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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Diera globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi semakin 

maju menjadi faktor penting yang dapat dikatakan sangat berpengaruh bagi 

kehidupan manusia.  Begitu banyak hal yang bisa dilakukan berdasarkan bantuan 

dari teknologi informasi, begitupun dengan adanya penggunaan aplikasi-aplikasi, 

segala proses yang rumit dan berskala besar dapat dipermudah dan dipercepat, 

proses perhitungan, percepatan pelaporan dan pencarian data-data akan semakin 

lebih mudah. 

 Jumlah penduduk miskin di Indonesia per September mencapai 26,52 

juta orang atau berkurang 1,19 juta orang dibandingkan Maret 2017.  Dengan 

demikian, presentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 10,12 persen atau 

yang terendah sejak 16 tahun terakhir.  Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto 

mengatakan, definisi penduduk miskin dalam survey ini adalah penduduk yang 

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan.  Metode ini 

digunakan BPS sejak tahun 1998, agar hasil perhitungan konsisten dan terbanding 

dari waktu kewaktu. 

 Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin Septembet 2017 

menurun 0,52 persen dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 10,64 persen.  

Sementara jumlah penduduk miskin turun menjadi 26,58 juta dari sebelumnya 

Maret 2017 sebesar 27,77 juta.  Meskipun demikian, Suhariyanto mengatakan, 

disparitas kemiskinan perkotaan dan pedesaan masih tinggi.  Berdasarkan data 

BPS, persentase kemiskinan di perkotaan 7,26 persen.  Sementara persentase 

kemiskinan di desa sebesar 13,47 persen.  “Ini menunjukkan bahwa angka 

kemiskinan masih banyak di pedesaan,” ujar dia saat konferensi pers di Jakarta, 
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Salah satu lembaga pemerintahan yang menangani pendataan masyarakat 

miskin/kurang mampu agar mendapat bantuan seperti raskin di pulau bangka yaitu 

Kantor Desa Bintet di kota Belinyu yang dimana kualitas penerapan sistem 

pengolahan data yang ada masih bersifat manual.  Sehingga dari segi pelaporan 

dan pengarsipan data-data masyarakat yang miskin/kurang mampu masih kurang 

efektif dan efisien.  Kantor Desa merupakan hal yang sangat penting untuk 

mendukung kemajuan dan kualitas pelayanan masyarakat di Desa Bintet dalam 

mencapai tujuannya.  Maka dari itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

terhadap masyarakat miskin/kurang mampu di Desa Bintet, maka perlu dilakukan 

suatu sistem yang sebelumnya manual menjadi terkomputerisasi berbasis website.  

Untuk menghadapi masalah tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang 

dapat mengelola berbagai informasi yang terkait dengan pengolahan data 

masyarakat miskin/kurang mampu. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan membuat suatu aplikasi untuk mengatasi beberapa masalah yang ada pada 

sistem sebelumnya.  Solusi tersebut dilihat sebagai kesempatan untuk memberikan 

kontribusi terhadap kantor  Desa Bintet untuk mempermudah para pegawai atau 

staff dalam pengolahan data masyarakat miskin/kurang mampu.  

 Berdasarkan masalah diatas telah didapat solusi yang akan ditulis dan 

diangkat dalam penulisan laporan ini berjudul “RANCANG BANGUN SISTEM 

INFORMASI PELAYANAN ATAU PENGELOLAAN DATA RASKIN 

BERBASIS WEB DENGAN MODEL FAST STUDI KASUS : KANTOR DESA 

BINTET BELINYU KABUPATEN BANGKA“. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang akan penulis teliti 

adalah : 

1. Bagaimana cara merancang bangun sistem informasi pengolahan/pelayanan 

data masyarakat di Kantor Desa Bintet Belinyu berbasis website dengan 

model FAST ? 

2. Bagaimana bentuk sistem yang berjalan sekarang dalam mengolah data 

raskin di Kantor Desa Bintet Belinyu? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penulis hanya 

membahas tentang rancang bangun sistem pelayanan/pengelolaan data 

masyarakat miskin/kurang mampu di Kantor Desa Bintet Belinyu. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang bangun aplikasi sistem informasi pelayanan/pengolahan data 

masyarakat miskin/kurang mampu di Kantor Desa berbasis website dengan 

menggunakan model FAST. 

2. Menghindari resiko kesalahan dalam penetapan masyarakat yang kurang 

mampu supaya tidak ada warga yang mampu tapi tetap mendapat beras 

raskin. 

3. Menghindari resiko keluarga ganda yang telah mendapatkan raskin. 

Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempercepat dalam membuat laporan hasil pendataan masyarakat 

miskin/kurang mampu. 

2. Memudahkan pegawai/staff dalam menyimpan atau mengarsip data jika 

nanti terjadi kecelakaan di tempat kantor desa tersebut. 

3. Membantu pegawai agar pengolahan data lebih cepat dan mudah. 

4. Membuat penyimpanan data/dokumen agar lebih akurat. 

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah aplikasi ini dirancang 

untuk membantu Kaur Keuangan, Bendahara, dan Aparatur Desa dalam mengolah 

data APBDES sehingga pengolahan data cepat, akurat dan mudah. 

 


