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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Di zaman modern ini dengan perkembangan teknologi informasi berkembang 

setiap waktunya, membuat semua segala bidang memanfaatkan teknologi 

informasi termasuk dalam bidang instansi pemerintahan kelurahan. Dengan 

menggunakan teknologi informasi memudahkan para pegawai di Kantor desa 

untuk melakukan pengolahan data secara efektif dan efisien.  

Menggunakan teknologi informasi tidak perlu lagi memproses pengolahan 

data kependudukan, kelahiran, kematian, penduduk pindah, penduduk datang, 

pendataan KK, dan pendataan warga dengan cara menulis secara manual. 

Sehingga pegawai yang mengelola lebih efisien dan efektif dalam bekerja. Data 

kependudukan, kelahiran, kematian, penduduk pindah, penduduk datang, 

pendataan kk, dan pendataan warga yang di simpan akan aman, menghemat 

tempat penyimpanan sehingga dokumen tidak bertumpukan dan memudahkan 

pegawai dalam mencari data kependudukan, kelahiran, kematian, penduduk 

pindah, penduduk datang, pendataan kk, dan pendataan warga. 

Desa delas adalah sebuah desa yang berada di wilayah kecamatan AirGegas, 

Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, kantor ini dipimpin oleh 

seorang kepala desa yang bernama bapak Sukarto, 

Pegawai di Kantor desa memproses pengolahan data kependudukan, 

kelahiran, kematian, penduduk pindah, penduduk datang, pendataan KK, dan 

pendataan warga dengan cara menulis secara manual di kertas berbentuk formulir, 

kemudian pegawai menyimpan data kependudukan, kelahiran, kematian, 

penduduk pindah, penduduk datang, pendataan kk, dan pendataan warga laporan 

dengan menggunakan Software Microsoft Excel setelah di simpan, kemudian 

laporan akan berbentuk print out sebuah kertas dan laporan tersebut akan di 

simpan dalam sebuah map penyimpanan laporan, Sehingga sulit untuk mencari 

data kependudukan, banyaknya waktu yang diperlukan untuk mencari data 

kependudukan Untuk menghadapi masalah tersebut, maka diperlukan suatu sistem 
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yang dapat mengelola berbagai informasi yang terkait dengan administrasi 

kependudukan. Model Waterfall merupakan metode yang sering digunakan oleh 

penganalisa sistem pada umumnya. Berdasarkan kendala yang telah dijelaskan 

maka laporan ini mengajukan judul “Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan Berbasis Website Dengan Menggunakan Model Waterfall. 

Studi Kasus : Kantor Kepala Desa Delas” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan 

masalah dapat dirumuskan antara lain:  

1. Bagaimana membuat sistem informasi berbasis website untuk mempermudah 

dalam membantu pegawai untuk melakukan pengolahan data kependudukan, 

kelahiran, kematian, penduduk pindah, penduduk datang, pendataan kk, dan 

proses pendataan warga?  

2. Bagaimana menerapkan sistem berbasis website di kantor desa untuk 

meningkatkan keefektifitas pekerjaan pegawai administrasi kependudukan 

bertambah cepat?  

3. Bagaimana cara mengimplementasikan sistem informasi berbasis website 

agar dapat digunakan dengan baik di Kantor desa tersebut?  

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut Dalam pengolahan 

data penduduk sistem berbasis website ini hanya mencangkup pengolahan : 

1. Proses pendataan warga 

2. Proses pendataan KK  

3. Pembuatan surat keterangan kelahiran 

4. Pembuatan surat keterangan kematian 

5. Pembuatan surat keterangan pindah keluar 

6. Pembuatan surat keterangan pindah datang 

7. Laporan Kelahiran 
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8. Laporan Kematian 

9. Laporan Pindah datang 

10. Laporan Pindah Keluar 

1.4 Tujuan  Dan Manfaat Penulisan  

Dalam perancangan sistem informasi berbasis website ini untuk bertujuan:  

1. Memudahkan bagian administrasi kependudukan dalam melakukan 

pengolahan data penduduk, kelahiran, kematian, penduduk pindah, penduduk 

datang, proses pendataan kk, dan proses pendataan warga 

2. Membantu bagian administrasi kependudukan dalam melakukan pencarian 

data penduduk jika sewaktu – waktu dibutuhkan.  

3. Untuk mempercepat bagian administrasi kependudukan dalam bekerja saat 

melakukan pembuatan laporan penduduk untuk tiap bulannya, serta untuk 

meningkatkan keefektifitasan waktu bekerja pegawai kelurahan.  

4. Untuk membantu pegawai agar lebih mudah mengakses data yang diperlukan 

tanpa harus membutuhkan banyak waktu  

5. Menangani permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan pada 

Kantor Desa Delas 

Dalam perancangan sistem berbasis website ini diharapkan dapat 

menghasilkan manfaat antara lain: 

1. Bagi Masyarakat  

Sistem informasi berbasis website ini di buat agar penduduk yang akan 

melakukan pembuatan data kependudukan tidak perlu lagi menunggu waktu 

yang lama untuk mengantri untuk mendapatkan pelayanan.  

2. Bagi Kantor Kepala Desa  

Pembuatan administrasi kependudukan berbasis website ini diharapkan untuk 

mempermudahkan pegawai dalam melakukan pelayanan kependudukan agar 

lebih cepat, akurat dan efisien serta untuk menjadikan kantor kepala desa ini 

lebih baik lagi dalam menjalankan pekerjaan. 
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3. Bagi Penulis 

Manfaat yang di dapatkan dalam perancangan ini diharapkan dapat 

menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pembuatan 

sistem informasi administrasi kependudukan berbasis website. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Uraian singkat mengenai struktur penulisan pada masing-masing bab adalah 

sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Membahas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika 

Penulisan 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Membahas teori tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori yang 

mendukung judul seperti Defenisi Sistem, Informasi, Defenisi 

Desa, Kelahiran, Kematian, Perpindahan dan Pengertian Analisa 

dan Perancangan Berorientasi Objek, dengan UML.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas tentang Metode Penelitian, dan Tools Pengembangan 

Sistem seperti Model Waterfall, UML, dan Rancangaan 

Berorientasi Objek atau Web 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang Analisa Proses Bisnis, Analisa Keluaran, 

Analisa Masukan, Identifikasi Kebutuhan, Use Case Diagram, 

Deskripsi Use Case, Rancangan Basis Data, Rancangan Layar 

Program 
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BAB V  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 


