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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa 

melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola 

aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa 

(UU Nomor 32 Tahun 2004). Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan 

keluarnya PP Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunya wewenang 

untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Hal tersebut membuka peluang desa 

untuk otonom dalam pengelolaan baik kepemerintahan maupun sumber daya ekonominya. 

(Anggraeni, 2016) 

 

Salah satu badan usaha milik desa di Desa Ngetuk Kec.Gunungwungkal Kab.Pati adalah 

Jaringan Internet Pemasangan Wifi dengan menggunakan jalur kabel Fiber Optik, dimana 

usaha tersebut menjadi sebuah solusi untuk mempermudah warga desa untuk mengakses 

internet dan meningkatkan UMKM pada warga desa. 

Adapun Pendataan pembayaran bulanan Jaringan Internet BUMDes KARYA ABADI saat 

ini sudah terkomputerisasi. Dimana data pembayaran bulanan diolah menggunakan Microsoft 

Excel. Pengolahan data menggunakan Microsoft Excel masih kurang tepat untuk digunakan. 

Salah satu kekurangannya yaitu dalam penyimpanan data. Data tersimpan dalam bentuk file 

sehingga data dapat hilang sewaktu-waktu selain itu juga untuk penggunaan bersama Microsoft 

excel masih kurang tepat digunakan karena data tidak tersimpan pada database sehingga user 

yang lain akan kesulitan mengupdate data. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dibuat perancangan sistem tagihan bulanan berbasis 

website untuk dapat menangani masalah pendataan dan pengolahan data pada BUMDes 

KARYA ABADI. Dengan adanya sistem tagihan bulanan ini diharapkan dapat memberikan 

kemudahaan untuk pengolahan data taagihan bulanan BUMDes KARYA ABADI. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yaitu : 
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1. Bagaimana  merancang dan membangun Sistem Pengolahan Data Tagihan Bulanan 

Jaringan Internet berbasis Website dan menggunakan Cloud SMS Gateway pada Badan 

Usaha Milik Desa ? 

2. Bagaimana upaya mengelola Bumdes khususnya  pengelolaan tagihan bulanan jaringan 

internet di desa Ngetuk ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibuat berbasis website dan hanya untuk mengelola data tagihan bulanan. 

2. Akses ke sistem hanya dapat dilakukan oleh admin. 

3. Menggunakan bahasa pemrograman PHP serta database mySQL. 

4. Menggunakan layanan Zenziva sebagai Cloud SMS Gateway. 

5. Tagihan bulanan jaringan internet sebagai pengingat pelanggan yang jatuh tempo 

melalui Cloud SMS Gateway. 

6. Sistem dapat mencetak struk pembayaran. 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah membuat Perancangan Sistem Pengolahan 

Data Tagihan Bulanan Jaringan Internet Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Abadi 

Berbasis Website Dan Menggunakan Cloud SMS Gateway. 

1.5 Manfaat 

1. Mempermudah dalam memanajemen dan mengolah data tagihan bulanan. 

2. Dapat menyimpan data pembayaran bulanan secara aman pada database. 

3. Dapat memberikan notifikasi kepada pelanggan yang jatuh tempo dengan 

menggunakan Cloud SMS Gateway. 


