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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya laju perkembangan teknologi informasi, teknologi komputer

sebagai mesin pengolah dan penyimpanan data untuk penyimtakan informasi yang

cepat dan akurat, adalah factor utama mengapa sebuah organisasi perlu didukung

dengan teknologi tersebut. Baik organisasi swasta maupun pemerintah tentunya

memiliki keinginan yang sama akan hal itu demikian juga kantor kelurahan sungai

baru. Segala yang berhubungan dengan pengelolahan kependudukan tersebut

selama ini menggunakan teknologi computer seperti  Ms. Word dan Ms.Excel,

tetapi baru sebatas pengelolahan data dan pembuatan laporan, belum semua

menggunakan system yang secara khusus untuk mengelolah data kependudukan.

Dengan melihat bidang usaha pada instansi pemerintah ini jelas sangat diperlukan

system terkomputerisasi yang memadai agar dapat memaksimalkan kinerja para

staff, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan penyajian informasinya pun

dapat lebih cepat, tepat dan akurat. Dengan pertimbangan tersebut dan pribadi

penulis tertarik untuk mengembangkan sistem informasi berbasis desktop dan

menyajikannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Sistem informasi

kependudukan Berbasis aplikasi desktop pada kantor kelurahan sungai baru

kabupaten Bangka barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang aplikasi berbasis desktop untuk menunjang

proses system kependudukan pada Kantor Lurah Sungai Baru?

2. Bagaiman mengatasi kesulitan dalam mengelolah data penduduk

dimana sering terjadi kesalahan pencatatan data, ketika data akan

disimpan secara berulang-ulang pada Kantor Lurah Sungai Baru?
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3. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menyimpan banyak data

untuk dokumen secara terkomputerisasi, akurat dan terjamin

keamananya.

4. Bagaimana memberikan laporan-laporan secara cepat pada kantor

Lurah Sunai Baru?

1.3 Batasan Masalah

Setelah melakukan observasi langsung ke Kantor Lurah Sungai Baru,

maka Batas Masalah yang Diambil adalah :

a. Permohonan pembuatan KTP

b. Surat Keterangan Usaha

c. Surat Keterangan Kelahiran

d. Surat Keterangan Penghasilan

e. Surat Keterangan Tidak mampu

f. Surat Keterangan Kematian

g. Pendataan Laporan Data Penduduk

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan informasi-

informasi atau data-data yang diperluan sebagai bahan untuk menyusun

skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan kebutuhan adalah mengumpulkan kebutuhan dan

entitas yang diperlukan untuk menyusun sejumlah kecil analisa

informasi, baik strategi maupun area bisnis.

2. Menganalisis kebutuhan adalah terjemahan dari tahap pertama, yang

menguraikan definisi dari perangkat lunak diantaranya kebutuhan

sistem, aplikasi yang digunakan, bentuk proses pengolahan informasi,

performasi yang diharapkan, pendokumentasian dan lain-lain yang

terkait dengan definisi dan pemfokusan persoalan rekayasa perangkat

lunak.
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3. Mendesain sistem dan software adalah tahap penjabaran multifungsi

dari analisa kebutuhan, prosesnya melalui tahapan struktur data,

arsitektur perangkat lunak, dan lain-lain.

4. Coding adalah pembuatan program atau menerjemahkan hasil

rancangan ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Penulisan kode

program sesuai dengan desain yang dibuat, sehingga bisa menghasilkan

aplikasi yang bermanfaat bagi penggunanya.

5. Pengujian sistem dan integrasi adalah melakukan pengujian terhadap

aplikasi yang telah dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan, sekaligus

mengintegrasikan komponen dalam sistem tersebut.

6. Implementasi dan maintenance adalah mengaplikasikan sistem yang

sudah terintegrasi dan melakukan perawatan atau perbaikan bila ada

kekeliruan.

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakuakn penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai

pedoman tenteng bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama

pengembangan sistem ini. Pada penulisan skripsi ini penulisan

menggunakan metodologi ini cenderung bergerak ke bawah namun jika

terjadi suatu kebutuhan untuk kembali kesebuah langkah sebelumnya,

maka bisa langsung ke tahap tersebut tanpa harus menyelesaikan seluruh

tahapan. Adapun tahapan , metodologi iterasi sebagai berikut:

a. Perencanaan

b. Analisa

c. Perancangan

d. Implementasi

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah intersi

dimana setiap fase dilakukan secara berulang-ulang sampai rancangan

benar.
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1.4.2 Metode Analisa Sistem

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan analisa

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

pengembangan sistem yang hasil akhirnya akan didapat sistem yang object

oriented 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 :

1) Activity Diagram

2) Analisa Dokumen Keluaran

3) Analisa Dokumen Masukan

4) Use case diagram

5) Deskripsi Use case

1.4.3 Metode Perancangan Sistem

Tahap 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. Entity Relationship Diagram (ERD)

b. Logical Record Structure (LRS)

c. Tabel/Relasi

d. Normalisasi

e. Spesifikasi Basis Data

f. Rancangan Dokumen Keluaran

g. Rancangan Dokumen Masukan

h. Rancanagan Layar Program
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i. Sequence Diagram.

j. Class Diagram

1.5 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini dalam skripsi ini diharapkan dapat membantu Kantor

Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Bangka Baru dalam memperbaiki sistem yang

ada dengan harapan pengolahan dan penyajian system informasi kependudukan

yang selama ini dilakukan secara manual dapat dipermudah dengan dibuatnya

rancangan sistem informasi yang terkomputerisasi. Dengan adanya sistem

komputerisasi ini, maka diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan sebagai

berikut :.

a. Menghilangkan kebiasaan lama dalam proses system informasi

kependudukan dengan manual yang membutuhkan waktu lama yang

berpindah ke teknologi informasi yang cepat,tepat dan akurat dalam

pelayanannya.

b. Meningkatkan efektifitas dalam pengolahan data agar dapat menghasilkan

informasi yang dibutuhkan dengan lengkap serta dapat dihasilkan setiap

saat jika diperlukan.

c. MeAmudahkan mencari data penduduk dengan cepat dan tepat.

d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga yang membutuhkan.

e. Kemudahan pengguna sistem dalam menyediakan laporan – laporan yang

bermutu serta memenuhi kebutuhan manajemen.

f. Dokumen-dokumen keluaran yang dihasilkan lebih berkualitas dan

informatif.

g. Dokumentasi dan pengarsipan seluruh database yang biasanya lebih dari

satu lemari sekarang dimungkinkan hanya disimpan dari satu flasdisk atau

CD sehingga tidak memerlukan tempat yang terlalu luas dan memudahkan

pendokumentasian dan pencarian data untuk mendapatkan informasi yang

diperlukan.
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1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian berikut

ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, ruang

lingkup/batasan masalah,metode penelitian, tujuan

penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan penjelasan tentang Konsep Sistem

Informasi, Analisa dan Perancangan sistem Berorientasi

obyek dengan UML, konsep manjemen proyek, system

infomasi Kependudukan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rincian tentang :Metode dalam

pengambangan peranagkat lunak, Alat bantu

pengambangan sistem.

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan secara rinci tentang Analisa dan

perancangan sistem, tinjauan organisasi, tugas da

wewenang, analisa proses, activity diagram, analisa

keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, package

diagram, use case diagram, deskripsi use case, dan

rancangan basis data
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BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari

pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis

yang kiranya bermanfaat.


