BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Kantor Desa Kota Kapur merupakan instansi pemerintah, yang beralamat

di Jalan Prasasti Kota Kapur Dusun.03 Rt.07 dengan jumlah keseluruhan
penduduk desa sekitar 515 KK. Sejak disahkan UU No. 6 tahun 2014 tentang
dana desa. Kantor desa kota kapur mempunyai penerimaan dan pengeluaran dana
desa. Penerimaan desa dibagi menjadi dua yaitu DD (Dana Desa) dari APBN dan
ADD (Alokasi Dana Desa) yang diterima dari Kabupaten/Kota dan pengeluaran
dana desa dibagi menjadi dua, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Belanja

langsung

yaitu

gaji

Kades,

Sekdes,

tunjangan

BPD

(Badan

Permusyarawatan Desa), biaya rapat desa, dan lain-lain. Sedangkan belanja tidak
langsung yaitu, bantuan kegiatan sosial, pembangunan infrastruktur desa dan lainlain.
Saat ini di Kantor Desa Kota Kapur belum ada sistem yang membantu
pengelolaan dana tersebut sehingga proses pengelolaan dana desa masih dilakukan
scara manual yakni melakukan pencatatan dalam sebuah buku dan bukti seperti
kwitansi pembayaran yang nantinya akan di ketik dalam Microsoft Word atau
Microsoft Excle, dimana proses penggunaan secara manual ini dapat
menimbulkan kelemahan dalam pengolahan, tidak tersajinya informasi mengenai
pengelolaan dana desa kepada warga desa, pengarsipan serta penyajian laporan
yang akan membutuhkan waktu yang lebih lama.
Untuk itu diperlukan Sistem Informasi yang terkomputerisasi, yang
mampu mengatasi kendala dan masalah yang ada dalam pengelolaan dana
tersebut. Bagaimana membangun Sistem Informasi pengelolaan dana desa yang
baik, sehingga dapat membantu proses pengelolaan dana desa pada Kantor Desa
Kota Kapur. Bagaimana menyajikan informasi kepada warga mengenai
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pengelolaan dana desa. Objek yang diteliti yaitu Kantor Desa Kota Kapur hanya
membahas tentang pengelolaan dana desa pada Kantor Desa Kota Kapur. Adapun
maksud dari penelitian ini yaitu membangun sistem informasi pengelolaan dana
desa yang dapat meujudakan transparansi dalam pengelolaan dana desa pada Desa
Kota Kapur. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan sebuah
sistem informasi pengelolaan dana desa yang lebih cepat, tepat guna, efektif,
efisien, dan memudahkan bendahara, aparat desa dalam mengelola dana desa pada
desa Kota Kapur. Sedangkan maksud dari penelitian ini adalah mempermudah
pihak kantor desa Kota Kapur dalam proses mengelola dana desa, membantu
proses penginputan data, penghapusan data, pencarian data dan menghasilkan
laporan pengelolaan dana desa, menggantikan peran sistem yang lama yang
kurang efektif dan efisien dalam pengelolaan data dan membantu masyarakat
memantau dan mengetahui proses pengelolaan dana desa.
Perkembangan dan kemajuan teknologi saaat ini,
pemerintahan

atau

swasta

dituntut

agar

dapat

baik instansi

menyesuaikan

dengan

perkembangan teknologi, supaya informasi dapat diperoleh secara tepat, cepat
dan akurat. Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana desa telah
diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola
potensi yang dimiliki, guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Desa juga tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan desa,
melainkan jadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Di sebuah instansi pemerintahan khususnya Kantor Desa Kota Kapur
Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, membutuhkan Sistem informasi
Pengelolaan Dana Desa. Adanya Sitem informasi pengelolaan dana khususnya
pada arus pengeluaran dana desa akan menghasilkan informasi pengelolaan dana
desa yang cepat, akurat, dan transparan. karena setiap tahun pemerintah pusat
sudah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.
Prosedur proses pencairan dana dari pemerintah, mulai dari dana yang masuk,
maupun dana yang akan di keluarkan untuk keperluan di desa. Maka selaku
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bendahara Desa akan mencatat secara detail berapakah pengeluaran dana yang
dibutuhkan untuk melakukan suatu pembangunan yang ada di Desa Kota Kapur.
Sehingga bendahara desa nantinya akan membuat suatu laporan keuangan desa
pada akhir tahun, sehingga aparat dan perangkat desa lainya yang ada di Kantor
Desa Kota Kapur bisa mengetahui secara transparan dana tersebut digunakan
untuk keperluan apa saja, guna mengurangi suatu kecurangan yang dilakukan oleh
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap dana tersebut.
Dengan mempertimbangkan kondisi dan masalah pencatatan dana desa
yang ada di Kantor Desa Kota Kapur Kec.Mendo Barat Kabupaten Bangka
provinsi Kep.Bangka Belitung, Maka penelitian ini terfokus pada upaya
membangun suatu sistem informasi Pengelolaan Dana Desa Kantor Desa Kota
Kapur berbasis Web. Sistem berbasis web ini diharapkan mampu mempermudah
bendahara desa untuk melakukan pencatatan laporan keuangan data dana desa
yang masuk dan keluar untuk keperluan pembangunan di desa.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk
mengambil penelitian dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa
Berbasis Web pada Kantor Desa Kota Kapur Kabupaten Bangka”

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakan di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam

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

Apakah di Kantor Desa Kota Kapur proses pencacatan pembuatan laporan
dana masuk dan laporan dana keluar masih memakai pencacatan manual?

b.

Bagaimana Proses pembuatan laporan keuangan di Kantor Desa Kota
Kapur?

c.

Apakah bendahara desa memiliki keterbatasan saat membuat suatu laporan
pencatatan dan pembuatan pengeluaran laporan dana desa tiap bulan atau
pertahunnya?
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d.

Apakah di Kantor Desa Kota Kapur Belum terdapat pemanfaatan teknologi
seperti sistem terkomputerisasi yang tersimpan pada database?

1.3

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

sebagai berikut:
a.

Sistem pengelolaan dana desa ini hanya membahas tentang dana yang keluar
meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan desa kota
kapur.

b.

Sistem pengelolaan dana desa ini berdasarkan pada data yang terdapat pada
kantor Desa Kota Kapur.

1.4

Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan maslah di atas, maka tujuan penelitian dan manfaat

penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk Membuat dan merancang sistem
informasi untuk merubah proses pengolahan data dana masuk, data dana
keluar dan pembuatan laporan keuangan di Kantor Desa Kota Kapur
menjadi berbasis web sehingga dapat digunakan untuk membantu instansi
tersebut dalam hal ini adalah Kantor Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo
Barat Kabupaten Bangka.

1.4.2 Manfaat Penelitian
a. Bagi Penulis
Dapat membuat program aplikasi yang sesuai dengan permasalahan yang
dihadapi. Sebagai pembelajaran serta menambah wawasan tentang dunia
kerja khususnya mengenai pembuatan aplikasi pengelolahan dana desa yang
terkomputerisasi.
b. Bagi Kantor Desa
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Penelitian ini akan bermanfaat bagi bendahara Desa Kota Kapur. Sistem
berbasis web ini mempermudahkan saat melakukan pencatatan dana masuk,
pencatatan dana keluar dan pembuatan laporan pengeluaran yang ada di
Kantor Desa Kota Kapur. Penelitian ini juga bermanfaat untuk Kantor Desa
Kota Kapur, Sistem berbasis web menghilangkan kerepotan saat melakukan
pencatatan

dan

pembuatan

laporan

pengeluaran

dana

desa

dan

mempermudah pikak kantor desa dalam pengelolaan keuangan.

1.5

Sistematika Penulisan
Sistematika penuisan menggambarkan untuk materi penelitian yang ditulis

secara runut, mulai dari Bab1 sampai Bab terakhir. Laporan Skripsi ini
mempunyai sistematika sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis menguraikan secara umum dari isi
laporan skripsi, yang berisi Latar Belakang dari materi
pembahasan, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematis Penilisan

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.
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BAB IV

: PEMBAHASAN
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, analisa 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 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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