
BAB III

ANALlSiS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

3.1 KONSEP ANALlSiS SISTEM

Anaiisis kebutuhan sistem adalah penunjang kebutuhan perancangan

perangkat lunak. Adapun pengertian anaiisis sistem (system analysis) dapat

didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam

bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan

mengevaluasi permasalahan-pennasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi

dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-

perbaikannya.

3.2 METODE ANALlSiS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Metode anaiisis kebutuhan yang digunakan adalah dengan menganalisis

sistem untuk menemukan kelemahan-kelemahannya sehingga dapat diusulkan

perbaikannya dengan melakukan tahapan-tahapan anaiisis sistem sebagai berikut:

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah.

Pada tahapan ini dilakukan pengidentiflkasian masalah-masalah yang

terjadi dengan melakukan identifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi

titik keputusan yang menunjukkan suatu kondisi yang menyebabkan

sesuatu terjadi sehingga dapat dilacak pengebab-penyebab masalah

tersebut, dan mengidentifikasi personil-personil kunci yang langsung atau

tidak langsung menyebabkan masalah tersebut terjadi.
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2. Understand, yaitu memahami kerja sistem yang ada.

Pada tahap ini dilakukan untuk memahami kerja dari sistem dengan

mempelajari secara terinci bagaimana sistem yang ada beroperasi. Untuk

memperlajan operasi dari sistem diperlukan data yang dapat diperoleh

dengan cara melakukan penelitian (wawancara, observasi / pengamatan,

daftar pertanyaan) sesuai dengan data yang diperlukan.

3. Analyze, yaitu menganalisis sistem.

Pada tahapan ini dilakukan anaiisis terhadap data-data yangtelah diperoleh

sehingga dapat diketahui proses apa saja yang terjadi.

4. Report, yaitu membuat laporan hasil anaiisis.

Pada tahapan terakhir adalah membuat laporan anaiisis mengenai semua

tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya yang dapat dijadikan

dasar dalam menghasilkan anaiisis kebutuhan perangkat lunak.

3.3 HASIL ANALlSiS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Pada bagian ini menampilkan hasil dari penelitian yang dilakukan di Dinas

Pendapatan Daerah sub bagian Papan Rekiame mengenai prosedurdan nilai sewa

pemasangan papan rekiame di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3.1 Identifikasi Masalah

Pada tahapan identifikasi masalah ini dapat dihasilkan anaiisis terhadap

masalah-masalah yang terjadi pada sub bagian Papan Rekiame.
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3.3.1.1 Penyebab Masalah

Adapun pennasalahan pada sub bagian Papan Rekiame yang bertugas

meiayani masyarakat dalam pemasangan papan rekiame di Yogyakarta antara lain

sebagai berikut:

I Masalah pemberian infonnasi pajak dan nilai sewa rekiame.

2. Masalah perhitungan nilai sewa rekiame.

3. Masalah kebutuhan infonnasi cepat dan efisien guna pengambilan

keputusan nantinya.

3.3.1.2 Titik keputusan Penyebab Masalah

Berdasarkan penyebab masalah yang terjadi pada sub bagian papan

rekiame dapat dibuat suatu titik keputusan yang menyebabkan masaiah tersebut

terjadi yaitu :

1. Masalah pemberian infonnasi pajak dan nilai sewa rekiame. Pemberian

infonnasi secara cepat kepada para pelanggan sangat menentukan kinerja

di bagian pemasangan papan rekiame di Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini

dikarenakan semakin cepat dan efisiennya dalam pelayanan berarti

kepuasan pelanggan dalam menentukan keputusan nantinya juga semakin

cepat dan efisien. Apabila pemberian infonnasi hams mencari sumber

infonnasi secara manual, hal ini menyebabkan kurang effisien. Di Dinas

Pendapatan Daerah Yogyakarta pemberian infonnasi masih dilakukan

dengan cara manual. Sehingga apabila pelanggan membutuhkan suatu

infonnasi harus dicari satu persatu. Ini menyebabkan terbuangnya banyak

waktudan kurangeffisiennya dalampelayanan.
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2. Masalah perhitungan nilai sewa rekiame. Dalam hal ini perhitungan biaya

pemasangan papan rekiame masih bersifat manual. Sehingga kesalahan

ataupun keteledoran pegawai bisa saja terjadi. Ini seringkali

mengakibatkan tetap dikeluarkannya ijin pemasangan papan rekiame oleh

dinas tata kota meskipun pada akhirnya diketahui terjadi kesalahan dalam

perhitungan nilai sewa rekiame yang harus dikeluarkan oleh pelanggan.

3.3.2 Kerja Sistem Vang Ada

Pada tahapan ini didapatkan hasil anaiisis mengenai bagaimana cara

penelitian dilakukan. Penelitian di Dinas Pendapatan Daerah sub bagian papan

rekiame dilakukan dengan cara :

1. Observasi / Pengamatan (observation)

Pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan adalah dengan

melakukan pengamatan langsung suatu kejadian yang sedang dilakukan.

2. Wawancara (interview)

Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan dengan tatap muka

langsung dengan petugas yang berkepentingan dengan melakukan tanya

jawab seputar masalah papan rekiame.

3. Pengambilan Sampel Data (Sampling)

Pengumpulan data melalui pengambilan sample (Sampling) adalah dengan

mengumpulkan data masukan dan keluaran sistem berupa pengumpulan

aTsip / dokumen-dokumen dan laporan yang dibutuhkan.



31

di 3.3.3 Data Masukan

a(j Data masukan menipakan sumber data yang akan dipergunakan oleh

sistem untuk diolah menjadi informasi yang diinginkan. Adapun data masukan

berdasarkan hasil anaiisis sistem yang sudah dilakukan terdiri dari :

1. Data SPIPR

Nomor spipr, nomor sptpd, tanggal, nama pemohon, alamat pemohon,

telepon pemohon, nama pemsahaan. alamat pemsahaan, telepon

pemsahaan, npwp, kode jenis rekiame, jumlah, kode luas rekiame, kode

daerah jalan, kode zonasi, kode sudut pandang, kode fungsi jalan, isi

rekiame, tanggal awal, tanggal akhir, nilai sewa, status.

2. Data Penerimaan Sewa Rekiame

No spipr, tanggal, nilai sewa, potongan, total pembayaran, status.

3. Fungsi Jalan

Data fungsi jalan meliputi kode fungsi jaian , nama fungsi jalan, skor.

4. Sudut Pandang

Data sudut pandang meliputi kode sudut pandang, nama sudut pandang,

skor.

5. Zonasi / Lokasi

Data zonasi / lokasi meliputi kode zonasi, nama zonasi, skor

6. Luas / Ukuran

Data bias / ukuran meliputi kode luas rekiame, nama luas rekiame, skor

7. Data Harga Dasar Strategis

Data harga dasar strategis berisi kode harga dasar strategis, kode zonasi,

harga dasar.




