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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar  Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat

ini, Peranan pemanfaatan teknologi informasi sangatlah penting. Dimana

dalam mendapatkan suatu informasi akurat yang dipakai untuk kelancaran

usaha maupun dipakai sebagai acuan untuk membantu pimpinan dalam

pengambilan keputusan. Begitu pun dalam hal layanan peminjaman dan

pembayaran keuangan yang kini terjadi dimana-mana dan orang-orang yang

terlibat dalam melakukannya baik di perusahaan ataupun instansi akademik.

Salah satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikota medan

terlibat dalam hal ini, yaitu PT. Jasa Marga (PERSERO) Jln. Simpang Tanjung

No. 1A Medan yang setiap tahun menerima mitra binaan yang ingin

melakukan peminjaman di PT. Jasa Marga untuk membuka usaha masing-

masing. Berbagai macam masalah yang cukup banyak di hadapi Central

Development Program (CDP) dan dari pihak PT. Jasa Marga. Sehingga

dengan pemanfaatan sistem informasi yang berkembang akan membantu

penerimaan mitra binaan baru ke depannya.
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Dimana pengolahan data mitra binaan yang mau meminjam atau

melakukan pembayaran keuangan masih menggunakan cara manual dan

tidak efisien. Disamping itu, resiko kehilangan data  mitra binaan yang

meminjam dan membayaran keuangan sangatlah besar dan hal lain berupa

diakibatkan kebakaran, banjir dan tercecernya data, sehingga dibutuhkan

sistem yang dapat mengolah data mitra binaan.

Oleh karena itu, di butuhkan sistem yang dapat memberikan

pelayanan kepada mitra binaan dan juga bagi perusahaan lain, maka penulis

mengangkat judul “Sistem Informasi Layanan Peminjaman dan

Pembayaran Keuangan Mitra Binaan pada PT. Jasa Marga

(PERSERO) Tbk. Cabang Belmera”. Sistem Informasi Layanan

Peminjaman dan Pembayaran Keuangan ini hanya akan dibangun untuk

keperluan perusahaan dan bersifat Internal antara Mitra Binaan dan Unit

Pelayanan Masyarakat di PT. Jasa Marga (persero) tbk. cabang belmera.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka

munculah sebuah identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Penyimpanan data dalam bentuk kertas atau manual menimbulkan

resiko yang cukup besar, seperti kebakaran, rusak atau bencana alam
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yang bisa mengakibatkan data-data penting itu hilang, sehingga

diperlukan sistem yang bisa menyimpan data lebih aman.

2. Data yang kurang lengkap menyebabkan informasi pelayanan

peminjaman dan pembayaran keuangan mitra binaan juga kurang,

karena data tidak tersusun rapi dan susahnya pencarian data.

3. Kebutuhan akan data yang efektif dan efisien serta ada saat

dibutuhkan (availability) menjadi alasan utama untuk penyediaan

informasi yang akurat.

1.3 Batasan Masalah

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis

membatasi masalah yang akan dibahas terarah, maka dibuat batasan

masalah di atas, antara lain sebagai berikut :

1. Sistem informasi layanan peminjaman dan pembayaran keuangan

mitra binaan ini akan dijalankan untuk memudahkan mitra binaan.

2. Sistem yang akan dibuat disesuaikan dengan aturan yang berlaku di

PT. Jasa Marga (persero) tbk. cabang belmera itu sendiri.

3. Dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan

MYSQL.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian
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Maksud dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan

dalam menyelesaikan studi Diploma III program studi Komputerisasi

Akuntansi, sekaligus merancang dan menghasilkan sebuah sistem informasi

layanan peminjaman dan pembayaran keuangan mitra binaan pada PT. Jasa

Marga (PERSERO) Tbk. Cabang belmera. Diharapkan penelitian yang

dilaksanakan akan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan dalam

mendukung visi, misi serta tujuan lembaga Pemerintahan melalui disiplin dan

perkembangan ilmu .

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Mempermudah penerimaan data mitra binaan dengan efektif dan

efisien Dan dapat meminimalisir kehilangan atau kerusakan data

karena disimpan dalam bentuk database.

2. Program dibuat dengan menggunakan bahasa pemograman agar bisa

dijalankan atau dieksekusi menggunakan komputer.

3. Untuk membuat sistem informasi layanan peminjaman dan

pembayaran keuangan mitra binaan pada PT. Jasa Marga (PERSERO)

Tbk. Cabang belmera dengan menggunakan Visual Basic dan Mysql.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Bagi Penulis
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Adapun manfaat yang di peroleh penulis dari pelaksanaan Tugas

Akhir ini adalah:

1. Untuk mengembangkan pengetahuan yang penulis dapatkan dari

bangku perkuliahan  serta membandingkan teori yang di dapatkan

penulis di tempat penelitian serta mengaplikasikan ilmu komputer

yang telah diperoleh.

2. Agar penulis dapat mempersiapkan dirinya dalam menghadapi

tantangan di dalam dunia kerja di era globalisasi sekarang ini.

1.5.2 Manfaat Bagi Instansi

Adapun manfaat yang diperoleh PT. Jasa Marga (PERSERO) Tbk.

Cabang belmera dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Instansi dapat memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan yang

sudah begitu pesat dalam perkembangan usaha dikemudian hari.

2. Memudahkan petugas dalam memperoleh informasi data yang akan

dimasukan atau direkap untuk menghasilkan laporan yang cepat,

tepat dan akurat .

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian
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Jenis desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam

perencanaan dan pelaksanaan penelitian. jenis desain penelitian ada enam

antara lain sebagai berikut:

a. Desain penelitian yang ada control

Desain ini adalah desain percobaan atau desain bukan percobaan dan

mempunyai kontrol.

b. Desain penelitian Deskriptif-analitis

Desain penelitian deskriptif merupakan studi untuk menemukan fakta

dengan interpretasi yang tepat, sedangkan desain penelitian analitis

adalah studi untuk menguji hipotesa-hipotesa dan mengadakan

interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan.

c. Desain penelitian lapangan atau bukan

Penelitian ini menggunakan lapangan atau tidak.

d. Desain penelitian dalam hubungan dengan waktu

Penelitian dengan menggunakan interval waktu tertentu.

e. Desain dengan tujuan evaluatif atau bukan

Desain penelitian evaluatif atau bukan berhubungan dengan

keputusan administratif terhadap aplikasi hasil penelitian.

f. Desain penelitian dengan data primer/sekunder
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Dalam penelitian dapat didesain menggunakan data primer atau data

sekunder.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain

penelitian deskriptif karena peneliti ingin menemukan fakta dan

menginterpretasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem

informasi layanan peminjaman dan pembayaran keuangan mitra binaan pada

PT. Jasa Marga (PERSERO) Tbk. Cabang Belmera.

1.6.2 Jenis Data

Dalam setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai teknik

pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif

dari sumber primer dan sumber sekunder. Sehingga penjelasan mengenai

jenis data kualitatif dari sumber tersebut dapat diuraikan dibawa ini:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung

memberikan data kepada pengumpul data.Sumber primer ini berupa

catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang

penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi
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lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang

situasi dan kejadian di lapangan.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak

memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data.

Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut

dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang

lain. Data ini digunakan untuk mendukung infomasi dari data primer

yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung

ke lapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari

studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur-

literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur

yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Penelitian

Dalam pengumpulan penelitian, keterangan dan rancangan program

yang dibutuhkan untuk menyusun Tugas Akhir ini, penullis menggunakan 2

(Dua) Metode yaitu :

1. Metode Lapangan (Field Research)

Metode ini dilakukan penulis secara langsung untuk mengumpulkan

data yang berhubungan dengan perancangan sistem informasi layanan
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peminjaman dan pembayaran keuangan mitra binaan pada PT. Jasa Marga

(PERSERO) Tbk. Cabang Belmera.

Data-data tersebut penulis kumpulkan dengan cara :

a. Pengamatan Langsung (Observasi)

Penulis melakukan pengamatan langsung ke tempat objek

pembahasan yang ingin diperoleh yaitu melalui bagian-bagian

terpenting dalam pengambilan data yang diperlukan. Pengambilan

data penulis melakukan pada bagian Central Development Program.

b. Interview (wawancara)

Penulis melakukan Interview (wawancara) untuk mendapatkan

penjelasan dari masalah-masalah yang sebelumnya kurang jelas dan

untuk menyakinkan bahwa data yang diperoleh / dikumpulkan benar-

benar akurat.

2. Metode Perpustakaan (Library Research)

Metode ini penulis mengutip dari bebarapa bacaan yang berkaitan

yang dikutip dapat berupa teori ataupun beberapa pendapat dari beberapa

buku bacaan ataupun buku diklat yang digunakan selama kuliah. Ini

dimaksudkan untuk memberikan landasan teori yang kuat melalui buku-buku

atau literatur yang tersedia di perpustakaan, baik berupa bahan-bahan kuliah

dan brosur yang berhubungan dengan penulis tugas akhir ini.
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Adapun penulis melaksanakan penulisan Tugas Akhir ini dilakukan

pada :

Nama Kantor : PT. Jasa Marga (PERSERO) Tbk. Cabang

Belmera.

Alamat : Jl. Simpang Tanjung No.1A, Medan.

1.7.2 Waktu Penelitian

Pada saat melaksanakan penulisan Tugas Akhir ini penulis

mempunyai kesempatan untuk turut dalam kegiatan Perusahaan selama 1

(satu) bulan terhitung sejak tanggal 22 Februari 2019 s/d 17 Maret 2019,

sesuai dengan waktu pada awal pelaksanaan dan berakhir pada waktu yang

telah di tentukan.

Tabel 1.1 Kegiatan Penelitian

NO Kegiatan Mei 2019 Juni 2019 Juli 2019

I II III IV I II III IV I II III IV

1. Indentifikasi Masalah

2. Analisis Kebutuhan Masalah

3. Pengumpulan Data
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4. Membuat Rancangan
Sistem

5. Implementasi Program

6. Ujicoba Program (Testing)

7. Revisi Konsep,Desain
Rancangan, Kode Program

8. Penyusunan Laporan
Peneitian TA

1.8 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka penulisan tugas akhir

ini dalam beberapa Bab yang terdiri dari beberapa Sub Bab dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB  I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Batasan Masalah, Tujuan, Metode, Lokasi

dan Waktu Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan dasar teori yang secara singkat menjelaskan

tentang teori-teori yang bersangkutan dengan judul penulis,

teori-teori tersebut diperoleh dari buku dan referensi lainnya.

BAB III : ANALISA SISTEM BERJALAN
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Bab ini menjelaskan secara singkat profil, struktur organisasi,

serta visi dan misi PT. Jasa Marga (PERSERO) Tbk. Cabang

Belmera.

BAB IV : PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

Berisikan pembahasan mengenai analisa sistem yang berjalan

dan yang diusulkan, serta kode program aplikasi yang dibuat.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari

hasil penelitian yang penulis.


