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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi mendorong perkembangan manusia dalam 

melakukan aktifitas, salah satu manfaat dari perkembangan teknologi ini dapat 

mempermudah mendapatkan informasi dengan cepat. Perkembangan teknologi 

tidak akan dapat dihasilkan tanpa campur tangan sumber manusia untuk 

mengelola dan merawatnya dengan baik untuk mendapatkan dan menghasilkan 

informasi, Komputer dan teknologi adalah alat bantu yang paling tepat. 

Penggunaan komputer bisa diterapkan dalam berbagai bidang dan semua 

kalangan, kemajuan teknologi inilah yang mengharuskan instansi mengikuti 

perkembangan teknologi dan terus meningkatkan kemampuannya di dalam 

mengelola data-data dan informasi. Begitu pula suatu instansi pemerintahan 

membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan instansi 

pemerintahan dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja (Eka, 2014). 

Sebuah sistem informasi sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja sebuah 

organisasi, baik itu organisasi swasta atau pemerintah. Salah satu tujuan 

pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu 

menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat 

yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk di suatu negara. 

Untuk Negara Indonesia salah satu sasaran pembangunan nasional adalah untuk 

menurunkan tingkat kemiskinan. 

Desa Ratu Abung adalah salah satu desa yang berada di kabupaten Lampung 

Utara kecamatan Abung Selatan, Desa Ratu Abung adalah hasil pemekaran dari 

Desa Trimodadi yang di pecah menjadi tiga desa dikecamatan Abung Selatan,dan 
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di pimpin oleh satu kepala desa yang disebut lurah serta di bantu oleh pegawai 

kelurahan didalam nya. 

Pada saat ini peningkatan kebutuhan akan teknologi informasi sangat di 

perlukan oleh semua masyarakat. Karena hampir setiap pekerjaan saat ini telah 

banyak menerapkan berbagai teknologi untuk menunjang proses pekerjaan, 

Namun desa Ratu Abung masih menggunakan lembaran kertas  dalam pengolahan 

Administrasi keuangan nya. Dengan menggunakan sistem yang sedang berjalan 

saat ini pegawai kelurahan banyak mengalami kendala dalam melakukan 

pekerjaan, kendala yang dihadapi oleh pegawai kelurahan yaitu lambat nya proses 

pekerjaan dalam melakukan pencatatan keuangan ,menumpuk nya berkas-berkas 

pencatatan keuangan sehingga membuat penyimpanan terlalu membutuhkan 

banyak tempat, terkendala pada saat pencarian data dan  terjadi kesalahan saat 

melakukan penghitungan  laporan keuangan, serta rusak nya file-file penting 

pencatatan keuangan desa. 

Berdasarkan hal tersebut maka akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam 

melakukan pekerjaan nya sehingga akan mempengaruhi perkembangan desa, 

maka penulis mengangkat judul penelitian  “Design dan implementasi aplikasi 

pengolahan administrasi keuangan desa di kabupaten lampung utara 

berbasis Web” 

1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka 

penulis merumuskan masalah yaitu : Bagaimana membangun aplikasi pengolahan 

administrasi keuangan desa di kabupaten lampung utara yang lebih aman dalam 

penyimpanan data, dan lebih mudah dalam pencarian data ? 
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1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang penulis ajukan lebih terarah dan tidak 

menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, maka penelitian ini penulis hanya 

membatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Balai Desa Ratu Abung. 

2. Penelitian ini hanya membahas tentang administrasi pendapatan, dan                                              

pengeluaran keuangan desa Ratu Abung. 

3. Data yang digunakan dalam sistem ini hanya fokus pada data 

penerimaan dan pengeluaran Kas. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu Membangun dan menghasilkan 

sebuah aplikasi pengolahan administrasi keuangan desa di kabupaten lampung 

utara berbasis web yang dapat membantu meminimalisir kendala-kendala yang 

dialami oleh pegawai dalam melakukan pekerjaan nya dalam mengolah 

administrasi desa. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Meningkatkan wawasan berfikir ilmiah dan menerapkan sistem informasi 

pengolahan administrasi keuangan 

2. Bagi Pengguna 

Sistem Pengolahan administrasi keuangan bisa menjadi salah satu solusi yang 

bisa dipakai memudahkan pegawai desa dalam mengolah administrasi 

keuangan desa ratu abung. 
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1.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah   

sebagai berikut: 

1. Wawancara (interview) 

Wawancaara ini digunakan untuk mendapatkan data primare melalui 

wawancara dari narasumber. 

2. Tinjauan Pustaka (literature Study) 

Metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengumpulkan 

data-data teoritis dari buku-buku, internet serta mempelajari referensi 

dokumen dan catatan-catatan lain yang mendukung proses penelitian. 

3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi digunakan Untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan masalah pengolaan data. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi dapat memberikan gambaran tentang 

skripsi dan hubungan bab yang satu dengan bab yang lainnya, sebagai gambaran 

singkat mengenai penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

BAB І PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika 

penelitian. 
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BAB ІІ LANDASAN TEORI 

Bab ini menyajikan uraian landasan teori yang digunakan untuk pembahasan dan 

penelitian terdahulu. 

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab iniberisikan tentang analisis kebutuhan, rancangan UML dan rancangan 

antarmuka pengguna. 

BAB VI  PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang implementasi sistem, pengujian sistem, dan penjadwalan 

penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah dan 

saran yang akan membangun dimasa depan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


