
 

 

1 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus yang berlokasi di Kompleks 

Perkantoran Mejobo, Jl. Mejobo No. 45, Mlati Kidul Kecamatan Kota 

Kabupaten Kudus yang semula bernama Dinas Perdagangan dan Pengelolaan 

Pasar merupakan instansi pemerintah yang menangani Pengelolaan Bidang 

Pasar, Bidang Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Bidang Fasilitasi Perdagangan, 

Promosi dan Perlindungan Konsumen (FP3K). Bidang Fasilitasi Perdagangan, 

Promosi dan Perlindungan Konsumen (FP3K) sendiri mengelola Tera Alat 

Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya, Pengawasan Barang Pokok dan 

Barang Penting, LPG, Distribusi Pupuk, dan Pengawasan BBM. 

Salah satu programnya adalah pelayanan Tera Alat Ukur Takar Timbang 

dan Perlengkapan (UTTP).Proses Pendaftaran Tera Alat Ukur Takar Timbang 

dengan cara pemohon (Wajib Tera) datang ke Kantor Dinas Perdagangan 

kemudian menulis di Buku Besar identitas nya yaitu nama dan jenis 

timbangan yang akan di tera.Sedangkan untuk timbangan yang tidak bisa di 

bawa ke Dinas Perdagangan seperti timbangan di perusahaan-perusahaan 

pihak manajer perusahaan harus membuat surat untuk dikirimkan ke Dinas 

Perdagangan  setelah itu pegawai Dinas Perdagangan akan datang untuk 

menera timbangan tersebut serta untuk penjawalannya juga masih secara 

manual berdasarkan antrian permohonan pengajuan tera yang masuk.Sistem 

yang manual tersebut menimbulkan banyak kesulitan antara lain menimbulkan 

antrian panjang yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu jaga 

jarak, membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk melakukan pendaftaran 

tera, berkas pendaftaran yang kemungkinan besar akan hilang serta kurang 

akuratnya data pendaftaran yang ada.  

Dengan melihat permasalahan yang ada dengan pendaftaran yang masih 

manual hal tersebut semakin menambah masalah-masalah lain yang muncul 

yaitu penjadwalan tera alat uttp yang lama dan berdasarkan antrian 

permohonan pengajuan tera yang masuk dan tidak sesuai dengan keadaan saat 

itu serta dalam pembuatan dan pengecekan laporan yang kurang akurat dan 

sering juga laporan yang tadinya ditulis pada kertas terselip ataupun hilang 
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yang menyebabkan laporan tersebut harus ditentukannya proses laporan dari 

awal. 

Mengingat begitu banyak tugas yang harus dikerjakan dan melihat kinerja 

pada Dinas Perdagangan Kudus apalagi di masa pandemic covid 19 seperti ini 

maka diperlukan suatu Sistem Informasi Pendaftaran dan Penjadwalan Tera 

Alat UTTP Berbasis Web dengan Notifikasi WhatsApp sehingga pendaftaran 

dapat terlaksana dengan baik serta mendukung kinerja pegawai yang 

berinteraksi dengan sistem tersebut.Dengan adanya sebuah sistem dapat 

meningkatkan kualitas dan efektifitas sehingga mempermudah saat pencarian 

data dan pembuatan laporan. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis bermaksud mengangkat 

permasalahan ini dengan judul “Sistem Informasi Pendaftaran dan 

Penjadwalan Tera Alat UTTP Pada Dinas Perdagangan Kabupaten 

Kudus Berbasis Web dengan Notifikasi WhatsApp” guna untuk 

mempermudah dalam hal Pendaftaran dan Penjadwalan Tera Alat UTTP.  

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang ada yang telah diuraikan pada latar belakang 

diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana merancang 

dan membangun ”Sistem Informasi Pendaftaran dan Penjadwalan Tera Alat 

UTTP Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Berbasis Web dengan 

Notifikasi WhatsApp” yang diharapkan dapat mempermudah proses 

pendaftaran tera alat uttp serta penjadwalan dan meminimalisir kerumunan 

yang datang ke Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus. 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam penelitian yang penulis lakukan ini diperlukan adanya batasan 

masalah agar lebih terarah dan lebih mudah dalam pemahasan masalah agar 

permasalahan yang ada didalamnya tidak menyimpang dan berkembang 

terlalu jauh dari tujuan awal penelitian serta tidak mengurangi efektifitas 

pemecahnya, adapun batasan masalah yang dilakukan penulis sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mencakup Pendaftaran, Penjadwalan Tera dan Tera Ulang 

Alat UTTP di Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus 
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2. Notifikasi WhatsApp digunakan untuk Penjadwalan Tera, Informasi Batas 

Waktu Tera Ulang, dan Pengambilan Sertifikat Tera. 

3. Aplikasi yang dihasilkan nantinya adalah Sistem Informasi Pendaftaran 

dan Penjadwalan Tera Alat UTTP  Berbasis Web dengan Notifikasi 

WhatsApp 

4. Sistem yang nantinya akan dihasilkan adalah sistem berbasis web dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP, CSS Boostrap, dan database 

MySQL 

1.4 Tujuan 

Penelitian yang dilakukan penulis ini mempunyai tujuan untuk 

menghasilkan Sistem Informasi Pendaftaran dan Penjadwalan Tera Alat UTTP  

Berbasis Web dengan Notifikasi WhatsApp pada Kantor Dinas Perdagangan 

Kabupaten Kudus yang selama ini belum terkomputerisasi. 

1.5 Manfaat 

a. Bagi Individu 

1) Mampu mengimplementasikan ilmu yang telah penulis dapatkan 

selama di bangku perkuliahan 

2) Menambah pengetahuan, pandangan serta pengalaman bagi penulis 

3) Menambah kepekaan terhadap masalah yang ada di lingkungan sekitar 

b. Bagi Akademis 

1) Mengetahui seberapa banyak pemahaman mahasiswa terkait ilmu yang 

telah diajarkan oleh dosen. 

2) Mengetahui seberapa jauh dan seberapa banyak pengetahuan yang 

diserap mahasiswa selama menempuh perkuliahan, baik yang bersifat 

teori maupun praktek 

3) Dapat memperbanyak studi Sistem Informasi di Program Studi Sistem 

Informasi 

c. Bagi Instansi 

1) Mempermudah pelayanan pendaftaran tera alat uttp dari pemohon 

2) Mengurangi interaksi langsung kepada pemohon yang mengajukan 

pendaftaran tera alat uttp 

 



4 

 

 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat, 

relevan, reliable, oleh karena itu maka penulis disini melakukan 

pengumpulan data dengan cara :  

1.6.1.1 Sumber Data Primer 

Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari 

tempat penelitian yang melalui pengamatan dan pencatatan tentang 

objek penelitian.Sumber data primer meliputi: 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

secara langsung mengamati dan melihat kegiatan yang dilakukan 

oleh objek.Pengamatan secara langsung mempunyai keuntungan 

yaitu sistem analisis lebih mendetail dan lebih mengenal 

lingkungan fisik seperti proses pendaftaran tera sampai 

penjadwalan tera serta kendala kendalanya.Proses observasi dibagi 

menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi Terstruktur 

Kegiatan observasi terstruktur ini ditandai dengan 

melakukan perekaman data secara terstruktur dan rinci 

sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas saat 

pengambilan data. 

2. Observasi Semi Terstruktur 

Kegiatan observasi semi terstruktur tidak membutuhkan 

catatan sepanjang observasi, nantinya hasil pengamatan hendak 

dicatat pada formulir- formulir khusus sehabis proses 

pengamatan ataupun observasi tersebut berakhir. 

Pada saat melaksanakan observasi, sistem analis juga bisa 

mengumpulkan sampel-sampel informasi. Oleh sebab itu 

observasi butuh direncanakan terlebih dulu. Dengan adanya 

perencanaan yang matang hingga observasi dilakukan dengan 

efisien serta efektif. 
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b. Wawancara 

Dalam proses pembangunan wawancara adalah percakapan 

antara dua orang atau lebih yang terjadi pada pewawancara dan 

narasumber.Metode wawancara merupakan salah satu metode yang 

sangat baik yang dapat digunakan dalam riset ini. Dengan metode 

wawancara yang baik tidak cuma hendak dapat didapatkan 

permasalahan yang nyata,tetapi bisa mengenali bagaimana perilaku 

dari tiap- tiap orang yang ikut serta di dalamnya. Selaku salah satu 

metode pengumpulan informasi, metode wawancara hendak bisa 

banyak menolong paling utama untuk memperoleh informasi  

bagaimana metode tiap- tiap orang yang diwawancarai berpikir 

ataupun mengambil keputusan dalam mengambil keputusan tiap 

hari. 

Metode wawancara merupakan sesuatu metode yang sangat 

singkat untuk memperoleh informasi, tetapi sangat bergantung 

pada keahlian individu sistem analisis untuk bisa memakainya. 

Tidak sering dengan metode ini sistem analis malah hendak susah 

sekali memperoleh informasi yang nyata, sebab ketidakmampuan 

dirinya dalam memakai metode wawancara tersebut. Oleh sebab 

itu, sistem analisis wajib bisa berperan serta berlaku fleksibel siap 

mengalami beragai jenis manusia serta suasana. Dengan demikian 

metode wawancara ini sangat bergantung pada bagaimana sistem 

analis bisa menggunakan peluang yang sudah ada. 

1.6.1.2 Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari suatu objek penelitian.Data sekunder tersebut dapat 

diperoleh dari literatur ataupun buku.Sumber data sekunder meliputi: 

1. Studi Dokumentasi 

Kegiatan studi dokumentasi dikumpulkan dari adanya dokumen 

literatur maupun dokumentasi dari media internet atau sumber 

informasi lainnya. 
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2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan atau studi sastra dikumpulkan dari buku-buku 

yang sesuai dengan tema atau topik permasalahan yang telah 

disebutkan. 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang akan diterapkan dalam penelitian 

ini adalah model SDLC (System Development Life Cycle) atau biasa 

disebut dengan metode waterfall. Menurut Sukamto (2018), metode 

waterfall menyediakan pendekatan aliran hidup perangkat lunak sekuensial 

mulai dari fase analisis, desain, manufaktur, pengujian, dan dukungan. 

Tahapan dari Pengembangan sistem dalam metode waterfall antara lain: 

1. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan fitur lunak wajib dicoba secara 

intensif buat mengenali kebutuhan fitur lunak supaya bisa dimengerti 

fitur lunak semacam apa yang sangat diperlukan oleh pengguna sistem. 

2. Desain Perangkat Lunak 

Tahap desain perangkat lunak merupakan tahap transisi desain 

sehingga dapat diimplementasikan ke dalam program pada tahap 

selanjutnya. 

3. Pembuatan Kode Program 

Desain harus diubah ke dalam program perangkat lunak.Hasil dari 

tahap ini adalah program komputer yang sesuai dengan desain yang 

telah dibuat pada tahap desain. 

4. Pengujian 

Pengujian perangkat lunak berfokus pada perangkat lunak dalam 

hal logika dan fungsionalitas dan memastikan bahwa semua bagian 

telah diuji dengan benar. 

5. Pendukung 

Tahap pendukung atau pemeliharaan yang telah berakhir yang 

mampu mengalami pergantian-pergantian atau penambahan sesuai 

dengan permohonan user.  



7 

 

 

 

1.6.3 Metode Perancangan Sistem 

Pada perkembangan metode pemrograman berorientasi objek, 

muncullah suatu standarisasi bahasa pemodelan yang digunakan untuk 

pembangunan fitur lunak yang dibentuk dengan memakai metode 

pemrograman berorientasi objek adalah Unified Modelling Language atau 

sering disebut UML. UML ialah bahasa visual untuk pemodelan serta 

komunikasi dalam suatu sistem dengan memakai diagram serta teks-teks 

pendukung.( Sukamto, 2018). Berikut ini jenis-jenis diagram Unified 

Modelling Language (UML) antara lain : 

1. Use case Diagram 

Use Case Diagram ialah pemodelan buat kelakuan( behavior) 

sistem data yang hendak terbuat di sistem. Use Case mendeskripsikan 

suatu interaksi antara satu ataupun lebih aktor dengan sistem data 

yang hendak terbuat.. 

2. Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan perwujudan format sistem dari 

aspek  pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat membangun sistem. 

3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan kelakuan objek pada use 

case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek serta pesan yang 

dikirimkan yang diterima antar objek. 

4. Activity Diagram 

Activity Diagram ialah diagram yang menggambarkan workflow 

ataupun aliran kerja ataupun kegiatan dari suatu sistem ataupun proses 

bisnis ataupun menu yang terdapat pada fitur lunak. 

5.  Statechart Diagram 

Statechart Diagram mengilustrasikan siklus hidup objek 

bermacam kondisi yang informasi diasumsikan oleh objek serta 

kejadian- kejadian( events) yang menimbulkan objek dari satu tempat 

ke tempat lain. 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka penelitian yang akan dilakukan dalam pembuatan sistem 

informasi tersebut adalah sebagai berikut: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEM 

- Adanya pandemic covid 19 

- Pendaftaran secara tertulis di 

buku 

- Data pendaftaran yang terselip 

ataupun hilang 

- Jadwal tera yang lama keluar 

- Pembuatan laporan yang masih 

menggunakan kertas  dan buku 

besar yang kurang efektif 

 

OPPORTUNITY 

- Pegawai Dinas sudah terbiasa 

menggunakan PC 

- Teknologi informasi berbasis web 

semakin diminati oleh masyarakat. 

- Kemudahan akses aplikasi yang 

bisa dilakukan kapan saja 

menggunakan internet. 

- Aplikasi WhatsApp sudah banyak 

digunakan di masyarakat.  

APPROACH 

Web 

SOFTWARE DEVELOPMENT 

- Metode RPL : Waterfall 

- Perancangan : UML (Unified Modelling Language) 

- Software : Visual Studio Code, Xampp, Chrome 

- Coding  : PHP 

- Database : My SQL 

- Testing : Blackbox 

SOFTWARE IMPLEMENTATION 

Sistem Informasi Pendaftaran dan Penjadwalan Tera Alat UTTP Berbasis Web 

dengan Notifikasi WhatsApp akan diimplementasikan pada Dinas Perdagangan 

Kab Kudus 

SOFTWARE MEASUREMENT 

T-Test 

RESULT 

Sistem Informasi Pendaftaran dan Penjadwalan Tera Alat UTTP 

Berbasis Web dengan Notifikasi WhatsApp 

 


