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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 
 

1. Latar belakang  
Teknologi merupakan satu kebutuhan primer saat ini bagi semua elemen masyarakat 

dan semua jenis pekerjaan. Dengan adanya teknologi akan sangat mempermudah 
pekerjaan yang akan diselesaikan, kemajuan teknologi pun dituntut untuk memberikan 
berbagai kemudahan dan kreatifitas yang tinggi mengingat teknologi menjadi satu hal 
pokok yang akan digunakan oleh manusia. Teknologi yang dibahas kali ini adalah 
teknologi jaringan dan sistem informasi, dimana kedua teknologi ini jika digabungkan 
akan menjadi teknologi yang sangat berguna bagi masyarakat. 

  
Administrasi kependudukan menjadi satu kebutuhan utama dalam pemerintahan, 

dari hasil administrasi ini akan diketahui berapa jumlah penduduk di suatu daerah, lebih 
rinci lagi akan dijelaskan  perkemabangan penduduk mulai dari kelahiran, kematian, 
datang dan perginya penduduk dari suatu wilayah. Fungsi inilah yang akan digunakan 
banyak pihak mulai dari melihat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di suatu 
daerah sampai dengan penduduk yang akan mengikuti pemilhan umum. Kondisi Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung sendiri tidak seperti Provinsi besar semisal Jakarta. Bangka 
Belitung masih dalam tahap proses pembangungan khususnya di Kabupaten Bangka. 

 
Kabupaten Bangka memiliki 8 kecamatan yang memiliki sistem informasi administrasi 

kependudukan sendiri, artinya tidak ada integrasi data antar satu kecamatan dengan 
kecamatan lainnya juga koneksi dengan Kabupaten sebagai pusat distrik pemerintahan. 
Karena tidak adanya integrasi data antar sesama kecamatan khususnya dengan 
Kabupaten, menyebabkan data yang masuk atau ketika rekapitulasi data sering 
bermasalah. Permasalahan yang munculpun bervariatif mulai dari data ganda, data tidak 
sampai ke server, bahkan penduduk yang tidak terdata. 

 
Untuk itulah dibutuhkan sebuah infrastruktur jaringan khususnya dalam pengelolaan 

Sistem informasi administrasi kependudukan di Kabupaten bangka, infrastruktur jaringan 
ini akan menghubungkan antar seluruh kecamatan dengan kabupaten.  Arus data, 
database data akan ada di satu pusat data yaitu di tingkat Kabupten sehingga 
pengontrolan arus data dan integritaas juga integrasi data dapat menjadi lebih valid dari 
system yang dikembangkan sebelumnya. Ini dapat meningkatkan pelayanan bagi 
masyarakat khususnya dalam penyelesaian berkas kependudukan contohnya seperti, 
pendataan E-KTP, Kartu Keluarga, Pencatatan Kelahiran, Pencatatan Kematian dan lain-
lain. 
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2. Masalah  
Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bangka telah 

menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pengolahan 
data kependudukan. System ini telah menyebar di seluruh kecamatan yang ada di 
Kabupaten Bangka. Namun permasalahan yang saat ini terjadi adalah tidak adanya 
jaringan antara Kabupaten dengan Kecamatan yang ada sehingga menimbulkan beberapa 
masalah antara lain :  
1. Sinkronisasi data tidak terjadi antar satu kecamatan dengan data yang akan diolah 

oleh Kabupaten yang menjadi pusat data 
2. Setiap kecamatan mengerjakan data secara offline yang menyebabkan pelaporan 

data dilakukan secara manual ke tingkat Kabupaten, Hal ini menyebabkan tidak 
adanya integritas data, sering terdapat data ganda, dan data tersebut cenderung 
menjadi tidak valid 

3. Beberapa data agregat penduduk seperti, kematian, kelahiran, penduduk datang dan 
pergi tidak terdata dengan baik. 

 

3. Tujuan penulisan  
Sebagai bentuk laporan dari Pelaksanaan kuliah praktek yang telah dilaksanakan, 

adapun perancangan infrastruktur jaringan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
berbasis WAN bertujuan untuk; 

1. Sebagai solusi terkait masalah yang ada dengan merancang infrastruktur jaringan 
yang menghubungkan antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Bangka dengan beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka.  

2. Infrastruktur jaringan ini dapat dimanfaatkan khususnya dalam penggunaan Sistem 
Informasi Kependudukan (SIAK) yang ada di Kabupaten Bangka. 

3. Dengan adanya jaringan ini diharapkan administrasi Sistem Informasi Kependudukan 
di Kabupaten  Bangka dapat terkontrol dengan baik yang menjadikan Dinas 
Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka sebagai server utama. 

 
 
4. Batasan Permasalahan  

Pembahasan dalam infrastruktur Jaringan sangatlah luas, Dalam laporan ini akan 
difokuskan pada beberapa topik permasalahan antara lain; 
1. Rancangan jaringan ini akan dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bangka yang menjadi lokasi/tempat Kuliah Praktek penulis. 
2. Penelitian ini  hanya membahas  analisa berikut rancangan infrastruktur jaringan 

yang berbasis Wide Area Network (WAN) antara Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil kabupaten Bangka dengan kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka 

3. Rancangan jaringan ini difokuskan pada pengelolaan data yang ada pada Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah tersebar di seluruh 
Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka. 

4. Penggambaran jaringan yang akan dirancang antara lain Wide Area Network (WAN) 
pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan antar Kecamatan dan Kabupaten 
pada Dukcapil Kabupaten Bangka 



 

3 
 

5. Penggunaan Intranet khususnya VPN IP (Virtual Private Network Internet Protocol) 
antar Kecamatan dan Kabupaten. 

6. Penggunaan Teknologi V-Sat sebagai alternatif di Kecamatan yang tidak memiliki line 
telpon. 

 
5. Metode penelitian  

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; 
a. Pengumpulan Data 

1) Observasi  
Yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pengumpulan 

data dengan melakukan pengenalan terhadap objek penelitian yaitu meliputi 
lingkungan kerja, aktifitas bekerja dan bahan kajian.  
 

2) Wawancara  
Yaitu dilakukan dengan orang yang memiliki wewenang dan tanggung 

jawab dibidang-bidang yang diperlukan sehingga informasi tentang Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan dapat diterima dan mendapatkan data 
yang akurat dan  tepat. 
 

3) Studi Literatur 
Yaitu dilakukan untuk mendasari pemikiran dari bahan yang diperoleh 

didapatkan dengan membaca atau mempelajari  literatur yang berhubungan 
dengan Perancangan Infrastruktur pada Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan ini. 

 
b. Pengembangan Perancangan 

Metodologi yang digunakan dalam Rancangan jaringan infrastruktur berbasis 
Wide Area Network (WAN) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Bangka ini yaitu model prototype. Dengan pendekatan ini Konsumen dan Tim  
pengembang dapat mengklarifikasi kebutuhan dan interpretasi mereka. Model 
prototype ini dibangun berdasarkan pada kebutuhan dan pemahaman secara umum 
dan didasarkan atas “Kebutuhan Prioritas“. 
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Gambar 1.1 Metodologi Penelitian Prorotype 

 
 
 

6. Sistematika Penulisan 
Dalam proses penulisan laporan kuliah praktek ini dilakukan dalam beberapa 

tahapan, diharapkan agar permasalahan yang diangkat dapat dimengerti dan dipahami 
secara keseluruhan. Oleh karena itu laporan ini dibuat dalam bentuk Bab-bab yang 
menerangkan dengan lebih terperinci hasil penelitian. Inti pokok yang terdapat dalam 
penulisan ini adalah sebagai berikut : 
 

BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini berisi hal-hal umum yang menjadi landasan kerja dan sebagai arah tujuan dari 
penulisan, yang berfungsi sebagai pengantar bagi para pembaca untuk mengetahui hal 
apa yang akan dibahas secara keseluruhan. 
 

BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas tentang landasan teoritis yang digunakan dalam melakukan penulisan. 
Sumber-sumber teori ini dijadikan acuan dan panduan dalam melakukan penulisan 
laporan. 
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BAB III ORGANISASI 
Bab ini membahas tentang sejarah, struktur organisasi, tugas dan wewenang organisasi, 
arsitektur teknologi informasi organisasi dan diagram activity yang ada pada organisasi. 
yang menjadi acuan dalam penelitian dan perancangan laporan. 

 
BAB IV PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang perancangan jaringan yang akan dibuat setelah melakukan analisa 
sebelumnya. Perancangan jaringan ini antara lain; Analisis kebutuhan infrastruktur, 
konfigurasi WAN, konfigurasi server, diagram akctivity dan Analisis layanan provider. 
 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang Kesimpulan yang didapat dari laporan Kuliah Praktek yang sudah 
dilakukan, berikut saran yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
sebagai objek terkait hasil dari Kuliah Praktek di tempat tersebut.  


