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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

E-Goverment menjadi sangat populer sejalan dengan perkembangan 

teknologi dan komunikasi, dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial 

politik serta geografis masing – masing yang tujuan akhirnya diharapkan 

meningkatkan kualitas kinerja pemerintah, terutama ruang lingkup pelayanan 

masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya. Dalam 

pengolahan potensi desa pun tidak terlepas dari penggunaan sistem informasi dan 

pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan kualitas pelayanan yang transparan 

dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada 

masyarakat merupakan isu yang hangat dibicarakan saat ini pada segenap lapisan 

masyarakat, untuk itu sudah menjadi keharusan dan kebutuhan penyelengara 

negara untuk mengambil peran dan berpartisipasi aktif dalam pemberian layanan 

data dan informasi yang dapat dipercaya dan berkesinambungan kepada 

masyarakat di kelurahan margodadi Metro. 

Desa margodadi merupakan daerah yang kaya akan potensi alamnya, 

dengan adanya potensi yang dimiliki desa margodadi dapat meningkatkan 

produktivitas daerah menuju pembangunan desa. Untuk meningkatkan hal 

tersebut perlu adanya promosi yaitu berupa informasi mengenai pelayanan dan 

potensi desa agar lebih dikenal dengan masyarakat luas. Sekarang ini masyarakat 

membutuhkan segala informasi yang serba cepat dan akurat sehingga aplikasi 

website menjadi salah satu cara yang digunakan oleh pihak pemerintah desa 

margodadi sebagai sarana promosi, internet dan masyarakat, dan juga 

dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat.  
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Permasalahan yang dihadapi oleh desa margodadi adalah belum adanya 

sistem informasi yang khusus dibuatkan untuk masalah publikasi potensi desa dan 

pelayanan kepada masyarakat sehingga untuk mengolah data – data potensi dan 

pelayanan terhadapa masyarakat yang ada didesa margodadi masih menggunakan 

cara manual, dengan adanya sistem informasi yang berbasis web diharapkan dapat 

membantu meringankan beban pemerintah desa dalam mengelola data potensi dan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menyampaikan data 

wilayah yang berpotensi dengan menggunakan sistem informasi berbasis web 

yang akan diterapkan pada pemerintah desa margodadi, maka dapat diakses 

langsung melalui internet ( Interconnection Network ). 

Berasumsi dari latar belakang permasalahan diatas maka penulis akan 

meneliti lebih jauh tentang sistem informasi potensi desa. Maka judul yang 

diambil pada pembuatan skripsi ini adalah “Analisis dan perancangan E-

Government tingkat kelurahan (studi kasus : kelurahan margodadi metro 

selatan )”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah  

1. “Bagaimana membuat sebuah sistem pelayanan publik mengenai potensi 

yang ada di desa margodadi?” 

2.  “Bagaimana membuat sebuah E-Government pada desa margodadi yang 

mampu menyajikan informasi dan pelayanan publik yang dapat di akses 

melalui internet?” 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam mengimplementasikan 

website e-government tingkat desa di margodadi metro selatan, maka penulis 

mempunyai batasan masalah sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup subjek penelitian adalah potensi desa Margodadi Metro. 

2. Ruang lingkup objek penelitian adalah perancangan E-Government pada 

desa Margodadi Metro . 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Secara umum tujuan dari penulisan ini adalah untuk menghasilkan sebuah e-

government yang nantinya akan menjadi bagian dari sistem di desa 

margodadi yang mampu menyajikan informasi dan pelayanan publik dengan 

tepat dan akurat tentang potensi desa Margodadi. 

2. Mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh 

pihak kelurahan. 
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1.5 Manfaat yang diharapkan 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti : 

a. Manfaat bagi ilmu pengetahuan dapat menambah dan memberikan 

sumbangan pemikiran tentang e-government tingkat kelurahan pada 

kelurahan margodadi metro selatan. 

b. Manfaat bagi peneliti dapat menganalisis suatu permasalahan sistem 

yang lama sehingga peneliti menggembangkan menjadi sistem baru 

agar dapat berguna bagi kelurahan dan masyarakat. 

2. Bagi Kelurahan : 

a. Manfaat bagi pemerintah desa, dapat memberikan kemudahan dalam 

mengorganisir data informasi untuk meningkatkan efektifitas kerja staff 

kelurahan margodadi. 

b. Manfaat bagi masyarakat, dapat memberikan kemudahan kepada 

masyarakat Kelurahan Margodadi dan masyarakat diluar Kelurahan 

margodadi pada umumnya dalam hal mendapatkan informasi tentang 

Kelurahan Margodadi. 

3. Bagi Perguruan Tinggi : 

Dapat digunakan sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan pada dunia 

kerja serta dapat memotivasi untuk melakukan penelitian berikutnya, baik 

untuk permasalahan serupa maupun permasalahan lainnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam  penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan ketentuan buku 

panduan penulisan karya ilmiah yaitu sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang awal kegiatan penyusunan karya ilmiah. Bab 

ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

manfaat penelitian, tujuan penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, pengertian analisis sistem, 

analisis PIECES, penertian perancangan sistem, penegrtian UML, pengertian e-

government, tipe-tipe relasi e-government, pengembangan e-government, 

kerangka arsitektur e-government, pengertian kelurahan dan pengembangan 

sistem. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menguraikan tentang alat yang digunakan, dan tahapan penelitian 

seperti identifikasi masalah, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi 

sistem, dan ujicoba. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini menguraikan tentang alat yang digunakan, dan tahap penelitian 

dalam proses perancangan – perancangan sistem, pembahasan, dan pemeliharaan 

sistem yang telah dibangun.  

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menguraikan tentang saran dan kesimpulan dari penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


