
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri kecil dan menengah (IKM) adalah unit usaha yang banyak dirintis 

oleh masyarakat karena terbukti memberikan kontribusi yang signifikan. Karena 

itu IKM sangat berperan dalam menyediakan alternatif kegiatan usaha ekonomi 

yang produktif (Saharudin dkk, 2018). Produk yang dihasilkan oleh IKM yaitu 

berupa cinderamata dan kuliner yang menjadi daya tarik dan suatu ciri khas pada 

daerah yang membedakan dengan daerah yang lain. Produk yang dihasilkan 

diharapkan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan industri dan 

gaya hidup.  

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis (Disperindag) 

merupakan lembaga pemerintah bertugas yang salah satunya yaitu dalam mendata 

IKM dan memberikan pelatihan terhadap IKM yang akan merintis usahanya. IKM 

yang akan merintis usaha akan diberikan pelatihan atau bimbingan dalam 

mengembangkan dan mengelola produk agar lebih terjamin sebelum dipasarkan. 

Selain itu, disperindag akan membantu para perintis usaha agar produk IKM telah 

diberikan usaha label izin agar produk lebih terjamin kualitasnya.  

Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kabupaten Bengkalis di setiap 

tahunnya akan melakukan pelatihan yang diikuti lebih kurang 44 IKM yang 

dilakukan dalam 6 bulan yang terdiri dari 4 IKM di setiap kecamatan pada tingkat 

kabupaten. Pelatihan juga akan dilaksanakan pada tingkat provinsi, dan 

diharuskan di setiap kabupaten mengusulkan beberapa IKM yang akan mengikuti 

pelatihan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Proses pelatihan yang saat ini 

sedang berjalan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis 

yaitu CEFE (Competence Economic Formation Through Of Enterprise) dan GMP 

(Good Manufacturing Practice).  

Pendataan IKM di Kabupaten Bengkalis di setiap tahunnya mengalami 

perubahan data. Dalam pendataan IKM akan dilakukan sampai tingkat desa yang 
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pendataan nya dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di setiap kecamatan 

yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pendataan IKM yang dilakukan oleh pihak upt 

kecamatan masih secara manual yaitu menggunakan Microsoft Excel. Kemudian 

data akan dikirimkan melalui surat ataupun email ke Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (disperindag) Kabupaten Bengkalis. Data yang diterima oleh 

disperindag akan di input kembali untuk memisahkan kategori-kategori IKM di 

setiap kecamatan, karena data IKM yang dikirimkan oleh pihak kecamatan 

merupakan data keseluruhan IKM. Hal ini jelas akan merepotkan pihak 

disperindag karena banyaknya IKM di setiap kecamatan. Berikut jumlah IKM 

setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2016 terdapat 3.962 IKM yang tersebar di 9 

Kecamatan, kemudian pada tahun 2017 terdapat 4.027 IKM dari 11 Kecamatan 

dan pada tahun 2018 terdiri dari 4.235 IKM dari 11 Kecamatan secara 

keseluruhannya. 

Banyaknya jumlah data IKM secara keseluruhan yang diterima oleh pihak 

disperindag yang setiap tahunnya bertambah, tentu menyulitkan dalam pendataan 

kategori-kategori IKM yang akan didata. Disamping itu, pihak disperindag akan 

melakukan pendataan IKM yang telah dibina dan belum dibina, menetapkan IKM 

yang dibina dan melakukan monitoring terhadap IKM yang telah dibina. 

Penetapan IKM yang akan dibina dilakukan dengan cara pemilihan acak dan 

proses monitoring terhadap IKM yang telah dibina saat ini dilakukan melalui grup 

chat WhatsApp. Proses penetapan IKM yang akan dibina dengan cara pemilihan 

acak tentu tidak berjalan dengan baik dikarenakan dengan jumlah IKM saat ini 

dan jumlah IKM yang akan dibina. Proses monitoring juga dapat memungkinkan 

adanya spam chat yang dilakukan oleh salah satu IKM dan chat tidak dapat 

direspon dengan baik oleh pihak disperindag dikarenakan dengan chat yang 

tertimbun.  

Dengan pendataan IKM yang saat ini dilakukan secara manual, penetapan 

IKM yang dibina dengan cara acak dan monitoring yang dilakukan di chat grup 

WhatsApp, tentu kegiatan tersebut tidak efisien dan efektif. Karena itu penelitian 

ini bertujuan untuk membuat aplikasi pendataan dan monitoring industri kecil dan 
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menengah (IKM) agar proses pendataan IKM, penetapan IKM yang dibina dan 

proses monitoring lebih efektif dan efisien. Ruang lingkup monitoring pada 

aplikasi yaitu IKM yang sudah mendapatkan pelatihan yang diberikan oleh 

disperindag. IKM yang sudah mendapatkan pelatihan akan melakukan pelaporan 

pelatihan tentang kemajuan atau kendala saat menerapkan pelatihan. Kemudian 

pihak disperindag dapat mengetahui kemajuan setiap usaha IKM setalah diberikan 

pelatihan apakah diterapkan dengan baik atau tidak. 

Aplikasi yang akan dikembangkan ini memiliki beberapa fitur seperti, 

pendataan IKM yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu di setiap 

Kecamatan, menetapkan IKM yang akan dibina, dan monitoring IKM oleh 

disperindag. Kegiatan monitoring yang diterapkan yaitu IKM melaporkan kondisi 

produk dan pihak disperindag akan memberikan solusi permasalahan yang terkait 

pelaporan jika diperlukan. Pada aplikasi ini IKM juga dapat melihat daftar IKM 

yang akan mendapatkan pelatihan, kegiatan pelatihan dan jadwal pelatihan.  

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan upt kecamatan dalam 

melakukan pendataan dan disperindag dalam melakukan monitoring 

perkembangan IKM. 

Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi pendataan dan 

monitoring yaitu metode Rapid Application Development (RAD) menyesuaikan 

fase System Development Life Cycle (SDLC), dalam perancangannya 

menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) dan Unified Modeling 

Language (UML) yaitu Use Case Diagram. RAD sendiri merupakan kumpulan 

dari teknik terstruktur yaitu teknik prototyping dan teknik pengembangan aplikasi 

dalam meningkatkan pengembangan sistem perangkat lunak dalam waktu yang 

relatif cepat (Riyanto, 2017).  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diselesaikan pada penelitian adalah 

bagaimana cara membangun Aplikasi Pendataan dan Monitoring Industri Kecil 

dan Menengah (IKM) di Kabupaten Bengkalis menggunakan Metode Rapid 

Application Development (RAD) .  

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari ruang lingkup penelitian skripsi ini hanya 

diterapkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis dengan 

aplikasi berbasis website. 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:  

1. Membangun Aplikasi Pendataan dan Monitoring Industri Kecil dan 

Menengah (IKM) di Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan Metode 

Rapid Application Development (RAD) . 

2. Menyediakan fitur-fitur unggulan dalam aplikasi, meliputi : Pendataan IKM, 

menetapkan IKM yang dibina, pelaporan, monitoring IKM, daftar IKM 

yang dibina dan jadwal pelatihan.  

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:  

1. Mempermudah pihak kecamatan dalam melakukan  pendataan IKM. 

2. Mempermudah pihak disperindag dalam menetapkan IKM yang dibina. 

3. Mempermudah pihak disperindag dalam melakukan kegiataan monitoring 

IKM.  

4. Membantu IKM untuk mengetahui daftar IKM yang mendapatkan pelatihan, 

jadwal pelatihan dan melakukan pelaporan. 
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