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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Kemampuan desa dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

memiliki keterkaitan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dari segi

pemanfaatan anggaran dana desa, guna mewujudkan pembangunan yang akan

memerlukan tenaga kerja dari masyarakat nya sendiri. Hal tersebut dapat di

kategorikan sebagai desa mandiri. Salah satu desa yang mandiri ialah desa Poko

yang terletak di Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sehingga

desa tersebut menjadi acuan perancangan dari pembuatan aplikasi ini Salah satu

permasalahan yang muncul dari pembangunan desa mengenasi pembukuan dan

penymapaian informasi tentang pembangunan desa, sehingga semua kegiatan

tentang desa masih menggunakan pembukuan secara manual. Sedangkan

transparansi dalam kegiatan pembangunan desa belum efektif, karena bagi

masyarakat yang menginginkan informasi kegiatan mengenai pembangunan desa

harus mendatangi kantor desa dan meminta pembukuan dalam pembangunan desa.

Dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka diperlukan sebuah sistem

informasi berbasis web yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh

perangkat desa, maupun masyarakat umum. Sehingga penulis mempunyai inisiatif

untuk membuat sebuah sistem informasi sebagai bahan tugas akhir dengan judul

“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DESA (SIPeDes)

BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER”.
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1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan suatu rumusan masalah

yakni :

1. Bagaimana membuat aplikasi Sistem Informasi Pembanguna Desa (SIPedes)

di desa Poko berbasis web menggunakan framework codeigniter.

2. Perancangan penyampaian informasi tentang monitoring pembangunan desa

kepada masing-masing kepala dusun melalui pesan singkat (short message

service).

3. Penyampaian informasi hasil dari penerimaan pekerja yang lolos serta tidak

lolos kepada masing-masing pendaftar melalui pesan singkat.

1.3 Ruang Lingkup.

Untuk memperjelas pembahasan ini di perlukan ruang lingkup yang jelas,

adapun Batasan masalah dalam membuat aplikasi ini meliputi hal-hal sebagai

berikut:

1. System informasi berbasis web ini dibuat menggunakan framework

Codeigniter dan database yang digunakan adalah MySQL Database.

2. Perancangan dalam menyampaikan informasi kepada kepala dusun

menggunakan pesan singkat (short message service) menggunakan aplikasi

Zenziva.

3. Setiap orang yang akan mengikuti pembangunan desa wajib melakukan

pendaftaran tiap proyek yang diinginkan (daftar ulang).
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4. Pengguna system informasi ini yaitu operator desa atau admin, kepala dusun,

dan masyarakat umum atau pengunjung. Fasilitas dari masing-masing

pengguna adalah:

1) Operator desa (admin)

1. Input data pembangunan desa.

2. Input data monitoring kegiatan pembangunan yang sedang berjalan

dan cetak blangko monitoring.

3. Mengubah, edit, dan menghapus data pembangunan desa.

2) Kepala dusun.

1. Melihat data pembangunan desa, cetak blangko monitoring, dan data

hasil pendaftaran pekerja.

2. Menerima informasi pembanguan desa mengenai jenis kegiatan dan

tenaga kerja yang dibutuhkan melalui pesan singkat.

3. Menerima informasi mengenai monitoring kegiatan pembangunan

melalui pesan singkat.

3) Masyarakat umum (pengunjung).

1. Melihat informasi pembangunan desa.

2. Melakukan pendaftaran pekerja mengenai pembangunan desa.

3. Menerima informasi hasil pendaftaran melalui pesan singkat

5. Aplikasi ini dapat menghasilkan:

1) Informasi pembangunan desa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019

mengenai:

1. Jenis kegiatan,
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2. Lokasi pembangunan,

3. Ukuran pembangunan,

4. Satuan (m2,meter, kilometer, kilogram, dan buah) pembangunan,

5. Biaya dan sumber pembiayaan,

6. Pola pelaksanaan pembangunan,

7. Tanggal pelaksanaan,

8. Tanggal target selesai,

9. Tanggal,

10. Status.

2) Pesan singkat kepada masing-masing kepala dusun mengenai:

1. tenaga kerja yang terpilih sesuai pembangunan desa.

2. informasi mengenai monitoring pembangunan desa yang sedang

berjalan.

1.4 Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini menghasilkan system informasi Pembangunan Desa

yang memberikan informasi tentang kegiatan pembangunan desa Poko dan pesan

singkat kepada setiap kepala dusun mengenai data pekerja yang terpilih sesuai

jenis kegiatan dalam pembangunan desa dan informasi monitoring kegiatan

pembangunan desa yang sedang berjalan, serta pesan seingkat kepada pendaftar

untuk menyampaikan informasi hasil pendaftaran.
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1.5 Manfaat Penelitian.

Manfaat dari penelitian adalah mempermudah dalam menyampaikan

informasi pembangunan desa kepada masyarakat umum, serta memberikan

informasi berupa pesan singkat kepada masing-masing kepala dusun tentang

informasi tenaga kerja yang terpilih dan informasi monitoring pembangunan desa

yang sedang berjalan.

1.6 Sistematika Penulisan.

Untuk dapat memahami lebih jelas penelitian ini, maka laporan – laporan yang

tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan

sistematika penyampaian sebagai berikut :

1) BAB I LATAR BELAKANG MASALAH

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari

kutipan buku atau dari penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya

yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature

review yang berhubungan dengan penelitian.

3) BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan eksperimen yang yang dilakukan dalam penelitian meliputi

analisis sistem, analisis kebutuhan yang mencakup kebutuhan masukan,
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proses, keluaran, kebutuhan software dan hardware, arsitektur aplikasi,

pemodelan penelitian, dan rancangan tabel sesuai kebutuhan input data.

4) BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan analisis sistem yang dibuat, serta membahasa sistem

dengan melakukan pengujian dengan motode pengujian sistem yang

ditentukan,

5) BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan satan yang berkaitan dengan Analisa dan

optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya.

6) DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi mengenai daftar sumber atau rujukan materi yang digunakan

dalam penelitian ini.

7) LAMPIRAN

Bagian ini berisi lampiran-lampiran yang menjelaskan secara detail yang

tidak dapat secara lengkap dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.
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