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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman perkembangan teknologi memiliki 

dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya di bidang 

penangkaran burung. Teknologi Informasi memberikan sebuah kecepatan dan 

keamanan penyimpanan dalam melakukan pengolahan informasi secara terintegrasi 

menjadi sangat penting disetiap lembaga, termasuk penangkaran. 

Desa Wisata Tlogoweru merupakan sebuah desa kecil yang mayoritas 

warganya berprofesi sebagai petani dan pedagang kecil. Di sekeliling kanan dan 

kiri sepanjang jalur terbentang ladang dan sawah. Padi dan Jagung menjadi salah 

satu tanaman andalan yang menjadi komoditas pertanian yang mampu 

mendongkrak perekonomian warga sekitar. 

Desa Tlogoweru.merupakan satu - satunya daerah yang memiliki tempat. 

penangkaran burung hantu berjenis Tyto Alba yang dikembangkan dan dilatih 

menjadi pemburu. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) khususnya hama tikus 

sawah yang sering meresahkan petani. (P. Hananiel 2018) mengatakan bahwa 

karakteristik fisik burung hantu jenis Tyto Alba memiliki corak dominasi bulu 

berwarna abu-abu dan putih. Tyto Alba berukuran hampir sebesar ayam jawa betina 

ukuran dewasa. Tyto Alba kini kemudian dikembangkan secara khusus untuk 

menjadi predator tikus yang menjadi salah satu faktor penyebab gagal panen 

sebelum tahun 2011. 

Penulis berniat mengajukan perancang sebuah Web untuk menagement 

penangkaran burung hantu pada Desa Tlogoweru Kecamatan Guntur Kabupaten 

Demak Jawa Tengah, merupakan sebuah web untuk memantau pertumbuhan 

burung hantu yang sudah dikembang biakkan di desa tlogoweru agar lebih lebih 

tertata dalam pendokumentasian data burung hantu. Dari judul tersebut diharapkan 

terciptanya sebuah aplikasi berbasis Web sebagai media pengelolaan secara berkala 

untuk arsip majunya burung hantu sebagai media pembasmi hama disawah. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penyusunan proposal skripsi “Management 

Penangkaran Burung hantu Berbasis Web di desa Tlogoweru” antara lain : 

1. Bagaimana merancang dan membangun Management Penangkaran 

Burung hantu Berbasis Web di desa Tlogoweru ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan Management Penangkaran Burung 

hantu Berbasis Web di desa Tlogoweru ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Karena permasalahan di dalam masyarakat desa bisa sangat luas dan 

kompleks sehingga peneliti perlu untuk membatasi penelitian agar lebih fokus dan 

spesifik dalam membahas sistem pelayanan surat keterangan desa. Pembatasan 

masalah akan dirumuskan sebagai berikut : 

1. Penyajian Web difokuskan hanya untuk melakukan pencatatan 

pertumbuhan dan perkembangan Burung Hantu didalam penangkaran. 

2. Subyek penelitian terbatas pada pengelola Burung Hantu di desa 

Tlogoweru.  

3. Adanya GIS penyebaran burung hantu di sawah Tlogoweru 

4. Sistem ini hanya menggunakan bahasa Pemrogaman PHP. 

5. Aplikasi ini nantinya di khususkan untuk user/ Petugas Penangkaran. 

 

1.4. Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan membangun Management Penangkaran Burung hantu 

Berbasis Web di desa Tlogoweru. 

2. Menerapkan aplikasi Management Penangkaran Burung hantu Berbasis 

Web di desa Tlogoweru. 
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1.5. Manfaat 

Adapun manfaat yang didapat dengan aplikasi Management Penangkaran 

Burung hantu Berbasis Web di desa Tlogoweru, berikut manfaat yang didapatkan : 

1. Bagi pengelola penangkar Burung hantu di Desa Tlogoweru akan 

mempermudah proses penyimpanan data dan pendataan pertumbuhan 

burung hantu yang telah di inputkan untuk arsip. 

2. Bagi pengelola penangkaran adanya sistem ini akan mempermudah dan 

juga dapat mempersingkat waktu saat pemantauan populasi burung hantu. 

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan. 

 

  


