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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang kini mulai berkembang secara pesat, 

menuntut semua aspek kehidupan harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. 

Pesatnya perkembangan teknologi di bidang informasi menuntut adanya 

kemudahan, kecepatan, keakuratan dan juga keamanan dalam mengakses maupun 

mengolah suatu informasi. Seiring dengan perkembangan tersebut manusia 

sebagai subyek utama dibidang informasi baik sebagai pemberi maupun penerima 

secara tidak langsung dituntut untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada.  

Berdasarkan Perkambangan zaman sekarang, maka kebutuhan akan 

informasi yang cepat dan tepat sangat diperlukan oleh setiap orang, Salah satu 

sumber informasi yang cepat dan tepat adalah website. Situs Web (bahasa inggris 

web site) atau sering disingkat dengan istilah situs adalah sejumlah halaman web 

yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas, 

gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Website sekarang bukan menjadi 

sesuatu yang asing lagi untuk orang-orang. Hampir semua orang telah 

memanfaatkan website untuk kepentingannya masing-masing mulai dari untuk 

urusan pribadi sampai keurusan bisnis.  

Kebutuhan akan infomasi yang cepat dan tepat untuk menyajikan data data 

yang lengkap dan akurat sangatlah dibutuhkan oleh suatu instansi, organisasi 

ataupun perusahaan, sebab dengan informasi yang diperoleh itulah seorang 

pimpinan dapat segera mengambil kebijakan untuk kelangsungan dari instansi, 

organisasi ataupun perusahannya. 

Kelurahan Air Mawar adalah suatu instansi pemerintahan yang menangani 

semua data-data kependudukan seperti pembuatan Kartu Keluarga, Surat 

Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah 

Datang Jiwa, Surat Keterangan Tinggal Sementara Serta Surat Keterangan 

Domisili yang dalam pemrosesannya dilakukan oleh Kasi Pemerintahan.  
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Sedangkan kantor kelurahan itu sendiri merupakan sebuah tempat terbuka 

yang didalamnya terjadi kegiatan pelayanan masyarakat pada tingkat kelurahan. 

Pada kantor Kelurahan Air Mawar, informasi tentang kependudukan seluruhnya 

belum dikerjakan secara maksimal dan belum memiliki program untuk menunjang 

pekerjaan di kantor tersebut. Karyawan kantor kelurahan harus kesulitan dalam 

mencari informasi data penduduk, melakukan kegiatan administrasi kantor seperti 

membuat laporan kegiatan dan membuat surat-surat yang dibutuhkan dalam 

kegiatan kantor kelurahan tersebut. Sehingga menghabiskan banyak waktu untuk 

melakukan perkerjaan yang seharusnya dapat dilakukan dengan cepat. 

Dikarenakan kurangnya pemanfaatan dan pengembangan yang lebih baik lagi 

maka pekerjaan yang dilakukan dalam kantor tersebut belum optimal.  

Dengan melihat kelemahan dan kekurangan yang ada di Kelurahan Air 

Mawar, maka penulis mengambil judul “ANALISA DAN PERANCANGAN 

SISTEM INFORMASI DATA KEPENDUDUKAN PADA KELURAHAN 

AIR MAWAR KOTA PANGKALPINANG DENGAN BERBASIS WEB” 

dan diharapkan sistem informasi data kependudukan ini dapat memberikan solusi 

bagi pelayanan kepada masyarakat dan dapat mempermudah proses pendataan 

dikantor kelurahan Air Mawar itu sendiri. 

1.2  Rumusan Masalah 

Sistem informasi pengolahan data penduduk yang dilakukan di kantor 

Kelurahan Air Mawar mengalami masalah, dan dapat disimpulkan bahwa 

rumusan permasalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana mengatasi permasalahan dalam mengisi pendataan kependudukan 

secara cepat, akurat dan efisien. 

b. Bagaimana mengontrol data masukan dan data keluaran dalam pengolahan 

data penduduk. 

c. Bagaimana merancang sistem informasi pengolahan data penduduk dalam 

proses pembuatan Kartu Keluarga, surat keterangan kelahiran, surat 
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keterangan kematian, surat keterangan pindah datang WNI, serta surat 

keterangan domisili di Kantor Kelurahan Air Mawar.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan luasnya permasalahan yang 

ada, peneliti melihat di samping faktor penyediaan sistem informasi pada kantor 

kelurahan Air Mawar, faktor-faktor lain yang terdapat di dalam latar belakang 

masalah tidak ikut diteliti, sedangkan permasalahan yang diteliti sudah mewakili 

permasalahan yang lain. 

Dalam hal ini, penulis membahas Aplikasi dan Perancagan Sistem 

Informasi Kependudukan pada Kelurahan Air Mawar Pangkalpinang 

Dengan Berbasis Web. Untuk memusatkan masalah yang ada agar tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya, maka penulis hanya 

membatasi pada lingkup permasalahan: 

a. Pembuatan sistem informasi hanya meliputi pembuatan untuk permohonan 

Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, 

Surat Keterangan ahli waris dan Surat Keterangan Ahli Waris, Surat 

Keterangan Penduduk Pindah Datang Jiwa, Surat Keterangan Tinggal 

Sementara, Surat Keterangan Berdomisili dan laporan penduduk. 

b. Sistem ini hanya membuat proses pengolahan data penduduk yang WNI 

(Warga Negara Indonesia) dan tidak untuk pengolahan data penduduk 

yang termasuk WNA (Warga Negara Asing) 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai 

pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama 

pengembangan sistem ini. Pada Penulisan skripsi ini penulis Menggunakan : 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 
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Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam peneelitian ini adalah : 

a. Observasi 

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek penelitian, dengan mencatat hal-hal penting yang 

berhubungan dengan judul laporan, sehingga diperoleh data yang 

berhubungan dengan judul laporan, sehingga diperoleh data yang lengkap 

dan akurat. 

b. Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi dan wawancara 

secara langsung dengan pihak-pihak terkait. 

c. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengumpulkan sumber-

sumber tertulis, dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal 

penting yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas guna 

memperoleh gambaran secara teoritis.  

 

1.4.2  Metode Analisa Sistem 
 

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan analisa 

object oriented. Pendekatan object oriented   dilengkapi dengan alat-alat teknik 

pengembangan sistem yang hasil akhirnya akan didapatkan sistem yang dapat 

didefinisikan  dengan  baik  dan  jelas.  Kegiatan  yang  dilakukan  pada  tahap  

ini adalah : 

a. Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui 

apa yang dikerjakan sistem yang ada. 

b. Menspesifikasikan    sistem,    yaitu    menspesifikasikan    masukan    

yang digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan 

keluaran yang dihasilkan.  

 Adapun tahapan-tahapan pada analisa sistem antara lain : 

a.      Activity Diagram sistem berjalan 

Digunakan untuk memodelkan alur kerja atau workflow sebuah 

proses bisnis dan urutan serangkain aktivitas didalam suatu proses 
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bisnis. 

b.      Analisa Dokumen Keluaran 

Merupakan tahapan analisa dokumen yang dikeluarkan oleh sistem 

yang sedang berjalan. 

c.      Analisa Dokumen Masukan 

Merupakan tahapan analisa   dokumen yang menjadi masukan oleh 

sistem yang sedang berjalan. 

d.      Use Case Diagram sistem usulan 

Digunakan untuk menggambarkan hubungan antara use case dengan 

actor tanpa mendeskripsikan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut 

diimplementasikan. 

e.      Deskripsi use case 

Digunakan untuk mendeskripsikan fungsi dasar (basic function) dari 

sistem, apa yang dapat dilakukan oleh user dan bagimana sistem 

merespon. 

 

1.5.3   Metode Perancangan Sistem 
 

Tahapan perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model sistem 

baru yang diusulkan, dengan disertai rancangan database dan spesifikasi 

program.Alat bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem antara lain : 

a.      Entitty Relationship Diagram (ERD) 
 

Menurut Kristanto (2003), Diagram-ER adalah pemodelan data 

utama dan akan  membantu  mengorganisasikan  data  dalam  suatu  

proyek  ke  dalam entitas – entitas dan menentukan hubungan antar 

entitas. 

b.      Logical Record Structure (LRS) 
 

Logical Record Structure berasal dari setiap entity  yang diubah 

ke dalam bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar 

kotak dan atribut berada didalam kotak. 

c.      Tabel/Relasi 
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Tabel digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan model 

konseptual secara terpeerinci dengan adanya primary key dan foreign 

key. 

d.      Spesifikasi Basis Data 
 

Spesifikasi Basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data 

yang ada pada model konseptual secara detail. 

e.      Rancangan Dokumen Keluaran 
 

Rancanangan dokumen keluaran merupakan informasi yang akan 

dihasilkan dari keluaran sistem yang dirancang. 

f.       Rancangan Dokumen Masukan 
 

Rancangan dokumen masukan merupakan data yang dibutuhkan 

untuk menjadi masukan sistem yang dirancang. 

g.      Rancangan Layar Program 
 

Rancangan layar program merupakan bentuk tampilan sistem dilayar 

komputer sebagai antar muka dengan pemakai yang akan dihasilkan 

dari sistem yang dirancang. 

h.      Sequence Diagram  
 

Sequence Diagram untuk menggambarkan interaksi antar obyek di 

dalam dan sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan 

sebagainya) berupa message yang digambarkan terhadap waktu. 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan adalah suatu usaha yang hendak dicapai dari awal terfokusnya, 

Sedangkan manfaat adalah hasil yang didapat setelah tujuan tercapai. Adapun 

tujuan dan manfaat dari dilakukannya penulisan penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

A. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari perancangan sistem informasi Kependudukan yang 

berbasis Website yaitu  : 

a. Mempercepat proses pencatatan dan pengolahan data penduduk.  
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b. Efisiensi waktu, tenaga , pikiran dan biaya dalam proses pencatatan 

dan pencarian data. 

c. Untuk menghasilkan arsip pendataan/pengolahan data penduduk 

berupa file sehingga mudah untuk diteliti dan diperbaharui setiap 

terjadinya perubahan. 

d. Pembuatan laporan, sehingga laporan yang dihasilkan lebih tepat 

waktu, akurat dan relevan bagi penerima informasi dan dapat 

membantu petugas dalam melayani masyarakan.  

 

B. Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat dari perancangan sistem informasi pengolahan data 

penduduk ini adalah : 

a. Sistem ini akan memepunyai daya tampung data yang besar dalam 

menangani semua data-data kependudukan. 

b. Dengan adanya sistem ini maka pelayanan terhadap masyarakat 

akan lebih cepat. 

c. Memberi informasi yang lebih efektif dan akurat dengan sistem 

terkomputerisasi. 

d. Memberikan laporan kependudukan yang lebih akurat sehingga 

akan lebih mudah mengetahui perkembangan desa tersebut.  

e. Mempermudah petugas dalam proses pengolahan data.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Uraian singkat mengenai struktur penelitian pada masing-masing bab adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan awal pembahasan yang mengemukakan Latar 

Belakang, Masalah, Batasan Masalah, Metodologi Penelitian, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.  
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang teori teori yang menjadi landasan dan 

mendasari penelitian yang mendukung penyusunan skripsi sesuai 

dengan judul yang diambil.  

 

BAB III PENGELOLAAN PROYEK 

  Bab ini berisi antara lain : PEP (Project Execution Plan) yang 

berisi objective proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi 

deliverables, penjadwalan proyek (yang berisi : work breakdown 

structure, milestone, jadwal proyek), RAB (Rencana Anggaran 

Biaya), Struktur Tim Proyek berupa tabel RAM (Responsible 

Assignment Matrix) dan skema/diagram struktur, analisa resiko 

(project risk) dan meeting plan. 

 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang sejarah mulai berdirinya instansi tempat riset, 

struktur organisasi dan aktivita-aktivitas yang berjalan pada 

instansi tersebut serta membahas mengenai analisa permasalahan 

dan pemecahan masalah sistem dengan perancangan dan 

pembuatan aplikasi secara berurutan.. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, yang berisi 

kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran 

dari penulis yang kiranya bermanfaat. Disamping itu, untuk 

melengkapi skripsi ini penulis juga melampirkan beberapa 

dokumen yang ada kaitannya dengan materi penulisan skripsi ini.  

 

 


