
 
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini dunia telah mengenal suatu teknologi yang dinamakan internet. 

Dengan internet ini semua orang dapat berkomunikasi dengan orang lain yang 

berada di berbagai belahan dunia. Melalui media ini, mereka dapat memperoleh 

dan menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan kapan saja dan dimana 

saja. Dengan jaringan yang global, internet dapat diakses 24 jam sehari 7 hari 

seminggu. Begitu memerlukan informasi tertentu, kita hanya perlu mengakses 

internet dan dalam sekejap kita dapat memperoleh informasi apapun yang kita 

butuhkan. Dapat dibayangkan betapa besarnya peranan media internet ini dalam 

kehidupan kita. Saat ini internet tidak hanya digunakan manusia dalam mencari 

informasi saja, mereka juga menggunakan media internet untuk melakukan bisnis 

dengan membangun sebuah web site. 

Sebelum mengenal media internet, manusia dalam mencari informasi 

cukup banyak memakan biaya dan waktu yang sangat lama. Terutama dalam 

kegiatan pengumpulan dan pencarian data yang semuanya masih mengandalkan 

media kertas, mereka harus mencetak ribuan brosur, pamflet, katalog, dan media 

lainnya. Teknik distribusi seperti ini membutuhkan biaya dan waktu yang tidak 

sedikit. Pengguna pun menjadi tidak leluasa dalam mendapatkan informasi produk 

dan layanan terbaik yang disediakan karena aktivitas mereka dalam mengakses 

informasi dibatasi oleh ruang dan waktu. 

Kini dengan hadirnya internet, kita dapat melakukan kegiatan lebih 

mudah. Kita dapat menampilkan berbagai informasi dan layanan yang kita 

sediakan. Bahkan kita dapat meng-update informasi yang kita tampilkan kapan 

saja, tanpa perlu menghabiskan banyak biaya. 

Kantor Kelurahan Bukit Betung merupakan sebuah instansi pemerintah 

yang berfungsi untuk memberikan berbagai layanan untuk menjawab kebutuhan 

sarana dan prasarana telekomunikasi dan teknologi informasi dalam aktivitas 



 
 
 
 

pelayanan untuk masyarakat, dimana saat ini pengolahan data kependudukannya 

dilakukan secara manual sehingga memperlambat kinerja pada instansi tersebut. 

Media penyimpanan data kependudukannya pun masih menggunakan dokumen-

dokumen sehingga rentan kehilangan atau kerusakan data, sering terjadi 

pengulangan data kependudukan dikarenakan tidak adanya pendataan yang telah 

tersistem. Kurangnya pengembangan terhadap sistem informasi kependudukan 

guna mengelola dan menyajikan informasi serta laporan-laporan sesuai dengan 

kebutuhan pada Kantor Kelurahan Bukit Betung mempunyai optimalisasi proses 

kerja di desa tersebut. 

Untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan tersebut, maka Kantor 

Kelurahan Bukit Betung memerlukan pengembangan suatu sistem yang 

memberikan informasi tentang jasa, pelayanan, dan infrastruktur desa agar 

memudahkan para masyarkat untuk memperoleh informasi data kependudukan. 

Dari sistem yang akan dirancang dapat membantu kantor  kepala desa dalam 

mengembangkan visi, misi, kepada masyarakat di wilyah tersebut. Untuk 

mencapai tujuan diatas, maka penulis bertujuan untuk membuat sistem 

administrasi kependudukan yang terkomputerisasi dengan mengambil judul 

“Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

Berbasis Web di Kantor Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

beberapa perumusan masalah, diantaranya : 

a. Bagaimana cara merancang aplikasi sistem administrasi kependudukan 

berbasis web pada Kantor Kelurahan Bukit Betung Kecamatan sungailiat. 

b. Kesulitan dalam melakukan mencari dokumen-dokumen sehingga rentan 

kehilangan atau kerusakan data, sering terjadi pengulangan data 

kependudukan. 

c. Keterlambatan dalam penerimaan informasi tentang jasa, pelayanan, dan 

infrastruktur lurah.  

 



 
 
 
 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari maksud yang ingin 

disampaikan, maka Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai 

berikut : 

a. Pendataan Kartu Keluarga 

b. Permohonan Pembuatan Kartu Keluarga 

c. Surat Keterangan Pindah Keluar 

d. Surat Keterangan Pindah Datang 

e. Surat Keterangan Kelahiran 

f. Surat Keterangan Kematian 

g. Pembuatan laporan Pindah Keluar 

h. Pembuatan laporan Pindah Datang 

i. Pembuatan laporan Kelahiran 

j. Pembuatan laporan Kematian 

 

1.4 Metode penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, metologi sangat diperlukan sebagai 

pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama 

pengembangan sistem ini. Pada penulisan sekripsi ini adalah sebagai brikut : 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data  

a. Penelitian Lapangan 

Pengumpulan data untuk keperluan riset dari Kantor Kelurahan Bukit 

Betung sebagai acuan dalam melakukan sistem informasi yang akan 

penulis bangun.  

b. Penelitian Kepustakaan (Studi Literatur) 

Dalam hal ini pengumpulan data serta keterangan-keterangan dapat 

dilakukan dengan membaca serta mempelajari buku-buku ataupun literatur 

pelajaran yang didapatakan diperkuliahan ataupun umum, serta sumber 

informasi lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 

 

 



 
 
 
 

c. Wawancara 

Pengumpulan data dengan mewawancari bapak lurah serta sekretaris 

kelurahan ini digunakan untuk menyakinkan bahwa data yang diperoleh 

benar-benar dari sumber yang kompeten. 

 

1.4.2 Analisa Sistem 

Analisa sistem adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

megumpulkan dan menginterprestasikan fakta, permasalahan dan penggunaan 

informasi yang telah direkomendasikan untuk memperbaiki sistem. 

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan analisa 

object oriented. Pendekatan object oriented dilengkapi degan alat-alat teknik 

pengembangan sistem yang hasil akhirnya akan didapat sistem yang object 

oriented yang dapat didefinisikan degan baik dan jelas. Kegiataan yang dilakukan 

pada tahap ini adalah : 

a. Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa yang 

 dikerjakan sistem yang ada. 

b.  Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang 

 digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang 

 dihasilkan. 

Adapun tahapan – tahapan pada analisa sistem antara lain : 

1) Activity Diagram 

 Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau  

workflow sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas didalam suatu 

proses. 

2) Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem yang 

jika dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau 

actor. 

3) Use Case Description 

 Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

 mengenai use case diagram. 



 
 
 
 

1.4.3 Perancangan 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. 

Alat bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah : 

a. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan 

antara data store yang ada dalam diagram arus data. 

b. Tranformasi ERD ke LRS 

Tranformasi ERD ke LRS merupakan sebuah model sistem yang 

digambarkan dari sebuah ERD yang mengikuti pola pemodelan ke LRS. 

c. Logical Record Structure (LRS) 

Logical Record Structure berasal dari setiap entity yang diubah kedalam 

bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak dan atribut 

berada didalam kotak. 

d. Tranformasi LRS ke Relasi/Tabel 

Tranformasi LRS ke Relasi/Tabel digunakan untuk mendefinisikan dan 

mengilustrasikan model konseptual secara terperinci dengan adanya 

primary key dan foreign key. 

e. Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi Basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada 

pada  model konseptual secara detail. 

f. Rancangan Dokumen Keluaran 

Rancangan Dokumen Keluaran merupakan informasi yang akan dihasilkan 

dari keluaran sistem yang akan dirancang. 

g. Rancangan Dokumen Masukan 

Rancangan Dokumen Masukan merupakan informas yang akan dihasilkan 

dari masukan sistem yang akan dirancang. 

 

 

 



 
 
 
 

h. Rancangan Layar Program 

Rancangan Layar Program merupakan bentuk tampilan sistem layar 

komputer sebagai antar muka dengan pemakai yang akan dihasilkan dari 

sistem yang dirancang. 

i. Sequence Diagram 

Sequence Diagram merupakan diagram yang secara khusus bergantungan 

dengan use case diagram dengan memperlihatkan yang terjadi tahap demi 

tahap untuk menghasilkan sesuatu dalam use case tersebut. 

j. Class Diagram 

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan kelompok objek-objek 

dengan atribut (prroperty), prilaku (operation) dan relasi yang sama. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari analisa dan perancangan sistem informasi administrasi 

penduduk ini yaitu : 

a. Untuk membuat program berbasis Web sebagai media penunjang 

pekerjaan pada Kantor Kelurahan Bukit Betung. 

b. Untuk mempermudah pencarian informasi penduduk pada Kelurahan 

Bukit Betung. 

c. Mempermudah sistem kerja pegawai dalam proses administrasi Penduduk, 

serta meberikan informasi yang lebih efektif dengan sistem berbasis Web. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk memberi gambaran umum mengenai 

penelitian yang dilakukan dan kejelasan mengenai penulisan hasil penelitian. 

Skripsi ini  ditulis dengan sistematika penulisan berikut: 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengei latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, metodologi penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian,serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diterangkan secara singkat mengenai konsep 

perancangan website, dan membahas tentang teori-teori yang 

digunakan penulis untuk menganalisa dan merancang website 

Kelurahan Bukit Betung. 

. 

BAB III PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini berisi tentang PEP(Project Execution Plan) yang berisi 

objective proyrk, identifikasi stackholders, identifikasi 

deliverables, penjadwalan proyek ( yang berisi : work breakdown 

structure, milestone, jadwal proyek), RAB (Rencana Anggaran 

Biaya), struktur Tim Proyek berupa table RAM (Responsible 

Assignment Matrix) dan skema atau diagram struktur, analisa 

resiko (project risk),dan meeting plan. 

 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang tinjauan organisasi, uraian prosedur, analisa 

proses, analisa keluaran sistem yang berjalan, analisa masukan 

sistem berjalan, identifikasi kebutuhan, use case diagram, 

rancangan basis data, rancangan antar muka dan class diagram. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan 

pada bab sebelumnya dan saran-saran dari penulisan. 

 

 


