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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berkembangnya zaman di era sekarang mengharuskan semua 

aktivitas memiliki tingkat kecepatan dan keakuratan yang lebih tinggi karena 

hampir semua aktivitas dikerjakan secara otomatis atau yang lebih kita kenal 

secara terkomputerisasi. Seperti penyampaian informasi memiliki peran yang 

sangat penting bagi setiap perusahaan ataupun instansi-instansi pemerintah, 

terutama pada instansi pemerintah yang mempunyai rutinitas terhadap pengolahan 

data yang ada di instansi tersebut.  Apabila pengolahan data tersebut masih 

dikerjakan dengan cara lama atau manual sudah tidak efektif lagi karena data yang 

harus diolah tidaklah sedikit. Untuk itu diperlukan suatu alat bantu yang berupa 

suatu aplikasi yang lebih mendukung dan lebih baik dari sebelumnya agar hasil 

yang dicapai lebih maksimal.  

 Aplikasi adalah komponen yang berguna melakukan pengolahan data 

maupun kegiatan-kegiatan seperti pembuatan dokumen atau pengolahan data. 

Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, 

komponen yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain 

dan terpadu. Informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diolah atau 

diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. 

Ketergantungan manusia akan informasi semakin bertambah, begitu juga dengan 

perkembangan dunia informasi yang semakin maju, sangat diperlukan sekali 

adanya suatu sistem informasi baru yang telah terkomputerisasi. Untuk definisi 

Sistem informasi adalah sistem yang dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, 

memperoses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan 

tertentu. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem informasi terdiri atas input (data, 

instruksi) dan output (laporan, kalkulasi)". Sedangkan data merupakan kenyataan 

yang menggambarkan suatu kejadian serta merupakan suatu kesatuan yang nyata 

dan merupakan bentuk yang masih mentah sehingga perlu diolah lebih lanjut 
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melalui suatu model untuk menghasilkan informasi. Penduduk ialah mereka yang 

menetap dan berdomisili dalam suatu negara baik yang sudah menjadi warga 

negara maupun yang belum/ warga negara asing yang secara sah diakui oleh 

negara dengan memiliki identitas yang jelas. Desa Jeruk merupakan suatu desa 

yang terletak di Jalan Koba Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka 

Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

  Ada satu instansi yang bergerak dibidang pemerintahan yang saat ini 

semua aktivitas dikerjakan masih cara lama yaitu Kantor Desa Jeruk seperti 

proses pengolahan data penduduk, pembuatan kartu keluarga, KTP-el, surat 

keterangan pindah keluar, surat keterangan pindah datang, surat keterangan 

kematian dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang ada di Kantor Desa Jeruk 

yang berhubungan dengan pengolahan data kependudukan. Dari beberapa proses 

kegiatan tersebut proses yang dilakukan masih sangat lamban, penyimpanan data 

penduduk yang banyak dan kesulitan untuk mencari kembali data yang 

dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan sangat lama dan data yang dihasilkan belum 

memenuhi target desa saat ini dikarenakan semua proses yang dilakukan masih 

tergolong manual dan membutuhkan banyak tenaga kerja dan waktu yang lama 

juga untuk melakukan proses tersebut. Dalam hal ini warga mengalami kesulitan 

dan merasa seolah-olah dipersulit oleh para pekerja di Kantor Desa Jeruk ketika 

ingin membuatnya.  

Dari masalah diatas disebabkan karena di Kantor Desa Jeruk masih 

menggunakan cara lama atau manual maka Kantor desa Jeruk perlu membutuhkan 

suatu sistem informasi baru yang praktis dan lebih mendominan dibandingkan 

yang lama yang ada di Kantor Desa Jeruk. Maka penulis merancang Sistem 

Informasi untuk memecahkan permasalahan tersebut sebagai bahan skripsi dengan 

judul “APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA 

PENDUDUK DI KANTOR DESA JERUK BERBASIS DESKTOP”, sebagai 

suatu inisiatif baru agar semua kegiatan yang dilakukan di Kantor Desa Jeruk 

lebih baik dengan hasil yang maksimal. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sistem informasi pengolahan data penduduk yang ada di Kantor Desa 

Jeruk yang dilakukan mengalami beberapa masalah dan masih banyak kelemahan 

serta kekurangan. Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa rumusan permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang suatu sistem informasi baru yang lebih terarah dan 

lebih mendominan di Kantor Desa Jeruk yang terkomputerisasi tentang 

pengolahan data penduduk dalam proses pembuatan Formulir permohonan 

KK, Formulir permohonan KTP-el, Pengisian SK- Pindah datang, SK-pindah 

keluar,  SK-Kelahiran, SK-Kematian, dan SK-Domisili warga yang ingin 

menetap di Desa Jeruk ?. 

b. Bagaimana mengontrol semua data baik data masukan maupun data keluaran 

dalam proses pengolahan data penduduk agar proses pencarian kembali data 

yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan mudah, cepat  serta datanya valid?. 

c. Bagaimana merancang suatu sistem informasi yang memudahkan semua 

pihak dalam proses pelayanan pengolahan data penduduk yang ada di Kantor 

Desa Jeruk? 

d. Bagaimana mempercepat waktu dalam proses pembuatan laporan data 

kependudukan Desa Jeruk secara akurat dan  efisien untuk diserahkan kepada 

Kepala Desa?. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mengurangi dan kelebihan informasi pembahasan masalah yang 

dilakukan jelas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis 

membatasi masalah/ruang lingkup masalah penelitian yang mencakup sebagai 

berikut: 

a. Sistem informasi yang dibuat hanya meliputi pembuatan Formulir 

permohonan KK, Formulir permohonan KTP-el, pengisian SK- Pindah 

datang, SK-pindah keluar,  SK-Kelahiran, SK-Kematian, SK-Domisili, 

Laporan penduduk, Laporan Kelahiran, Laporan kematian, Laporan Pindah 

Datang, Laporan Pindah Keluar. 
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b. Sistem hanya untuk pengolahan data WNI tidak untuk WNA. 

c. Untuk pembuatan database nya menggunakanm Microsoft Office Acces 2007 

untuk mendukung sistem informasi pengolahan data penduduk yang akan 

dibuat di Kantor Desa Jeruk. 

d. Untuk membuat aplikasi pemrograman dengan menggunakan Vb.net 2008 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai 

pedoman serta arahan agar tidak menyimpang tentang bagaimana dan apa saja 

yang harus dilakukan selama pengembangan sistem informasi yang akan 

dirancang di Kantor Desa Jeruk. Untuk itu  pada penulisan skripsi ini penulis 

menggunakan: 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Observasi 

Proses pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek penelitian atau tempat riset, dengan mengamati semua 

aktivitas mengenai proses bisnis yang sedang berjalan dengan mencatat dan 

meminta hal-hal penting yang berhubungan dengan judul laporan skripsi 

sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat seperti dokumen-dokumen. 

b. Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi dan wawancara secara 

langsung atau tanya jawab dengan pihak-pihak terkait mengenai hal-hal apa 

saja yang dilakukan di Kantor Desa Jeruk yang berhubungan dengan 

pengolahan data kependudukan. 

c. Dokumen  

Pengumpulan data dengan mempelajari semua dokumen yang terkait dengan 

penelitian tentang sistem informasi pengolahan data penduduk. 

d. Studi Pustaka 
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Pengumpulan data dengan cara dibantu buku-buku (perpustakaan, buku 

pegangan yang tersedia maupun media internet) 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 

Suatu penguraian dari sistem informasi yang secara utuh kedalam bagian-

bagian komponennya dengan maksud untuk mendefinisikan sistem, mengevaluasi 

permasalahan yang ada dan penggunaan informasi yang direkomendasikan untuk 

memperbaiki sistem yang sedang berjalan. Ada beberapa tahap dalam metode 

analisa sistem pembuatan penelitian ini, antara lain : 

a. Survei atas sistem yang sedang berjalan seperti mengenai proses bisnis, 

activity diagram(gambaran untuk memodelkan aliran kerja). 

b. Analisis terhadap temuan survei seperti analisa keluaran dan analisa masukan. 

c. Identifikasi kebutuhan informasi, usulan atau perbaikan dari sistem yang 

sedang berjalan. 

d. Use case diagram, sebagai penjelasan guna sistem dilihat dari pandangan 

orang yang berada diluar sistem atau actor. 

e. Deskripsi use case, sebagai penjelasan secara rinci terhadap use case 

diagram. 

 

1.4.3 Metode Perancangan Sistem 

Untuk memudahkan dalam pembuatan sistem mengenai rancangan sistem  

yang nantinya akan dibuat dengan mengikuti beberapa tahap yang harus 

dilakukan. Dibawah ini beberapa metode perancangan dengan Unified Modeling 

Language  : 

a. Merancang sistem baru sesuai dengan identifikasi kebutuhan 

b. Merancang basis data dengan Entity Relationship Diagram menggunakan 

ms.visio 2007 

c. Merancang spesifikasi proses sesuai dengan LRS yang telah dibuat. 
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d. Merancang dokumen masukan dan dokumen keluaran sesuai sistem usulan 

yang dilihat dari use case diagram. 

e. Merancang tampilan antar muka sistem baru tersebut menggunakan ms.visio 

2007 

f. Merancang aplikasi pemrograman dengan menggunakan vb.net 2008 

 

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 : 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari perancangan sistem informasi pengolahan data 

penduduk ini adalah : 

a. Proses pencatatan dan pengolahan data penduduk di Kantor Desa Jeruk 

diharapkan memiliki tingkat kecepatan yang tinggi dan akurat. 

b. Proses pencarian data di Kantor Desa Jeruk ketika dibutuhkan  lebih mudah 

ditemukan karena disimpan didatabase yang telah tersimpan berdasarkan 

kode masing-masing. 

c. Mengenai arsip yang dihasilkan dari proses pengolahan data penduduk 

berupa file sehingga sangat mudah untuk diperbaharui setiap terjadi 

perubahan data ketika menginginkan perubahan data. 

d. Untuk pembuatan laporan yang dihasilkan lebih tepat waktu, akurat yang 

sesuai dengan data masukan dan keluaran serta relevan bagi penerima 

informasi. 

e. Menjadikan Kantor Desa Jeruk lebih unggul dibandingkan dengan Kantor 

Desa lainnya karena sistem yang digunakan sudah terkomputerisasi serta 

memberikan solusi yang lebih baik dari yang sebelumnya.  
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1.5.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari perancangan sistem informasi pengolahan data 

penduduk ini adalah : 

a. Kantor Desa Jeruk / Instansi 

Sistem baru ini diharapkan dapat mempermudah pihak instansi dalam 

memberikan pelayanan kepada penduduk yang lebih cepat waktu, akurat, 

efisien, dan memberikan hasil yang maksimal  serta memberikan keunggulan 

tersendiri bagi Kantor Desa Jeruk dibandingkan dengan Kantor Desa lainnya 

yang ada di Bangka Tengah. 

b. Penulis 

Manfaat yang dapat diambil dari perancangan sistem yang baru ini 

diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis, ilmu pengetahuan yang 

lebih mendalam dari sebelumnya khususnya mengenai perancangan sistem 

pengolahan data penduduk. Dengan begini penulis lebih mengetahui tingkat 

kelebihan dan kekurangan dari sistem baru. 

c. Masyarakat 

Diharapkan dengan adanya sistem yang baru ini semua penduduk yang ingin 

membuat sesuatu yang dibutuhkan di Kantor Desa Jeruk dapat dengan mudah 

di dapat, lebih cepat tidak menunggu lama serta sesuai dengan yang diminta. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Uraian singkat mengenai struktur penulisan pada masing-masing bab 

adalah sebagai berikut: 

BAB I 

 

 

 

 

BAB II 

 

 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Metodologi Penelitian, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini memaparka teori-teori tentang pengertian sistem dengan 

secara rinci, pengertian informasi dengan secara rinci, pengertian desa, 
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BAB III 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

 

 

 

 

pengertian penduduk, analisa dan perancangan sistem berorientasi 

objek dengan UML dijelaskan secara rinci, konsep manajemen 

proyek, PEP, RAB, struktur tim proyek, rational rose, microsoft visio 

2007, microsoft office project, microsoft office access, visual basic 

2008. 

 

PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini berisi 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), Stuktur 

Tim Proyek berupa tabel RAM (Responsible Assignment Matrix) dan 

skema/diagram struktur, analisa resiko (project risk) dan meeting plan. 

 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tinjauan organisasi, struktur organisasi, jabaran tugas 

dan wewenang, wnalisa proses bisnis (activity diagram), analisa 

keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, use case diagram, 

deskripsi use case,  sedangkan rancangan  sistem berisis tentang entity 

relationship diagram (ERD), transformasi ERD ke LRS ,logical 

record structure (LRS) dan spesifikasi basis datanya, sedangkan untuk  

rancangan antar muka terdiri rancangan keluaran, rancangan masukan, 

rancangan dialog layar dan yang lainnya ada sequence diagram dan 

class diagram. 

 

PENUTUP 

Mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan 

perancangan sistem, serta saran-saran untuk pengembangan 

selanjutnya, agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan di masa yang 

akan datang 


