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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Badan Promosi, Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) 

Provinsi Sumatera Selatan yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman No.90 

KM. 4,5 Palembang, sebagai satuan kerja perangkat daerah berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan merupakan Badan yang berkewenangan di bidang pelayanan 

penanaman modal terpadu satu pintu. Kantor Badan Promosi, Perizinan dan 

Penanaman Modal Daerah memegang tanggung jawab atas kegiatan perizinan 

maupun investasi atau penanaman modal di Provinsi Sumatera Selatan. 

Berdasarkan struktur organisasi Kantor Badan Promosi, Perizinan dan 

Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, memiliki bidang – bidang 

sebagai berikut : Bidang Perencanaan dan Program, Bidang Keuangan, Bidang 

Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman 

Modal, Bidang Pelayanan dan Perizinan serta Bidang Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal. 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2008 Bab II Bagian 

Keenam Pasal 16, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

merupakan salah satu bidang daripada Badan Promosi, Perizinan dan Penanaman 

Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas menangani 

sistem pemantauan, pembinaan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan 

penanaman modal (investasi). Dalam kegiatan Pemantauannya, setiap investor 

berkewajiban membuat data tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-

Undang No. 25 Tahun 2007. Laporan Kegiatan Investasi adalah laporan secara 

berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi 

investor. Laporan  tetap  harus  disusun  oleh  perusahaan  dan  disampaikan  

kepada instansi penanaman modal sesuai tingkat kewenangan yang dimiliki. 

Dalam hal ini, sistem yang digunakan oleh kantor Badan Promosi, 
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Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan 

adalah setiap investor masih harus datang ke kantor BP3MD untuk mengambil 

formulir data kegiatan investasi dan kemudian data akan dikelolah oleh pegawai 

di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengelolah untuk 

direkap dan di proses lebih lanjut untuk pengambilan keputusan. Pada 

prakteknya, Penyampaian laporan yang masih menggunakan cara manual untuk 

mengisi data kegiatannya dan cara sederhana yang terkomputerisasi untuk 

pengelolahan laporan yang telah didaftarkan serta dokumentasi data yang masih 

manual (hardcopy), sehinggan tidak bisa bertahan dalam jangka lama. Penulis 

mengusulkan untuk membuat web database yang dapat membantu pegawai 

dalam mengelolah data laporan dan mempermudah investor dalam interaksi 

untuk pendaftaran data kegiatan investasi yang akan menghemat waktu dan 

biaya. 

Maka inilah dasar permasalahan yang harus di selesaikan bagaimana cara 

pendaftaran dan monitoring kegiatan investasi menggunakan teknologi komputer 

yang memudahkan pihak manapun untuk menyelesaikan tugas secara cepat tanpa 

harus mendatangi pihak mana pun secara langsung.  

Berdasarkan permasalahan  yang  ada  tersebut,  diperlukan  sebuah  

aplikasi untuk mempermudah pemantauan dan tindak lanjut mengenai 

perkembangan kegiatan investasi dari pihak perusahaan. Penulis bermaksud 

mengusulkan membuat sebuah aplikasi khusus yang akan dijadikan laporan akhir 

dengan judul “Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Perizinan Investasi secara 

Online pada Kantor Badan Promosi, Perizinan dan Penanaman Modal 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka masalah 

yang dihadapi oleh bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada 

Kantor Badan Promosi, Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan yaitu : 

“Bagaimana cara membangun suatu Aplikasi yang dapat membantu Kantor Badan 

Promosi, Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera 

Selatan dalam memantau kegiatan investasi dan mempermudah hubungan 

komunikasi/interaksi kepada investor?” 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar dalam penyusunan Laporan Akhir ini menjadi lebih terarah dan tidak 

menyimpang dari tujuan pembahasan, maka penulis membatasi pokok 

permasalahan mengenai : 

1. Lokasi pengambilan data pada Kantor Badan Promosi, Perizinan dan 

Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan di Bidang 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

2. Data yang diolah hanya seputar proses pengajuan data kegiatan investasi selaku 

user, selain itu karyawan selaku admin dapat melihat informasi mengenai 

laporan yang telah diajukan. 

3. Aplikasi ini tidak digunakan untuk  tugas-tugas di luar area, seperti pendaftaran 

perizinan. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.4.1. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Membangun suatu Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Perizinan Investasi secara 

Online pada Kantor Badan Promosi, Perizinan dan Penanaman Modal Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan yang dapat menghasilkan informasi yang cepat dan 

tepat sehingga memudahkan admin dan user. 
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2. Mengimplementasikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

selama masa perkuliahan di Politeknik Negeri Sriwijaya. 

3. Untuk memenuhi mata kuliah wajib serta kurikulum yang ditetapkan guna 

menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen 

Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. 

 

1.4.2. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Membantu instansi dengan memberikan kemudahan dalam meningkatkan 

sistem mengenai pengelolahan data kegiatan investasi yang didaftarkan dan 

mempermudah investor (user) dalam mendaftarkan data kegiatan investasi 

perusahaan. 

b. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama mengikuti 

perkuliahan di Politeknik Negeri Sriwijaya serta menambah wawasan berfikir 

dalam menerapkan ilmu pengetahuan 

c. Dengan dibuatnya laporan akhir ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi 

mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya jurusan Manajemen 

Informatika sebagai referensi dalam penulisan laporan akhir selanjutnya. 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

1.5.1. Lokasi Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan Laporan Akhir ini, Lokasi penelitian untuk Laporan 

akhir ini adalah Badan Promosi, Perizinan dan Penanaman Modal Daerah 

(BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan yang beralamatkan di Jalan Jenderal 

Sudirman No.90 KM. 4,5 Palembang. 

 

1.5.2. Metode Pengumpulan Data 

Kristanto (2008:51) menjelaskan tentang metode pengumpulan data. 

Metode pengumpulan data untuk Laporan Akhir ini, yaitu: 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan dengan melakukan interaksi secara 

langsung. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara melibatkan dua sisi antara user dengan pengembang sistem 

informasi. Wawancara memberi kesempatan pada pewawancara untuk 

memberikan motivasi agar yang diwawancarai bisa menjawab secara bebas dan 

terbuka. 

b. Pengamatan (Observasi) 

Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada 

proses-proses yang sedang berjalan. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber-sumber yang ada 

dan dapat berasal dari sumber sekunder seperti perpustakaan dan sumber 

dokumen lain, dari lapangan dan dari laboratorium. 

Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara mencari dan 

mempelajari literature, buku-buku, artikel, jurnal, teori yang mendukung, serta 

referensi lainnya yang berkaitan dengan Laporan Akhir ini. Data sekunder juga 

dapat bersumber dari Laporan Akhir alumni dari perpustakaan Jurusan 

Manajemen Informatika atau perpustakaan pusat yang ada di Politeknik Negeri 

Sriwjaya, membeli buku, meminjam buku, browsing di internet, hingga 

mengumpulkan data-data dari kantor Badan Promosi, Perizinan dan Penanaman 

Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Agar pembahasan Laporan Akhir ini dapat memberikan gambaran sesuai 

dengan tujuan, maka penulisan Laporan Akhir ini disusun dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut:  
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BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini dikemukakan secara garis besar mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan dalam penyusunan laporan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul 

Laporan Akhir ini, yaitu teori umum, teori khusus, dan teori program. 

Teori umum merupakan teori yang berkaitan dengan pengertian-

pengertian yang menjadi judul penulisan laporan. Teori khusus 

menjelaskan tentang Data Flow Diagram (DFD), Block Chart,     

Flow Chart, Entity Relationship Diagram (ERD) dan Kamus Data 

(Data Dictionary) beserta simbol-simbol yang digunakan. Teori 

program menjelaskan sekilas tentang program yang digunakan dalam 

membuat sistem, yaitu bahasa pemograman PHP, database MySQL 

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rancangan yang akan 

digunakan. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai sejarah 

singkat, visi, misi, maksud dan tujuan perusahaan, struktur organisasi, 

uraian tugas dan tanggung jawab serta prosedur sistem yang sedang 

berjalan pada Travel Grand Puri Tiara Palembang. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai rancangan dan pembuatan aplikasi 

yang meliputi penentuan alat dan bahan yang digunakan dalam 

penulisan, pendefinisian masalah, studi kelayakan, perancangan 

aplikasi program, hasil dari proses perancangan aplikasi program dan 

pengoperasian program tersebut.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan dan dibahas 

dalam bab-bab sebelumnya. Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan, 

maka pada akhir penulisan dikemukakan saran-saran yang 

berhubungan dengan permasalahan yang telah dibahas. 

 

 


