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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang 

Kebutuhan informasi menjadi semakin kompleks dan beragam dalam 

mendapatkan informasi terbukti dengan pesatnya perkembangan teknologi 

informasi saat ini. Masyarakat memerlukan akses secara cepat dan mudah untuk 

memperoleh informasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, 

banyak instansi dan masyarakat maju yang telah memanfaatkan teknologi 

informasi untuk memperoleh informasi. Salah satu perkembangan teknologi yang 

telah berkembang dengan pesat yaitu teknologi Internet termasuk di dalamnya 

adalah perkembangan Android. Dengan menggunakan Internet, kendala ruang dan 

waktu dapat diminimalisasi. Artinya informasi dapat diakses kapanpun dan 

dimanapun dalam hitungan detik. Informasi yang dibutuhkan masyarakat pada 

saat ini, salah satunya adalah Android. Teknologi Android merupakan suatu 

teknologi yang sangat berkembang. Android merupakan bentuk yang dapat 

menggambarkan tentang informasi suatu daerah, seperti halnya kelurahan 

jerambah gantung. Kelurahan jerambah gantung merupakan kelurahan yang 

termasuk didalam daerah Ibukota provinsi Bangka Belitung yaitu Pangkalpinang, 

yang pada saat ini sedang berusaha untuk berkembang menjadi sebuah kota yang 

lebih maju dan lebih baik. Banyak hal dan banyak informasi yang mungkin harus 

kita ketahui dan kita butuhkan dari kelurahan jerambah gantung. 

Dalam hal ini kelurahan jerambah gantung ingin memberi kemudahan 

pelayanan kepada masyarakat ataupun instansi untuk bisa mengetahui data 

penduduk yang ada dikelurahan jerambah gantung. Maka dari itu kelurahan 

jerambah gantung ingin membuat suatu aplikasi pendataan penduduk berbasis 

android yang khusus untuk warga kelurahan jerambah gantung yang mana 

aplikasi ini dapat dikembangkan lagi pada kelurahan lainnya.   

Aplikasi pendataan penduduk berbasis android pada  kelurahan jerambah 

gantung merupakan aplikasi yang mana digunakan untuk mempermudah suatu 
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masyarakat ataupun instansi terkait yang ingin melakukan pendataan penduduk 

khususnya pada warga kelurahan jerambah gantung yang lebih cepat dan efektif 

dari pada langsung terjun kelapangan yang membutuhkan waktu yang lama. Oleh 

karna itu dengan adanya aplikasi pendataan penduduk pada  kelurahan jerambah 

gantung dapat lebih mempermudah dan mempercepat untuk melakukan pendataan 

penduduk. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan dari paragraph - paragraf 

diatas, penting sekali adanya aplikasi ini dalam rangka untuk melakukan 

pendataan penduduk pada kelurahan jerambah gantung, sesuai dengan judul yang 

diambil penulis yaitu “Aplikasi Pendataan Penduduk Pada Kelurahan Jerambah 

Gantung Berbasis Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dihadapi kelurahan jerambah gantung saat ini 

yaitu; 

a. Fasilitas yang ada masih manual serta kurangnya fasilitas layanan informasi 

pada kelurahan jerambah gantung dalam melayani masyarakat ataupun 

instansi terkait dalam melakukan pengambilan dan pendataan penduduk 

seperti mendata setiap kepala keluarga misalnya nama, alamat, tempat 

tanggal lahir, jenis kelamin dan agama pada kelurahan jerambah gantung. 

b. Butuh waktu yang lama yang sering terlambat bagi pihak kelurahan mencari 

dokumen dengan banyaknya kepala keluarga yang terdaftar di kelurahan 

jerambah gantung. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada Aplikasi Pendataan Penduduk berbasis Android ini, permasalahan 

yang dibahas hanya sebatas informasi pendataan kepala keluarga seperti nama, 

alamat, tempat/tanggal lahir,  jenis kelamin dan agama khususnya warga 

kelurahan jerambah gantung 
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1.4 Maksud dan Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan masalah sebelumnya telah dikemukakan, 

tujuan penulis antara lain : 

a. Diterapkan Aplikasi Pendataan Penduduk Berbasis Android pada kelurahan 

jerambah gantung untuk memberi kemudahan kepada masyarakat ataupun 

instansi terkait dalam melakukan pengambilan dan pendataan penduduk. 

b. Meningkatkan kinerja dikarenakan waktu yang digunakan lebih cepat dalam 

pengolahan, serta minimal pengeluaran biaya yang harus dikeluarkan oleh 

masyarakat ataupun instansi terkait dalam melakukan pengambilan dan 

pendataan penduduk. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa penelitian, dengan penjelasan 

sebagai berikut : 

1.5.1 Perencanaan  

a. Laporan Perencanaan Sistem 

Mengenal laporan perencanaan sistem pemodelan proyek sendiri secara 

umum adalah aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu dan teknik untuk 

mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar 

stakeholder – client dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan 

proyek, sebagaimana akan dijelaskan dan diuraikan secara mendetail pada 

Bab III. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

1) Studi Literatur 

Penulisan skripsi ini juga tidak hanya diambil dari beberapa buku 

tetapi juga ada beberapa bahan atau materi yang dibutuhkan yang 

diambil dari internet yang berkaitan dengan tulisan skripsi ini. 

 

1.5.2 Analisa 

a. Mengidentifikasi penyebab masalah 

Ada beberapa penyebab dari permasalahan ini adalah sebagai berikut : 
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1) Keterbatasan fasilitas yang ada masih manual serta kurangnya fasilitas 

layanan informasi kelurahan jerambah gantung dalam melayani 

masyarakat ataupun instansi terkait dalam melakukan pengambilan 

dan pendataan penduduk seperti mendata setiap kepala keluarga 

misalnya nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan agama  

pada kelurahan jerambah gantung. 

2) Butuh waktu yang lama yang sering terlambat bagi pihak kelurahan 

mencari dokumen dengan banyaknya kepala keluarga yang terdaftar di 

kelurahan jerambah gantung. 

3) Beberapa hal pembahasan secara mendetail terdapat pada Bab IV 

b. Menentukan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal menulis skripsi ini 

merupakan jenis penelitian terapan dengan model pengembangan 

perangkat lunak berbasis waterfall. 

c. Menganalisis Kelemahan Sistem Berjalan 

Analisis kelemahan sistem berjalan pada penelitian ini meliputi beberapa 

hal, diantaranya tenaga kerja yang ada di internal kelurahan dalam hal 

pendataan penduduk, informasi yang di dapat dalam melakukan pendataan 

penduduk masih bersifat manual sehingga memakan waktu yang cukup 

lama dan biaya.  

d. Menyelesaikan Masalah 

Penyelesaian masalah merupakan solusi atau cara untuk menangani 

masalah yang terjadi pada kelemahan sistem yang berjalan saat ini. Hal ini 

akan dijelaskan secara rinci pada bab empat. 

e. Analisa Kebutuhan Sistem 

Pada analisa selanjutnya yaitu analisa kebutuhan sistem akan di jabarkan 

beberapa kebutuhan yang wajib dan harus ada dalam pengerjaan penilitian 

ini. 

Kebutuhan sistem ini sendiri harus memberikan manfaat yang bisa 

membantu mengatasi masalah pada penelitian yang sedang berlangsung. 

Kebutuhan dasar dalam pengerjaan proyek ini meliputi perangkat keras, 
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serta perangkat lunak sebagai media untuk pengerjaannya proyek tersebut. 

Dalam hal perangkat lunak dan perangkat keras. Berikut di jelaskan lebih 

terperinci mengenai hal-hal tersebut: 

1) Analisa Perangkat Keras 

Secara umum setiap mengerjakan penelitian seperti halnya pembuatan 

aplikasi akan diperlukan hardware sebagai media dasar dalam 

pengerjaannya. Aplikasi ini memerlukan komputer atau laptop dan 

handphone sebagai media utama, maka dari itu menjadi kebutuhan untuk 

perangkat keras dalam penelitian ini. Penjelasan terperinci akan dijelaskan 

pada bab empat selanjutnya. 

2) Analisa Perangkat Lunak 

Sama halnya dengan analisa perangkat keras, dalam penelitian ini juga 

akan dipaparkan tentang kebutuhan perangkat lunak. Disini dapat 

diperhatikan bahwa pembuatan aplikasi ini membutuhkan pihak ketiga 

dalam realisasi pembuatannya. Beberapa perangkat lunak yang diperlukan 

pada penelitian ini adalah Eclipse IDE atau ADT Bundle, Photoshop. Agar 

penelitian ini dapat memberikan solusi dan manfaat yang terlihat, maka 

dari itu akan dijelaskan secara menyeluruh dengan media tabel pada bab 

empat selanjutnya. 

 

1.5.3 Perancangan 

a. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem bertujuan untuk menggambarkan sejumlah proses 

terstruktur pada aplikasi yang akan dikembangkan berdasarkan aliran 

proses yang terjadi. Perancangan sistem  aplikasi ini mengacu pada dengan  

atau perancangan aplikasi dengan menggunakan diagram usecase ,dan 

activity diagram. 

Adapun gambaran yang dihasilkan dari analisis yang dilakukan akan 

dibahas pada bab empat ( IV ) selanjutnya.  
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b. Perancangan Interface  

Perancangan sistem bertujuan menggambarkan sejumlah proses terstruktur 

pada aplikasi yang akan dikembangkan berdasarkan aliran proses yang 

terjadi. Perancangan sistem aplikasi ini mengacu pada pemodelan atau 

perancangan aplikasi dengan menggunakan diagram usecase dan activity 

diagram. 

Adapun gambaran yang dihasilkan dari analisis yang dilakukan akan 

dibahas pada bab empat( IV ) selanjutnya. 

 

1.5.4 Implementasi 

a. Instalasi Perangkat Lunak  

Pembahasan mengenai penjelasan instalasi pada saat proses instalasi pada 

saat proses instalasi aplikasi pada media elektronik yang dimaksud penulis 

yaitu smartphone maupun gadget yang berbasis operation system (OS) 

android. 

b. Pengujian. 

Dimana pada tahap pengujian ini sangatlah penting dikarena ini 

merupakan akhir dari pembuatan aplikasi tersebut, apakah aplikasi ini 

berjalan dengan baik atau tidak. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk menghasilkan laporan penelitian skripsi yang baik sekaligus 

memperjelas tentang Aplikasi ini, maka sistematika penulisan laporan penelitian 

skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) Bab, di mana uraian singkat mengenai isi tiap 

bab adalah sebagai berikut : 

 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang perancangan 

laporan penelitian skripsi, gambar umum 

permasalahan yang dihadapi, tujuan yang ingin di 
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capai, lingkup permasalahan, serta metode 

perancangan dan sistematika. 

 

BAB II    : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang 

berkaitan dengan pembuatan aplikasi ini, mulai dari 

teori yang bersifat umum sampai teori yang 

membahas tentang perangkat lunak yang digunakan 

untuk membuat Aplikasi Pendataan Penduduk 

Berbasis Android. 

 

BAB  III : PEMODELAN PROYEK 

Bab ini berisi mengenai isi dari PEP (Project 

Execution Plan) sepertiObjective Proyek, 

Identifikasi Stakeholder, Identifikasi Deliveriables, 

Penjadwalan Proyek, RAB (Rencana Anggaran 

Biaya) dan  Struktur Tim Proyek. 

 

BAB IV    : ANALISA DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisikan rincian dari definisi dan 

analisis masalah yang ada dan penyelesaiannya, 

juga akan dijabarkan tentang rancangan interface 

beserta hasil implementasinya. 

 

BAB V     : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 


