
1 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan kesempatan kepada Daerah 

untuk rnenjadi Daerah otonom yang mandiri, dan melaksanakan tanggung jawab 

pernerintahan di sernua bidang kewenangan yang diberikan Pernerintah Pusat, 

sehingga mengharuskan mereka secara mandiri menyediakan biaya untuk 

menjalankan pemerintahannya. 

Penyediaan biaya untuk menjalankan pemerintahan merupakan tiiik kritis 

dalarn pelaksanaan Otonorni Daerah. Sistern pernerintahan yang sentralistik 

pada masa pemerintahan Orde baru rnengakibatkan ketergantungan yang 

sangat besar bagi Pemerintah Daerah terhadap pemerintah Pusat. Hal ini dapat 

dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat kecil terhadap 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD, karena Pemerintah Pusat 

menguasai dan mengontrol harnpir sernua pendapatan Daerah yang diietapkan 

sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari sumber daya alam 

(SDA), seperti dari sektor-sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan 

perikananlkelautan. Akibatnya ada daerah-daerah yang kaya surnber daya alam 

(SDA) tetapi tidak rnenikrnati kekayaan alamnya secara proporsional. 

Di Propinsi Jambi, PAD disurnbangkan lebih dari 80 persen oleh Pajak 

Daerah yang terdiri dari Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Narna 

Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kondisi ini menyebabkan PKB dan BBNKB 

rnenjadi strategis, dan mengharuskan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi 

mengelolanya secara optimal, sehingga didirikan Kantor SAMSAT dengan 

sasaran dan tujuan sebagai berikut. 
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1) Peningkatan ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan registrasi 

dan identiiikasi kendaraan bermotor (KB) dalam pengurusan Surat Tanda 

Nornor Kendaraan (STNK). 

2) Peningkatan pelayanan dan kepastian perlindungan kepada masyarakat. 

3) Peningkatan Pendapatan Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang dikaitkan dengan penyelenggaraan adrninistrasi pengeluaran STNK. 

Walaupun mampu menjadi penyumbang terbesar dari PAD, namun PKB 

dan BBNKB sebagai salah satu bentuk dari kualitas informasi yang dihasilkan, 

dan dikumpulkan melalui mekanisme SAMSAT, masih memerlukan suatu kajian 

mengenai implementasi sistem lnformasi manajemen yang telah dilakukan. 

Pada saat ini penyelenggaraan pemungutan PKB dan BBNKB di Propinsi 

Jambi dilaksanakan oleh Kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Di 

Bawah Satu Atap) Kota Jambi dan Bangko. Agar diperoleh hasil yang maksimal 

maka seluruh sumberdaya sistern informasi harus dapat dikelola seoptimal 

mungkin, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kualitas informasi yang 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna akhir. Untuk itu perlu dikaji 

hasil implernentasi dari Sistem lnforrnasi Manajemen yang dilaksanakan di 

Kantor SAMSAT, apakah sumberdaya sistem informasi yang digunakan telah 

rnampu menghasilkan kualitas informasi yang baik dan sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan pengguna akhir. 

Memperhatikan hal-ha1 tersebut diatas maka penulis rnemilih Kajian 

lmplementasi sistem informasi manajemen sebagai topik penelitian dengan 

judul, " Kajian lmplementasi Sistem lnformasi Manajemen Di Kantor Sistem 

Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Jambi ". 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan pada implementasi Sistem 

lnformasi Manajemen di Kantor SAMSAT Kota Jambi. 

2. Bagaimana kriteria komponen sumberdaya sistem informasi yang mampu 

mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan pada implementasi Sistem 

lnformasi Manajemen di Kantor SAMSAT Kota Jambi. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah: 

1. Melaksanakan investigasi terhadap implementasi sistem informasi 

manajemen yang dilaksanakan di Kantor SAMSAT Kota Jambi. 

2. Mengevaluasi atribut-atribut sumberdaya sistem informasi yang digunakan 

dan kualitas inforrnasi yang dihasilkan berdasarkan implementasi sistem 

informasi manajemen yang dilaksanakan di Kantor SAMSAT Kota Jambi. 

3. Memberikan alternatif rekomendasi sumberdaya sistem informasi yang 

diharapkan mampu memenuhi kriteria kualitas informasi yang baik dan sesuai 

dengan kebutuhan pengguna akhir. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan dibatasi pada: 

1. lnvetiigasi dan identifikasi terhadap implementasi Sistem lnformasi 

Manajemen pada Kantor SAMSAT Kota Jambi yang dititikberatkan pada 

sumberdaya sistem informasi yang digunakan, yaitu People Resources, 

Hardware Resources, Sohare Resources, Data Resources dan Network 

Resources. 
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2. Melakukan penilaian terhadap kualitas informasi yang dihasilkan, yaitu 

berdasarkan kriteria Time Dimension, Content Dimension, dan Form 

Dimension yang diharapkan dapat memberikan alternatif rekornendasi 

terhadap sumberdaya sistem informasi yang akan dipergunakan. 
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