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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang 

Pemilihan Perangkat Desa sangat penting  dalam pelaksanaan pekerjaan di 

kantor Desa.  Dengan mendapatkan Perangkat Desa yang tepat akan 

mempermudah pekerjaan di kantor Desa.  Perangkat Desa yang dikehendaki 

adalah yang benar-benar punya dedikasi yang tinggi, dan tekun bekerja.  

Manipulasi data kadang terjadi dilakukan agar orang yang dekat menjadi 

Perangkat Desa tanpa melihat kinerja kerjanya.   

Hal inilah yang menghambat jalannya aktifitas dan pekerjaan di kantor 

Desa.  Pada pelaksanaan ujian Perangkat Desa secara manual memerlukan biaya 

yang banyak untuk administrasi dan persiapan untuk membuat soal-soal yang 

akan diujikan.  Untuk mendapatkan hasilnya memerlukan tenaga, dan waktu 

untuk mengoreksinya.  Untuk mengatasinya maka diperlukan diadakannya 

Aplikasi simulasi ujian test Perangkat Desa berbasis Android. 

 Dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penyelesaian tugas pekerjaan 

khususnya dalam pemilihan Perangkat Desa yang mempunyai dedikasi yang 

tinggi.  Soal-soal yang diuji dibuat dalam aplikasi sehingga setiap orang yang ikut 

ujian mendapatkan satu kesempatan dalam ujian dan menjawabnya sendiri.  

 Kegiatan pemilihan Perangkat Desa sangat penting dilakukan terutama di 

Desa Deniang.  Hal ini sangat penting untuk menunjang kemajuan aktifitas di 

kantor Desa.  Dengan adanya Perangkat Desa yang mempunyai dedikasi tinggi 

akan menunjang kegiatan aktifitas Desa, terutama Desa Deniang akan semakin 

cepat pertumbuhan dan perkembangannya karena Perangkat Desa memikirkan 

keperluan orang banyak bukan keperluan pribadi.   

Masyarakat Desa Deniang akan merasakan ketenangan dan kedamaian 

dalam ikut serta memajukan Desa karena dapat bekerjasama dengan Perangkat 

Desa tanpa ada pemisah antara Perangkat Desa dengan masyarakat dan saling 

menunjang satu sama lainnya.  
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 Dengan masih menggunakan sistem manual maka akan merugikan 

beberapa pihak. Kekurangan atau kelemahan menggunakan sistem manual antara 

lain membuat pekerjaan menjadi lambat, menunggu hasil penilaian membutuhkan 

waktu lama, memerlukan tenaga yang banyak bahkan menambah biaya untuk 

pengeluaran dalam administrasi untuk persiapan ujian, dan sering terjadi 

manipulasi data atau merubah hasil akhir nilai.  

Terkadang Perangkat Desa yang terpilih kurang dapat bekerja sama 

dengan masyarakat dan kurang mendengar aspirasi maupun pemasukan dari 

masyarakat sehingga antara Perangkat Desa dan masyarakat ada pemisah.  Jika 

terjadi seperti ini akan menghambat aktifitas di dessa.   

Masyarakat menjadi kurang percaya dengan Perangkat Desa padahal 

kerjasama antara Perangkat Desa dengan masyarakat sangat penting untuk 

kemajuan pertumbuhan dan perkembangan Desa. Dengan dana yang terbatas akan 

mempengaruhi persiapan dalam ujian dan memerlukan tenaga untuk mengoreksi 

hasil ujian serta waktu yang lama. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dan berdasarkan kegiatan yang dilakukan 

dalam pemilihan Perangkat Desa di Desa Deniang, maka penulis mengusulkan 

adanya Aplikasi simulasi ujian test Perangkat Desa berbasis Android pada Desa 

Deniang.   

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model pengembangan sistem 

yaitu Model Prototype, metode yang digunakan adalah Metode Beroientasi Objek, 

sedangkan Tools yang digunakan adalah UML (Unified Modelling Language).  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

pemilihan Perangkat Desa di Desa Deniang untuk merubah sistem manual 

menjadi sistem aplikasi sehingga di dapatkan hasil yang cepat dan Perangkat Desa 

yang terpilih memiliki dedikasi tinggi dalam melakukan tugasnya dan dapat 

bekerjasama dengan baik dengan masyarakat setempat. 
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1.2   Rumusan Masalah 

Untuk lebih memperjelas penelitian yang akan dibahas, penulis membuat 

rumusan masalah yaitu Bagaimana menyelesaikan masalah test Perangkat Desa 

dari metode menggunakan kertas ke sistem atau metode yang lebih modern atau 

lebih cepat? 

 

1.3   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penulisan 

Manfaat penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui sistem yang berjalan dalam pemilihan Perangkat Desa 

di Desa Deniang. 

b. Untuk membuat rancangan aplikasi simulasi ujian test Perangkat Desa 

berbasis android di Desa Deniang. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

a. Bagi Penulis : 

1) Dapat membuat rancangan aplikasi yang sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapi sebagai pembelajaran serta menambah wawasan 

tentang pembuatan rancangan aplikasi simulasi test android yang telah 

didapatkan di bangku perkuliahan. 

b. Bagi Kantor Desa : 

1) Membantu jalannya pemilihan Perangkat Desa. 

2) Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam 

pemilihan Perangkat Desa. 

c. Bagi Masyarakat : 

1) Masyarakat mendapatkan Perangkat Desa yang berkualitas, integritas, 

dan jujur. 

2) Menghindari Praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam 

pemilihan Perangkat Desa. 
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1.4   Batasan Masalah 

  Untuk mendapatkan sasaran yang tepat dan tujuan dari penelitian dapat 

tercapai, penulis membatasi ruang lingkup yang akan dilaksanakan ini adalah 

Peneliti hanya membuat rancangan pada program aplikasi simulasi ujian test 

Perangkat Desa berbasis Adobe XD. 

 

1.5   Metodologi Penelitian 

  Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan kuliah praktek ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Model Pengembangan Sistem 

Model Pengembangan Sistem yang digunakan untuk perancangan sistem  

ini adalah model menggunakan Prototype. 

2. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang kami gunakan dalam penelitian ini 

adalah Metode Berorientasi Objek. 

3. Tools Pengembangan Sistem 

Tools yang digunakan dalam pengembangan sistem ini menggunakan 

UML. 

Diagram yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Usecase Diagram 

Menggambarkan perancangan Sistem Aplikasi Simulasi Ujian Test 

Perangkat Desa berbasis Android pada Kantor Desa Deniang. 

2. Activity Diagram 

Menggambarkan Sistem berjalan pada Kantor Desa Deniang. 

3. Sequence Diagram 

Menggambarkan jalannya sistem dari awal hingga akhir pada Sistem 

Aplikasi Simulasi Ujian Test Perangkat Desa berbasis Android Pada 

Kantor Desa Deniang. 

4. Class Diagram 

Menggambarkan tentang Desain basis data pada aplikasi. 
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1.6   Sistematika Penulisan 

   Penyusunuan laporan kerja paraktek ini terdiri dari beberapa bab dan 

masing-masing bab berisi uraian dan penjelasan selama mengerjakan praktek 

lapangan. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi hal-hal umum yang menjadi landasan kerja dan 

sebagagai arah tujuan dari penulisan, yang berfungsi sebagai 

pengantar bagi para pembaca untuk mengetahui hal apa yang akan 

dibahas secara keseluruhan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang landasan teoritis yang digunakan 

dalam melakukan penulisan, sumber teori ini dijadikan acuan dan 

panduan dalam melakukan penulisan teori. 

BAB III ORGANISASI 

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum yang menguraikan 

gambaran tentang Perancangan Aplikasi Simulasi Ujian Test 

Perangkat Desa berbasis Android di Desa Deniang sebagai tempat 

penelitian. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang pembuatan Perancangan Aplikasi 

Simulasi Ujian Test Perangkat Desa berbasis Android yang 

dilakukan di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten 

Bangka, Provinsi Bangka. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang 

menguraikan kesimpulan dan keseluruhan serta saran-saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat untuk Perancangan Aplikasi Simulasi 

Ujian Test Perangkat Desa berbasis Android yang dilakukan di 

Desa Deniang. 

 

 


