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1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini dunia mengalami banyak perubahan 

baik  di  bidang  ilmu  pengetahuan  maupun  teknologi  sejalan 

dengan  kebutuhan  manusia  yang  semakin  meningkat.  Oleh 

karena itu manusia sangat memerlukan alat bantu agar dapat 

memenuhi  semua  aspek  dalam  kehidupannya.  Disamping  itu 

dalam  kegiatan  sehari-hari  manusia  berusaha  agar  dapat 

menyelesaikan   banyak  pekerjaan  dalam  waktu  yang  relatif 

singkat serta menginginkan informasi yang akurat.

Alat  bantu  yang  digunakan  sebagai  sarana  penunjang 

teknologi  sangatlah  beragam  dan  saling  terkait,  tetapi 

perkembangan  teknologi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  peranan 

komputer. Komputer saat ini sudah tidak asing lagi bagi manusia 

karena fungsi dan jenis komputer yang beragam maka kita dapat 

menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing.

Komputer  saat  ini  sangat  membantu  dan  memudahkan 

pekerjaan,  dari  komputer  sederhana  yang  digunakan  sebagai 

alat hitung sampai komputer yang digunakan untuk menyimpan 

data,  mengolah  data  dan  menyajikan  data  dalam  bentuk 
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informasi  sehingga  dapat  membantu  dalam  pengambilan 

keputusan.

Salah satu hal yang diperlukan penanganan yang memadai 

adalah  dalam  menginformasikan  anggota,  pengurus  maupun 

kegiatan  dari  DPD  Partai  Golkar  Kabupaten  Sikka  kepada 

masyarakat  masih  dilakukan  secara  manual  yaitu  dengan 

menempel pada papan pengumuman yang berada di kantor DPD 

Partai  Golkar  Kabupaten Sikka.  Dengan menggunakan  aplikasi 

komputer ini, maka pengguna aplikasi ini hanya membutuhkan 

beberapa langkah saja untuk mencari atau melihat informasi dari 

DPD Partai Golkar Kabupaten Sikka.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan  yang  ditangani  adalah  bagaimana  cara 

menyajikan informasi tentang DPD Partai Golkar Kabupaten Sikka 

dengan cepat, tepat dan secara online. Dengan harapan dapat 

membantu  dalam  menghasilkan  informasi-informasi  dari  DPD 

Partai Golkar Kabupaten Sikka secara cepat dan bermanfaat.

1.3 Ruang Lingkup
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Pada Aplikasi Web DPD Partai Golkar Kabupaten Sikka akan 

dibahas mengenai:

1. Informasi Anggota DPD Partai Golkar Kabupaten Sikka.

2. Informasi  Pengurus,  mulai  dari  DPD (Dewan Pimpinan 

Daerah), PPG Kec.( Pimpinan Partai Golkar Kecamatan) 

dan PPG Desa (Pimpinan Partai Golkar Desa).

3. Informasi  Anggota  Legislatif  Partai  Golkar  Kabupaten 

Sikka. 

4. Informasi Calon Legislatif (Caleg) dari DPD Partai Golkar 

Kabupaten Sikka tiap daerah pemilihan (dapil).

5. Informasi  Agenda kerja  dari  DPD  Partai  Golkar 

Kabupaten Sikka.

1.4 Tujuan Penelitian

Menyediakan  sarana  yang  baru  dalam  menyampaikan 

suatu  informasi  DPD  Partai  Golkar  Kabupaten  Sikka  secara 

menarik, mudah digunakan dan dapat diakses secara online.
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