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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini telah berkembang dan banyak memberi 

kemudahan terutama yang berbasis internet, hampir semua orang menggunakkan 

internet untuk berbagai macam keperluan data misalnya  untuk mengolah data,  

mengubah data, dan sebagainya. Hampir semua orang tak pernah lepas dari peran 

sebagai pengguna internet. Internet juga sangat bermanfaat baik untuk sistem  

informasi maupun untuk penyimpanan data. Dengan kemajuan internet dan 

munculnya berbagai macam  teknologi untuk penyimpanan data seperti cloud 

computing yang memudahkan pekerjaan dalam membuat, mengubah, menyimpan, 

dan menyebarkan informasi dengan adanya koneksi internet. Dengan adanya 

penyimpanan dan proses didalam cloud ,maka banyak orang dapat menggunakkan 

informasi yang sama dalam waktu yang bersamaan dan dapat mengakses data 

dimanapun dengan menggunakan device apapun melalui koneksi internet . 

Dalam membangun program, pengembang biasanya menjalankan 

virtualisasi pada server sehingga proses pembuatan program dapat berjalan pada 

berbagai platform maupun konfigurasi hardware. Bisa dibayangkan dengan 

banyaknya virtualisasi yang berjalan di sebuah server akan memberatkan sistem 

tersebut. Container kemudian datang dan membawa beberapa perubahan. Dengan 

container, sebuah program diikat beserta library-nya, file konfigurasi, dan seluruh 
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hal yang dibutuhkannya. Perbedaan yang sangat terlihat dibandingkan dengan 

virtualisasi adalah container memiliki ukuran file yang jauh lebih kecil karena 

tidak perlu menyiapkan sistem operasi secara penuh.  

Docker sangat ringan dan cepat jika dibandingkan dengan virtual mesin 

yang berbasis hypervisor, sehingga menjadikan docker sebagai alternatif yang 

efisien untuk developer tooling. Sebagai light-weight virtualization docker hampir 

tidak menambah overhead pada mesin host. Docker merupakan software open 

source di bawah lisensi apache versi 2.0  yang bisa dipergunakan secara gratis. 

Docker juga adalah  salah satu platform yang dibangun berdasarkan teknologi 

container. Docker merupakan sebuah project open-source yang menyediakan 

platform terbuka untuk developer maupun sysadmin untuk dapat membangun, 

mengemas, dan menjalankan aplikasi dimanapun sebagai sebuah wadah 

(container) yang ringan. Dengan sangat populernya docker, sebagian orang sering 

menganggap docker adalah sebutan lain untuk container. 

Docker container bisa dikatakan sebagai sebuah folder, dimana docker 

container ini dibuat dengan menggunakan docker daemon. Setiap docker 

container disimpan maka akan terbentuk layer baru tepat diatas docker images 

atau base image diatasnya. Contohnya misalkan kita menggunakan image ubuntu, 

kemudian kita membuat sebuah container dari image ubuntu tersebut dengan 

nama ubuntu, kemudian kita lakukan instalasi sebuah software misalnya apache2 

maka secara otomatis container ubuntu akan berada diatas layer image atau base 

image ubuntu. Anda dapat membuat banyak docker container dari 1 docker 

images. Docker container ini nantinya dapat dibuild sehingga akan menghasilkan 



3 
 

sebuah docker images, dan docker images yang dihasilkan dari docker container 

ini dapat kita gunakan kembali untuk membuat docker container yang baru. 

Potensi desa merupakkan segala sumber alam dan sumber manusia yang 

terdapat dan tersimpan di desa yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan dan 

perkembangan desa. Pada kasus ini penulis ingin memperkenalkan ragam budaya 

dan wisata yang ada di Kecamatan Siompu Barat. 

Berdasarkan survey dan wawancara Sekretaris Pak Harjani  di Kecamatan 

Siompu Barat Pengolahan data masih manual, tidak tersistematis sehingga  

menjadikkan faktor  penghambat pertukaran data informasi dan tugas-tugas yang 

seharusnya dapat terselesaikan dengan proses yang cepat. Dari permasalahan 

dengan memanfaatkan teknologi yang telah berkembang agar dapat memberikan 

kemudahan bagi masyarakat dalam pengelolahan data penduduk, menampilkan 

infomasi – informasi kependudukan dari desa satu dengan desa lainnya. Sejalan 

dengan arah penyelenggaraan pendataan kependudukan, maka pendaftaran 

pendududk dan pencatatan sipil sebagai sub pilar perlu ditata dengan sebaik – 

baiknya, ini akan membantu masyarakat Siompu Barat dan sebagai wadah untuk 

memperkenalkan ragam  budaya dan wisata  maka penulis ingin  membuat  

Sistem dengan teknologi Platform As A Serveice sehingga penelitian ini akan 

mengambil Judul “ APLIKASI POTENSI DESA PADA KECAMATAN 

SIOMPU BARAT Dengan MENGUUNAKKAN TEKNOLOGI DOCKER 

Ssebagai Platform As A Service”. Diharapkan dengan adanya aplikasi web 

tersebut dapat membantu instansi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan 

dalam mengolah maupun memberikan informasi data kependudukan lahir, mati 
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dan pindah sehingga dapat mempercepat proses penyampaian informasi dari 

instansi kecamatan ke desa/kelurahan. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah untuk kasus 

ini yaitu : 

Membangun aplikasi yang dapat mempermudah pengolahan data pada 

kecamatan dan warga untuk melihat informasi Potensi Desa dan kependudukan 

pada Kecamatan Siompu Barat yang di deploy menggunakkan docker. 

1.3  Ruang Lingkup 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, diperoleh gambaran 

kompleksitas aplikasi yang dikembangkan. Maka dari itu, disadari perlu adanya 

pembatasan masalah sebagai berikut :  

1. Aplikasi ini berbasis web  

2. Cloud computing dengan layanan platform as a service. 

3. Aplikasi di deploy dalam container docker. 

4. Aplikasi ini menghasilkan laporan tentang potensi desa meliputi : Pakaian, 

tenunan, adat – istiadat , dan makanan khas. 

5. Aplikasi ini menghasilkan laporan tentang wisata meliputi : Permandian , 

pantai, dan tempat – tempt lainnya .       

6. Aplikasi ini menampilkan jumlah penduduk, kematian, mutasi dan 

kelahiran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup yang telah di jabarkan, 

tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah membangun suatu aplikasi sistem 

informasi potensi desa dan kependudukan pada kecamatan Siompu Barat yang di 

deploy menggunakkan container docker. 

1.5 Sistematika  Penulisan 

 

Sistematika penulisan yang digunakkan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini bersin tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan pustaka 

membahas tentang kajian dari berbagai pustaka yang berhubungan dengan topik 

pada penelitian yang sedang dilakkukan dalam penyusunan skripsi. Sedangkan 

pada dasar teori membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian 

ini.  

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini berisi analisa sistem berupa analisa kebutuhan sistm dan analisa 

perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhka. Perancangan membahas 
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tentang rancangan pemodelan, rancangan basis data dan rancangan antarmuka 

sistem. 

BAB VI IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

 Bab ini berisi implementasi dari perancangan sistem yang dibahas pada 

bab sebelumnya sesuai dengan bahasa pemrograman dan teknologi yang 

digunakkan. Pada bagian ini menguraikan implementasi sistem yang dianggap 

penting atau inti dari penelitian yang dilakukkan. Pembahasan sistem menjelaskan 

tentang hasil setelah penelitian ini diimplementasikaan. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian 

lain yang ingin mengembangkan penelitian ini.  

 


