
 

 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Desa Lanjan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang Profinsi Jawa tengah. Di kalangan kecamatan 

bahkan kabupaten desa ini cukup terkenal karena prestasi olahraga sepak bola yang 

cukup baik. Dalam hal kesenian pun desa ini cukup ikut andil untuk 

melestarikannya. Ada salah satu kegiatan yang tiap tahun selalu diadakan di desa 

ini dan sangat menarik perhatian bagi warga desa lain yaitu karnaval atau yang lebih 

dikenal dengan Merti Dusun. Kegiatan lain seperti bidang olahraga juga selalu 

diadakan di desa ini dalam waktu setahun sekali yang dilombakan antar rt baik 

olahraga cabang sepakbola, bola volly, bulu tangkis, dan masih banyak lagi. Selain 

kegiatan diatas dalam sektor pertanian didesa ini cukup berkembang dengan baik 

seperti sayur sayuran dan juga salah satu makanan pokok yaitu padi karena 

tanahnya yang sangat subur.  

Namun sejauh ini belum ada sistem yang bisa mempermudahkan untuk 

memberikan informasi tentang desa ini. Dengan ini penulis akan mencoba membuat 

sebuah website sebagai media informasi dengan harapan desa akan lebih banyak 

dikenal secara lebih luas, dan penulis tertarik dengan membuat skripsi dengan judul 

“Perancangan dan Pembuatan Website Desa Lanjan Sebagai 

MediaHInformasi”.



 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mencoba 

membuat  rumusan masalah yaitu : 

 Bagaimana membuat sistem yang mampu membantu dalam memberikan 

informasi tentang “Desa Lanjan” ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Perancangan dan Pembuatan Website Desa Lanjan 

Sebagai Media Informasi sebagai berikut : 

1. Aplikasi digunakan untuk mengaplikasikan sebuah proses media 

informasi berbasis website. 

2. Informasi dan menu yang disediakan dalam perancangan dan pembuatan 

ini meliputi : 

1. Profil Desa Lanjan 

2. Visi dan misi Desa Lanjan 

3. Gallery dari kegiatan – kegiatan yang dilakukan penduduk Desa 

Lanjan 

4. Pencarian data penduduk Desa Lanjan 

5. Berita terbaru dari kegiatan – kegiatan penduduk Desa Lanjan 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat website Desa 

Lanjan sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas dan masyarakat lain untuk 

mengetahui informasi tentang Desa Lanjan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini untuk Desa Lanjan adalah mempermudah dalam 

memberikan informasi kepada masyarakat luas. 



 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun sistematis yang terdiri dari lima bab dan 

masing – masing bab diuraikan sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Merupakan pengantar terhadap masalah-masalah yang akan dibahas yang berisikan 

tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

manfaat kerja praktek, metode pengumpulan data, sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Menjelaskan kajian pustaka dan teori-teori pemecah masalah yang digunakan 

sebagai pendukung segala sesuatu yang berhubungan dengan topik penelitian ini. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Menjelaskan rancang sistem agar dapat diimplementasikan di dalam sistem yang 

sesuai harapan mengacu pada teori-teori penunjang dan metode yang sudah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan hasil yang diperoleh dari seluruh penelitian dan dilakukan pengujian 

terhadap hasil implementasi sistem kemudian menganalisa agar sistem berjalan 

sesuai dengan perancangan pada bab-bab sebelumnya. 

 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan bagian akhir dari laporan skripsi yang berisi tentang kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari tujuan penelitian dan saran yang berisi tentang saran 

untukFpengembanganFsistemFyangFakanFdatang.



 

 

 

 


