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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Josi (2017:50), perkembangan teknologi informasi (TI) berkembang 

sangat pesat. Pesatnya perkembangan TI menjadikan teknologi internet sebagai alat 

komunikasi utama yang sangat diminati oleh masyarakat. Dengan adanya teknologi 

internet akan mempermudah dan mempercepat pencarian informasi, salah satu 

sumber informasi yang dapat dijadikan rujukan adalah website. 

Menurut Purwanti (dalam Andoyo dan Sujarwadi, 2014:2), website atau situs 

juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data 

teks, data gambar diam atau bergerak, data animasi suara, video atau gabungan dari 

semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu 

rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan 

dengan jaringan-jaringan halaman.  

Tuntunan kebutuhan akan informasi dan penggunaan komputer yang semakin 

banyak mendorong terbentuknya sebuah jaringan komputer yang mampu melayani 

berbagai kebutuhan tertentu. Dengan adanya jaringan komputer, pengelolaan 

informasi dapat berlangsung lebih baik lagi. Berkembangnya teknologi dan 

kebutuhan akan informasi menyebabkan bertambah kompleksnya informasi yang 

harus dan yang bisa diolah, sehingga kebutuhan penggunaan jaringan komputer 

semakin diperlukan. Penggunaan jaringan secara bersama sama ini tumbuh 

membentuk jaringan komputer yang amat besar yang tersebar diseluruh bagian di 

muka bumi ini. Berbagai macam teknologi internet bisa digunakan, salah satunya 

adalah world wide web (atau selanjutnya disebut web saja) yang mampu 

menyediakan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun gambar 

bergerak. Dengan kemampuan seperti ini, web menjadi sangat terkenal dan 

perkembangannya sangatlah pesat, tetapi umumnya web seperti ini masih bersifat 

statis dan tidak dapat mengelola data. Untuk dapat mengelola data dalam bentuk 

database, maka perlu dikembangkan sistem informasi berbasis web (Utama, 

2011:359). 

Menurut Rozi dan Listiawan (2017:108), komunikasi merupakan salah satu 

hal yang penting dalam mendeskripsikan sesuatu, seperti sebagai perantara, untuk 
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mempresentasikan sesuatu kepada publik. Sehingga untuk mempermudah 

komunikasi dalam suatu desa antara aparat desa dengan warga dibutuhkan suatu 

media komunikasi, yaitu sistem informasi desa (SID) berbasis website. Adanya 

sistem informasi berbasis website, akan mempermudah aparat desa dalam 

penyebaran informasi dan mempresentasikan hasil kinerja ataupun produk-produk 

yang ada dalam desa tersebut. Selain itu penggunaan sistem informasi desa akan 

mempermudah dalam pekerjaan. Dengan segala keunggulannya sistem informasi 

berbasis website ini yang akan menjadi media penyebar informasi paling tepat, yang 

mana pada aplikasi ini, nantinya akan memuat informasi seputar desa dan 

pemberitahuan penting yang ada di Kantor Desa Buntu Awo. 

Menurut Yudhanto dkk (2017:1), desa merupakan entitas terkecil dari sebuah 

negara. Sebuah desa mempunyai keistimewaan mengelola pemerintahan dalam 

rangka mensejahterakan warganya secara mandiri, hal ini berbeda dengan entitas 

yang selevel dengan desa yakni kalurahan. 

Desa Buntu Awo adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Walenrang 

Utara Kabupaten Luwu, dalam menyampaikan informasi berupa komunikasi, 

pemberitahuan dan himbauan kepada masyarakat saat ini dianggap kurang efektif 

oleh masyarakat dan pihak kantor desa karena masih menggunakan cara manual,  

mengunakan media papan tulis, penyampaian secara lisan. Semua proses 

penyebaran informasi masih tergolong manual,  sehingga semua informasi lambat 

diterima oleh masyarakat, maka diperlukan sebuah sarana atau media komunikasi 

yang bisa membantu pihak Kantor Desa Buntu Awo untuk memberikan informasi 

tentang desa kepada masyarakat luas dan dapat memuat profil instansi kantor desa 

maupun seputar Desa Buntu Awo agar khalayak luar juga dapat mengetahui seputar 

Desa Buntu Awo.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala Desa Buntu Awo 

(Raswil) 25 Mei 2021, menyatakan bahwa sosialisasi serta penyebaran informasi di 

Desa Buntu Awo baik berupa informasi adminsistratif maupun pemberitahuan dan 

himbauan saat ini dianggap kurang efektif oleh masyarakat dan pihak kantor desa 

karena masih menggunakan media berupa spanduk, brosur dan melakukan 

pengumuman dirumah-rumah ibadah. 
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Permasalahan yang timbul adalah masyarakat tidak mendapatkan informasi 

secara merata dan akurat karena penyampaian informasi hanya berpusat di tempat 

tertentu seperti rumah ibadah sehingga masyarakat yang tidak berada pada tempat 

tersebut sulit untuk mendapatkan informasi yang disampaikan oleh aparat desa. 

Dengan permasalah tersebut proses pelayanan pada masyarakat dapat terganggu 

karena ketidakmerataan penyebaran informasi.  

Beberapa kendala yang dihadapi aparat desa dalam menyebarkan informasi 

berupa letak geografis setiap dusun yang ada di Desa Buntu Awo karena wilayah 

yang sangat luas untuk mengakses setiap dusun menyebabnya informasi atau 

himbauan yang diberikan tidak dapat diperoleh dengan cepat, sehingga masyarakat 

tidak dapat megetahui dan mendapat informasi baik pengumuman, bantuan 

pemerintah, dan pelayanan-pelayanan administrasi. 

Sistem informasi berbasis website sangat dibutuhkan dalam mengatasi 

permasalah-permasalahan yang timbul pada latar bekang diatas, sehingga dengan 

adanya sistem yang terkomputerisasi, aparat dan masyarakat desa bahkan 

masyarakat dari luar daerah dapat lebih mudah untuk mengakses informasi seputar 

Desa Buntu Awo. Dengan adanya sistem informasi berbasis website ini pekerjaan 

dapat dilakukan dengan mudah selain menghemat biaya juga dapat menghemat 

waktu dan tenaga tidak hanya itu pelayanan pada masyarakat juga dapat dilakukan 

secara merata karena penyebaran informasi dapat dilakukan kapanpun. 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat saya simpulkan bahwa sistem 

informasi berbasis website adalah sebuah sistem terkomputerisasi yang dapat 

memudahkan aparat desa dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi 

kepada masyarakat sehingga penyebaran informasi dapat merata kepada lapisan 

masyarakat dan penerapan teknologi informasi di bidang pemerintatahan dapat 

terlaksana dengan baik. 

Setelah mengamati latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian yang berjudul “ Rancang Bangun Sistem Informasi Berbasis 

Website pada Kantor Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten 

Luwu.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi berbasis 

website pada Kantor Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten 

Luwu. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

merancang dan membangun sistem informasi desa berbasis website sehingga 

memudahkan aparat Desa Buntu Awo dalam menyampaikan informasi kepada 

masyarakat luas.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian yang diharapkan mempunyai dua manfaat utama, 

yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini  diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan 

yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem teknologi. Selain itu penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau acuan terhadap penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat diantaranya yaitu:   

a. Manfaat bagi Kantor Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten 

Luwu, hasil penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi desa kepada 

masyarakat luas seputar Desa Buntu Awo.  

b. Manfaat bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui 

keberhasilan penggunaan sistem informasi desa berbasis website sekaligus 

menambah wawasan dalam pengaplikasian teknologi. 

c. Manfaat terhadap dunia Akademik, bermanfaat untuk menambah literatur bagi 

pembuat laporan sejenis dalam lingkungan Universitas Cokroaminoto Palopo. 



5 

 

 

5 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Konsep Dasar Rancang Bangun Sistem Informasi 

a. Pengertian Rancang Bangun 

Menurut Fajriyah dkk (2017), rancang bangun adalah suatu istilah umum 

untuk membuat atau mendesain suatu objek dari awal pembuatan sampai akhir 

pembuatan. Sedangkan menurut Bambang (dalam Purbasari, 2017), rancang 

bangun adalah proses pembangunan sistem untuk menciptakan sistem baru maupun 

mengganti atau memperbaaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan 

maupun hanya sebagian. Menurut Pressman (dalam Sandoro, 2019), rancang adalah 

kegiatan perencanaan sebuah sistem yang dibentuk dari sebuah analisa dibuat ke 

dalam bahasa pemrograman dan diimplementasikan sedangkan bangun adalah 

membuat sistem yang mana bisa dalam bentuk memperbaiki atau menggati sistem 

yang sudah ada atau belum. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa rancang bangun adalah suatu kegiatan 

perencanaan untuk membuat atau mengganti sistem yang sudah ada untuk 

disempurnakan.  

b. Pengertian Sistem 

Menurut Rusdiana dan Irfan (dalam Arman, 2017:164), sistem berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu systema berarti himpunan bagian atau komponen yang saling 

berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Selain itu, bisa 

diartikan sekelompok elemen yang independen, namun saling berkaitan sebagai 

satu kesatuan. Menurut Jogiyanto (dalam Sari, 2016), sistem adalah suatu jaringan 

kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama 

untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang 

tertentu.  

Menurut Gordon (dalam Sutabri, 2012:6), sistem dapat berupa abstrak atau 

fisik. Sistem yang abstrak adalah susunan gagasan-gagasan atau konsepsi yang 

teratur yang saling bergantung. McLeod (dalam Asmara, 2016:82), berpendapat 

bahwa “A sistem is a group of elements that are integrated with the common 
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porpose of achieving an objective”. Sistem adalah sekelompok elemen yang 

terintegritasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Menurut 

Sutabri (dalam Ayu dan Nia, 2018:13), sistem adalah terdiri atas objek-objek atau 

unsur-unsur yang berkaitan atau berhubungan satu sama lainya sedemikian rupa 

sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau 

pengolahan yang tertentu.  

Berdasarkan definisi yang dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sistem merupakan bagian atau komponen yang saling berhubungan dan 

bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. 

c. Karakteristik Sistem 

Sutabri (2012:13), berpendapat bahwa sistem memiliki karakteristik atau 

sifat-sifat tertentu, yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu 

sistem. Adapun karakteristik sistem yang dimaksud sebagai berikut: 

1) Komponen sistem (Components) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang 

bekerjasama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut 

dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat sistem 

yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara 

keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai sistem yang lebih besar yang disebut 

supra sistem.  

2) Batasan sistem (Boundary) 

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem 

dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini 

memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat 

dipisah-pisahkan.  

3) Lingkungan luaran sistem (Environtment) 

Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang 

mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem. 

Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan sistem 

tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi bagi sistem 

tersebut, yang dengan demikian lingkungan luar tersebut harus selalu dan 

dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus dikendalikan.  
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4) Penghubung sistem (Interface) 

Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut 

dengan penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-

sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain.  

5) Masukan sistem (input) 

Energi yang di masukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang 

dapat berupa pemeliharaan (maintenance input) dan sinyal (signal input). 

6) Keluaran sistem (Output) 

Hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasi menjadi keluaran yang 

berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain. 

7) Pengolah sistem (Procces) 

Suatu sistem mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi 

keluaran.  

8) Sasaran sistem (Objective) 

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat 

deterministik. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak 

ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan 

yang telah direncanakan.  

d. Informasi 

Menurut Jogiyanto (dalam Nirsal, 2011:27), informasi merupakan data yang 

diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 

menerimanya. Menurut Anugerah (2015:314), informasi merupakan hasil dari 

pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa 

menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti 

serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang 

tersebut. 

Menurut Kadir (dalam Sari, 2016:10), informasi dapat didefinisikan sebagai 

data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Sumber 

informasi adalah data. Data seringkali disebut sabagai bahan mentah informasi.  

Menurut Andoyo (dalam Wijaya, (2019:43), informasi adalah salah satu kata 

kunci salah satu kunci pada zaman ini. Untuk mendapatkan dan menghasilkan 
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informasi, komputer dan teknologinya adalah salah satu alat bantu yang paling 

tepat. Menurut Kusrini (dalam Asmara dan Alhamidi, 2017:76), informasi adalah 

data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berguna bagi pengguna yang 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber 

informasi. Informasi diartikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Jadi Informasi adalah data yang 

diproses kedalam bentuk yang lebih berarti bagi penerima dan berguna dalam 

pengambilan keputusan, sekarang atau untuk masa yang akan datang (Jogiyanto 

dalam Asmara dan Alhamidi, 2017:76). 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang 

berguna dalam pengambilan keputusan. 

e. Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Marimin dkk (dalam Prasetyo dan Susanti, 2016:1), definisi sistem 

informasi adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau 

organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. 

Sistem informasi didefinisikan oleh irawan dkk. (2016:8), merupakan sistem yang 

disusun secara sistematik dan teratur dari jaringan-jaringan aliran informasi yang 

menghubungkan setiap bagian dari suatusistem, sehingga memungkinkan 

diadakannya komunikasi antar bagian atau satuan fungsional.  

Pengertian sistem informasi menurut Jogiyanto (dalam Destiningrum dan 

Adrian, 2017:31), adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manjerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

Menurut Maria (dalam Andoyo dan Sujarwadi, 2014:2), sistem 

informasi adalah suatu rangkaian sistem yang dikelompokan dalam 

suatu organisasi yang terdiri dari sekumpulan komponen baik yang 

berbasis computer maupun manual yang dibuat untuk menghimpun dan 

menyiapkan data-data yang berisikan informasi keluaran untuk 

pemakai, atau sekumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang 

dihubungkan untuk menciptakan dan memproses data menjadi 

informasi yang berguna. 
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Menurut O’Brien (dalam Irawan dkk, 2016:9), sistem informasi adalah suatu 

kombinasi teratur apapun dari people (orang), hardware (perangkat keras), software 

(perangkat lunak), computer networks and data communications (jaringan 

komunikasi), dan database (basis data) yang mengumpulkan, mengubah dan 

menyebarkan informasi didalam suatu bentuk organisasi. Sedangkan Loudon 

(dalam Irawan dkk, 2016:9), beranggapan bahwa sistem informasi adalah 

komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk 

mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk 

mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis dan visualisasi 

dalam suatu organisasi.  

Berdasarkan definisi yang dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sistem informasi adalah bagian atau komponen yang saling berhubungan dan 

bekerjasama untuk menghimpun dan menyajikan data berupa informasi dalam 

sebuah organisasi.  

2. Desa 

Menurut Kartohadikusumo (dalam Luthfia, 2013:136), desa adalah kesatuan 

hukum dimana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan 

pemerintahan sendiri. Sementara itu, Bintaro (dalam Luthfia, 2013:136),  

memandang desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan masyarakat dengan 

lingkungannya. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 (dalam Paryanta, 2017:78), desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, 

berwenang untuk mengatur dan mengurus tugas kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk 

dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota. 

3. Website 

a. Pengertian website 

Menurut Abdulloh (dalam Josi, 2017:51), website atau disingkat web, dapat 

diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi 

informasi dalam bentuk data digital baik berupa text, gambar, video, audio, dan 

animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet. Sedangkan 

Jogiyanto (dalam Paryanta, 2017:79), beranggapan bahwa website merupakan 
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fasilitas hiperteks untuk menampilkan data berupa teks, gambar, suara, animasi, dan 

data multimedia lainnya.  

Menurut Darmawan (dalam Muchtar, 2019:4), dalam teknologi komputer 

website adalah suatu kumpulan dari berbagai macam halaman situs, yang 

terangkum didalam sebuah domain atau juga subdomain, yang lebih tepatnya 

berada di dalam WWW (World Wide Web) yang tentunya terdapat di dalam 

Internet. Menurut Riyadi dkk (dalam Muchtar 2019:2), website atau situs dapat 

diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data 

gambar, animasi, suara video atau gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis 

maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait 

terhubung oleh hyperlink.  

 Berdasarkan definisi yang dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa website adalah kumpulan dari berbagai macam halaman situs yang 

dirancang menggunakan bahasa pemrograman dan terangkum di dalam sebuah 

domain atau juga subdomain, yang lebih tempatnya berada di dalam WWW (World 

Wide Web) yang terdapat di dalam internet. 

b. Unsur-unsur Website 

Menurut Utama. Y (2011:360), untuk menyediakan keberadaan sebuah 

website, maka harus tersedia unsur-unsur penunjangnya, adalah sebagai berikut: 

1) Nama domain (domain name/URL – Uniform Resource Locator)  

Pengertian nama domain atau biasa disebut dengan domain name atau URL 

adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasikan 

sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan 

untuk menemukan sebuah wesite pada dunia internet. 

2) Web hosting  

Pengertian web hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam 

harddisk tempat menyimpan berbagai data, file, gambar dan lain sebagainya yang 

akan ditampilkan di website. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari 

besarnya web hosting semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan 

ditampilkan dalam website. 

3) Bahasa program (Script program)  



11 

 

 

11 

 

 

Bahasa program adalah bahasa yang digunakan unuk menerjemahkan setiap 

perintah dalam website pada saat diakses.  

c. Web server 

Menurut Christian (2018:23), web server adalah sebuah perangkat lunak 

server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang 

dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk 

halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Web Server 

yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana mulai dari Apache, IIS, 

Lighttpd, hingga Xitami dengan configurasi yang relatif mudah (Batubara, 

2012:19). Fathansyah (dalam Prayitno dan Safitri, 2015:2), menerangkan bahwa 

pengertian web server adalah server web (web server) merujuk pada perangkat 

keras (server) dan perangkat lunak yang menyediakan layanan akses kepada 

pengguna melalui protokol komunikasi HTTP ataupun variannya (seperti FTP dan 

HTTPS) atas berkas-berkas yang terdapat pada suatu URL ke pemakai.  

d. WWW (World Wide Web) 

Menurut Mauluddin (2011:41), World Wide Web (WWW) merupakan salah 

satu layanan internet terpopuler yang membuat penggunaan internet menjadi sangat 

mudah untuk memungkinkan pengiriman content-rich information ke pengguna 

sehingga mendorong berkembangnya aplikasi-aplikasi multimedia. Menurut 

Ibrahim (dalam Muchtar, 2019:5), secara sederhana World Wide Web adalah 

sekumpulan komputer yang menyediakan berbagai layanan informasi (disebut 

server) dan di dalamnya terdapat sekumpulan komputer yang terintegrasi satu sama 

lainnya dengan menggunakan jaringan telekomunikasi yang rumit sehingga mereka 

dapat berkomunikasi dengan cepat.  

Menurut Turban dkk (dalam Yani dan Saputra, 2018:110), web adalah 

sebuah sistem standar yang sudah disetujui secara universal, digunakan untuk 

menyimpan, menerima, memformat, dan menampilkan informasi via arsitektur 

client atau server. Web meliputi semua tipe data informasi digital termasuk text, 

hypermedia, gambar dan suara. World wide web adalah kombinasi dari 4 ide, yaitu: 

 

 



12 

 

 

12 

 

 

1) Hypertext 

Sebuah format kata yang dapat menghubungkan pengguna internet terhubung 

antara sebuah dokumen ke dokumen lainnya, menggunakan koneksi internet. Biasa 

disebut juga dengan hyperlinks.  

2) Resource identifiers  

Identifikasi yang unik yang digunakan untuk mengalokasikan file atau 

dokumen di dalam jaringan. Biasanya dikenal dengan URL (Uniform Resource 

Locator).  

3) Client-server  

Sebuah sistem dimana komputer klien meminta sebuah informasi, dapat 

berupa data atau file kepada komputer server yang memiliki data tersebut.  

4) Markup language 

Kumpulan karakter atau kode untuk mengidentifikasi data atau teks yang 

dikirim. Untuk mengakses sebuah situs web, pengguna internet harus 

mengidentifikasi alamat URL, berisi spesifikasi alamat web yang dituju.  

e. Web Browser 

Menurut Winarno dan Utomo (dalam Prayitno dan Safitri, 2015:2), web 

browser adalah alat yang digunakan untuk melihat halaman web. Sedangkan 

menurut Muslim dan Dayana (2016: 40), web browser atau dalam bahasa Indonesia 

peramban web merupakan software yang mempunyai fungsi menampilkan halaman 

sebuah website. Menurut Mauluddin (2011:42), web browser sendiri merupakan 

perangkat lunak yang berfungsi menampilkan dan melakukan interaksi dengan 

dokumen-dokumen yang disediakan oleh server web.  

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa web browser adalah aplikasi atau software yang digunakan 

untuk menjelajahi internet atau untuk mencari informasi dari suatu web yang 

tersimpan di dalam komputer. 

4. CodeIgniter 

Menurut Nurhadiyan dan Junaedi (2019:38), codeigniter (CI) adalah 

freamwork pengembangan aplikasi (aplication development freamwork) dengan 
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menggunakan PHP, suatu kerangka untuk bekerja atau membuat program dengan 

menggunakan PHP yang sistematis. 

Menurut Riyanto (dalam Praba, 2018:95), codeIgniter adalah 

sebuah framework yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi 

berbasis web yang disusun dengan menggunakan bahasa PHP. Di dalam 

CI terdapat beberapa macam kelas (class) yang berbentuk library dan 

helper. Keduanya berfungsi untuk membantu pemrogram 

(programmer) dalam mengembangkan aplikasinya. Codeigniter adalah 

sebuah framework PHP Open Source yang dikembangkan oleh 

EllisLab. Framework ini sudah mendukung konsep MVC yang 

membedakan antara logika tampilan, sehingga pemrosesan aplikasi bisa 

di pecah-pecah menjadi beberapa bagian yang lebih spesifik. 

Menurut Asidhiqi dan Dwi (2013:56), codeigniter adalah aplikasi open 

source yang berupa freamwork dengan model MVC (Model, View, Controller).  

5. Framework 

Menurut Sidik (dalam Destiningrum dan Adrian, 2017:32),  framework 

adalah kumpulan intruksi-intruksi yang dikumpulkan dalam class dan function-

function dengan fungsi masingmasing untuk memudahkan developer dalam 

memanggilnya tanpa harus menuliskan syntax program yang sama berulang-ulang 

serta dapat menghemat waktu. Basuki (dalam Praba 2018:95), mendefenisikan 

bahwa framework dapat diartikan sebagai koleksi atau kumpulan potongan-

potongan program yang disusun atau diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga 

dapat digunakan untuk membantu membuat aplikasi untuh tanpa harus membuat 

semua kodenya dari awal. Sedangkan Asidhiqi dan Dwi (2013:56), berpendapat 

bahwa freamwork yaitu kerangka kerja dapat diartikan sebagai kumpulan dari 

library (class) yang bisa diturunkan, atau bisa langsung dipakai fungsinya oleh 

molekul-molekul atau fungsi yang akan di kembangkan.  

6. Bahasa Pemrograman PHP 

Hutagalung dan Arif (2018:15), PHP adalah singkatan dari hypertext 

preprocessor yang digunakan sebagai bahasa script server-side dalam 

pengembangan web yang disisipkan pada dokumen HTML. Menurut Jannah dkk 

(2019:1), hypertext preprocessor atau lebih akrab dengan PHP merupakan bahasa 

pemrograman scrip server-side yang didesain untuk mengembangkan web. 

Sedangkan Menurut Laisina (2018:141), PHP adalah bahasa pemrograman yang 
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digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah 

web dan bisa digunakan pada HTML.  

7. Xampp 

Menurut Aditya (dalam Priyanti dan Iriani, 2013:56), xampp adalah 

perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak system operasi, merupakan 

kompilasi dari beberapa program. Menurut Nugroho (dalam Setiawan, 2018), 

Xampp adalah paket program web lengkap yang dapat kita pakai untuk belajar 

pemrograman web, khususnya PHP dan MySql. Sedangkan menurut Laisina dkk 

(2018:140), Xampp adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyaknya 

sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program.  

8. MySQL 

Menurut Josi (2017:52), MySQL merupakan sebuah Relational Database 

Management System (RDBMS) yang bersifat open source. Perangkat lunak 

database pada umumnya disandingkan dengan bahasa pemrograman server web 

seperti PHP atau JSP. MySQL (My Structured Query Language) adalah sebuah 

program pembuat dan pengelola database atau sering disebut dengan DBMS 

(Database Management System), sifat DBMS ini adalah open source. Mysql 

merupakan software yang dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta 

untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing- masing (Tabrani dan Pudjiarti, 

2017:32).  

9. Unified Modeling Language 

UML didefinisikan oleh Whitten dkk (dalam Yani dan Saputra, 2018:109),  

UML merupakan sekumpulan konvensi tentang pemodelan yang digunakan untuk 

menspesifikasi atau menggambarkan sistem software di dalam hal-hal tentang 

objek. Menurut Rosa dan Shalahuddin (2015:137), UML merupakan bahasa visual 

untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan 

diagram dan teks-teks khusus. UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi 

standar industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem 

perangkat lunak.  
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a. Use case diagram  

Menurut Hendini (2018:108), use case diagram merupakan pemodelan untuk 

kelakuan (behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk 

mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang 

berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Menurut Tohir (2017:45), Use case 

bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara user (pengguna) 

sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah 

sistem di pakai. Berikut ini merupakan simbol-simbol use case diagram. 

Tabel 1. Simbol Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actor Menspesifikasikan himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 

use case. 

2  Dependency 

 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada 

suatu elemen mandiri (independent) akan 

mempengaruhi elemen yang bergantung 

padanya elemen yang tidak mandiri 

(independent). 

3  Generalization 

 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi 

(umum-khusus) antara dua buah use case 

dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang 

lebih umum dari lainnya. 

4 
 

Include 

 

Menspesifikasikan bahwa use case sumber 

secara eksplisit.  

5 
 

Extend 

 

Hubungan antara use case dengan use case, 

extends menyatakan bahwa jika pekerjaan yang 

dilakukan tidak sesuai atau terdapat kondisi 

khusus, maka lakukan pekerjaan itu 

6  Association 

 

Komunikasi antara aktor dan use case yang 

berpartisipasi pada use case atau use case 

memiliki interaksi dengan aktor 

7  Sistem 

 

Menspesifikasikan paket yang menampilkan 

sistem secara terbatas. 

8 
 

Use Case 

 

Merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh 

aktor. Penamaan use case dengan kata kerja.   
 

 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2018) 

b. Activity diagram 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (dalam Simatupang dan Sianturi, 2019:12),  

activity diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan logika procedural, proses 

bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Yang perlu diperhatikan disini adalah 
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diagram activity menggambarkan aktifitas sistem bukan apa yang dilakukan actor. 

Jadi aktifitas yang dapat dilakukan oleh sistem.  

Berikut adalah simbol-simbol yang sering digunakan pada saat pembuatan 

activity diagram: 

Tabel 2. Simbol Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Decision 

 

Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari satu. 

2 
 

Action 

 

Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya 

diawali dengan kata kerja 

3 
 

Intital Node 

 

Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4 

 

Actifity Final Node Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. 

 

5 

 

Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 

menjadi bebarapa aliran. 

6 
Title

Function

Ph
as

e

 

Swimelane Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung 

jawab terhadap aktivitas terjadi 

Sumber: S, Rosa A, dan Shalahuddin, M. (2018) 

c. Class Diagram 

Menurut Ayu dan Permatasari (2018:16), class diagram dibuat setelah 

diagram use case dibuat terlebih dahulu. Pada diagram ini harus menjelaskan 

hubungan apa saja yang terjadi antara suatu objek dengan objek lainnya sehingga 

terbentuklah suatu sistem aplikasi. Simbol yang digunakan untuk membuat class 

diagram terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. Simbol Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Generalization Relasi antar kelas dengan generasi-spesialisasi 

(umum-khusus). 

2  

 
 

Class 

 Kelas pada struktur sistem 

3 
 

Realization Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. 

4 
 

Dependency 

 Relasi antar kelas dengan makna kebergantungan 

antar kelas 

5 
 

Association 

 

Relasi antar kelas dengan makna umum, asosiasi 

biasanya juga disertai dengan multiplicity 

6 

 

Aggregation 

Relasi antar kelas dengan makna semua bagian (whole 

part) 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2018) 
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d. Sequence Diagram 

Menurut Ayu dan Permatasari (2018:16), sequence diagram adalah diagram 

yang dibuat untuk mengetahui alur dari interaksi antar objek. Sequence diagram 

digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah scenario, diagram ini 

menunjukkan sejumlah contoh objek dan message (pesan) yang diletakkan diantara 

objek-objek ini didalam use case. Berikut simbol sequence diagram dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.  Simbol Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

LifeLine 

 
Sebuah objek yang berasal dari kelas. Atau 

dapat dinamai dengan kelasnya saja. Aktor 

termasuk objek. Garis putus-putus 

menunjukkan garis hidup suatu objek. 

2 

 

Activation Menunjukkan masa hidup dari objek 

3 
 

Message Interaksi antara satu objek dengan objek 

lainnya. Objek dapat mengirimkan pesan ke 

objek lain. Interaksi antar objek ditunjukkan 

pada bagian operasi pada diagram kelas. 
4 

 
 

Message 

(return) 

 

Pesan kembalian dari komunikasi antar 

obek 

Sumber: Feri Sulianta (2017) 

10. Metode R&D 

Menurut Ikhbal dan Musril (2020: 16) R&D adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan metode 

tersebut. Dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi 

produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Dari uraian 

tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Research and Development (R&D) 

adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk-produk 

tertentu serta menguji validitas dan keefektifan produk tersebut dalam 

penerapannya.  

11. Whitebox Testing 

Suprapti, Kamisutara, dan Artaya (2017:2), pengujian whitebox adalah salah 

satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan cara meneliti dan 
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menganalisa kode dari program yang dibuat ada yang salah atau tidak. Jika model 

yang sudah dihasilkan berupa output yang tidak sesuai dengan yang diharapkan 

maka akan dikompilasi ulang dan dicek kembali kode-kode tersebut hingga sesuai 

dengan yang diharapkan. 

12. Blackbox Testing 

Jaya Tri Snadhika (2018:45-46) berpendapat bahwa black-box 

testing merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus 

pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Blackbox testing 

bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya 

difokuskan pada informasi domain. Blackbox Testing memungkinkan 

pengembang software untuk membuat himpunan kondisi input yang 

akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program. 

Keuntungan penggunaan metode Blackbox Tetsting adalah penguji 

tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman 

tertentu, pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna, 

programmer dan tester keduanya saling bergantung satu sama lain. 

Kekurangan dari metode Blackbox testing adalah uji kasus sulit disain 

tanpa spesifikasi yang jelas, kemungkinan memiliki pengulangan tes 

yang sudah dilakukan oleh programmer; beberapa bagian back end 

tidak diuji sama sekali. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian yang sudah ada sebagai 

referensi dalam penelitian untuk diukur, penelitian tersebut antara lain: 

1. Apriyansyah dkk (2018), dengan judul penelitian “Efektivitas Sistem Informasi 

Desa (SID) dalam Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, 

Kabupaten Bantul. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Menggunakan jenis 

penelitian deskriptif dan metode kualitatif. Berkesimpulan bahwa Efektivitas 

Sistem Informasi Desa (SID) didukung oleh 6 indikator, dan dari ke 6 indikator 

tersebut dapat diurutkan yang paling efektif ada kualitas informasi, kualitas 

pelayanan, kualitas sistem, kepuasan pengguna, net benefit, dan yang terakhir 

ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia berada pada posisi kurang 

efektif, hal tersebut dikarenakan para pegawai belum semuanya bisa membuat 

konten terkait informasi yang baik seperti membuat berita dan artikel-artikel 

yang menarik selain itu kurangnya regenerasi didalam struktur pemerintahan 

Desa Dlingo. 
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2. Sitti Fatimah (2018), dengan judul penelitian “Rancang Bangun Sistem 

Pengelolaan Data Kelurahan Tombolo Berbasis Web”  menggunakan metode 

kualitatif Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi, 

berkesimpulan bahwa Aplikasi ini dibuat dengan antarmuka yang familiar 

sehingga pengguna lebih mudah menggunakannya yang dibuat menggunakan 

framework Codigniter. Dengan adanya Website ini diiharapkan dapat 

membantu masyarakat umum untuk mendapatkan surat keterangan dan 

informasi keluarganya masing-masing. 

3. Fiftin Noviyanto dkk (2014), dengan judul penelitian “Implementasi Sikades 

(Sistem Informasi Kependudukan Desa) untuk Kemudahan Layanan 

Administrasi Desa Berbasis Web Mobile” menggunakan model pengembangan 

Waterfall Program Studi Teknik Informatika, berkesimpulan bahwa telah 

dikembangkan Sistem Informasi Kependudukan Desa (SIKADES) di 

Kecamatan Samigaluh yang melibatkan 2 Desa dan 4 kelurahan. Pengguna 

sistem ini meliputi: Camat, Lurah, Dukuh dan Warga. Sistem telah diujicoba 

oleh programmer maupun pengguna menggunakan perangkat mobile dan 

personal Computer (PC). Berdasarkan pengujian tersebut, sistem dapat 

digunakan dan dioptimalkan untuk pengelolaan data administrasi 

kependudukan. 

4. Jimi Asmara (2019), dengan judul penelitian “Rancang Bangun Sistem 

Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala)”, berkesimpulan 

bahwa penelitian ini menghasilkan sebuah website informasi desa, yang dapat 

membantu masyarakat khususnya Desa Netpala Kabupaten Timor Tengah 

selatan dan umumnya kepada semua masyarakat yang membutuhkan informasi 

tentang Desa Netpala. Dengan adanya website ini akses informasi akan semakin 

mudah, cepat dan akurat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan 

lebih baik lagi dengan harapan, implementasi dari teknologi informasi berbasis 

website ini harus didukung dengan infrastruktur yang memadai dan sumber 

daya manusia yang handal. 

5. Rini Kartiko Sari (2016), dengan judul penelitian “Rancang Bangun Sistem 

Informasi dan Pengolahan Data Kelahiran, Kematian, Datang, dan Pindah di 

Kantor Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang” 
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menggunakan model Rapid Application Development (RAD) jurusan Teknik 

Elektro Fakultas Teknik berkesimpulan bahwa dalam mengaplikasikan sistem 

informasi kelahiran, kematian, datang, dan pindah dari konvensional menjadi 

bentuk digital ditunjukkan dengan adanya fitur input data, lihat data, serta rekap 

data.  

2.3 Kerangka Pikir  

Sebuah kerangka pikir merupakan susunan dari pokok permasalahan 

sehingga menghasilkan suatu solusi. Untuk lebih memperjelas permasalahan yang 

disajikan, maka dapat diuraikan pada kerangka pikir sebagai berikut:  

Desa Buntu Awo adalah salah satu instansi pemerintah yang berada di jalan Trans 

Sulawesi Km. 27 Palopo-Masamba, Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Permasalahan yang timbul di pada Kantor Desa Buntu Awo adalah sistem dalam dalam 

memberikan atau menyampaikan informasi baik berupa komunikasi, pemberiahuan dan 

himbauan kepada masyarakat saat ini dianggap kurang baik oleh masyarakat dan pihak 

kantor desa karena masih menggunakan cara manual seperti melakukan pengumuman di 

rumah-rumah ibadah dan belum memiliki sarana untuk menyampaikan informasi. 

Kantor Desa Buntu Awo memerlukan sebuah sistem untuk memaksimalkan proses 

penyebaran informasi pada Kantor Desa Buntu Awo. karena penyebaran informasi yang 

masih kurang luas,  diperlukan suatu sistem informasi yang dapat menangani 

permasalahan tersebut, salah satunya yaitu sistem informasi berbasis website yang akan 

dibangun dengan menggunakan pemrograman berbasis framework menggunakan 

Codeigniter 

Dengan adanya website ini, diharapkan akses informasi akan semakin mudah, cepat dan 

akurat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik sesuai yang 

diharapkan. 


