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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini , 

membuat kita untuk membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan yang 

terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut. 

Desa sebagai tempat pelayanan masyarakat harus dapat memeberikan 

pelayanan dan fasilitas yang terbaik untuk penduduk desa. Desa harus dapat 

menyediakan informasi kegiatan desa kepada penduduk desa. 

Komunikasi antara pemerintahan desa dengan penduduk sangat perlu 

dijalin dengan baik karena menyangkut kemajuan perkembangan desa. Salah 

satu cara yang bisa menjalin komunikasi tersebut adalah dengan selalu 

menginformasikan kegiatan desa kepada penduduk desa tersebut. 

Desa Talang Padang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Talang 

Padang Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, dimana Desa Talang Padang 

terdiri dari 9 RT yaitu RT I Pekon Luah, RT II Pekon Lom, RT 3 Kota Raja, RT 

IV Suka Agung, RT V Suka Mandi 3, RT VI Suka Mandi 2, RT VII Ketileng, 

RT VIII Kebon Pisang, RT IX Bandongan. 

Sistem yang berjalan di desa talang padang masih bersifat semi komputer, 

dimana semua data masih diproses dengan menggunakan aplikasi Microsoft 

Office Excel 2007. Sehingga data penduduk yang disimpan tidak beraturan dan 

membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mencari sebuah data dan 

pemberitahuan kegiatan yang belum tersampaikan dengan baik.  
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Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah 

layanan publik tersebut adalah SMS Gateway, dimana sistem dapat digunakan 

oleh petugas  desa,  untuk  kemudahan  layanan informasi  bagi  seluruh  

masyarakat  desa.  Sistem  yang  dibangun  dapat  menyampaikan informasi 

terkait kegiatan tertentu. Sistem yang akan dikembangkan adalah “Sistem 

Informasi Administrasi Kegiatan Desa Berbasis Web Pada Desa Talang 

Padang”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan permasalahan yang sudah dikemukakan pada pembahasan 

latar belakang diatas, maka secara garis besar rumusan masalah yang akan 

dikemukakan ialah: 

1. Sistem Penyampaian Informasi di Desa Talang Padang masih bersifat 

manual yaitu penduduk harus datang ke Balai Desa untuk mendapatkan 

informasi. 

2. Adanya kendala penyebaran informasi di Desa Talang Padang bagi 

penduduk yang sibuk dengan pekerjaannya dan profesinya. 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah maka penulis hanya membatasi 

permasalahan pada : 

1. Penyampaian tentang informasi kegiatan desa seperti kegiatan rutin setiap 

minggu gotong royong untuk menjaga kebersihan desa Talang Padang 

dan kegiatan rutin tahunan acara 17an yang biasanya diisi dengan 
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memasang bendera merah putih dihalaman rumah, perlombaan-

perlombaan mulain dari anak-anak, remaja sampai dewasa 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan  dari penelitian  yaitu  menghasilkan  sebuah  sistem informasi  

desa yang lebih cepat, tepat guna, efektif dan efisien pada Desa Talang Padang. 

1.5.  Manfaat dan Kontribusi Penelitian  

Pengembangan sistem ini adalah agar terbentuk suatu sistem yang akan 

mempermudah  kegiatan yang berjalan di Desa Talang Padang. Manfaat yang 

dapat di peroleh dari pembuatan sistem ini ialah: 

1. Bagi masyarakat dapat mendapatkan informasi kegiatan tentang kegiatan 

desa yang akan berlangsung yang didapatkan melalui sms. 

2. Bagi pemegang sistem dapat dengan mudah menyebarkan informasi 

kegiatan desa. 

1.6.  Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Sistem Informasi Administrasi Kegiatan Desa Berbasis 

Web Di Desa Kecamatan Talang Padang, sepengetahuan penulis belum pernah 

dilakukan. Sebagai pendukung pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari 

berbagai penelitian terkait berdasarkan jurnal penelitian. 


