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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan sistem perencanaan 

pembangunan adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku 

pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik 

antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun 

antar pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan 

partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya 

secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 

Selain itu, dalam undang-undang tersebut ditetapkan pula bahwa tahapan 

perencanaan pembangunan meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, 

pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana yang 

harus berjalan berkelanjutan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. 

Sementara itu, sejalan dengan kebijakan penyelenggaraan desentralisasi 

dan otonomi daerah yang mengedepankan prinsip demokratis, transparan dan 

akuntabel, maka setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menyediakan 

berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah 

tersebut baik secara operasional maupun pada tingkat pengambilan keputusan 

atau tingkat puncak eksekutif. Salah satu sarana utama tersebut adalah 

kemampuan untuk menyimpan, menyediakan, dan mengolah data menjadi 

informasi yang tepat dan akurat serta adanya kemudahan dalam mendapatkan 

serta mendistribusikan data dan informasi tersebut. 

Kemudahan dalam mendapatkan ataupun memanfaatkan data dan 

informasi tersebut mutlak diperlukan suatu daerah dalam rangka 

mengembangkan potensi yang dimiliki serta dalam rangka merencanakan, 

mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Salah satu 
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sarana dalam menunjang hal tersebut adalah melalui pemanfaatan teknologi 

Sistem Informasi. 

Sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan 

teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam 

kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. 

Keberadaan sistem informasi dapat mendukung kinerja peningkatan efisiensi, 

efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta 

mendorong perwujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sistem 

informasi yang dibutuhkan, dimanfaatkan, dan dikembangkan bagi keperluan 

pembangunan daerah adalah sistem informasi yang terutama diarahkan untuk 

menunjang perencanaan pembangunan daerah. 

Kemampuan dan kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi pada 

tingkat Kabupaten / Kota berhubungan dengan banyak factor, dua diantaranya 

adalah adanya kehandalan perencanaan dan pengendalian yang 

berkesinambungan. Keberhasilan perencanaan dan pengendalian 

pembangunan tentu saja memerlukan model pembangunan yang secara 

operasional sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan pembangunan. 

Mengingat pentingnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan 

up to date khususnya dalam rangka perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan pembangunan, maka Bappeda Kabupaten Magetan memandang 

perlu untuk membuat Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 

Dengan adanya Sistem Informasi ini, diharapkan dapat menata berbagai 

aspek data perencanaan pembangunan secara terintegrasi dan komprehensif, 

baik dalam hal struktur, jenis maupun format data untuk perencanaan 

pembangunan di wilayah Kabupaten Magetan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

 Bagaimana mengidentifikasi requirement-requirement sesuai dengan 

kebutuhan dari  Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan 

sesuai dengan kondisi di lapangan untuk proses penyusunan fitur-fitur 

dalam aplikasi sehingga tepat guna? 
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 Bagaimana menganalisis proses kerja dan alur dari perencanaan 

pembangunan daerah berdasarkan informasi dari Bappeda Kabupaten 

Magetan untuk menentukan alur program Aplikasi SIPPD? 

 Bagaimana implementasi hasil analisa untuk pengembangan aplikasi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam mengkaji suatu permasalahan diperlukan suatu batasan masalah agar 

penyajian lebih terarah dan mencapai sasaran yang ditentukan sebelumnya, 

adapun batasan masalah dalam pembangunan aplikasi ini sebagai berikut : 

a. Kegiatan dari pekerjaan ini terbatas pada penyediaan sistem informasi 

berupa aplikasi untuk memudahkan perencanaan pembangunan daerah di 

Kabupaten Magetan dengan Bappeda sebagai pengguna utamanya. 

b. Data yang akan digunakan untuk menguji aplikasi yang akan 

dikembangkan adalah data dari BAPPEDA Kab.Magetan. 

c. Keluaran dari aplikasi ini berupa laporan. 

d. Pemodelan analisis yang digunakan adalah analisis tersruktur dengan alat 

yang digunakan adalah flowmap dan E-R, dan untuk menggambarkan 

diagram proses menggunakan Data Flow Diagram (DFD). 

e. Aplikasi yang digunakan berupa Program Aplikasi Sistem Informasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang berbasis web dan dapat 

diakses secara online melalui jaringan internet/intranet. 

f. Dalam hal ini aplikasi yang dibuat merupakan hasil penyempurnaan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi perencanaan 

pembangunan daerah dengan mengidentifikasi requirement-requirement 

sesuai dengan kebutuhan dari  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Magetan sesuai dengan kondisi di lapangan untuk proses 

penyusunan fitur-fitur dalam aplikasi sehingga tepat guna, menganalisis 

proses kerja dan alur dari perencanaan pembangunan daerah berdasarkan 

informasi dari Bappeda Kabupaten Magetan untuk menentukan alur program 

aplikasi SIPPD serta Implementasi hasil analisa untuk pengembangan aplikasi. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Penyusunan metodologi pembuatan Sistem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah di Kabupaten Magetan pada dasarnya mengacu pada 

KAK terutama berdasarkan tujuan, sasaran, lingkup pekerjaan, tenaga ahli 

yang dipersyaratkan serta waktu yang tersedia. Secara umum metodologi yang 

akan dikembangkan diuraikan menjadi Metoda Pelaksanaan Pekerjaan dan 

Metoda Pembangunan Aplikasi. 

1.5.1  Metoda Pelaksanaan Pekerjaan 

Tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan pada pembuatan Sistem Informasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) di Kabupaten Magetan pada 

dasarnya meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a. Penyusunan analisis bisnis proses (kebutuhan), terdiri atas: 

    Analisis proses dan kebutuhan dimaksudkan untuk mengidentifikasifaktor - 

faktor yang dibutuhkan untuk menyusun sistem Aplikasi SIPPDantara lain: 

1) Pengumpulan data - data yang dibutuhkan untuk tahap input data 

2) Mengidentifikasi requirement-requirement sesuai dengan perminta- 

      an dari  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ma- 

      getan sesuai dengan kondisi di lapangan untuk proses penyusunan 

      fitur-fitur dalam aplikasi sehingga tepat guna. 

3) Menganalisis proses kerja dan alur dari perencanaan pembangunan 

      daerah berdasarkan informasi dari Bappeda Kabupaten Magetan 

      untuk menentukan alur program Aplikasi SIPPD. 

b.  Perancangan Sistem 

Mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang ada, studi kelayakan 

dan studi terhadap kebutuhan pemakai, baik yang terkait dengan model 

interface, alur dan desain sistem dan prosedur, pelaporan, tingkat keandalan 

sistem maupun teknologi yang akan digunakan. Perancangan Sistem 

meliputi: 

1) Metode yang akan digunakan, yaitu dengan metodologi waterfall 

    untuk bagan alur penyusunan program 

2) Flowchart atau perancangan alur dari program Aplikasi SIPPD 

3) Analisis kebutuhan sistem baik hardware maupun dari segi software 
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c. Pembangunan sistem 

Berdasarkan analisa sistem yang telah dilakukan, dibuat rancangan/desain 

sistem yang selanjutnya diterjemahkan kedalam bentuk prototype/model. 

Pada tahap ini prototype yang telah disusun tersebut, dikonsultasikan 

kepada calon pengguna dan dilakukan identifikasi sejauh mana pemodelan 

yang telah dirancang/didesain tersebut dapat diterima, serta perubahan atau 

perbaikan apa saja yang diperlukan oleh calon pengguna. 

d. Pemrosesan Basis Data 

Pada tahap ini dilakukan pemrograman atas prototype yang telah disepakati 

oleh calon pengguna sistem yang bersangkutan, sehingga dari prototype 

tersebut dihasilkan sebuah sistem yang bisa dioperasikan, sekaligus 

pengujian awal terhadap operasional sistem yang bersangkutan sehingga 

data-data yang terkumpul dapat diolah untuk menjadi informasi yang 

berguna sebagai dasar output form. 

e. User Acceptence Testing 

Selanjutnya sistem tersebut diinstalkan pada client maupun server, 

termasuk dilakukan setting pada servernya. Kemudian dilakukan uji coba 

terhadap sistem tersebut, baik menggunakan data sekunder maupun data 

primer sesuai kondisi eksisting/sebenarnya untuk memastikan bahwa sistem 

tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan yang 

direncanakan. 

f. Revisi dan Penyesuaian  

Dalam tahap ini dilakukan proses revisi yang akan dilakukan oleh Bappeda 

Kabupaten Magetan terhadap aplikasi SIPPD yang telah dibuat serta 

dilakukan penyesuaian-penyesuaian program aplikasi dengan implementasi 

real. 

g. Instalasi dan Implementasi 

Sosialisasi sistem yang berjalan ke lingkungan pemerintahan Kabupaten 

Magetan dan diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

nyata. 
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h. Dokumentasi dan Monitoring 

Setelah semua proses terlaksana dan sistem Aplikasi SIPPD mampu 

diterapkan secara baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan maka 

untuk menindak lanjuti kinerja dari sistem aplikasi akan dilakukan proses 

pendampingan dan monitoring guna memantau kinerja dari sistem aplikasi 

yang telah dibuat.Semua proses dari awal sampai tahap implementasi akan 

dilakukan dokumentasi sebagai bahan evaluasi bersama. 

Tahapan pekerjaan di atas perlu ditentukan alokasi waktunya, sehingga 

batas penyusunan aplikasi sebagaimana yang telah ditentukan pada KAK 

tidak mangalami penundaan. 

 
1.5.2  Metoda Pembangunan Aplikasi 

Metode pembangunan aplikasi yang digunakan adalah metodologi 

waterfall. Metodologi ini dipilih karena karakteristiknya yang sederhana 

namun komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan aplikasi 

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten 

Magetan. 

Adapun skema dari metodologi waterfall adalah sebagai berikut: 

 

 

  

 

  

Gambar 1.5.1 Diagram Metodologi Waterfall 

       Penjelasan selengkapnya dari skema di atas adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan dimulai dari pembentukan kebutuhan dari semua elemen system 

dan menganalisa kebutuhan keinginan user. Meliputi input output, waktu 

pengerjaan, ukuran dan jumlah data yang ditangani. Dalam tahapan ini 

Sistem 
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Analisys 

Design 

Code 
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Maintenance 
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ditentukan pula kebutuhan minimal mengenai jenis software pendukung 

dan kebutuhan hardware. 

b. Analisa kebutuhan sistem dan perangkat lunak yaitu proses menentukan 

arsitektur sistem secara global dan menentukan ukuran dan jumlah data 

serta elemen-elemen yang dibutuhkan dalam penyusunan sistem informasi. 

c. Design yaitu menentukan dasar-dasar pembentukan dan pemilihan struktur 

data, struktur program, arsitektur program, pemilihan algoritma dan 

interaksi dengan pengguna. 

d. Coding yaitu mentransformasikan desain yang sudah disusun ke dalam 

bahasa pemrograman. 

e. Testing yaitu tahapan untuk menguji kebenaran algoritma program dan 

mencari serta memperbaiki masalah yang timbul dalam proses pemro- 

graman (error debugging). 

f. Maintenance adalah proses perawatan agar sistem bisa digunakan terus 

menerus secara baik, meliputi penyiapan patch-patch yang diperlukan 

untuk mengatasi masalah pemrograman yang timbul di kemudian hari. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan memberikan informasi secara umum tentang 

pembahasan yang terdapat dalam setiap bab. Sehingga dalam pembahasannya 

akan lebih mudah dipahami. Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai 

berikut: 

 
BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Metodologi 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan perusahaan dan teori-teori yang 

melandasi dari pembangunan sistem pengolahan data. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi analisis kebutuhan sistem dan pengguna diantaranya yaitu: 

analisis masalah, analisis prosedur yang sedang berjalan, analisis basis data, 

analisis fungsional. Perancangan sistem dimulai dari perancangan antar muka 

program (interface). 

 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini berisi tahap implementasi system terdiri dari langkah-langkah sebagai 

berikut : Menerapkan rencana implementasi, Melakukan kegiatan 

implementasi, dan Tinjau lanjut implementasi. Selain itu juga berisi pengujian 

program yang dikerjakan. 

 
BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang mengemukakan kesimpulan terhadap hasil 

rancangan serta saran-saran yang berguna untuk mendukung rancangan yang 

telah dibuat agar dikembangkan lebih baik lagi. 




