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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Umum tata ruang baik kabupaten maupun kota merupakan salah 

satu pedoman bagi pemerintah daerah di dalam melakukan program 

pembangunan.  Oleh sebab itu pembangunan harus dimanfaatkan secara optimal 

tanpa mengabaikan asas keseimbangan dan kelestarian. Program pembangunan 

yang dilakukan oleh pemerintah  daerah baik kabupaten  maupun kota  khususnya 

pembangunan fisik gedung saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal 

ini ditandai dengan banyaknya pembangunan sarana dan prasarana seperti gedung 

pemerintah, sarana pendidikan, kesehatan,  dan lain-lain [1]. 

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan 

yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun 

baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai 

dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku [2]. IMB 

tersebut dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai 

dengan rencana tata ruang yang berlaku, Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis 

Sempadan Sungai (GSS), Koefisen Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas 

Bangunan (KDB), dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan yang ditetapkan 

bagi yang menempati bangunan tersebut.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pengertian dalam 

memberikan IMB tidak mudah, harus melalui beberapa proses dan persyaratan 

yang ditentukan. Hal ini juga sesuai dengan semangat otonomi daerah dalam 

UU.No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah 

No.38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanah bab VI pasal 

18 A ayat 1 UUD 1945. Oleh karenanya, hal-hal yang terkait dengan perizinan 

menjadi kewenangan daerah melalui kantor pelayanan perizinan terpadu yang 

sudah ada di pemerintah daerah kabupaten bangkalan [3]. 

Salah satu partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

adalah seringnya masyarakat melakukan permintaan izin (Perizinan) yang sesuai 
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dengan lingkup kegiatannya kepada pemerintah daerah. Sebagai timbal baliknya, 

pemerintah daerah sebagai pemberi izin harus dapat melayani masyarakat sebaik 

mungkin. Sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi masyarakat yang 

akan mengurus perizinan, maka Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan 

mutu pelayanannya kepada masyarakat. Peningkatan dan memberikan pelayanan 

terbaik terhadap masyarakat merupakan konsentrasi utama dari pemerintah 

daerah, khususnya dalam hal pelayanan pengurusan perizinan [4]. Selama masa 

kerjanya kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten bangkalan masih 

menggunakan aplikasi semi manual dalam mengelola perizinan, dimana pada 

kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten Bangkalan sudah menggunakan 

media informasi dan komputer/laptop sebagai sarana untuk membantu kinerja 

lingkup kegiatannya, namun belum terdapat sistem yang dapat membantu untuk 

menangani penentuan kelayakan izin mendirikan bangunan secara cepat, tepat dan 

akurat. 

Dengan perkembangan jaman, teknologi merupakan salah satu hal yang 

sangat berperan dalam masyarakat. Sistem pengambilan keputusan dengan 

metode case-based reasoning adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk 

melakukan penilaian terhadap pemberian izin mendirikan bangunan. Dengan 

sistem pendukung keputusan ini maka pemerintah  daerah  bisa menilai apakah 

pembangunan bangunan gedung layak dilaksanakan pada suatu wilayah tertentu 

atau tidak secara cepat dan akurat.  

Metode Cased Based Reasoning (CBR), yaitu suatu teknik penyelesaian 

masalah berdasarkan kasus yang lalu. CBR memiliki 4 tahapan, yaitu retrieve 

(pengenalan masalah), reuse (pencarian masalah), revise (evaluasi kembali) dan 

retain (penyimpanan permasalahan baru). Pada penelitian sebelumya sudah ada 

kasus mengenai sistem pendukung keputusan penilaian usulan pembangunan 

gedung dengan metode case based reasoning [1], yang mana digunakan sebagai 

referensi dalam pengerjaan aplikasi pada kasus penentuan kelayakan izin 

mendirikan bangunan pada kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten 

Bangkalan ini. Penelitian ini menggunakan suatu perhitungan dengan 

membandingkan setiap fitur yaitu fitur kasus baru dengan fitur kasus yang lama. 

Sehingga dapat membantu dalam menyeleksi terhadap calon pemohon izin 
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mendirikan bangunan secara cepat, tepat dan akurat berdasarkan kesamaan dari 

data kasus pemohon lama dengan data kasus pemohon baru. 

Perhitungan metode CBR pada penelitian ini menggunakan metode Simple 

Mathcing Coeffiient (SMC), SMC adalah satu cara untuk menghitung similaritas 

dua objek (items) yang bersifat biner [5]. Apabila kasus baru dikatakan similar 

dengan kasus lama maka memiliki nilai similar sama dengan 1 , apabila tidak 

sama maka nilai similarnya adalah 0. 

Dari kasus di atas maka penulis mengajukan sebuah aplikasi terkait dengan 

analisis pemberian izin mendirikan bangunan, dengan begitu penulis mengangkat 

judul “APLIKASI PENENTUAN KELAYAKAN IZIN MENDIRIKAN 

BANGUNAN MENGGUNAKAN METODE CASE BASED REASONING” 

sebagai bahan penelitian tugas akhir. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat dirumuskan : 

1. Bagaimana cara mengimplementasikan metode CBR  pada aplikasi 

penentuan kelayakan izin mendirikan bangunan? 

2. Bagaimana menentukan akurasi antara kasus lama dan kasus baru? 

3. Bagaimana membangun aplikasi penentuan kelayakan izin mendirikan 

bangunan dengan menggunakan CBR? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah, maka penulis memberikan batasan-batasan 

pembahasan masalah yaitu : 

1. Aplikasi yang akan dibangun berbasis desktop. 

2. Aplikasi ini memakai bahasa pemprograman java, dan sebagai basis 

datanya menggunakan Database MySQL. 

3. Hasil output hanya berupa rekomendasi untuk analisis pemberian izin 

mendirikan bangunan. 

4. Metode yang digunakan untuk penyelesaian masalah dengan 

menggunakan metode Simple Mathcing Coefficient. 

5. Data yang digunakan berjumlah 130, dimana 91 (data training) data 
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sebagai data kasus lama dan 39 data sebagai data kasus baru (data 

testing). 

 

1.4 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi penentuan 

kelayakan izin mendirikan bangunan dengan metode Case Based Reasoning 

(CBR). 

 

1.5 Metodologi 

Pada pengerjaan tugas akhir ini menggunakan beberapa metodologi, seperti 

kajian pustaka, pengumpulan data dan studi lapangan, analisa perancangan. 

 

1.5.1 Kajian Pustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan pertama untuk memahami konsep, 

adapun sumber data atau literature dapat diambil dari membaca buku 

pemprograman guna untuk membuat suatu sistem, membaca buku pedoman 

tentang izin mendirikan bangunan, membaca bahan kuliah yang telah 

dipelajari selama perkuliahan, jurnal pembangun aplikasi, serta referensi 

online yang memberikan suatu informasi yang dapat diadopsi. 

Perencanaan aplikasi ini menggunakan metode Case Based Reasoning 

(CBR)  yang  memiliki 3 tahapan yang akan digunakan dalam rancang 

bangun aplikasi, yaitu : 

 Retrieve : proses pengenalan masalah yaitu dengan mengidentifikasi 

masalah baru dengan menggunakan perhitungan Simple Matching 

Coefficient (SMC). 

 Reuse : sistem menggunakan informasi permasalahan sebelumnya yang 

memiliki kesamaan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. 

 Retain 

Sistem akan menyimpan permasalahan baru ke dalam knowledge-base 

untuk menyelesaikan permasalahan yang akan datang. 
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1.5.2 Pengumpulan Data dan Studi Lapangan 

Tahap selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data yang akan 

digunakan untuk proses klasifikasi. Data-data yang didapatkan merupakan 

data real data pemohon lama dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Bangkalan. 

1.5.2.1 Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada pegawai kantor 

pelayanan perizinan terpadu tentang izin mendirikan bangunan. 

 

1.5.3 Analisa dan Rancangan Sistem 

Rancang bangun aplikasi penentuan kelayakan izin mendirikan 

bangunan memiliki tahapan, yaitu sebagai berikut : 

 Analisa Kebutuhan Sistem  

Menganalisa kebutuhan apa saja yang diperlukan pada saat pembuatan 

software maupun hardware. 

 Rancangan Sistem  

Perancangan case based reasoning ini untuk membantu dalam 

penentuan kelayakan izin mendirikan bangunan serta memberi hasil 

berupa rekomendasi apakah suatu bangunan layak diberikan izin 

mendirikan bangunan atau tidak. 

 

1.5.4 Implementasi 

Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk pembuatan sistem yaitu 

mengelola data dan membuat database, membuat desain interface, 

menginputkan basic data ke dalam sistem, serta mengimplementasikan 

algoritma Similaity Simple Coeffisient untuk menghitung similaritas antara 

kasus baru dengan basic kasus yang ada di database MySql. Pada tahap ini 

terdapat beberapa proses yaitu : retrieve adalah proses memperoleh kasus-

kasus yang mirip untuk dibandingkan dengan kumpulan kasus-kasus dimasa 

lalu. Reuse adalah proses penggunaan kembali kasus-kasus yang dan (kasus 

masa lalu) yang digunakan untuk mencari solusi dari masalah baru (masalah 
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sekarang). Revise adalah proses merubah dan memperbaiki solusi yang 

diusulkan, jika diperlukan. Retain adalah  menyimpan pengetahuan yang 

nantinya akan digunakan untuk memecahkan masalah kedalam basis kasus 

yang ada [6].  

 

1.5.5 Pengujian 

Untuk pengujian akan dilakukan 2 tahap, yaitu : 

 

1.5.5.1 Pengujian Sistem 

Pengujian ini menghasilkan analisa terhadap sistem secara 

keseluruhan apakah sistem dapat bekerja secara optimal dan 

memenuhi segala requirement awal. 

1.5.5.2 Pengujian Precision, Recall, dan Accuurasy 

Pengujian ini dilakukan uji coba dan evaluasi terhadap sistem 

yang telah dibangun. Pada tahap ini dilakukan perhitungan sesuai 

dengan rumus precision, recall, dan accuracy. 

 

1.5.6 Pembuatan Laporan 

Tahap ini dilakukan untuk tujuan dokumentasi dan dapat 

dipergunakan untuk pengembangan atau penelitian lanjutan. Laporan 

mengacu pada pedoman penulisan Tugas Akhir yang bentuk bakunya telah 

diatur oleh pihak jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi, serta sistematika penulisan dari 

tugas akhir ini. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan topik Tugas 

Akhir, yang didapatkan dari buku serta sumber-sumber terkait lainnya yang 

berhubungan dengan Tugas Akhir ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai perancangan sistem, perancangan database, 

perancangan object oriented (UML Diagram), dan perancangan desain 

interface. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang tahapan pengujian aplikasi telah dibuat apakah layak 

digunakan ataupun tidak. Pengujian dilakukan dengan dua cara, yaitu 

dengan pengujian sistem dan pengujian akurasi. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat di ambil dari sistem yang telah dibuat 

serta saran-saran membangun guna untuk pengembangan sistem di masa 

mendatang. 

 


