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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Permasalahan kemiskinan di Indonesia, sudah seperti permasalahan pokok yang 
selalu menjadi pembahasan hingga saat ini. Tidak sedikit program-program pemerintah 
yang digalakan untuk menekan tingkat kemiskinan pada masyarakat, seperti halnya 
Bantuan Operasional Sekolah, Kartu Indonesia Sejahtera, Kredit Usaha Rakyat dan lain 
sebagainya. Salah satu badan yang dipercayai untuk memantau tingkat kemiskinan 
masyarakat adalah Badan Pusat Statistik (BPS). 

 Upaya pengentasan kemiskinan seyogyanya dimaksudkan sebagai upaya 

untuk memberdayakan masyarakat. Upaya tersebut stidaknya memerlukan 5 

(lima) hal pokok, yaitu: bantuan dana sebagai modal usaha, pembangunan 

prasarana sebagai pendukung pengembangan sosial ekonomi masyarakat, 

penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa 

masyarakat, pelatihan bagi aparat dan masyarakat, penguatan kelembagaan sosial 

ekonomi masyarakat. Di zaman dengan kemajuan teknologi dan informasi 

sekarang peran web cukup penting untuk membantu tercapainya program 

pemerintah secara merata. Teknologi ini lebih fleksibel daripada sistem 

pembelajaran manual yang sering digunakan termasuk untuk pembelajaran dalam 

bidang kemasyarakatan. Guna mempermudah dalam menjalankan program 

pemerintah penulis membuat sistem yang dapat menentukan titik lokasi rumah 

miskin. Pembuatan sistem informasi ini dimaksudkan untuk membantu Badan 

Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan program pemerintah dalam menangani 

kemiskinan di Desa Temon. 

 Dengan adanya program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di 

Desa Temon pembuatan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Rumah Miskin 

Desa Temon Berbasis Web ini diharapkan bisa meringankan masalah pendataan 

rumah miskin secara menyeluruh di Desa Temon. Sistem informasi pemetaan 

rumah miskin ini bisa digunakan sebagai media penyalur antara pemerintah dan 

masyarakat. 

1.2  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan 

masalah diantaranya: 
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1. Bagaimana cara mengentaskan kemiskinan di Desa Temon secara rata? 

2. Bagaimana pendataan masyarakat miskin dengan tepat? 

3 Bagaimana penyaluran program pemerintah terhadap masyarakat? 

4 Bagaimana pemetaan Desa Temon dalam bentuk web? 

1.3  Batasan Masalah  

 Berdasarkan uraian yang telah diuraikan, agar pembahasan tidak meluas 

dan tidak menimbulkan terjadinya penyimpangan permasalahan yang ada, maka 

dalam laporan ini penulis membahas masalah tersebut hanya terbatas supaya 

memberikan pemahaman yang terarah dan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu: 

1. Pada aplikasi ini hanya di fokuskan pada pemetaan Desa Temon. 

2. Aplikasi yang di rancang hanya untuk penyaluran program pemerintah 

terhadap masyarakat. 

3. Aplikasi yang di rancang hanya untuk perangkat desa dan pemerintah. 

4. Aplikasi yang di rancang untuk petunjuk titik lokasi rumah miskin. 

5. Aplikasi yang di rancang untuk media bantuan masyarakat supaya terlaksana 

secara merata. 

1.4  Tujuan 

  Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah: 

1. Membuat aplikasi yang bermanfaat bagi pemerintah. 

2. Untuk memudahkan pemerintah dalam mencari titik lokasi rumah miskin. 

3.  Untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

4. Untuk kelancaran dalam pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin. 

1.5  Manfaat 

  Manfaat yang didapatkan dari laporan skripsi ini meliputi sebagai 

berikut: 

1) Bagi Akademis 

  Dalam penyusunan laporan ini diharapkan pihak akademis 

mendapatkan banyak manfaat yag diambil antara lain: 

a. Melatih  kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan yang telah diperoleh dibangku perkuliahan dengan kenyataan 

sesungguhnya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

akademik. 
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b. Dapat dijadikan sebagai pembanding penyusunan skripsi di masa yang 

akan dating, serta dapat menambah refrensi perpustakaan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

2) Bagi Penulis 

a. Merupakan salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Komputer pada 

Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 

b. Sebagai sarana mengembangkan ilmu sistem informasi. 

c. Pengembangan ilmu yang dimiliki terkait pembuatan web. 

3) Bagi Pengguna atau User 

 Bagi pengguna atau user penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana 

pembelajaran antara lain: 

a. Memperoleh pengetahuan tentang web. 

b. Membantu pendataan rumah miskin di Desa Temon. 

c. Memberikan kemudahan dalam menentukan titik lokasi rumah miskin. 

d. Mengurangi kemiskinan masyarakat di Desa Temon. 
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