
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi khususnya dalam teknologi informasi

sudah semakin maju, sehingga lalu lintas informasi dapat berlangsung dengan

sangat cepat, akurat bahkan real time. Dengan semakin majunya teknologi,

tentunya membuat setiap orang ingin memanfaatkan dan mengembangkan

teknologi informasi. Dengan adanya keinginan tersebut, maka setiap orang,

perusahaan, organisasi serta instansi pemerintahan terdorong untuk memanfaatkan

teknologi informasi sebagai sarana pendukung aktivitas bisnis.

Salah satu bentuk dari teknolgi informasi yang dapat mendukung aktifitas

bisnis dan menciptakan keunggulan bagi sebuah instansi adalah sistem informasi.

Dimana sistem informasi ini dapat menyimpan data dengan aman dan tidak

membutuhkan ruang yang besar untuk media penyimpanan datanya. Instansi yang

sudah menerapkan sistem informasi pada bidang tertentu dan menggunakannya

secara efektif, akan sangat mudah dalam hal melakukan pengolahan data berbeda

dengan instansi yang belum menggunakan sistem informasi atau masih

menggunakan media konvensional karena pada umumnya akan mengalami

kesulitan dalam pengelolaan data, pengelolaan informasi serta percepatan dalam

pengambilan keputusan.

Salah satu intansi pemerintahan di Pekanbaru yang belum menerapkan

sistem informasi dalam hal pengelolaan data adalah Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

Dinas Pasar Kota Pekanbaru beralamat di Jalan Dagang nomor 78, bertugas

mengelola pasar di Kota Pekanbaru. Pasar adalah lahan yang diberi batas tertentu

yang terdiri dari halaman/peralatan, bangunan berbentuk kios, los dan lapak serta

bentuk lainnya yang khusus disediakan untuk berusaha atau berdagang (Perda

No.6 Tahun 2012 Pasal 1). Pengelolaan pasar secara umum meliputi pengelolaan

retrubusi, pengendalian dan pembinaan pasar.
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Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pasar perlu

dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal

kepada daerah. Pasar-pasar milik pemerintah daerah baik itu pasar tradisional

maupun pasar semi modern perlu dikelola dengan tata kelola yang baik (good

governance) sehingga pengelolaan pasar menjadi efektif. Pengelolaan pasar

merupakan kegiatan yang cukup kompleks, banyak hal yang perlu dikelola salah

satunya pengelolaan retribusi pasar. Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah

Pekanbaru No. 6 Tahun 2000, adalah “Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah

Kota atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang diberikan terhadap

kegiatan berusaha atau berdagang”.

Saat ini jumlah pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru

berjumlah 6 (enam) pasar, dan jumlah pedagang yang terdata menempati los, kios

dan kaki lima lebih kurang 3.254 (tiga ribu dua ratus lima puluh empat) pedagang

sedangkan jumlah los dan kios secara kerseluruhan pada enam pasar berjumlah

2707 (dua ribu tujuh ratus tujuh), tentu dengan banyaknya jumlah data yang telah

disebutkan diatas akan menyulitkan petugas Dinas Pasar Kota Pekanbaru dalam

pengelolaan retribusi. Adapun pengelolaan retribusi pasar itu sendiri terdiri dari

pengelolaan data pedagang, data pasar dan data retribusi pasar. Realita yang

terjadi pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru adalah para staff melakukan pengelolaan

data pedagang, pasar dan pelaporan masih menggunakan kertas sehingga

berpotensi tidak maksimalnya dalam hal pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar.

Kesulitan lain yang dihadapi oleh staff administrasi pada sub bagian

retribusi pasar adalah perihal pengelolaan data pembayaran retribusi pasar perhari

atau perbulan yang masih menggunakan kertas atau kartu kendali retribusi yang

apabila pedagang atau juru tagih memberikan uang retribusi kepada administrasi

maka staff administrasi terlebih dahulu mencari kartu kendali retribusi milik

pedagang dan memberikan tanda ceklis pada kartu kendali tersebut. Pada

kenyataannya, telah pernah terjadi kehilangan data pembayaran retribusi

pedagang, hal ini disebabkan banyaknya laporan yang bertumpuk dan tidak tertata

dengan rapi. Akibatnya, pada akhir tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah dari
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Dinas Pasar Pekanbaru yang seharusnya Rp.1.716.000.000 merosot 3,8% menjadi

atau sekitar Rp. 1.650.000.000 (Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Extreme Programming

yang merupakan salah satu metode dalam pengembangan system. Metode

Extreme Programming ini telah digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu Bayu

Ade Candra, Kurnia Muludi dan Anie Rose pada jurnal yang berjudul “Rancang

Bangun Sistem Informasi Manajemen Terpadu (SIMANTEP) Online PT.

PLN(Persero) Sektor Pembangkitan Tarahan Lampung dengan Metode Extreme

Programming”(Jurnal Komputansi, Vol 1, No.1, Desember 2012). Berdasarkan

hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan metode Extreme

Programming dirasa sangat sesuai karena dalam penerapannya komunikasi antara

pengembang dan client sangat berperan dan metode ini sangat cocok untuk client

yang belum sepenuhnya paham atas kebutuhan dasar system. Pada jurnal

penelitian milik Bayu Ade Candra, Kurnia Muludi dan Anie Rose dilakukan

seluruh tahapan pendekatan dari Extreme Programming, namun pada tahap

publikasi sistem (Death Phase), penelitian yang dilakukan oleh Ade Candra tidak

meyertakan manual book/user guide tentang penggunan software yang dihasilkan.

Pada penelitian ini penulis juga melakukan seluruh tahapan dari Extreme

Programming namun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah

pada tahap publikasi siste(Death Phase) akan disertai penyedian manual

book/user guide

Berdasarkan permasalahan diatas maka diperlukan sebuah system yang

mampu membantu para staff administrasi di Dinas Pasar Pekanbaru dalam hal

pelayanan pengelolaan retribusi pasar, diharapkan dengan adanya sistem ini akan

sangat membantu para staff administrasi dari segi informasi dan pengambilan

keputusan secara cepat dan akurat. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Pasar

Berbasis WEB (Studi Kasus: Dinas Pasar Kota Pekanbaru)”.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat

diambil sebuah rumusan masalah yaitu “Bagaimana merancang dan membangun

sebuah sistem informasi pengelolaan retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota

Pekanbaru berbasis web menggunakan metodologi pengembangan sistem Agile

dengan pendekatan Extreme Programming?”

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai

berikut :

a. Data yang digunakan pada penelitian ini hanya data pasar yang

dikelola oleh pihak Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

b. Proses yang terdapat pada sistem ini adalah pengolahan data pedagang,

data pasar, data retribusi serta pemberian informasi kepada pimpinan

dalam bentuk grafik dan laporan.

c. Menggunakan metode pengembangan sistem Agile dengan pendekatan

Extreme Programming dan menggunakan desain model sistem UML

d. Hak akses yang akan dibatasi meliputi level pengguna administrator,

dan pimpinan.

a. Hasil akhir penelitian berupa sistem informasi pengelolaan retribusi

pasar berbasis web-based (localhost) yang akan di implementasikan

pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

1.4 Tujuan

Tujuan yang akan di peroleh dalam penelitian ini meliputi :

a. Untuk membantu pengelolaan data pelayanan retribusi pasar yang

terkomputerisasi mulai dari pengelolaan data pedagang, pengelolaan

data pasar, pengelolaan retribusi dan laporan.

b. Untuk membantu melakukan pencarian/backup data dan meminimalisir

resiko rusak atau hilangnya data sehingga dalam pengolahan data dan

pembuatan laporan dapat menghasilkan informasi yang cepat dan

akurat.
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1.5 Manfaat

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat mempermudah pegawai dan pimpinan dalam pengelolaan

pelayanan retribusi pasar mulai dari pengelolaan pedagang,

pengelolaan pasar, hingga pengelolaan retribusi dan laporan.

2. Meminimalisir resiko rusak atau hilangnya data sehingga dalam

pengolahan data dan pembuatan laporan dapat menghasilkan

informasi yang akurat.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk  memudahkan dalam memahami hasil tugas akhir dan laporannya,

maka dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh.

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang deskrpsi umum dari tugas akhir, yaitu

menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan mengenai hal-hal spesifik dan teori-teori yang

mendukung dalam melakukan pembangunan sistem, serta teori

yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang penting, karena dapat

digunakan sebagai panduan pengerjaan tugas akhir agar dapat

diselesaikan secara terarah, teratur, dan sistematis.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Menjelaskan hasil analisa dan perancangan sistem yang digunakan

pada saat ini, dan analisa sistem baru yang akan diusulkan pada

Dinas Pasar Kota Pekanbaru.
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BAB V TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM

Menguraikan tentang Pengujian terhadap sistem yang berjalan dan

kegiatan implementasi sebelum rancangan sistem dapat digunakan

dan siap untuk di operasikan.

BAB VI PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran mengenai mekanisme sistem

informasi pengelolaan retribusi pasar dan sekaligus menutup

laporan tugas akhir ini.


