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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi informasi, telah memungkinkan pengembangan sistem 

informasi yang semakin handal. Informasi merupakan salah satu sumber daya 

penting dalam menajemen modern. Banyak keputusan strategis bergantung 

kepada informasi. Penataan informasi yang dilakukan secara teratur, jelas, tepat 

dan cepat serta dapat disajikan dalam aplikasi dan laporan tentunya sangat 

mendukung kelancaran kegiatan operasional pemerintah desa. Dengan 

memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah desa bisa berinteraksi dan 

bertukar informasi dengan warga, sehingga mampu memperlancar jalannya 

pemerintah desa didalam memberikan pelayanan dan informasi kepada 

masyarakat. 

Kantor Desa Benteng merupakan pusat pelayanan di Desa banteng kota 

kecamatan Tempilang, menjadi central segala kegiatan yang ada di Desa, baik itu 

di bidang Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembangunan ataupun Pembinaan semua 

berpusat di Kantor Desa. Keberadaan, kondisi dan pelayanan dari sebuah kantor 

Desa bisa mencerminkan dari identitas Desa itu sendiri, bahkan tidak jarang 

masyarakat melihat pelayanan untuk menentukan nilai sebuah Desa secara 

keseluruhan. Suatu instansi membutuhkan sistem informasi yang mendukung 

instansi pemerintah untuk dapat meningkatkaan efesiensi dan efektifitas kerja 

untuk meningkatkan kependudukan beserta laporanya kepada instansi yang lebih 

tinggi yaitu kecamatan, maka diperlukan langkah-langkah pengembangan sistem 

kependudukan. 

Sitem berjalan pada kantor Desa Benteng masih bersifat manual yaitu 

dengan mengunakan Perangkat Pengolah Kata dan ada pula yang sebagian data 

masih mengunakan buku besar, sehingga pemrosesan data tidak efisien, yang 

mengakibatkan sulit mengelola data, kesulitan pencarian data buku. Hal ini juga 

menyebabkan menurunnya efektifitas pelayanan masyarakat. 
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Pengembangan ini akan memanfaatkan teknologi informasi yang akan 

membantu kependudukan di desa terutama pada proses pembuatan laporan, kartu 

keluarga (KK), surat pindah-datang, surat kematian, surat kelahiran, surat 

keterangan domisili, surat keterangan pindah jiwa, dan surat keterangan tidak 

mampu. Sehingga dalam waktu yang singkat pembuatan laporan pendataan 

penduduk dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi, dapat 

memberikan laporan secara cepat dan tepat dan dapat meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan diatas pengimplentasikan Teknologi Informasi 

Kependudukan secara optimal saat ini sangat diperlukan di Kantor Desa Benteng 

Kota untuk pelayanan penduduk. Karena sebagian besar pekerjaan di hadapkan 

pada data penduduk yang menuntut kinerja yang efisien, akurat sehingga mudah 

dalam pembaharuan data. Oleh karena itu penulis membuat penelitian yang 

berjudul “SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

BERBASIS WEB (STUDI KASUS KANTOR DESA BENTENG KOTA 

KECAMATAN TEMPILANG)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah yang dapat 

diambil dari penelitian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis 

Web (Studi Kasus Kantor Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang), adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat dan mengembangkan sistem informasi pendataan 

penduduk di Kantor Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang berbasis 

website ? 

2. Bagaimana memberikan laporan-laporan pendataan penduduk secara cepat 

dan akurat ? 

3. Bagaimana merancangan dan membangun sistem informasi pendataan 

penduduk di Kantor Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang berbasis 

website dengan menggunakan model RAD ? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Agar penelitian tidak menyimpang dari topik yang diambil. Batasan masalah 

yang dibuat pada penelitian ini adalah :  

1. Sistem yang di rancang hanya untuk mengenai pendataan penduduk dalam 

proses pembuatan laporan, kartu keluarga (KK), surat pindah-datang, surat 

kematian, surat kelahiran, surat keterangan domisili, surat keterangan pindah 

jiwa, dan surat keterangan tidak mampu. 

2. Sistem yang di bangun hanya  untuk di kantor desa banteng kota kecamatan 

tempilang. 

3. Sistem informasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman web. 

4. Sistem informasi ini menggunakan dengan framework Bootstrap. 

5. Database yang digunakan dalam perancangan aplikasi sistem ini 

menggunakan MySQL. 

6. Editor yang digunakan adalah Sublime 3. 

7. Tidak membahas tentang keamanan (security) didalam sistem yang dibuat. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun Tujuan dan Manfaat penelitian berdasarkan latar belakang dan 

batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Membuat dan merancang sistem informasi untuk merubah proses pengolahan 

data kependudukan menjadi berbasis website sehingga dapat digunakan untuk 

membantu kantor desa banteng kota kecamatan tempilang. 

2. Dengan menggunakan teknologi komputer diharapkan proses pengolahan data 

menjadi lebih mudah, pencarian informasi data dan laporan lebih cepat, efektif 

dan akurat. 

3. Memberikan informasi yang lebih efektif dan akurat dengan sistem 

terkomputerisasi 

4. Memberikan pengetahuan tentang sistem layanan informasi terkomputerisasi 

di bandingkan dengan secara manual. 

 

 



 

 

4 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok 

skripsi ini, penulisan membaginya dalam bab-bab yang terdiri dari sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

  

BAB ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan maslah, metode penelitian, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

  

BAB ini berisi Konsep dasar sistem, Konsep dasar 

informasi, Konsep dasar sistem informasi, Sistem 

informasi pengelolaan, analisa dan perancangan sistem 

dengan metodologi berorientasi objek, perangkat lunak 

yang digunakan, teori pendukung, analisa berorientasi 

objek, use case diagram, activity diagram, sequence 

diagram, package diagram, perancangan berorientasi 

objek, Sublime, XAMPP, SQL. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisi model pengembangan sistem (model 

RAD), metode pengembangan sistem berorientasi objek 

serta tools pengembangan sistem (UML) yang 

digunakan. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

  BAB ini berisi tentang tinjauan organisasi, uraian 

prosesdur, analisa proses (Activity Diagram), analisa 

keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, 

package diagram, use case diagram, dan deskripsi use 

case. Sedangkan rancangan sistem berisi tentang class 

diagram, Entitiy Relationship Diagram (ERD), dan 

spesifikasi basis data. Rancangan antar muka yang 

terdiri dari rancangan keluaran, rancangan masukan, 
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rancangan dialog layar dan sequence diagram. 

BAB V  PENUTUP 

  BAB ini kesimpulan dari hasil analisa dan perancangan 

sistem serta saran yang dapat dilakukan untuk 

menghasilkan sistem yang cepat, tepat, akurat dan 

optimal dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik. 

 

 

 

 

  


