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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1. Latar belakang  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan tempat pelayanan 

umum milik pemerintah yang berfungsi sebagai pendataan kependudukan dan 

pencatatan sipil di kabupaten bangka, adapun tugasnya pencetakan kartu keluarga, 

KTP, akta kelahiran, Akta Kematian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

kependudukan. Untuk mendukung kinerja dan tuntutan masyarakat maka dibutuhkan 

perangkat pendukung yang maksimal untuk hasil yang optimal. Dan dalam beberapa 

hal manusia membutuhkan sesuatu untuk membantunya agar bisa berbagi data dan 

sumber daya dengan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini maka dibangunlah 

rancangan jaringan baik secara kabel maupun nirkabel yang dapat menghubungkan 

antar satu computer dengan computer lainnya. 

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang beralamatkan di Jln.Ahmad 

Yani (JalurII) Sungailiat, Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil merancang bangun sebuah Local Area Network, agar para staf 

atau pegawai dapat melakukan  sharing data dan sumber daya antar computer pada 

wilayah jangkauan tertentu. 

 LAN  dibangun agar setiap  data dapat dishare lebih mudah  tidak harus 

menggunakan media penyimpanan seperti flashdisk untuk pertukaran data, yang 

harus mengunakan perangkat tambahan tersebut untuk terkoneksi dengan komputer 

lainnya. Dimana jaringan ini dapat menghubungkan  anatar komputer dengan lebih 

mudah. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat judul dalam 

laporan ini adalah  “RANCANG BANGUN LOCAL AREA NETWORK (LAN) 

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 

BANGKA”.  

 

2. Tujuan penulisan  

Sebagai bentuk laporan dari Pelaksanaan kuliah praktek yang telah dilaksanakan, 

sedangkan infrastruktur LAN bertujuan untuk; 

1. Sebagai solusi terkait masalah yang ada dengan merancang infrastruktur 

jaringan yang menghubungkan antara komputer setiap gedung di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka . 

2. Infrastruktur jaringan ini dapat dimanfaatkan khususnya dalam penggunaan 

pertukaran data yang ada dilingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Bangka. 

3. Sebagai persyaratan untuk memenuhi salah satu persyaratan agar dapat 

menyusun KKP. 

 

3. 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 Pendudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Bangka yang menjadi lokasi/tempat Kuliah 

Praktek penulis. 

2. Rancangan jaringan ini difokuskan pada Rancangan Infrastruktur LAN 

yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

3. Penggambaran jaringan yang akan dirancang antara lain Local Area 

Network (LAN)  pada Dukcapil Kabupaten Bangka 
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4. Metoda penelitian  

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; 

a. Pengumpulan Data 

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. 

1.) 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. 

 

2.) 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 Perangkat Lunak 

Metodologi yang digunakan dalam perancangan infrastruktur pada sistem 

informasi administrasi kependudukan 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 
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5. 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 ORGANISASI 

Bab ini membahas tentang sejarah instansi tempat penelitian laporan yang 

mencakup kelebihan dan kekurangan system yang ada. Hasil akhirnya menjadi 

acuan dalam penelitian dan perancangan laporan. 

 

BAB III INFRASTRUKTUR 

Bab ini membahas infrastruktur fisik misalkan menjelaskan perangkat keras dan 

perangkat lunak serta media yang dipakai di tempat penelitian 

 

BAB IV STUDI KASUS 

Bab ini berisi tentang perancangan sistem yang akan dibuat setelah melakukan 

analisa sebelumnya. Perancangan LAN ini antara lain; rancangan LAN dan 

rancangan struktur LAN. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran 


