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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengalami banyak 

perubahan yang sangat pesat, seiring dengan tuntutan kebutuhan manusia yang 

semakin hari semakin banyak dan beragam. Keterlibatan komputer dalam 

berbagai bidang kerja manusia juga sangat mempengaruhi orientasi pemikiran 

para pengguna komputer. Salah satu bidang yang terambah adalah bidang yang 

bergerak pada pelayanan masyarakat salah satunya yaitu Kantor Kelurahan. 

Kantor Kelurahan merupakan suatu instansi yang melakukan pendataan 

penduduk seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat 

Kelahiran, Surat Kematian, dan Surat Keterangan Pindah serta instansi yang 

merekap masyarakat miskin yang ada di kelurahan tersebut. Oleh sebab itu data-

data tersebut harus diolah dengan baik. Dengan demikian kita dapat mengetahui 

informasi-informasi tentang data kependudukan pada suatu kelurahan. Dimana 

dalam hal melakukan pengolahan data penduduk sering terjadi kesalahan. Hal ini 

dikarenakan sistem pengolahan data yang dilakukan di kelurahan batu intan ini 

masih menggunakan sistem secara manual. Suatu instansi tentunya membutuhkan 

suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan instansi pemerintah yang akan 

sangat membantu sebuah manajemen instansi pemerintah baik dalam menciptakan 

efisiensi dan efektifitas kerja instansi pemerintah itu sendiri. Untuk dapat 

meningkatkan pendataan penduduk beserta laporannya kepada instansi yang lebih 

tinggi yaitu kecamatan, maka diperlukan langkah-langkah pengembangan dari 

sistem pendataan yang sudah berjalan. 

Berdasarkan penelitian, sistem yang sudah berjalan pada Kantor Kelurahan 

Batu Intan tersebut masih bersifat manual yaitu dengan menggunakan Microsoft 

Excel dan Microsoft Word dan ada pula yang sebagian data masih tersimpan 

dalam buku yang memang ada sebelumnya. 
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Pengembangan ini akan memanfaatkan sistem informasi yang akan 

membantu pendataan penduduk di kelurahan terutama pada proses pendataan 

masyarakat miskin dan juga data pembuatan KTP, pencatatan pendaftaran 

permohonan Kartu Keluarga (KK), pencatatan data pindah penduduk, data 

kelahiran, dan data kematian yang memerlukan kecermatan dan ketelitian tinggi. 

Sehingga dalam waktu yang singkat pembuatan laporan pendataan penduduk 

tersebut diatas dapat menimimalkan kesalahan dan terlambatnya mendata 

penduduk yang seharusnya sudah masuk ke kecamatan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengembangkan sebuah sistem 

informasi yang dapat membantu dan mempermudah pegawai dalam membuat 

laporan secara akurat dan efektif. Sehingga penulis mengangkat judul tentang 

“Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pendataan Penduduk Pada 

Kelurahan Batu Intan Pangkalpinang Dengan Metodologi Berorientasi 

Objek”. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud yang dari penyusunan sistem informasi ini adalah : 

a. Memberikan informasi yang lebih efektif dan akurat secara terkomputerisasi. 

b. Memberikan pengetahuan tentang sistem informasi terkomputerisasi 

dibandingkan dengan secara manual. 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Menganalisa dan merancang sistem informasi pendataan penduduk pada 

Kantor Lurah Batu Intan sehingga dapat memberikan informasi secara akurat 

dan relative lebih cepat. 

b. Mengembangkan sistem informasi yang telah berjalan sebelumnya secara 

manual menjadi sistem terkomputerisasi agar lebih efektif dan efisien. 

c. Membuat sebuah aplikasi baru tentang pendataan kependudukan untuk 

mempermudah pelayanan dalam proses pembuatan dan pendataan 

kependudukan pada Kantor Lurah Batu Intan. 
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1.3 Metodologi Penelitian 

Pada dasarnya, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan maksud tertentu. Cara ilmiah berarti penelitian tersebut 

berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu bersifat rasional, empiris dan sistematis. 

Bersifat rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara 

yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti 

cara-cara yang dilakukan dapat diamati secara langsung oleh indera manusia. 

Sedangkan sistematis berarti proses yang dilakukan dalam penelitian tersebut 

menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 

a. Pengumpulan Data 

1) Observasi  

Merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati secara langsung dan mencatat secara sistematis hal-hal yang 

dibutuhkan. 

2) Wawancara 

Merupakan proses tanya jawab secara langsung kepada responden secara 

lisan atau tatap muka, serta mendengarkan secara langsung informasi atau 

keterangan yang diperlukan. 

3) Kepustakaan 

Dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku 

dan bahan-bahan pelengkap lainnya yang sesuai dengan permasalahan 

dalam penulisan skripsi ini. 

 

b. Analisa Sistem 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa yang 

dikerjakan oleh sistem yang ada. 

2) Menspesifikasi sistem, yaitu menspesifikasi masukan yang digunakan, 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan. 
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Adapun tahap-tahap dalam analisa sistem antara lain : 

1) Activity Diagram 

Menggambarkan alur kerja dalam sebuah proses bisnis dan urutan 

aktivitas dalam suatu proses. 

2) Class Diagram 

Class Diagram merupakan kumpulan objek-objek yang mempunyai atribut 

dan metode yang sama. Class Diagram digunakan untuk membantu dalam 

visualisasi struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan hubungan antar kelas 

(inheritance, aggregation, and association) dan penjelasan detail tiap 

kelas (method/function/behavior dan atribut/property/data). 

3) Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem jika 

dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor. Use 

case dibuat berdasarkan keperluan actor, merupakan “apa” yang 

dikerjakan sistem, Bukan “bagaimana” sistem mengerjakannya. Use case 

diagram juga merupakan deskripsi fungsi sistem yang akan 

dikembangkan. 

4) Use Case Description 

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai Use Case Diagram. 

 

c. Rancangan 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. 

1) Class Diagram 

Class Diagram digunakan untuk memodelkan static structure dari sistem 

informasi. 

2) Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity relationship diagram digunakan untuk menganalisa data dan 

menggambarkan hubungan antara data yang ada dalam diagram arus data. 
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Komponen-komponen ERD adalah Entitas, Relasi, Atribut dan 

Cardinality. 

3) 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. 

4) Tabel 

Tabel merupakan hasil transformasi Logical Record Structure ke Relasi. 

Tiap satu LRS akan menjadi satu tabel. Nama LRS dapat menjadi nama 

tabel. Tiap satu atribut akan menjadi satu kolom dan nama atribut akan 

menjadi nama kolom. 

5) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada 

pada model konseptual secara detail. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas analisa dan perancangan 

sistem informasi pendataan penduduk dengan menggunakan Visual Basic.Net dan 

Microsoft Access yang dibatasi pada pendataan penduduk dalam pembuatan KTP, 

KK, Surat Kelahiran, Surat Kematian dan pembuatan laporan berdasarkan periode 

tertentu. Pada penelitian ini tidak membahas mengenai proses pembuatan surat 

permohonan perkawinan, pembangunan dan permasyarakatan. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok 

skripsi ini, penulis membaginya dalam bab-bab yang terdiri dari : 
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BAB I  :   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum isi skripsi yang meliputi 

latar belakang, perumusan masalah, tujuan, metodologi 

perangkat lunak, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

 

BAB II :   LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi 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 stakeholder, identifikasi 

deliverable, penjadwalan proyek (yang berisi : Work 

Breakdown structure dan jadwal proyek) dan RAB (Rencana 

Anggaran Proyek). 

BAB IV :   ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan membahas mengenai analisa dan perancangan 

sistem serta sekilas tentang sejarah mulai berdirinya instansi 

tempat riset, struktur organisasinya dan aktivitas-aktivitas yang 

berjalan pada instansi tersebut. 

 

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. 

 

 


