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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kemajuan dalam sains dan inovasi memainkan peran yang sangat penting 

dalam setiap tindakan, baik itu di perusahaan, bisnis, kantor pemerintah, dan 

pengajaran instruktif. Data ini digunakan sebagai tahap untuk mendukung 

pengambilan pilihan dan total jadwal kerja. Karena pekerjaan dan bagian dari data. 

Sehingga kami membutuhkan data yang cepat, tepat, tepat dan bertanggung jawab. 

Penggunaan kerangka kerja data dalam penanganan informasi sangat diperlukan, 

karena diterima untuk membuat penanganan lebih efektif dan efisien. 

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang paling banyak dihadapi dalam 

kehidupan masyarakat. Bagaimanapun, sistem pengumpulan data masih 

menggunakan strategi konversi dengan mencatat di atas kertas dan sering ada 

kemalangan atau kerusakan pada file. Ini muncul dalam catatan informasi yang 

canggung. Isu tidak bisa dipisahkan dari teknik nasional yang menunjuk pada 

terwujudnya kesejahteraan sosial dan finansial bagi individu bangsa secara 

keseluruhan. 

Kantor Desa To'balo terletak di Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten 

Luwu. Kantor Desa To'balo yakni salah satu instansi pemerintah yang memberikan 

pelayanan pengelolaan kependudukan, seperti pengurusan KTP, KK, Akta 

Kelahiran dan Kematian, Surat Pindahan, Surat Pengantar dan Akta lainnya. Hal 

ini menjadi tantangan besar bagi Kantor dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat pemberian pelayanan yang nyaman untuk memenuhi segala kebutuhan 

dan keinginan masyarakat. Sementara di kelurahan tersebut komputer hanya 

digunakan untuk kepentingan surat menyurat dan informasi kependudukan yakni 

salah satu faktor utama untuk membuat informasi mengenai Informasi Bantuan 

Desa karena adanya informasi ini bisa mempermudah dan mempercepat masyarakat 

dalam memperoleh informasi. Namun, penyampaian informasi di lingkungan 

Kantor Desa To’balo masih menggunakan media seperti surat atau pemberitahuan 

langsung.  

Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut 

yaitu dengan membuat sebuah website. Menurut Junaidi & Sumirat (2018:28), 
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website merupakan salah satu media informasi yang sangat efektif dalam 

menyajikan informasi. Dengan kemampuan tersebut, website dapat digunakan 

sebagai media penyebaran informasi di mana di dalamnya dapat memuat informasi 

yang dapat diakses oleh semua orang. 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu merancang dan membuat sistem informasi 

bantuan di Desa To’balo berbasis website. 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah mengkaji latar belakang yang telah diuraikan diatas dan pengamatan 

pra penelitian, maka dapat ditarik rumusan masalah Desa To’balo sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi bantuan Kantor Desa To’balo? 

2. Bagaimana membangun sistem informasi bantuan Kantor Desa To’balo? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni untuk 

mengatasi mempermudah kinerja pegawai dalam inputan dan informasi bantuan 

bagi masyarakat.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada manfaat di penelitian terkait perancangan serta 

membangun website kelurahan yang ada pada Kantor Kelurahan Dangerakko Kota 

Palopo yang dirancang diharapkan bisa memberikan manfaat, yakni:  

1. Manfaat Bagi Kantor Desa To’balo 

Temuan penelitian ini bisa mendatangkan faedah untuk Kantor Desa 

To’balo yang bisa dimanfaatkan dalam bentuk media ataupun alat dalam membantu 

menyampaikan informasi yang ada kaitannya dengan kelurahan  yang ada di 

Kecamatan Ponrang Selatan. 

2. Manfaat Bagi Peneliti  

Bagi peneliti ini bisa memberikan faedah yakni untuk menambah 

pengetahuan dan mengaplikasikan teknologi serta memahami media yang tepat 

untuk menyemaikan ragam informasi.  

3. Manfaat untuk Dunia  
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 Akademik Manfaat penelitian ini untuk Sebagai bahan referensi bagi civitas 

akademik khususnya di Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto 

Palopo dalam melakukan penelitian dan mengembangkan teknologi informasi 

khususnya dalam perancangan sebuah website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 
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TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan lebih lengkap 

pada sub-sub pokok bahasan tersebut: 

1. Rancang Bangun 

Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil 

analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan 

dengan detail bagaimana komponen - komponen sistem diimplementasikan, 

menurut Pressman (dalam Sudarmawan, 2014:5).  

Bangun atau pembangunan sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru 

maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara 

keseluruhan maupun sebagian.Jadi bangun sistem adalah membangun sistem 

informasi dan komponen yang didasarkan pada spesifikasi desain, Pressman (dalam 

Puspita, 2014:4). 

Sedangkan Perancangan adalah sebuah program yang memutuskan latihan 

penanganan data yang penting untuk penyelesaian tugas tertentu dari klien atau 

klien komputer menurut Chsristian, dkk (2018). Menurut Bambang dalam 

Yuntari(2017:83), rancang bangun adalah proses membangun sistem untuk 

membuat sistem baru atau mengganti atau memperbaiki sistem yang ada baik secara 

keseluruhan maupun sebagian.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa rancang bangun adalah suatu kegiatan membuat, merancang sistem baru 

ataupun memperbaiki sebuah sistem yang sudah ada sebelumnya. 

2. Konsep Dasar Sistem Infomasi 

Sistem informasi merupakan sistem buatan manusia yang terdiri dari 

komponen-komponen pengecekan organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu 

penyajian informasi. Informasi dapat diibaratkan darah yang mengalir dalam tubuh 

manusia, demikian pula informasi dalam suatu perusahaan sangat penting untuk 

menunjang perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi tersebut 

diperlukan. Jika tidak memiliki informasi yang cukup, dalam waktu tertentu akan 

mengalami ketidakmampuan untuk mengontrol sumber daya, dan akan sangat 
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terganggu dalam pengambilan keputusan strategis, yang pada akhirnya akan 

mengalami kekalahan. dalam bersaing dengan lingkungan pesaing. Salah satu 

bagian terpenting dari sebuah kantor untuk sebuah kantor adalah penyimpanan. 

Pencatatan data secara manual sehingga dapat mempengaruhi munculnya 

kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem informasi item data agar 

waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data tidak lama dan mempermudah alur 

sistem informasi tersebut (Lestari, dkk 2017). 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis bisa menarik kesimpulan bahwa 

sistem informasi yakni suatu kesatuan elemen (manusia dan peralatan) yang bekerja 

sama untuk mengerjakan pengolahan informasi mulai dari pengumpulan, 

pemrosesan, penyimpanan hingga pendistribusian. 

1. Web 

Sebuah website atau situs juga dapat diterjemahkan sebagai kumpulan 

halaman yang menampilkan data dalam bingkai informasi konten, informasi 

gambar diam atau gerakan, informasi aktivitas, suara, video atau kombinasi dari 

semuanya, baik yang tidak aktif maupun yang energik. suatu susunan yang saling 

terkait. Bangunan di mana masing-masing terhubung (hyperlink). Website adalah 

kumpulan halaman web yang ditempatkan di satu tempat atau situs. Jadi di situs 

web ada halaman. Situs web yang didefinisikan oleh Arief (dalam Nofyat, dkk, 

2018: 11-12) adalah kumpulan halaman yang telah dipublikasikan di jaringan 

internet dan memiliki domain/URL (Uniform Resource Locator) yang dapat diakses 

oleh semua pengguna internet dengan mengetik alamat. Ini dimungkinkan dengan 

teknologi World Wide Web (WWW). Sehingga dapat disimpulkan bahwa website 

adalah kumpulan jutaan halaman data di seluruh dunia yang tertaut dari satu 

halaman ke halaman lain yang diakses melalui web. 

2. PHP 

Terdapat ragam pengertian PHP menurut sejumlah pakar atau para ahli 

yaitu, PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, yang merupakan bahasa 

pemrograman sisi server web open source. PHP dapat berupa script yang 

berkoordinasi dengan html dan berada di server (server side html disisipkan script). 

PHP digunakan untuk membentuk halaman web yang energik. Energetic 
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mengandung arti bahwa halaman yang akan ditampilkan dibuat ketika halaman 

tersebut diminta oleh klien, sehingga data atau substansi yang didapat selalu up to 

date. Semua skrip php dijalankan di server tempat mereka dieksekusi (Anhar, 

2010).  

PHP adalah pemograman (interpreter) adalah proses penerjemahan baris 

sumber menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat 

baris kode dijalankan menurut Sibero dalam Puspitasari (2016: 227), Dari beberapa 

defenisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Hypertext Preprocessor (PHP)  

adalah bahasa pemograman yang biasa digunakan  dalam pembuatan sebuah situs 

web dan digunakan bersanma dengan HTML. 

3. MySQL 

MySQL merupakan salah satu jenis database server yang sangat terkenal 

karena MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasarnya untuk mengakses 

database (Dhiaksa, 2016:24). MySQL (My Structure Query Language) adalah 

software sistem manajemen database SQL (Database Management System) atau 

DBMS dari banyak DBMS, seperti Oracle, MS SQL, Postagre SQL, dan lain-lain. 

MySQL bisa menjadi DBMS multi-utas, multi-pengguna yang gratis di bawah Izin 

Terbuka Umum GNU (GPL). Sama sekali tidak seperti Apache yang merupakan 

program yang dibuat oleh publik terbuka, dan hak cipta atas kode sumber diklaim 

oleh masing-masing pencipta. MySQL dimiliki dan didukung oleh perusahaan 

Swedia MySQL AB. MySQL AB memegang hak cipta kode sumber. Dengan 

kombinasi pemrograman PHP dan MySQL dapat dimanfaatkan untuk membuat 

aplikasi web (Anhar, 2010). 

4. XAMPP 

Terdapat ragam definisi XAMPP menurut sejumlah pakar atau para ahli 

yaitu, Menurut Wicaksono (dalam Akbar & Latifah, 2019: 45), XAMPP dan 

MySQL menjelaskan  bahwa  XAMPP  adalah  sebuah  software yang   berfungsi   

untuk   menjalankan   website   berbasis PHP   dan   menggunakan   pengolah   data   

MYSQL   di komputer lokal. Sedangkan menurut Ramadhan dkk, (2018:3) Xampp 

Server adalah server paling terkenal di kalangan software engineer, selain fitur 

lengkapnya, Xampp sangat mudah digunakan. Server yang paling populer di 
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kalangan programmer, selain fiturnya yang lengkap xampp sangat mudah 

digunakan. 

Penulis bisa menarik kesimpulan bahwa XAMPP adalah perangkat lunak 

gratis, mendukung banyak sistem operasi dan yakni kumpulan dari beberapa 

program. 

5. Internet 

Jaringan Intrerconnection (internet) adalah kerangka kerja komputer yang 

saling berhubungan di seluruh dunia mengatur saluran. Web berasal dari bahasa 

latin “connect” yang berarti “antara”. Web bisa menjadi sebuah rangkaian yang 

terdiri dari miliaran komputer di seluruh dunia. Internet melibatkan jenis komputer 

yang berbeda dan topologi jaringan yang berbeda. Dalam integrasi integrasi 

organisasi dan komunikasi, standar konvensi web TCP/IP digunakan. TCP 

(Konvensi Kontrol Transmisi) berhati-hati untuk menjamin bahwa semua asosiasi 

bekerja dengan benar, sedangkan IP (Konvensi Web) berhati-hati untuk 

mentransmisikan bundel dari satu komputer ke komputer lain (Aisanti, 2018:6). 

8. Sublime Text 

Menurut Haughee dalam Yanuardi & Permana (2018),  bahwa Sublime Text 

adalah aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat berjalan di berbagai platform 

operating system dengan menggunakan teknologi Phyton API. Terciptanya aplikasi 

ini terinspirasi dari aplikasi Vim. Aplikasi ini sangatlah fleksibel dan powerfull. 

Fungsionalitas dari aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menggunakan sublime-

packages. Sublime Text bukanlah aplikasi open source, yang artinya aplikasi ini 

membutuhkan lisensi (license) yang harus dibeli. Akan tetapi beberapa fitur 

pengembangan fungsionalitas (packages) dari aplikasi ini merupakan hasil dari 

temuan dan mendapat dukungan penuh dari komunitas serta memiliki linsensi 

(license) aplikasi gratis. 

 

 

9. Unified Modeling Language (UML)  
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Unified Modeling Language (UML) adalah pemodelan visual yang 

digunakan untuk mengkarakterisasi, memvisualisasikan, membuat, dan merekam 

rencana sistem pengkodean. Pemodelan memberikan gambaran yang jelas tentang 

sistem yang akan dibangun, baik pada dasarnya maupun secara praktis. UML dapat 

dihubungkan ke semua model peningkatan, tingkat siklus hidup kerangka kerja, dan 

berbagai macam ruang aplikasi. Dalam UML terdapat konsep semantik, 

dokumentasi dan aturan untuk setiap graf.UML juga memiliki bagian statis, 

dinamis, cakupan, dan organisasi. UML bertujuan untuk menyatukan teknik 

pemodelan berorientasi objek ke dalam standardisasi (Akil,2018). 

UML (Unified Modeling Language) adalah salah satu yang banyak 

digunakan dalam dunia mekanik untuk menggambarkan kebutuhan, membuat 

penelitian dan perencanaan, dan menggambarkan desain dalam pemrograman 

berorientasi objek menurut Fridayanthie (2016:131). UML dideskripsikan oleh 

beberapa diagram, yaitu: 

a. Diagram Use Case 

Tabel 1. Simbol Diagram Use Case 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actor 
Menentukan kumpulan peran yang 

dimainkan pengguna saat berinteraksi 

dengan kasus penggunaan. 

2  Generalization 
Hubungan di mana turunan objek turunan 

berbagi perilaku dan struktur data objek 

pada objek induknya (leluhur). 

5 
 

Extend 

Menspesifikasikan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case 

sumber pada suatu titik yang diberikan. 

 

6  Association 
Menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya. 

 

9 
 

Use case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. 

 

Sumber: Hendini (2016:108-109) 

b. Diagram Activity 
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A. S dan Shalahuddin (2013 ; 161) menyatakan bahwa diagram aktivitas 

menggambarkan alur kerja atau aktivitas suatu sistem atau proses bisnis atau menu 

di perangkat lunak. 

Tabel 2. Simbol Diagram Activity 

Gambar Keterangan 

 
Intital node, diletakkan pada pojok kiri atas dan merupakan awal 

aktivitas 

 End point, akhir aktivitas 

 Activities, menggambar kan suatu proses/kegiatan bisnis 

 Decission : percabangan bilamana ada aktivitas lebih dari satu 

 
Action state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu 

aksi. 

Sumber: Hendini (2016:108-109) 

a. Diagram Sequence 

Diagram urutan menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna, dan tampilan.) Dalam bentuk pesan yang 

digambarkan terhadap waktu. Gambaran sequence diagram sebagai berikut  

Tabel 3. Simbol Diagram Sequence 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Lifeline Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 
 

Message 
Spesifikasi komunikasi antar objek yang 

memuat informasi tentang aktivitas yang 

terjadi. 

3 

 

Message  
Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi tentang 

aktifitas yang terjadi. 

4 
 

Activation Menjalankan salah satu operation dari 

participant. 

Sumber: Hendini (2016:108-109) 

 

b. Diagram Class 



10 

 

 
 

Diagram kelas program aplikasi yang telah dibuat yang saling terkait. Bagan 

pelajaran menggambarkan struktur kerangka kerja yang tidak aktif dengan cara ini 

bagan pelajaran adalah tulang punggung atau kualitas penting dari hampir setiap 

strategi berorientasi objek yang menghitung UML. 

Tabel 4. Simbol Diagram Class 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Generalization Sebuah hubungan di mana objek 

anak berbagi informasi perilaku 

objek yang berada di atas protes 

orang tua. 

2 

 

Class  Himpunan objek yang memiliki sifat 

dan operasi yang sama. 

3  Kebergantunga

n   

Hubungan antar kelas dengan arti 

ketergantungan antar kelas. 

4  Association  Menghubungkan antara objek yang 

satu dengan yang lain. 

Sumber: Hendini (2016:108-109) 

10. Pengujian Sistem 

Ada dua metode yang digunakan dalam pengujian, yaitu secara fungsional 

(black box) dan secara sistematik (white box), namun di penelitian ini menggunakan 

black box dan akan dijelaskan pengertian dua metode tersebut. Menurut Pressman 

(2010:485), white-box testing, atau yang disebut glass-box testing, adalah strategi 

rencana kasus uji yang menggunakan penggambaran struktur kontrol sebagai 

bagian dari rencana tingkat komponen untuk membuat kasus uji. Memanfaatkan 

strategi pengujian black white, desain program dapat membuat kasus uji yang 

memastikan bahwa semua cara bebas di dalam modul telah dijalankan sedikit saja, 

menguji semua pilihan yang koheren pada nilai asli dan salah, menjalankan semua 

lingkaran di dalam batasnya dan di dalam batasnya. batas operasional, dan menguji 

struktur informasi  untuk menjamin kebenarannya. 

Blackbox adalah cara pengujian dilakukan dengan cara menjalankan atau 

mengeksekusi unit atau modul dan setelah itu mengamati apakah hasil dari unit 

sudah sesuai dengan persiapan yang diperlukan. Dengan kata lain, black box adalah 
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pengujian klien, sebagai aturan pengujian program dengan strategi black box 

termasuk klien yang mengatur program komputer. unggul tertangkap. 

Simanjuntak (2010), menyatakan bahwa black-box testing merupakan 

pengujian program yang dapat berupa pengujian kegunaan aplikasi yang tidak 

menyinggung struktur bagian dalam atau tidak memerlukan informasi yang tidak 

lazim berupa kode program aplikasi dan informasi clien. Pengujian black-box 

dilakukan untuk menemukan kesalahan dalam beberapa kategori kesalahan rencana 

antarmuka atau hilang, kesalahan struktur informasi atau akses database luar, 

kesalahan eksekusi, dan kesalahan inisialisasi dan akhir. 

Sedangkan pengujian blackbox atau disebut uji fungsional adalah pengujian 

yang mengabaikan instrumen bagian dalam dari kerangka kerja atau komponen dan 

berpusat secara eksklusif pada hasil yang dihasilkan sebagai reaksi terhadap input 

dan kondisi eksekusi yang dipilih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian 

dark box dapat berupa pengujian yang terletak pada kemudahannya, khususnya 

perilaku program pada input yang diberikan oleh klien sehingga tercipta hasil yang 

diinginkan tanpa melihat bentuk atau kode program.yang dijalankan oleh program 

menurut Williams (2010: 36). 

11. Research And Development (R&D) 

Metode penelitian dan pengembangan (research and development) adalah 

menanyakan tentang strategi yang digunakan untuk membuat item tertentu dan 

menguji kelayakannya. Menurut Borg and Gall (1983), yang dimaksud dengan 

model penelitian dan pengembangan adalah “a process used developand validate 

educational product”. Sedangkan penyelidikan kemajuan adalah upaya untuk 

membuat dan menyetujui item yang digunakan dalam pegangan pembelajaran. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2016), metode R&D adalah metode penelitian 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut. 

Adapun metode penelitian dan pengembangan yang dipakai adalah 

metodologi 4D yang dimana bisa diadaptasikan menjadi 4P. Menurut Thiagarajan 

dikenal sebutan 4 four D Model (model 4D) yang terdiri atas empat tahap, yaitu: 
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a. Define (Pendefinisian). 

Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan 

syarat-syarat pengembangan. Dalam model lain, tahap ini sering dinamakan  

analisis kebutuhan. Tiap-tiap produk tentu membutuhkan analisis yang 

berbedabeda. Secara umum, dalam pendefinisian ini dilakukan kegiatan analisis 

kebutuhan pengembangan, syarat-syarat pengembangan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna serta model penelitian dan pengembangan model R&D yang 

cocok digunakan untuk mengembangkan produk. 

b. Design (Perancangan). 

 Dalam tahap perancangan, peneliti sudah membuat produk awal 

(prototype) atau rancangan produk. Pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap 

ini dilakukan untuk membuat modul atau buku ajar sesuai dengan kerangka isi hasil 

analisis kurikulum dan materi.  

c. Develop (pengembangan). 

Developmental testing merupakan kegiatan uji coba rancangan produk pada 

sasaran subjek yang sesungguhnya. Pada saat uji coba ini dicari data respon, reaksi 

atau komentar dari sasaran pengguna model. Hasil uji coba digunakan memperbaiki 

produk. Setelah produk diperbaiki kemudian diujikan kembali sampai memperoleh 

hasil yang efektif 

d. Tahap Penyebaran (Disseminate) 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk melakukan tes validasi terhadap 

perangkat pembelajaran yang telah diujicobakan dan direvisi, kemudian disebarkan 

ke lapangan.  

2.2 Hasil Penelitian Yang Relavan 

Penyelidikan masa lalu dapat menjadi acuan dan acuan dalam membuat 

proposisi yang dilakukan, sehingga dijadikan sebagai sumber referensi dan 

memuat: 

1. Penelitian Nurhayati dan Sri Mulyati 2021, dengan judul “Rancang Bangun 

Sistem Informasi Kelayakan Bantuan Sosial Covid 19 Berbasis Web di Desa 

Tapos”. Tahapan ini merupakan proses dimana penulis mengumpulkan 

kebutuhan untuk sistem yang akan dibuat seperti data penerima bansos, 

tujuannya untuk mempermudah membuat program. Penulis mendapatkan data 
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penerima bansos covid 19 dari observasi dan hasil wawancara dengan petugas 

bagian bansos di Kantor Desa Tapos. 

2. Penelitian Sorang Pakpahan dan Aventinus Fa’atulo Halawa 2020, dengan 

Judul “Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Hilizoliga Berbasis 

Web”. Adapun maksud penelitian penelitian yaitu membangun sistem 

informasi pengelolaan dana  desa yang dapat mewujudkan transparansi dalam 

pengelolaan dana desa pada Desa Hilizoliga. Sedangkan tujuan penelitian yaitu 

menghasilkan sebuah sistem informasi pengelolaan dana desa yang lebih cepat, 

tepat guna, efektif, efesien, dan memudahakan aparat desa dalam mengelola 

dana desa. Maksud penelitian ini adalah mempermudah pihak Kantor Desa 

Hilizoliga dalam proses mengelola dana desa membantu proses penginputan 

data, penghapusan data, pencarian data dan menghasilkan laporan pengelolaan 

dana desa menggantikan peran sistem yang lama yang kurang efektif dan 

efesien. 

3. Penelitian Nurmayanti dan Sigit Mintoro 2018, dengan judul “Penerapan 

Sistem Pengolahan Data Penerima Bantuan Dana Program Keluarga Harapan 

pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Berbasis Web”. Hasil penelitian ini 

yaitu aplikasi sistem pengolahan data untuk memudahkan SDM PKH  dalam 

menyelesaikan tugas menggunakan berbasis web yang dapat diakses oleh 

Operator dan Pendamping PKH dimanapun berada. 
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Permasalahannya saat ini masih menggunakan metode 

konvensional dalam pembuatannya karena menggunakan metode 

penulisan dalam kertas dan penyimpanan data bantuan dan juga 

data penerima bantuan menggunakan file box. sehingga 

pencatatan untuk rencana anggaran, penerimaan dan realisasi dana 

menjadi lambat dan tidak akurat. 

2.3 Kerangka Pikir 

Berdasarkan penggambaran yang berbeda, sistem pengambilan setelah 

disusun: 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul Rancang Bangun 

Sistem Informasi Bantuan Desa Berbasis Web 

Kantor Desa To’balo memerlukan website tersebut untuk 

mempermudah kinerja pegawai di Kantor dan mempermudah 

masyarakat mendapatkan informasi. 

Dengan pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web ini 

diharapkan dapat mempermudah pegawai dalam melakukan 

pendataan bantuan desa bagi masyarakat serta mempermudah 

masyarakat dalam penyampaian informasi bantuan. 


