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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini telah mengalami 

perubahan yang cukup pesat. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya 

perusahaan atau instansi pemerintah maupun swasta tidak lepas dari pengaruh 

teknologi dalam kegiatannya terutama teknologi komputer untuk membuat suatu 

pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. 

Pengolahan data dengan komputer akan menghasilkan informasi yang lebih 

cepat dan akurat. Sebuah instansi pemerintah tentunya juga mempunyai data yang 

banyak untuk diolah. Hal ini akan sangat sulit jika pengolahan datanya masih 

dilakukan secara manual. Kantor Lurah Selindung adalah salah satu instansi 

pemerintah di Pangkalpinang yang masih menggunakan sistem manual untuk 

melayani administrasi kependudukan seperti : surat permohonan KK, surat 

keterangan kelahiran, surat keterangan kematian  dan lain-lain. 

Informasi kependudukan merupakan salah satu faktor yang utama dalam 

pemerintahan di Kelurahan karena dengan informasi kependudukan ini maka 

dapat memudahkan dan mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat. 

Sistem informasi kependudukan berbasis web menjadi pilihan tepat sebagai 

penunjang untuk mengerjakan administrasi kependudukan. Sistem informasi 

kependudukan berbasis web adalah suatu sistem pengolahan data, pencarian, 

penyimpanan dan penyajian informasi yang mempunyai keunggulan kecepatan, 

keakuratan dan daya tampung data yang besar. Dengan adanya sistem informasi 

kependudukan berbasis web dapat menjadi alat rekam data kependudukan, 

pencarian dan penyaji informasi-informasi yang akurat dan up to date untuk 

membantu membangun Kantor Kelurahan Selindung. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

dalam merancang sistem informasi ini mengambil judul “ANALISA DAN 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN BERBASIS 

WEB. STUDI KASUS : KANTOR KELURAHAN SELINDUNG”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, adapun yang  menjadi 

rumusan masalahnya yaitu : 

a. Bagaimana menganalisa sistem informasi kependudukan yang sedang 

berjalan pada Kantor Lurah Selindung? 

b. Bagaimana mengidentifikasi masalah yang ditimbulkan dari sistem berjalan 

tersebut? 

c. Bagaimana merancang suatu sistem informasi kependudukan berbasis web 

untuk membantu menyelesaikan masalah yang timbul dari sistem berjalan 

tersebut? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan ini serta tujuan yang ingin 

dicapai, adapun batasan masalah yang akan dibahas pada Sistem Informasi 

Kependudukan Berbasis Web di Kantor Lurah Selindung antara lain: 

a. Perancangan sistem ini dibuat hanya untuk Kelurahan Selindung,  

Pangkalpinang. 

b. Input data meliputi : Proses Pendataan Penduduk, Surat Permohonan 

Pembuatan KK, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, 

Surat Keterangan Pindah Keluar dan Surat Keterangan Pindah Datang. 

c. Sistem ini hanya membahas data penduduk Warga Negara Indonesia (WNI). 

d. Rancangan sistem informasi yang dilakukan menggunakan program 

Macromedia Dreamwaver 8 dan menggunakan database XAMPP. 
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1.4. Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan dari Penulisan ini adalah : 

a. Dengan adanya  sistem baru yang berbasis web maka masalah yang timbul  

pada sistem lama yang masih manual dapat diatasi dengan baik. 

b. Mempermudah pencarian dan pembuatan data sehingga pekerjaan menjadi 

lebih efektif dan efisien. 

c. Kerangkapan data yang terjadi pada sistem yang lama dapat diatasi dengan 

menggunakan database yang baik. 

 

1.5. Metodologi Penelitian  

Metode penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan informasi-

informasi atau data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun skripsi 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Metode Pengumpulan Data 

1) Observasi  

Meninjau dan mengunjungi langsung ke Kantor Lurah selindung untuk 

mengetahui secara keseluruhan tentang masalah yang akan dibahas. 

2) Wawancara  

Wawancara langsung dengan kepala lurah dan bagian kependudukan untuk 

mengetahui informasi lebih lanjut dari informai yang dibutuhkan untuk 

menyusun penelitian ini. 

3) Studi Kepustakaan 

Mengumpulkan dan melengkapi data-data yang diperlukan melalui buku-

buku referensi di perpustakaan. 

 

b. Analisa Sistem  

       Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan analisa 

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

pengembangan sistem yang hasil akhirnya didapat sistem yang object oriented 

yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. Kegiatan yang dilakukan pada 

tahap ini adalah : 
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1) Menganalisa data yang sudah ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa 

yang dikerjakan sistem. 

2) Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang digunakan, 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan . 

Adapun tahapan-tahapan pada analisa antara lain : 

a) Activity Diagram  

Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau work flow 

sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas didalam suatu proses. 

b) Use Case Diagram 

digunakan untuk menggambarkan interaksi antar user dengan sistem. 

c) Use Case Description 

Usecase Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai Usecase diagram dan sistem yang diusulkan. 

 

c. Rancangan Sistem  

       Tahapan perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada sehingga menghasilkan model baru 

yang akan diusulkan dengan disertai rancang database dan spesifikasi program. 

Alat-alat yang digunakan dalam tahap analisa sistem adalah sebagai berikut : 

1) LRS (Logical Record Struktur) 

 LRS terdiri link-link diantara tipe record. Link ini menunjukkan arah dari satu 

tipe record lainnya. 

2) Conceptual Data Record Model 

 Conceptual Data Record Model menunjukkan konsep-konsep, penggabungan 

antara konsep-konsep dan atribut-atribut dari sebuah model data. 

3) Spesifikasi Basis Data 

 Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada 

model konseptual secara detail. 
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4) Sequence Diagram 

 Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar obyek didalam dan sekitar 

sistem (termasuk pengguna, display dan sebagainya) berupa message yang 

digambarkan terhadap waktu. 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan ini menggambarkan uraian-uraian singkat pada bab per 

bab dari keseluruhan bab. 

 

BAB I     PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, maksud dan tujuan, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam 

mendukung judul skripsi dan  mendasari pembahasan secara detail. 

 

BAB III   PENGELOLAAN PROYEK 

Pada bab ini berisi antara lain : PEP (Project Execution Plan) yang 

berisi identifikasi stakeholders, identifikasi deliverables, penjadwalan 

proyek (yang berisi : estimasi waktu pelaksanaan, work breakdown 

structure, gantt chart dan struktur aktivitas), RAB (Rencana Anggaran 

Biaya), RAM (Responsible assignment Matrix),  skema struktur proyek, 

analisa resiko (project risk) dan meeting plan. 

 

BAB IV   ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi struktur organisasi, analisis masalah sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, rancangan basis 

data dan rancangan antar muka. 
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BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan 

dalam pembuatan web, serta saran yang diusulkan untuk pengembangan 

lebih lanjut agar tercapainya hasil yang lebih baik dan perawatan 

terhadap sistem agar dapat terus digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


