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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan atau teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat 

menuntut sebuah instansi pemerintah atau organisasi yang berada di daerah untuk 

dapat mengikuti dan menyesuaikan agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. 

Informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan 

perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, 

melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi. 

Kantor Balaidesa Gembong merupakan salah satu instansi pemerintah yang 

bertugas dalam pelanyanan masyarakat baik ekonomi dan sosial. Dalam 

pelanyanannya Kepala Desa Gembong terdapat program sosial yaitu bantuan 

langsung tunai (BLT). Bantuan langsung tunai (BLT) merupakan bantuan yang 

diberikan untuk warga di kelurahan Desa Gembong khususnya yang kehilangan 

pekerjaan dikarenakan pandemi virus corona atau covid-19, dari kalangan menengah 

kebawah. Untuk pemilihan penerima bantuan langsung tunai (BLT) warga kelurahan 

Desa Gembong melakukan musyawarah RT yang didampingi oleh RW, ketua 

RT/RW melakukan pendataan dan pencatatan calon penerima blt untuk melakukan 

pemutakhiran dan musyawarah semua keputusan diserahkan ke warga, ada beberapa 

kriteria dan syarat calon penerima BLT antara lain: belum menerima bantuan PKH, 

BPNT, kartu prakerja dan kehilangan pekerjaan karena covid-19. Setiap RT dipilih 3 

orang, selanjutnya mengumpulkan persyaratan dan diserahkan ke ketua RW untuk 

diserahkan ke balaidesa. Admin desa mendata pengajuan penerima bantuan langsung 

tunai (BLT) lalu dicetak dan diberikan kepada kepala desa untuk distujui. Setelah 

distujui oleh kepala desa diberikan lagi ke admin desa untuk dibuatkan surat 

keterangan pengambilan bantuan langsung tunai (BLT). Selanjutnya admin desa 

menghitung dana anggaran penyaluran BLT untuk direalisasikan ke penerima BLT. 

Dalam proses pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT), permasalahan yang 

sering terjadi yaitu kurang tepat sasaran untuk penerima BLT perlu adanya sistem 

perhitungan atau penilaian mengenai syarat dan kriteria penerima BLT, jika semakin 

banyak kriteria dan syarat yang terpenuhi maka menjadi prioritas penerima BLT. 
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Kelemahan dalam pengajuan BLT saat ini yaitu admin desa memasukkan data 

pengajuan menggunakan Microsoft Excel jika ada kesalahan maka harus print ulang. 

Saat pengajuan ke kepala desa masih menggunakan Hardcopy, berkas bisa terselip 

dan jika kepala desa tidak datang harus menunggu. Pada saat pengambilan BLT 

admin desa masih menggunakan surat untuk memberitahukan ke ketua rw selanjutnya 

ketua rw membagikan surat pengambilan tersebut kepada warga kelurahan Desa 

Gembong yang mengakibatkan surat pengambilan menumpuk dimeja saat melakukan 

penyerahan bantuan, perlu adanya notifikasi WhatsApp untuk memberitahukan 

langsung ke warga mengenai pengambilan bantuan langsung tunai (BLT) dan juga 

memberitahukan ke RW mengenai pengajuan bantuan langsung tunai. Bukti 

penyerahan bantuan langsung tunai masih menggunakan kertas yang ditandatangani 

oleh warga perlu adanya bukti foto atau dokumentasi agar saat penyerahan bantuan 

langsung tunai (BLT) tidak ada kecurangan. Data realisasi penyaluran bantuan hanya 

tertumpuk sebagai arsip belum adanya manajemen pengasipan yang baik dalam 

pembuatan laporan, Dalam pembuatan laporan admin desa harus mencari baris data 

satu persatu yang membutuhkan waktu lebih lama sehingga akan menghambat 

operasional Kantor Balaidesa Gembong. 

Mengetahui permasalahan yang terjadi, Kantor Balaidesa Gembong 

memerlukan solusi berupa sistem yang dapat membantu untuk mengelola Bantuan 

Langsung Tunai (BLT), sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut untuk 

dijadikan sebagai laporan tugas akhir skripsi dengan judul “Sistem Informasi 

Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Pada Kelurahan Desa Gembong Berbasis Web 

Responsif dengan Notifikasi WhatsApp”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasakan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan, yaitu bagaimana merancang dan membangun suatu 

“Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai pada kelurahan Desa 

Gembong berbasis web responsif dengan notifikasi WhastApp” agar mempermudah 

admin desa dalam melakukan pengajuan, penjadwalan dan perhitungan anggarap 

bantuan langsung tunai. 



3 

 

 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian yang dilakukan ini perlu adanya pembatasan masalah agar 

lebih terarah dan lebih mudah dalam pembahasan masalah agar permasalahan yang 

tercakup didalamnya tidak menyimpang dan berkembang terlalu jauh dari tujuan 

awal, adapun batasan masalah pada penelitian ini merupakan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya mencakup proses pengelolaan BLT yang dilakukan oleh 

RW, Admin desa, Kepala desa. 

2. Sistem yang dihasilkan merupakan sistem informasi pengelolaan BLT yang 

mencakup tentang proses pengajuan BLT, perhitungan penerima BLT, syarat 

& kriteria BLT, periode BLT, dan penyerahan BLT.  

3. Informasi atau output yang dihasilkan merupakan laporan penerima dan 

laporan kegiatan penyaluran. 

4. Adanya notifikasi WhatsApp untuk memberitahukan ke rw mengenai 

informasi masa pengajuan BLT serta tervalidasinya warga dan memberitahuan 

ke warga saat pengambilan BLT. 

1.4. Tujuan 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang 

memudahkan dalam proses pengajuan, perhitungan penerima bantuan, penyaluran 

bantuan langsung tunai pada Kelurahan Desa Gembong sehingga pengelolaan 

bantuan langsung tunai dapat menjadi lebih terorganisir. 

1.5. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini, merupakan sebagai berikut: 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang teknologi informasi. 

2. Mengimplementasikan ilmu yang didapat selama proses perkuliahan. 

3. Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk melatih ketrampilan dalam 

menyelesaikan permasalahan di lingkungan organisasi. 

b. Bagi Akademis 

1. Mengetahui pemahaman mahasiswa menguasai ilmu yang telah diberikan 
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2. Dapat mengetahui ilmu yang diperoleh mahasiswa, baik dari teori 

maupun praktek. 

3. Diharapkan dapat memperbanyak studi tentang sistem informasi di 

Program Studi Sistem Informasi. 

c. Bagi Instansi 

1. Mempermudah admin desa dalam melakukan pengelolaan bantuan 

langsung tunai (BLT). 

2. Meningkatkan hubungan kerja sama antara Program Studi Sistem 

Informasi Universitas Muria Kudus dengan Kantor Balaidesa Gembong.   

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Objek Penelitian 

Nama  : Kantor Balaidesa Gembong 

Alamat : Jl. Raya Pati – Gembong KM.14 Kode pos 59162 

Telp  : +62 823-2356-9899 

1.6.2. Metode Pengumpulan Data 

Salah satu faktor penting dalam pembangunan/ pengembangan sistem 

informasi ialah memahami sistem yang ada dan permasalahannya. Selain itu harus 

mengetahui bagian-bagian mana yang harus dipelajari. Terdapant beberapa teknik 

pengumpulan data yang sering digunakan dalam melakukan penelitian guna 

memperoleh data yang akurat dan relavan. Pada penelitian ini penulis melakukan 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Sumber Data primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari objek 

penelitian yang meliputi: 

a. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung kegiatan yang dilakukan oleh objek. Salah satu keuntungan dari 

pengamatan langsung/ observasi ini merupakan bahwa sistem analis dapat 

lebih mengenal lingkungan fisik seperti tata letak ruangan serta peralatan serta 

sangat membantu untuk melihat proses bisnis beserta kendala-kendalanya. 
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Selain itu seorang analis juga dapat mengumpulkan sempel-sempel data 

lapangan untuk keperluan penelitian. 

Dalam hal ini penulis langsung terjun kelapangan yaitu melakukan 

penelitian di Kantor Balaidesa Gembong dengan melihat proses pengelolaan 

bantuan langsung tunai sehingga penulis dapat mengumpulkan informasi 

mengenai data apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanyajawab kepada seorang informan atau seorang autoritas 

(seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah). Pertanyaan-

pertanyaa yang diajukan biasanya disiapkan terlebih dahulu yang diarahkan 

kepada informasi-informasi untuk topik yang hendak digarap. Dengan 

wawancara yang baik maka peneliti tidak hanya mendapatkan pokok masalah 

yang ada, tetapi juga mengetahui bagaimana masing-masing orang yang 

terlibat didalamnya berpikir dan mengambil keputusan. 

Dalam hal ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak 

perangkat desa mengenai alur pengelolaan bantuan langsung tunai dan proses 

pengelolaan serta pengajuan yang belum tersistem. Dari wawancara tersebut 

menghasilkan sebuah informasi bahwa pengelolaan dan pengajuan bantuan 

langsung tunai pada Kantor Balaidesa Gembong yang belum tersistem dan 

masih mengalami beberapa kendala. Penulis juga menanyakan mengenai data 

apasaja yang diperlukan oleh perangkat desa mengenai pengelolaan bantuan 

langsung tunai. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

objek penelitian. Data sekunder tersebut bisa diperoleh dari literatur ataupun 

buku. 

a. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi ini berbentuk catatan dan gambar dari hasil kegiatan yang 
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dilakukan dalam proses observasi yang telah dilakukan, seperti jurnal ilmiah 

dan tugas akhir atau skripsi tentang sistem informasi pengelolaan bantuan 

langsung tunai. 

b. Studi Keputusan 

Studi keputusan dapat diperoleh dari buku-buku yang sesuai dengan tema 

permasalahan penelitian yaitu sistem informasi pengelolaan bantuan langsung 

tunai. 

1.6.3. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan yang diterapkan pada penelitian ini merupakan 

dengan pengembangan metode waterfall. Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2018), 

waterfall Model merupakan model klasis yang sederhana dengan aliran sistem yang 

linear. Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Jika terjadi 

modifikasi pada tahap tertentu (data tidak sesuai dengan dokumen sebelumnya) maka 

proses harus kembali pada tahap sebelumnya untuk penyesuaian dan peninjauan 

ulang, dimana setiap tahapan selalu dilakukan verifikasi atau testing. Tahapan pada 

model waterfall meliputi: 

1. Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif kebutuhan 

perangkat lunak untuk menspesifikasikan dapat dipahami perangkat lunak 

sepertiapa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak 

pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan. 

2. Desain perangkat lunak 

Desain perangkat lunak merupakan proses multi langkah yang fokus pada 

desain pembuatan program perangkat lunak arsitektur perangkat lunak, 

termasuk struktur data, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. 

Tahap ini menstranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analiss 

kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi 

program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada 

tahap ini juga perlu didokumentasikan. 

3. Pembuatan kode program 
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Desain harus ditransaksikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari 

tahap ini merupakan program komputer sesuai dengan desain yang telah 

dibuat pada tahap desain. 

4. Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan fungsional 

dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan 

sesuai dengan yang diinginkan. 

5. Pendukung atau Pemeliharaan 

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan 

ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya 

kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat 

lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau 

pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis 

spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk 

membuat perangkat lunak baru. 

1.6.4. Metode Perancang Sistem 

Pada perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek, munculah 

sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang 

dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu Unified 

Modelling Language (UML). UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan 

visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari 

sistem perangkat lunak. UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan 

komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks 

pendukung. (Rosa, 2018). Berikut jenis-jenis diagram Unified Modelling Language 

(UML) antara lain: 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk kelakukan (behavior) sistem 

informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi atara 

satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case 
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digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada didalam sebuah sistem 

informasi dan siapa saja yng berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. 

2. Class Diagram 

Class diagaram atau diagram kelas menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas kelas yang dibuat untuk membangun sistem. Kelas disebut 

atribut dan metode atau operasi.  

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan tentang kelakuan objek pada use case 

dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan yang 

diterima antar objek. Secara grafis menggambarkan bagaimana objek 

berinteraksi satu dengan yang lain melalui pesan pada sekuensi sebuah use 

case atau operasi. 

4. Statechart Diagram 

Statechart diagram atau dalam Bahasa Indonesia disebut diagram mesin 

digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau transisi dari sebuah 

mesin atau sistem atau objek. Diagram ini mengilustrasikan siklus hidup 

objek berbagai keadaan yang dapat diasumsikan oleh objek dan kejadian-

kejadian (events) yang menyebabkan objek berpindah dari satu tempat ke 

tempat yang lain. 

5. Activity Diagram 

Activity Diagram yaitu diagram yang menggambarkan workflow atau aliran 

kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada 

pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan disi merupakan bahwa 

diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan 

aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 



9 

 

 

 

1.7. KERANGKA PEMIKIRAN 

Adapun kerangka penelitian yang akan dilakukan dalam pembuatan sistem 

pendukung keputusan ini merupakan sebagai berikut: 

 

2.   

 

 

 

PROBLEMS 

-Proses pengajuan dan pengelolaan BLT yang masih 

manual. 

-Belum adanya perhitungan penerima BLT terkadang 

mengakibatkan kurang tepat sasaran bagi penerima. 

-Admin masih menggunakan surat untuk memberitahukan 

pengambilan bantuan ke rw yang selanjutnya dibagikan kewarga. 

-Persetujuan dari kades yang masih manual jika kades tidak ada 

ditempak harus menunggu dan membutuhkan waktu yang lama. 

-Pelaporan penyaluran harus mengurutkan kertas pengambilan 

satupersatu membutuhkan waktu yang lama dan kurang efisien. 

 

OPPURTUNITY 

-Pengajuan dan pengelolaan BLT yang sudah terkomputerisasi 

sehingga memudahkan admin desa dan efesiensi waktu. 

-Adanya perhitungan BLT bagi penerima yang memenuhi syarat 

& kriteria. 

-Adanya notifikasi WhatsApp untuk memberitahukan ke rw 

mengenai informasi seputar masa pengajuan BLT dan 

memberitahu ke warga saat pengambilan BLT. 

-validasi secara otomatis yang dilakukan oleh kades. 

-Adanya rekapan data pada sistem sehinggan mudah untuk 

pembuatan laporan dalam penyaluran. 

APPROACH 

Membangun sistem informasi pengelolaan bantuan langsung tunai 

berbasis web responsif dengan notifikasi whatsapp agar dapat 

mempermudah pengelolaan dan perhitungan penerima bantuan pada 

Kelurahan Desa Gembong 

SOFTWARE DEVELOPMENT 

1. Metode RPL : Waterfall 

2. Perancangan : UML (Unified Modelling Language) 

3. Software : Visual Code, Xampp, Chrome 

4. Coding  : PHP 

5. Database : MySQL 

 

SOFTWARE IMPLEMENTATION 

Sistem akan diimplementasikan pada Kelurahan Desa 

Gembong 

SOFTWARE MAENSRUMENT 

Pengukuran perangkat lunak menggunakan blackbox  

RESULT 

Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai pada 

Kelurahan Desa Gembong Berbasis Web Responsif 

Menggunakan Notifikasi Whatsapp 


