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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Kemajuan diberbagai bidang teknologi, mendorong munculnya ide-ide 

baru dalam penyajian dan memenuhi kebutuhan informasi sehari-hari. Teknologi 

merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. 

Contoh yang paling nyata adalah peran teknologi terhadap komunikasi dan 

informasi. 

  Sistem informasi adalah sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dari laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 1999). 

 Sistem informasi merupakan bagian yang penting bagi kehidupan manusia 

saat ini. Sistem informasi dibutuhkan karena dapat memberi pengetahuan akan 

sesuatu hal serta digunakan untuk membantu manusia dalam proses aktifitas 

pengolahan data. Seiring perkembangan teknologi informasi di setiap bidang 

apapun, informasi menjadi bahan yang paling penting bagi kehidupan 

bermasyarakat. Terlebih lagi mengenai informasi tentang pelayanan transaksi 

elektronik.  

  Pada beberapa transaksi elektronik pada zaman ini sudah mulai beralih 

kepada sistem transaksi elektronik secara online contohnya pada transaksi 

pembelian pada online shop, namun khusus pada transaksi pembayaran PLN, 

PDAM dan Pajak khususnya pada kelurahan Madyopuro masih menggunakan 

transaksi semi manual yaitu proses transaksi di lakukan dengan cara datang 

langsung ke Loket pembayaran.  

  Dengan berkembangnya teknologi khususnya pada alat komunikasi seperti 

smartphone. Hal ini dapat menjadikan adanya keterkaitan antara pengguna 

smartphone khususnya android dengan proses transaksi pembayaran PLN, 

PDAM, dan Pajak  di Madyopuro yang dapat diakses secara oniline tanpa harus 

mendatangi loket pembayaran.   
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Berdasarkan konsep dan uraian diatas penulis mencoba melakukan 

penelitian untuk membantu proses transaksi pembayran PLN, PDAM dan Pajak, 

yang nantinya akan diterapkan dalam suatu karya ilmiah berupa Tugas Akhir 

dengan judul “APLIKASI PEMBAYARAN LISTRIK PASCA BAYAR, 

PDAM DAN PAJAK DAERAH BERBASIS WEB”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian pada laporan ini 

adalah: 

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pembayaran listrik pasca 

bayar, pdam dan pajak daerah berbasis web? 

2. Bagaimana mengolah data pembayaran online PLN, PDAM dan Pajak 

agar lebih efektif dan efisien? 

 

1.3 Batasan Masalah 

        Berdasarkan permasalahan diatas akan diberikan batasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Data yang digunakan dalam sistem ini didapatkan dari data Kelurahan 

Madyopuro Malang.  

2. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database 

Management System yang digunakan adalah MySQL. 

3. Data yang diperlukan sebagai bahan dalam pengembangan sistem antara 

lain adalah data penduduk, data nomor pelanggan atau rekening. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

      Tujuan dari pembuatan proposal ini : 

1. Untuk merancang dan membangun aplikasi pembayaran listrik pasca 

bayar, pdam dan pajak daerah berbasis web pada Kelurahan Madyopuro 

agar dapat memecahkan permasalahan yang telah di bahas sebelumnya. 

2. Mengimplementasikan aplikasi pembayaran listrik pasca bayar, pdam dan 

pajak daerah berbasis web pada Kelurahan Madyopuro. 
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1.5 Metodologi 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa metode dan beberapa tahapan 

diantaranya:  

1.5.1 Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Pada studi pustaka dan pengumpulan data ini, dilakukan aktifitas untuk 

penggalian data, informasi dan literatur yang berkaitan dengan web dan HTML 

dan bagaimana menerapkan suatu hasil analisis tersebut kedalam suatu program. 

Adapun sumber data atau literatur di ambil dari teori-teori dari buku literatur dan 

internet yang didalamnya berupa artikel, paper dan jurnal yang terkait dengan web 

dan HTML. 

 

1.5.2 Analisis dan Desain System  

Analisa dilakukan untuk membangun sebuah aplikasi pembayaran online  

berbasis web menggunakan HTML dimana web aplikasi pembayran online 

tersebut akan mengikuti device yang digunakan.  

Perancangan sistem  pembayaran PLN, PDAM, dan PAJAK berbasis web 

menggunakan HTML dilakukan dengan membangun kebutuhan sistem yang 

digambarkan pada Use case diagram dan Activity Diagram. Use case diagram 

dibangun untuk dapat mengetahui atau menggambarkan requirement atau fungsi 

yang dikerjakan oleh sistem. Sedangkan activity diagram digunakan untuk 

menganalisis jalannya case yang dapat diakses oleh actor. 

 

1.5.3 Implementasi Desain System 

Perancangan sistem dimulai dari perancangan desain sistem dengan Data 

Flow Diagram (DFD) untuk memperjelas rancangan sistem secara keseluruhan, 

merancang fasilitas dan menu-menu yang ada pada aplikasi tersebut dan 

merancang desain tampilannya (Interface). 

Implementasi terhadap rancangan sistem dilakukan untuk merealisasikan 

apa yang terdapat pada tahapan sebelumnya menjadi sebuah aplikasi sesuai 

dengan apa yang direncanakan. Pada tahap pengembangan sistem aplikasi ini 

memerlukan bahasa permrograman HTML, PHP dan menggunakan database 

http://umlforstudents.blogspot.com/
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MySQL. Aplikasi ini dapat diakses oleh computer yang terhubung dengan 

internet. 

 

1.5.4 Deployment dan Pengujian 

Dplyement merupakan proses penejamahan dari hasil rancangan menjadi 

sebuah objek yang sesungguhnya dan dapat di implementasikan, sedangkan 

pengujian berfungsi untuk menguji sistem yang telah di buat. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun secara sistematika yang akan terbagi 

menjadi beberapa bab, dimana isi dari masing-masing bab tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini, berisi tentang deskripsi atau gambaran umum dari pembuatan 

tugas akhir yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian metodologi dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini, dituliskan semua landasan teori dari topik tugas akhir. 

Berisikan tentang rujukan teori-teori pendukung dan prinsip-prinsip dasar yang 

digunakan sebagai pedoman yang akan menunjang pembuatan tugas akhir. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN  

Pada bab ini, ditulis perancangan pembangunan sistem dengan 

menjabarkan perancangan Data Flow Diagram (DFD), perancangan database 

(Data Design), perancangan arsitektural (Architecture Design), perancangan 

antarmuka (Interface Design) membuat rancangan Input/output. Semua proses 

tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menunjang proses implementasi. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi implementasi dari rancangan dan desain yang sudah dibuat 

sebelumnya, penerapan dan pembuatan aplikasi. Hasil pengujian dan analisis dari 

hasil pengujian dilakukan untuk mengetahui proses keberhasilan program 

tersebut.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang 

ringkasan hasil implementasi dan pengujian. Sedangkan saran berisi tentang 

usulan-usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut dari permasalah  yang dikaji.  


