BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) yaitu suatu lembaga usaha desa

yang dapat di kelola oleh masyarakat dan juga Pemerintahan Desa yang bisa
memperkuatkan perekonomiannya dan dapat di bentuk berdasarkan kebutuhan
dan potensi desa. BUMDes yaitu pilar dengan kegiatan ekonomi di desa yang
berfungsi untuk suatu lembaga sosial. Selain itu juga BUMDes berperan pada
lembaga sosial yang berpihak dengan kepentingan masyarakat melalui dengan
penyediaan pelayanan sosial, sedangkan lembaga bertujuan untuk mencari
keuntungan dengan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.
Kondisi ekonomi dalam masyarakat yang lemah menuntut jalan keluar.
Karena kondisi ekonomi pada masyarakat yang kurang baik, masyarakat tidak
mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. ada juga sebagian masyarakat takut
karena sebagian masyarakat belum sepenuh mengetahui tentang BUMDes.
Permasalahan yang sering terjadi adalah dengan Pendapatan Penjualan
yang di terima BUMDes atau keuntungan yang diterima masyarakat desa. Jadi
sangat penting untuk bisa mengembangkan suatu sistem informasi BUMDes
kepada masyarakat.
Dengan potensi kondisi yang dimiliki BUMDes pada suatu lembaga usaha
masyarakat desa dengan memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.
supaya rakyat bisa mengembangkan potensi, sehingga tidak mendapatkan
kerugian dan akan bisa lebih di untungkan seperti masyarakat ingin membuka
usahanya dan membeli sembako di BUMDes, maka BUMDes dapat meringankan
bebannya karena harga yang lebih murah dibandingkan di toko biasa. maka
masyarakat akan mendapatkan keuntungan dan bagian dari BUMDes akan
melakukan perhitungan dari hasil penjualannya. atau juga modal BUMDes bisa
jadi bersumber dari pendapatan belanja desa sebagai modal awal dan juga modal
penyertaan dari masyarakat desa atau berasal dari kekayaan desa dan juga dapat
menghasilkan keuntungan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. maka
sangat di perlukan dalam pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu
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ada BUMDes yang dapat di dirikan untuk tujuan suatu penopang atau penguat
dengan ekonomi desa yaitu BUMDes Desa Sidoharjo, yaitu untuk melakukan
transfer uang agar masyarakat tidak bersusah payah pergi jauh dari desa yang
ditempati karena sudah ada di desa yang di tempati yaitu Desa Sidoharjo. Dengan
modal awal yang digunakan 800 ribu untuk membayar sewa bangunan usaha
BUMDes yang di bangun pada 27 Desember 2019. BUMDes Karya Mandiri
yang bergerak pada mengelola sembako dapat juga mengetahui lokasi BUMDes
Desa Sidoharjo dengan nama Toko Berkah Mart JL.Raya Jenderal Soedirman No
11 Desa Sidoharjo Kelurahan Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten
Bangka Selatan serta Pengelolaan BUMDes Karya Mandiri yang berada dalam
pengelolaan Perseroan Terbatas (PT. BABEL BERKAH USAHA BERSAMA
DEPARTEMEN PARTNERSHIP). Dengan melihat ada fenomena tersebut, maka
ini lah yang akan diteliti mengenai adanya pemerataan keuntungan yang diterima
masyarakat Desa Sidoharjo dan pengelolaan BUMDes dengan cara semangat
dalam kekeluargaan dan gotong royong berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang –
Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa pada peran penting dalam

mengembangkan atau meningkatkan pada kesejahteraan masyarakat Desa
Sidoharjo. Jadi penulisan sangat tertarik apakah benar BUMDes Karya Mandiri
benar – benar ada atau disebut dengan murni dalam suatu pengelolaan pada
masyarakat Desa Sidoharjo dan juga Pemerintah Desa serta keuntungan dari usaha
– usaha yang dilakukan atau juga dapat merata ke masyarakat Desa Sidoharjo
atau tidak.
Dari penjelasan di atas tersebut, maka peneliti akan tertarik dalam
mengambil judul “Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Sidoharjo Kecamatan Air Gegas
Bangka Selatan Berbasis Web”.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang di atas maka akan di tetapkan rumusan

masalah sebagai berikut, yaitu:
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1.2.1. Bagaimana

pelaksanaan yang ada di BUMDes Karya Mandiri Desa

Sidoharjo?
1.2.2. Bagaimana BUMDes Karya Mandiri bagi pengembangan perekonomian
pada masyarakat Desa Sidoharjo?

1.3

Batasan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka akan ditetapkan

penelitian ini di batasi sebagai berikut:
1.3.1. BUMDes melayani penjualan sembako, transfer bank.
1.3.2. Membuat laporan pendapatan penjualan.

1.4

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada di atas, maka penelitian ini
bertujuan sebagai berikut :
1.

Pelaksanaan BUMDes Karya Mandiri di Desa Sidoharjo

2.

BUMDes Karya Mandiri bagi pengembangan pada perekonomian
masyarakat di Desa Sidoharjo

1.4.2. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1.

Dapat bertambah wawasan dan pengetahuannya tentang BUMDes.

2.

Untuk dapat menambah pengetahuan tentang pengelolaan BUMDes serta
dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
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1.5

Sistematika Penulisan
Dapat memberikan suatu gambaran dari penelitian yang disusun, maka

sistematika penulisan yaitu.
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini penulis akan menguraikan dengan secara umum dari isi
laporan skripsi, yaitu dengan berisi latar belakang dari materi
pembahasan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang teori – teori yang akan menjadi landasan
yang mendasari pada penelitian dengan mendukung penyusunan
skripsi berdasarkan dengan judul yang digunakan sesuai kebutuhan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini membahas tentang model pengembangan sistem, metode
penelitian, dan tools yang akan digunakan atau alat bantu dalam
pembuatan sistem.

BAB IV

PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang sekilas tentang sejarah instansi tempat riset,
struktur organisasi dan aktifitas – aktifitas yang berjalan sesuai dari
instansi tersebut, dalam bab ini berisi tentang pembahasan
mengenai yaitu analisa yang dibahas dengan meliputi masalah,
analisis sistem yang sedang berjalan, gambaran secara umum pada
sistem informasi yang akan dibuat, rancangan database, dan juga
rancangan layar.

BAB V

PENUTUP
Bab ini yaitu bab yang berisi tentang jawaban dari rumusan
masalah yang ditentukan sebelumnya, kesimpulan yang dapat di
uraikan yaitu dari pembahasan bab – bab sebelumnya dan juga
saran dari penulis yang sekiranya bermanfaat. Disamping itu, untuk
melengkapi skripsi penulis juga melampirkan beberapa dokumen
yang ada kaitannya dengan materi penulisan skripsi.
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