini menggunakan metode perancangan OOAD 

dengan tools UML. Diagram yang digunakan yaitu: Use Case, Class 

Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram. 

3. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Waterfall, dimana 

terdapat lima tahapan. Karena keterbatasan waktu dan keahlian maka 

penelitian tugas akhir ini dibatasi hanya sampai pada tahap ketiga yaitu 

Implementation and Unit Testing. 

4. Pembuatan sistem informasi layanan penelitian ini menggunakan Laravel 

PHP Framework versi 5.4.36. 
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5. Pengujian sistem menggunakan Blackbox Testing. Indikator pengujian yaitu 

tampilan antarmuka, kemampuan aplikasi dalam menampilkan informasi dan 

kemampuan aplikasi dalam mengelola data pelayanan penelitian. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi layanan 

penelitian berbasis web. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi konsumen atau peneliti dapat mempermudah dan menghemat waktu 

karena tidak perlu datang ke kantor BPS untuk mengajukan permohonan data 

penelitian. 

2. Memudahkan BPS dalam mengelola data layanan penelitian dan yang 

terpenting permasalahan terkait feedback penelitian dapat diatasi dengan 

adanya sistem informasi layanan penelitian.  

3. Memudahkan BPS dalam melakukan evaluasi terhadap data layanan 

penelitian. 

4. Menyediakan fitur riwayat penelitian yang bisa digunakan oleh peneliti 

sebagai referensi atau rujukan penelitian. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam laporan ini pembahasan terbagi dalam 6 (enam) bab yang secara 

singkat akan diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, metodologi penelitian, pengembangan sistem, tujuan, 

manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini akan menguraikan teori yang terkait dengan penulisan tugas 

akhir ini. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan diuraikan metodologi penelitian yang digunakan 

diantaranya metode pengumpulan data dan metode pengembangan 

sistem. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN   

Berisi pembahasan mengenai alur sistem lama, alur sistem baru, 

perancangan sistem menggunakan teknik OOAD dan tools UML. 

Perancangan input, basis data, struktur menu, serta perancangan 

interface. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Berisi tentang pengujian perangkat lunak menggunakan Blackbox 

Testing untuk mengetahui keberhasilan interface system maupun 

procedure yang dijalankan. 

BAB VI PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil laporan penelitian tugas akhir dan 

saran, agar sistem informasi layanan penelitian pada Badan Pusat 

Statistik Provinsi Riau dapat dikembangkan lagi untuk penelitian 

selanjutnya. 


