
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah menjadi 

bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. UMKM mempunyai peranan 

strategis terhadap pembangunan, sehingga dijadikan program kerja utama pemerintah 

yang berada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

2025 (Agus dan Suhartono, 2018). 

Agar dapat bersaing dalam dunia bisnis secara global, para pelaku UMKM 

dituntut untuk bersikap dinamis dan segera tanggap terhadap transformasi yang 

berlangsung karna berpengaruh terhadap keberlangsungan UMKM. Dengan 

demikian, para pelaku UMKM harus menjadikan teknologi sebagai infrastruktur 

pendukung utama dalam kegiatan UMKM (Maiti dan Bidinger, 2018).  

Peran Pemerintah daerah dalam pendataan informasi lokasi maupun profil unit 

UMKM yang ada dan berkembang di Kabupaten Bengkalis masih sangat rendah. 

Ditandai dengan tidak adanya informasi digital terkait pertumbuhan ataupun 

perkembangan unit UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis. Banyak dari pelaku 

UMKM terkendala untuk memberikan informasi terkait usaha mereka dan lokasi 

usaha agar masyarakat luas bisa mengenal usahanya, dan untuk masyarakat biasa 

mereka tidak bisa mencari informasi UMKM dan lokasi sehingga sulit diperoleh 

masyarakat luas.Untuk membuat aplikasi pendataan UMKM dapat diterapkan dalam 

bentuk aplikasi visualisasi yang menampilkan lokasi-lokasi UMKM di Bengkalis dan 

juga mendukung pendaatan UMKM. 

 

 



Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dilakukan penelitian dengan 

menggunakan extreme programming pada aplikasi visualisasi usaha mikro kecil dan 

menengah di Kabupaten Bengkalis. Hasil visualisasi lokasi UMKM disajikan dalam 

bentuk map wilayah pulau Bengkalis dan terdapat pin lokasi UMKM yang dapat 

menampilkan pop up yang berisi informasi mengenai UMKM tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan bagaimana menerapkan metode extreme programming pada 

perancangan dan pembuatan aplikasi visualisasi usaha mikro kecil menengah 

Kabupaten Bengkalis. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana cara mengimplementasikan metode extreme programming dalam 

visualisasi UMKM Kabupaten Bengkalis. Batasan masalah penelitian ini hanya 

terfokus yaitu:  

1.  Objek penelitian ini adalah UMKM di Kabupaten Bengkalis 

2. Penelitian difokuskan pada perancangan aplikasi visualisasi UMKM di Pulau 

Bengkalis. 

3.  Metode yang digunakan adalah metode extreme programming 

4.  Aplikasi yang akan dibuat memiliki 2 aktor, yaitu pengguna dan pemilik UMKM.  

 

1.4 Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi visualiasi 

usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Bengkalis dan akan disajikan dalam 

bentuk aplikasi mobile  yang dapat diakses masyarakat menggunakan internet.  

 



1.5 Manfaat   

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Sebagai peneliti  

Memahami penggunaan metode Extreme Programming untuk pembuatan 

aplikasi visualisasi usaha mikro kecil dan menengah.  

2. Sebagai pengguna  

 Memudahkan pengguna mendapatkan informasi tentang usaha mikro 

 kecil dan menengah (UMKM) di Pulau Bengkalis 

3. Sebagai pemilik UMKM 

Memudahkan pemilik UMKM untuk mendaftarkan usahanya ke dinas terkait. 
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