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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar dari 

administrasi kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat 

memberikan  manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab Pemerintah 

Kabupaten Bangka Barat dimana dalam pelaksanaannya diawali dari Desa dan 

dilakukan perekapan di tingkat Kecamatan Jebus selaku ujung tombak 

pengelolaan administrasi kependudukan. Pelaporan di Desa dan tingkat 

Kecamatan Jebus untuk Laporan Bulanan Kependudukan dilakukan setiap bulan. 

Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan secara akurat, cepat dan efisien

agar arsip/ berkas untuk data penduduk dapat tertata rapi serta laporan bulanan 

kependudukan yang disampaikan ke Kabupaten Bangka Barat berjalan dengan 

cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Pada laporan bulanan kependudukan yang masuk di Kantor Camat Jebus 

setiap bulannya memiliki permasalahan yaitu berkas disampaikan hanya berupa 

kertas dengan data penduduk berupa angka, susah dalam input data 

kependudukan, sulitnya mencari arsip / berkas data penduduk sehingga di Kantor 

Camat Jebus tidak dapat melakukan pengecekan data penduduk sesuai dengan 

yang dilaporkan setiap bulannya. Hal ini akan mengakibatkan tidak akuratnya dan 

tidak singkronnya data penduduk yang ada di Kecamatan Jebus dengan data 

penduduk yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bangka Barat dan setiap bulannya terjadi terlambat dalam menyampaian laporan 

kependudukan yang seharusnya sudah masuk ke kabupaten Bangka Barat.
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Kemajuan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi mengikuti 

perkembangan teknologi, untuk itu Instansi Kantor Camat Jebus membutuhkan 

suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan pemerintah Desa dan instansi 

Kantor Camat Jebus dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja maupun 

dalam meningkatkan pelayanan laporan bulanan kependudukan. 

SILAK adalah Sistem Informasi Laporan Kependudukan, yaitu suatu sistem 

informasi yang disusun berdasarkan prosedur - prosedur dan memakai standarisasi 

khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga 

tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan.

Dengan adanya sistem informasi laporan kependudukan kita dapat 

mengelolah data-data kependudukan baik di tingkat pemerintah Desa maupun di 

Kantor Camat Jebus. Dengan suatu sistem informasi administrasi kependudukan 

maka pengelolaan data akan lebih cepat, efektif dan efisien.

1.2 Perumusan Masalah

Laporan bulanan kependudukan yang dilaksanakan oleh Desa diarahkan 

untuk melakukan pencatatan administrasi kependudukan kepada setiap keluarga 

yang bermukim diwilayah kerja masing-masing Desa yang berguna untuk 

pemenuhan data yang merupakan tugas dari Kantor Camat Jebus untuk 

melakukan koordinasi ke Desa dan melakukan perekapan laporan bulanan 

kependudukan yang akan disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini laporan kependudukan merupakan 

tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Laporan bulanan 

Kependudukan tersebut selanjutnya menjadi sumber basis data kependudukan 

secara nasional yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jendral Administrasi 

Kependudukan.

Namun hingga saat ini di Kantor Camat Jebus hasil dari perekapan 

pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil yang berupa data/laporan bulanan 

kependudukan belum dapat secara maksimal didayagunakan untuk kepentingan 

pelayanan publik. Banyak peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, 
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penduduk datang, penduduk Pindah, data Kepala Keluarga belum di tata secara 

baik, bahkan penduduk masih banyak yang belum memiliki dokumen penduduk.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan diatas, maka dapat di 

identifikasikan permasalahan yang terjadi, yaitu kurangnya sarana penunjang 

pelayanan publik untuk melakukan pencatatan pembuatan dokumen 

kependudukan sehingga menyebabkan terlambatnya pembuatan laporan dan 

sulitnya mencari arsip / berkas data penduduk.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi laporan kependudukan 

berbasis komputer yang memanfaatkan teknologi komputer yang dapat 

menyajikan informasi secara akurat, cepat dan efisien.

1.3 Batasan masalah

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup 

permasalahan yang ada, dengan tujuan pada penjelasan nantinya akan lebih 

terarah dan sesuai dengan harapan. Batasan masalah tersebut, antara lain :

a. Pembuatan sistem informasi hanya meliputi sistem informasi Administrasi 

Kependudukan untuk laporan bulanan kependudukan.

b. Pengelolaan data, meliputi :

1) Data Penduduk

2) Data Kelahiran

3) Data Kematian

4) Data Penduduk Datang

5) Data Penduduk Pindah

6) Pelaporan
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1.4 Metode Penelitian

Metode Pengumpulan data yang dilakukan dalam mendapatkan data tentang 

Kependudukan yaitu pada Kantor Camat Jebus adalah :

a) Metode pengamatan ( Observasi )

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:171), observasi adalah proses 

pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian yang 

sistematis tanpa danya pernyataan atau komunikasi dengan individu-individu 

yang teliti.

Penulis melakukan observasi lapangan dengan melihat langsung 

bagaimana proses alur data berjalan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan 

yang ada di Kantor Camat Jebus berkenaan dengan proses Laporan bulanan 

kependudukan mempelajari bentuk dokumen-dokumen yang digunakan dan 

laporan yang dihasilkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

b) Metode wawancara

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:171), wawancara merupakan 

teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan 

pernyataan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara 

dilakukan jika penelitian memerlukan komunikasi atau hubungan dengan 

responden. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu : melalui 

tatap muka atau melalui telepon.

Penulis melakukan Tanya jawab terhadap Kasi Pemerintahan mengenai 

proses data penduduk lahir, proses data penduduk mati, proses data penduduk 

pindah,proses data penduduk datang.

c) Dokumentasi

Menurut Fatta (2007:71), dokumentasi merupakan teknik yang 

dilakukan dengan mempelajari material merupakan teknik yang dilakukan 

dengan material yang menggambarkan sistem yang sedang berjalan. Biasanya 

dokumen yang diamati berupa form, laporan, manual kebijakan, grafik 

organisasi. Untuk perusahaan atau organisasi berskala kecil dan belum 
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memiliki sistem yang terkomputerisasi, cara ini adalah cara yang efektif 

untuk menyusun kebutuhan sistem.

Penulis mengambil beberapa data yang meliputi data lahir, data 

kematian, data pindah, data datang, struktur organisasi.

1.5 Tujuan / manfaat dilakukannya penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah menyelesaikan Skripsi 

tugas akhir serta membantu untuk mempermudah dalam proses pengolahan 

data untuk membuat aplikasi pengolahan data Laporan kependudukan pada 

Kantor Camat Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1) Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis 

mengenai proses pengolahan data Laporan Kendudukan di Kantor 

Camat Jebus. Penulis dapat belajar menganalisa kelebihan dan 

kekurangan suatu sistem informasi yang ada di dalam organisasi 

Kantor Camat Jebus, kemudian berusaha merancang sistem aplikasi 

sesuai dengan ilmu yang didapat dan diharapkan bermanfaat dan 

dapat diterapkan, khususnya di Kantor Camat Jebus.

2) Bagi Kantor Camat Jebus

Manfaat dari adanya sistem informasi laporan kependudukan 

ini untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan 

catatan sipil yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan 

masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan 

yang akurat, cepat dan efisien.

Sistem ini juga diharapkan dapat mewujudkan terciptanya tata 

pemerintahan yang baik, serta juga dapat memberikan kemudahan 
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pelayanan bagi pemerintah Desa dan Kantor Camat Jebus untuk 

melakukan proses yang berhubungan dengan masalah

kependudukan.

Manfaat yang diambil dari Sistem Informasi Laporan 

Kependudukan ini adalah untuk memberikan suatu kemudahan 

dalam proses yang berhubungan dengan kependudukan serta sebagai 

alat bagi instansi Kantor Camat Jebus untuk membuat proses 

pendataan dan pelaporan menjadi lebih efisien dan efektif.

3) Bagi Akademis

Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang serupa di 

masa yang akan datang dan dapat menambah ilmu di bidang laporan 

kependudukan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Dalam Sistematika ini Penulis akan memberikan gambaran singkat 

Mengenai penyusunan laporan tugas akhir ini,sehingga dapat terlihat adanya 

hubungan antara tiap-tiap bab.

Secara Sistematis laporan tugas akhir terdiri atas 5 Bab yang dijelaskan 

sebagai berikut : 

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab I PENDAHULUAN, yang merupakan BAB I 

Skripsi, dikemukakan topik sebagai berikut :

1. Latar Belakang Masalah

2. Perumusan Masalah

3. Ruang Lingkupnya/batasan masalah

4. Metode Penelitian

5. Tujuan/manfaat dilakukan penelitian
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6. Sistem Pembahasan

Bab II LANDASAN TEORI

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, 

menguraikan teori-teori yang mendukung judul, dan 

mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori 

merupakan definisi-definisi atau model yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. Pada bab ini juga 

disampaikan tentang tools/software (komponen) yang 

digunakan untuk membuat aplikasi Sistem Informasi 

Laporan Kependudukan.

Adapun isi bab yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Konsep Sistem Informasi

2. Analisa dan Perancangan Sistem Berorientasi Obyek 

dengan UML

3. Teori Pendukung

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Dalam bab ini berisi antara lain : Tinjauan Umum yang 

menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian 

yang disampaikan sebagai berikut :

1. Gambaran Umum

2. Analisa Permasalahan

3. Analisa Proses

4. Rancangan Basis Data

5. Rancangan Antar Muka

6. Rancangan Dialog Layar

7. Sequence Diagram

8. Rancangan Class Diagram



8

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang memaparkan implementasi 

dan analisis hasil uji coba aplikasi. Pada Bab IV ini akan 

memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, dari tahap 

analisis, desain, implementasi desain, hasil testing dan 

implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara 

kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik.

Adapun yang disampaikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Yang dilakukan

2. Pengaturan Waktu

3. Pengaturan Biaya

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

2. Saran



BAB I

PENDAHULUAN







1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar dari administrasi kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan  manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dimana dalam pelaksanaannya diawali dari Desa dan dilakukan perekapan di tingkat Kecamatan Jebus selaku ujung tombak pengelolaan administrasi kependudukan. Pelaporan di Desa dan tingkat Kecamatan Jebus untuk Laporan Bulanan Kependudukan dilakukan setiap bulan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan secara akurat, cepat dan efisien agar arsip/ berkas untuk data penduduk dapat tertata rapi serta laporan bulanan kependudukan yang disampaikan ke Kabupaten Bangka Barat berjalan dengan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Pada laporan bulanan kependudukan yang masuk di Kantor Camat Jebus setiap bulannya memiliki permasalahan yaitu berkas disampaikan hanya berupa kertas dengan data penduduk berupa angka, susah dalam input data kependudukan, sulitnya mencari arsip / berkas data penduduk sehingga di Kantor Camat Jebus tidak dapat melakukan pengecekan data penduduk sesuai dengan yang dilaporkan setiap bulannya. Hal ini akan mengakibatkan tidak akuratnya dan tidak singkronnya data penduduk yang ada di Kecamatan Jebus dengan data penduduk yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dan setiap bulannya terjadi terlambat dalam menyampaian laporan kependudukan yang seharusnya sudah masuk ke kabupaten Bangka Barat.

Kemajuan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi mengikuti perkembangan teknologi, untuk itu Instansi Kantor Camat Jebus membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan pemerintah Desa dan instansi Kantor Camat Jebus dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja maupun dalam meningkatkan pelayanan laporan bulanan kependudukan. 

SILAK adalah Sistem Informasi Laporan Kependudukan, yaitu suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur - prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan.

Dengan adanya sistem informasi laporan kependudukan kita dapat mengelolah data-data kependudukan baik di tingkat pemerintah Desa maupun di Kantor Camat Jebus. Dengan suatu sistem informasi administrasi kependudukan maka pengelolaan data akan lebih cepat, efektif dan efisien.



1.2 Perumusan Masalah

Laporan bulanan kependudukan yang dilaksanakan oleh Desa diarahkan untuk melakukan pencatatan administrasi kependudukan kepada setiap keluarga yang bermukim diwilayah kerja masing-masing Desa yang berguna untuk pemenuhan data yang merupakan tugas dari Kantor Camat Jebus untuk melakukan koordinasi ke Desa dan melakukan perekapan laporan bulanan kependudukan yang akan disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini laporan kependudukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Laporan bulanan Kependudukan tersebut selanjutnya menjadi sumber basis data kependudukan secara nasional yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan.

Namun hingga saat ini di Kantor Camat Jebus hasil dari perekapan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil yang berupa data/laporan bulanan kependudukan belum dapat secara maksimal didayagunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Banyak peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, penduduk datang, penduduk Pindah, data Kepala Keluarga belum di tata secara baik, bahkan penduduk masih banyak yang belum memiliki dokumen penduduk.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan diatas, maka dapat di identifikasikan permasalahan yang terjadi, yaitu kurangnya sarana penunjang pelayanan publik untuk melakukan pencatatan pembuatan dokumen kependudukan sehingga menyebabkan terlambatnya pembuatan laporan dan sulitnya mencari arsip / berkas data penduduk.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi laporan kependudukan berbasis komputer yang memanfaatkan teknologi komputer yang dapat menyajikan informasi secara akurat, cepat dan efisien.



1.3 Batasan masalah

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang ada, dengan tujuan pada penjelasan nantinya akan lebih terarah dan sesuai dengan harapan. Batasan masalah tersebut, antara lain :

a. Pembuatan sistem informasi hanya meliputi sistem informasi Administrasi Kependudukan untuk laporan bulanan kependudukan.

b. Pengelolaan data, meliputi :

1) Data Penduduk

2) Data Kelahiran

3) Data Kematian

4) Data Penduduk Datang

5) Data Penduduk Pindah

6) Pelaporan













1.4 Metode Penelitian

Metode Pengumpulan data yang dilakukan dalam mendapatkan data tentang Kependudukan yaitu pada Kantor Camat Jebus adalah :

a) Metode pengamatan ( Observasi )

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:171), observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa danya pernyataan atau komunikasi dengan individu-individu yang teliti.

Penulis melakukan observasi lapangan dengan melihat langsung bagaimana proses alur data berjalan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan yang ada di Kantor Camat Jebus berkenaan dengan proses Laporan bulanan kependudukan mempelajari bentuk dokumen-dokumen yang digunakan dan laporan yang dihasilkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

b) Metode wawancara

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:171), wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pernyataan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika penelitian memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu : melalui tatap muka atau melalui telepon.

Penulis melakukan Tanya jawab terhadap Kasi Pemerintahan mengenai proses data penduduk lahir, proses data penduduk mati, proses data penduduk pindah,proses data penduduk datang.

c) Dokumentasi

Menurut Fatta (2007:71), dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan dengan mempelajari material merupakan teknik yang dilakukan dengan material yang menggambarkan sistem yang sedang berjalan. Biasanya dokumen yang diamati berupa form, laporan, manual kebijakan, grafik organisasi. Untuk perusahaan atau organisasi berskala kecil dan belum memiliki sistem yang terkomputerisasi, cara ini adalah cara yang efektif untuk menyusun kebutuhan sistem.



Penulis mengambil beberapa data yang meliputi data lahir, data kematian, data pindah, data datang, struktur organisasi.

1.5 Tujuan / manfaat dilakukannya penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah menyelesaikan Skripsi tugas akhir serta membantu untuk mempermudah dalam proses pengolahan data untuk membuat aplikasi pengolahan data Laporan kependudukan pada Kantor Camat Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat.



1.5.2 Manfaat Penelitian

1) Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis mengenai proses pengolahan data Laporan Kendudukan di Kantor Camat Jebus. Penulis dapat belajar menganalisa kelebihan dan kekurangan suatu sistem informasi yang ada di dalam organisasi Kantor Camat Jebus, kemudian berusaha merancang sistem aplikasi sesuai dengan ilmu yang didapat dan diharapkan bermanfaat dan dapat diterapkan, khususnya di Kantor Camat Jebus.



2) Bagi Kantor Camat Jebus

Manfaat dari adanya sistem informasi laporan kependudukan ini untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat, cepat dan efisien.



Sistem ini juga diharapkan dapat mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik, serta juga dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi pemerintah Desa dan Kantor Camat Jebus untuk melakukan proses yang berhubungan dengan masalah kependudukan.



Manfaat yang diambil dari Sistem Informasi Laporan Kependudukan ini adalah untuk memberikan suatu kemudahan dalam proses yang berhubungan dengan kependudukan serta sebagai alat bagi instansi Kantor Camat Jebus untuk membuat proses pendataan dan pelaporan menjadi lebih efisien dan efektif.



3) Bagi Akademis

Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang dan dapat menambah ilmu di bidang laporan kependudukan.

 

1.6 Sistematika Pembahasan

Dalam Sistematika ini Penulis akan memberikan gambaran singkat Mengenai penyusunan laporan tugas akhir ini,sehingga dapat terlihat adanya hubungan antara tiap-tiap bab.

Secara Sistematis laporan tugas akhir terdiri atas 5 Bab yang dijelaskan sebagai berikut : 

Bab I		PENDAHULUAN

Dalam bab I PENDAHULUAN, yang merupakan BAB I Skripsi, dikemukakan topik sebagai berikut :

1. Latar Belakang Masalah

2. Perumusan Masalah

3. Ruang Lingkupnya/batasan masalah

4. Metode Penelitian	

5. Tujuan/manfaat dilakukan penelitian

6. Sistem Pembahasan



Bab II		LANDASAN TEORI

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori merupakan definisi-definisi atau model yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada bab ini juga disampaikan tentang tools/software (komponen) yang digunakan untuk membuat aplikasi Sistem Informasi Laporan Kependudukan.

Adapun isi bab yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Konsep Sistem Informasi	

2. Analisa dan Perancangan Sistem Berorientasi Obyek 

dengan UML

3. Teori Pendukung



BAB III		ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Dalam bab ini berisi antara lain : Tinjauan Umum yang menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian yang disampaikan sebagai berikut :

1. Gambaran Umum

2. Analisa Permasalahan

3. Analisa Proses

4. Rancangan Basis Data

5. Rancangan Antar Muka

6. Rancangan Dialog Layar

7. Sequence Diagram	

8. Rancangan Class Diagram



BAB IV		IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang memaparkan implementasi dan analisis hasil uji coba aplikasi. Pada Bab IV ini akan memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, implementasi desain, hasil testing dan implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik.

Adapun yang disampaikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Yang dilakukan	

2. Pengaturan Waktu	

3. Pengaturan Biaya



BAB V		PENUTUP

1. Kesimpulan

2. Saran
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