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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini mengubah dunia menjadi era 

digital dalam seluruh aspek bidang, terkhusus di bidang teknologi komunikasi 

dan informasi. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat sehingga 

memberikan dampak positif terhadap perubahan di dalam suatu kegiatan 

organisasi maupun masyarakat. Dengan adanya teknologi dapat mempermudah 

dalam menghasilkan sebuah informasi yang cepat dan mudah. Penggunaan 

teknologi informasi menjanjikan suatu pekerjaan menjadi lebih efisien dan 

efektif. 

Desa merupakan suatu kelompok masyarakat yang mempunya hak untuk 

terlibat dalam suatu kepentingan masyarakat. Dalam pembangunan nasional, 

desa memiliki peranan yang berarti, perihal ini disebabkan karena desa ialah 

struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan di Indonesia. Sampai 

saat ini telah banyak penerapan program-program pembangunan desa yang 

dilaksanakan, salah satunya di Desa Cikakak. Desa Cikakak adalah sebuah desa 

yang terletak di Kabupaten Banyumas.  

Beberapa program yang telah dan akan dilaksanakan di Desa Cikakak 

membutuhkan peningkatan mulai dari perencanaan, penerapan, dan evaluasi. 

Suatu program kerja dapat di katakan berhasil apabila ada kesesuaian antara 

perencanaan dan pelaksanaannya. Maka dari itu, dalam melaksanakan program 

kerja dibutuhkan monitoring pelaksanaan. Hal ini bertujuan agar program yang 

dikerjakan sesuai dengan rencana awal. Namun, selama ini kegiatan hasil dari 

pelaksanaan program kerja hanya dilakukan secara tertulis di atas kertas atau 

menggunakan  excel. Risiko dari pelaporan dengan metode tersebut yaitu 

sewaktu-waktu data tersebut bisa saja hilang ketika akan mengadakan evaluasi 

terhadap program kerja yang dilaksanakan. 

Keberadaan sistem monitoring program kerja desa ini bertujuan untuk 

memudahkan para staff desa dalam memberikan laporan monitoring terhadap 
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pelaksanaan program kerja yang dilakukannya. Selain itu, sistem ini juga dapat 

meminimalisir terjadinya risiko-risiko yang tidak diinginkan seperti hilangnya 

berkas laporan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan penulis maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara untuk mempermudah staff di Balai Desa dalam melakukan 

laporan monitoring terhadap program kerja desa yang sedang dilaksanakan? 

2. Bagaimana merekam dokumentasi laporan program kerja desa yang telah 

dilakukan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka 

penulis membatasi permasalahannya sebagai berikut : 

a. Perancangan sistem informasi ini hanya meliputi monitoring program 

kerja Desa. 

b. Melakukan perekaman data-data yang berkaitan dengan program kerja 

desa. 

c. Sistem ini hanya dapat diakses oleh Admin, Kepala Desa, Kaur, Kasi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan perancangan sistem informasi terhadap monitoring program 

kerja desa agar informasi yang diperoleh lebih baik, cepat, dan 

terintegritas. 

2. Mempermudah para staff di Balai Desa dalam melakukan pelaporan 

dokumentasi pelaksanaan kegiatan program kerja desa sehingga 

menjadi lebih efektif dan efisien. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat perkembangan terhadap IPTEK yaitu dapat menambah 

wawasan dalam membangun sebuah sistem informasi monitoring program 

kerja desa, memudahkan dalam mengevaluasi program kerja desa serta 

terhindar dari human error. Selain itu terdapat manfaat bagi pengguna 

sistem informasi monitoring program kerja desa yaitu : 

a. Mempermudah Kepala Desa dalam melihat aktivitas pelaksanaan 

program kerja desa yang sedang dijalankan. 

b. Memudahkan admin dalam mendata program kerja apa saja yang ada di 

Desa tersebut. 

c. Membuat laporan program kerja yang dilaksanakan secara up to date. 

 

1.6 Luaran Penelitian 

Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah aplikasi sistem 

informasi monitoring program kerja desa berbasis website yang dapat 

mempermudah bagian pelaksana kegiatan dalam membuat laporan 

dokumentasi terhadap proses program kerja yang dilaksanakan.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk meberikan kemudahan kepada pembaca dalam melihat 

laporan tugas akhir ini, maka penulis disini menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, luaran penelitian yang 

diharapkan, serta sistematika penulisan penjelasan isi 

dalam setiap bab. 
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BAB 2   LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori relevan 

yang berkaitan dengan topik penelitian yang 

digunakan sebagai referensi sebagai penelitian. 

 

BAB 3   METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan mengenai tahapan dan 

metode yang digunakan dalam penelitian dari 

pembuatan sampai penyusunan laporan tugas akhir. 

 

BAB 4   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan dan 

hasil yang dijelaskan secara rinci. 

 

BAB 5   PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan isi 

keseluruhan laporan tugas akhir dan saran yang 

diutarakan penulis untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 


