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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut (Abdurrahman dan Riswaya, 2014) Aplikasi adalah Program siap pakai 

yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi 

tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan 

pembuatan aplikasi tersebut.  

Menurut George H. Bodnar informasi diartikan sebagai data yang telah diolah, 

sehingga data tersebut dapat dijadikan sebagai dasar atau bahan pertimbangan dalam 

mengambil sebuah keputusan yang tepat mengenai suatu hal. 

Menurut (Sutanta, 2011) informasi merupakan sebuah hasil dari pengolahan data 

sehingga menjadi bentuk yang penting bagi si penerima informasi. Dengan adanya 

informasi, dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh si 

penerima informasi, yang mana dapat dirasakan akibatnya baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Selanjutnya Moeliono juga menyatakan bahwa informasi 

merupakan keterangan, kabar berita, pemberitahuan, penerangan, atau bahan nyata 

lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan kajian analisis untuk mengambil 

kesimpulan atau keputusan tertentu. Oleh karena itu Aplikasi Informasi Desa sangat 

dibutuhkan untuk dapat menyampaikan atau menerima informasi yang akurat dan 

cepat.  

Android merupakan perangkat bergerak pada system operasi untuk telepon seluler 

yang berbasis linux. (Arifianto, 2011).  

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang 

bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Sehingga layanan informasi yang baik pada 

sebuah desa sangat diperlukan karena dengan layanan informasi yang diberikan 

dengan baik tentunya akan dapat meningkatkan kualitas desa. Apalagi zaman sekarang 
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teknologi informasi sangat berkembang dengan pesat, oleh karena itu harus 

memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. 

Sungai Siput merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Siak Kecil, 

kabupaten Bengkalis, provinsi Riau. Untuk saat ini layanan informasi di desa Sungai 

Siput masih dikatakan manual karena untuk menyampaikan sebuah informasi 

mengenai kegiatan desa kepada masyarakat seperti rapat, gotong royong dan lain 

sebagainya masih dengan cara memberikan informasi melalui telepon kepada 

perangkat desa seperti dusun, setelah itu barulah dusun yang akan memberikan 

informasi tersebut kepada RT RW setempat. Selain itu masyarakat juga masih sulit 

dalam mencari informasi mengenai kegiatan desa. Dengan system yang seperti itu 

tentunya sangat kurang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka pada penelitian ini dapat 

memanfaatkan sebuah teknologi informasi yaitu “Aplikasi Informasi Desa Berbasis 

Android” sehingga dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat 

maupun perangkat desa dalam menyampaikan dan memberi informasi kegiatan 

desa yang akan dilaksanakan ataupun mencari informasi mengenai kegiatan desa 

yang sudah dilaksanakan. Aplikasi informasi desa berbasis android yang mudah 

digunakan oleh masyarakat dalam mecari informasi terkini yang berkaitan dengan 

desa.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana cara menyampaikan informasi dan mencari informasi tentang 

kegiatan desa? 

2. Bagaimana cara membuat aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam 

mencari informasi terkini yang berkaitan dengan desa.  
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1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya suatu pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan 

memberikan batasan-batasan dari permasalahan yang ada yaitu: 

1. Aplikasi ini dibangun dengan 2 sisi yaitu, yang pertama sisi Website untuk 

Admin (orang desa) dan operator (bagian PKK, bagian Kesehatan, dan bagian 

Syarikat Kematian. Sisi yang kedua yaitu Android penggunanya adalah 

masyarakat umum 

2.  Aplikasi untuk pengguna bisa melihat informasi terkini. Adapun informasi 

yang diberikan adalah tentang biografi desa, informasi umum yang berkaitan 

tentang desa, informasi perangkat desa, bantuan, administrasi, informasi 

tentang kegiatan PKK, informasi tentang kematian, dan kesehatan dimana 

informasi kesehatan berisi tentang jadwal posyandu yang akan dilaksanakan, 

daftar kegiatan yang berisi daftar agenda yang akan dilaksanakan seperti rapat 

dan pengumuman gotong royong. 

3. Aplikasi ini belum membahas tentang memberikan komentar maupun saran. 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini  adalah  membuat Aplikasi Informasi Desa berbasis 

Android sehingga dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat 

maupun perangkat desa dalam menyampaikan informasi. Adapun informasi 

yang diberikan adalah tentang biografi desa, informasi umum yang berkaitan 

tentang desa, informasi perangkat desa, daftar kegiatan, bantuan, administrasi,  

informasi tentang kegiatan PKK, informasi tentang kematian, dan kesehatan, 

dimana informasi kesehatan berisi tentang pengumuman jadwal posyandu yang 

akan dilaksanakan. 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1.  Pihak desa lebih mudah dalam memberikan informasi tentang kegiatan desa 

kepada masyarakat 

2. Masyarakat lebih mudah mengetahui informasi tentang kegiatan desa.



12 
 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan Aplikasi Informasi Desa yaitu 

melakukan identifikasi masalah seperti melakukan wawancara kepada pihak yang 

terkait. Pada saat ini metode yang digunakan dalam memberikan informasi oleh 

perangkat desa dan masyarakat masih manual dengan cara memberikan informasi 

melalui telepon kepada perangkat desa seperti dusun. Untuk saat ini perkembangan 

system teknologi sangat pesat, sehingga jika dibuat suatu apliksi informasi pada suatu 

desa tentunya sangat berguna dalam menyampaikan informasi yang diperlukan. 

Aplikasi yang akan dibangun adalah berbasis android sehingga memudahkan 

masyarakat untuk menggunakannya. Tentunya dalam aplikasi ini akan dibuat sesuai 

dengan kebutuhannya. 

Aplikasi Informasi Desa berbasis adroid ini dibuat dengan tahapan pembuatan 

rancangan interfaces sebagai landasan dalam proses pembuatan Aplikasi Informasi 

Desa. Kemudian barulah menentukan fitur yang akan digunakan dalam pembuatan 

aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya.  
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