BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang

dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat
perekonommian

desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai
lembaga sosial. Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang
berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan
pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga bertujuan mencari keuntungan
melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.
Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri
masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar
rakyat pendesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan
lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya
alam dan kebijakan. Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai
penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Desa Penutuk

yang

sebagai penguatan ekonomi desa Penutuk . Salah satu untuk mentranfer uang
supaya masyarakat tidak bersusah paya lagi buat menyeberang karena sudah ada
di Desa Penutuk. Dengan modal awal 30 juta Berdad Mandiri bergerak dengan
mengelola air bersih, hingga sekarang sudah 210 keluarga yang bergabung dengan
BUMDes dari 700 keluarga dengan invertasi sekitar Rp 5 juta setiap kepala
keluarga sehingga total penyertaan modal dari masyarakat mencapai Rp 4 miliar.
Melihat fenomena tersebut, maka inilah yang akan diteliti lebih lanjut mengenai
pemerataan keuntungan yang diterima masyarakat Desa Penutuk dan pengelolaan
BUMDes dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong berdasarkan UU
Desa dan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
Penutuk. Penulisan tertarik mengkaji lebih lanjut apakah benar BUMDes Berdad
Mandiri benar-benar murni dalam pengelolaan masyarakat Desa Penutuk dan
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pemerintah desa serta keuntungan dari usaha-usaha tersebut yang dapat sampai
merata ke masyarakat Desa Penutuk atau tidak. Serta pengelolaan BUMDes
Berdad Mandiri yang berada dalam tanah pengelolaan badan hukum koperasi atau
Perseroan Terbatas.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk
Desain Sistem Informasi Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES) Berdad Mandiri Di Desa Penutuk-Lepar Pongok
Dengan Metode Object Oriented Analysis Dan Design.
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang div atas, untuk mempermudah pemahaman

dalam pembahasan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut:
1.

Apakah pengelolaan BUMDes Desa Penutuk telah sesuai dengan
peraturan-perundang-undangan yang berlaku?

2.

Bagaimana peran BUMDes dalam pelestarian suatu barang dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Penutuk.

1.3

Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah , maka penelitian ini dibatasi sebagai

berikut:
1.

Mendata warga yang menitip barang

2.

Mendata investasi warga

3.

Melakukan transaksi penjualan

4.

Buat perhitungan bagi hasil

5.

Buat laporan

1.4

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1.

Untuk memperjelaskan pengelolaan BUMDes Berdad Mandiri Penutuk
apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2.

Untuk mendeskripsikan peran BUMDes Berdad Mandiri dalam pelestarian
dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Penutuk.

1.5

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara

teoritis maupun praktis sebagai berikut :
1.

Manfaat Secara Teoritis
Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan

pemahaman mengenai pemerataan keuntungan yang diperoleh BUMDes Berdad
Mandiri untuk masyarakat Desa Penutuk dan tentang pengelolaan BUMDes
Berdad Mandiri Penutuk berada dalam bentuk Koperasi atau Perseroan Tebatas
dan mana yang lebih besar manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa
Penutuk.
2.

Manfaat Secara Praktis
Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa

sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan
wawasan terkait pengembangan BUMDes Berdad Mandiri oleh masyarakat Desa
Penutuk dan pemerataan keuntungan yang diperoleh BUMDes Berdad Mandiri
untuk masyarakat Desa Penutuk dari berbagai usaha yang dikelola oleh BUMDes
Berdad Mandiri serta upaya-upaya didasarkan pada CSR dalam manajemen
BUMDes Berdad Mandiri dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
Penutuk itu sendiri.
BAB I

PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis menguraikan secara umum dari isi laporan
skripsi, yang berisi latar belakang dari materi pembahasan,
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian dan sistematika penulisan laporan skripsi
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BAB II

LANDASAN TEORI
Bab ini berisi teori-teori yang menjadi landasan dan mendasari
penelitian yang mendukung penyusunan skripsi berdasarkan
dengan judul yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini akan membahas mengenai, model pengembangan sistem,
metode penelitian dan tools yang digunakan dalam pembuatan
sistem ini.

BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
Bab ini berisi antara lain : Sekilas tentang sejarah instansi tempat
riset, struktur organisasi dan aktifitas-aktifitas yang berjalan pada
instansi tersebut. Dalam bab ini juga berisi tentang pembahasan
mengenai analisa yang dibahas meliputi definisi masalah, analisis
sistem yang sedang berjalan, gambaran umum sistem informasi
yang akan dibuat, rancangan database, dan rancangan layar.

BAB V

PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, yang berisi
kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran
dari penulis yang kiranya bermanfaat. Disamping itu, untuk
melengkapi skripsi ini penulis juga melampirkan beberapa
dokumen yang ada kaitannya dengan materi penulisan skripsi ini.
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