
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera (PPES) Pekanbaru merupakan

sebuah instansi pemerintah (Government Organitation) yang bernaung dibawah

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Pusat Pengelolaan

Ekoregion Sumatera diberi wewenang untuk menjalankan segala tugas dan fungsi

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang berskala pulau

diwilayah Sumatera. Wilayah kerja Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera

meliputi 10 Provinsi diantaranya Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan

Kepulauan Bangka Belitung.

Instansi pemerintah seperti PPES harus mencapai produktifitas kinerja yang

maksimal, karena semua aspek yang berhubungan dengan kondisi lingkungan

hidup pada wilayah sumatera merupakan tanggung jawabnya. Pusat Pengelolaan

Ekoregion Sumatera Pekanbaru ingin membangun sebuah sistem informasi status

lingkungan hidup daerah berbasis web yang dapat memberikan informasi penting

mengenai kondisi lingkungan secara cepat. Akan tetapi PPES Pekanbaru tidak

memiliki literatur yang tepat mengenai spesifikasi kebutuhan dari sistem tersebut.

Padahal spesifikasi kebutuhan sistem itu sangat penting untuk menyelaraskan

antara kebutuhan pengguna dalam menyelesaikan masalahnya, sehingga

perangkat lunak atau sistem yang dibangun sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Sebelum sistem informasi status lingkungan hidup ini dibangun PPES

Pekanbaru juga menginginkan rancangan dan gambaran dari perangkat lunak atau

sistem tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Kendalanya yaitu PPES Pekanbaru

kurang memahami persiapan atau langkah awal dalam membuat spesifikasi

perangkat lunak untuk membangun sistem informasi status lingkungan hidup

daerah ini dengan baik dan benar. Kemudian untuk membedakan antara

kebutuhan fungsional maupun non fungsional dari sistem tersebut.
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Spesifikasi kebutuhan merupakan suatu proses memformalisasikan

sekumpulan kebutuhan baik fungsional maupun non fungsional dari suatu sistem

yang hendak dibangun kedalam suatu dokumen. Ada sejumlah standar yang dapat

digunakan ketika mengembangkan dokumen spesifikasi kebutuhan. Salah satu

spesifikasi kebutuhan tersebut adalah IEEE Standard 830-1998.

Dengan menggunakan standar tersebut dapat membedakan antara spesifikasi

kebutuhan pengguna yang menjelaskan sekumpulan layanan yang dibutuhkan

pengguna dan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (software requirement

spesification, SRS) yang menjelaskan sekumpulan kebutuhan teknis yang

diperlukan untuk menyediakan layanan-layanan yang dibutuhkan pengguna dan

yang digunakan oleh pihak pengembang. Oleh karena itu, penulis mengangkat

judul penelitian “Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Status Lingkungan

Hidup Daerah Dengan Standar IEEE 830 (Studi Kasus Pusat Pengelolaan

Ekoregion Sumatera Pekanbaru)”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di sebut di atas maka di dapat rumusan

masalah sebagai berikut ”Bagaimana menganalisis kebutuhan sistem informasi

status lingkungan hidup daerah pada Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera

Pekanbaru?”

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahap analisa sistem yang sedang berjalan menggunakan teknik analisa

PIECES (Performance,  Information,  Economy, Control, Efficiency,

dan Service).

2. Hasil akhir berupa analisis kebutuhan sistem sesuai dengan standar

IEEE 830 dan perancangan dari rekomendasi sistem Status Lingkungan

Hidup Daerah.

3. Panduan yang digunakan dalam spesifikasi perangkat lunak ini adalah

Template of SRS Section 3 Organized by User Class.
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1.4. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kebutuhan dari Sistem informasi status lingkungan

hidup daerah.

2. Untuk memberikan rekomendasi rancangan interface berdasarkan

kebutuhan Sistem Informasi status lingkungan hidup daerah.

3. Untuk mendokumentasikan dan menggambarkan isi dari spesifikasi

sistem informasi SLHD yang baik sesuai dengan Outline SRS (Software

Requirement Spesification) IEEE 830.

1.5. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi PPES Pekanbaru.

a. Dapat mengetahui spesifikasi kebutuhan dari sistem informasi

status lingkungan hidup daerah.

b. Dapat mengetahui kebutuhan fungsional maupun non fungsional

dari sistem informasi status lingkungan hidup daerah.

c. Dapat memberikan rekomendasi rancangan interface berdasarkan

kebutuhan sistem informasi status lingkungan hidup daerah.

d. Memiliki dokumentasi dan gambaran isi dari spesifikasi kebutuhan

sistem informasi status lingkungan hidup daerah.

2. Bagi peneliti (mahasiswa).

a. Dapat mengetahui spesifikasi kebutuhan dari sistem informasi

status lingkungan hidup daerah.

b. Memiliki pengalaman dalam mendokumentasikan spesifikasi

kebutuhan perangkat lunak dengan Outline SRS (Software

Requirement Spesification) IEEE 830.

1.6. Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari lima Bab, dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:
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BAB I  PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal spesifik dan teori-teori yang

mendukung untuk melakukan analisa kebutuhan terhadap sitem informasi

status lingkungan hidup daerah menggunakan Standar IEEE 830.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi penjelasan tentang rencana, langkah dan tahapan kegiatan yang

akan dilakukan dalam penelitian, mulai dari awal sampai selesai dan

didapatkan hasil penelitian laporan Tugas Akhir.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang analisis sistem yang sedang digunakan pada saat ini

dan analisis kebutuhan untuk sistem informasi status lingkungan hidup

daerah PPES Pekanbaru.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan Tugas Akhir

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar jurnal, paper, buku atau alamat website rujukan yang

digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir.


