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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

Sistem informasi pencatatan kependudukan merupakan sistem yang 

mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerintahan dan pembanguanan 

penyelenggaran data kependudukan yang diarahkan pada pemenuhan hak dari 

setiap warga negara. Pada dasarnya teknologi Informasi dikembangkan untuk 

mempermudah masyarakat pada umunya untuk mendapatkan informasi yang layak 

untuk dikonsumsi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan dapat 

membantu dalam pekerjaan, pemrosesan/pengolahan data – data penting serta 

pelayanan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. 

Perolehan data kependudukan di kelurahan ketapang masih tergantung pada 

data hasil sensus dan survei atau data pencatatan yang diperoleh secara periodik. 

Sejalan dengan dengan arah penyelengaraan pendataan kependudukan maka 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub pilar kependudukan perlu 

ditata dengan sebaik-baiknya, agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan 

pemerintah dan pembangunan, dimana pengelolahan data penduduk merupakan 

tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dalam pelaksanaannya di awali dari 

Rt/Rw/Kelurahan Dan Kecamatan selaku ujung tombak pendataan penduduk 

Sistem Informasi kependudukan telah banyak dikembangkan oleh pemerintah 

untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat, salah satunya media yang 

banyak dimanfaatkan oleh pemerintah adalah media teknologi informasi. 

 Proses pendistribusian data yang sedang berjalan saat ini sering mendapat 

kendala karena belum adanya suatu aplikasi yang dapat menyimpan data dari 

penduduk ke kekelurahan yang menyebabkan proses penyimpanan data laporan 

bulanan dari kantor kelurahan tidak akurat. Berdasarkan dari masalah diatas, maka 

dibutuhkan sebuah Sistem informasi pengolahan data penduduk yang dapat 

menjembatani proses distribusi data dari kelurahan sehingga memberikan 

kemudahan dan efisiensi. Kantor Lurah yang terletak di Jl. Laksamana malahayati 
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kelurahan pangkalbalam ini membutuhkan sebuah sistem aplikasi yang berguna 

untuk mengatur  atau membantu pencatatan kependudukan.  

Masalah yang ditimbulkan yang terkait dengan penggunaan sistem yang akan 

dibuat agar dapat membantu mempercepat proses pencatatan kependudukan. 

Dengan demikian sistem dapat meningkatkan kinerja maka penelitian ini berjudul 

“SISTEM INFORMASI PENCATATAN KEPENDUDUKAN BERBASIS 

WEB PADA KANTOR LURAH KETAPANG” 

 1.2  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang ada maka dapat 

dibuat rumusan masalah sebagai berikut : 

1.Bagaimana analisa dan perancangan sistem informasi pencatatan kependudukan 

berbasis web pada kantor lurah ketapang dapat terjamin keamanan datanya. 

2.Bagaimana dapat menghasilkan suatu sistem aplikasi yang mempunyai 

ketersediaan data dan performasi yang tinggi, secara cepat dan efektif. 

3.Bagaimana agar cara proses pencariaan pencatatan data kependudukan lebih 

cepat ditemukan. 

1.3 BATASAN MASALAH 

Adapun batasan masalah yang dibahas dalam laporan ini meliputi : 

1. Menggunakan data – data yang telah di peroleh dari kantor lurah ketapang. 

2. Rancanga sistem informasi yang akan dilakukan mengunakan sistem aplikasi 

berbasis web, dibangun dengan bahasa PHP dan DataBase MY-SQL. 

3. Hanya membahas tentang pencatatan kependudukan  di kantor lurah ketapang, 

meliputi proses formulir permohonan KK, formulir permohonan pindah datang, 

formulir pindah keluar, surat keterangan kelahiran dan surat keterangan 

kematian. 
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1.4 MANFAAT DAN TUJUAN PENELITIAN  

1.4.1 TUJUAN PENELITIAN 

   Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah pada sistem informasi 

pencatatan kependudukan di kantor lurah ketapang adalah sebgai berikut : 

1.Menganalisis dan merancang sebuah sistem informasi pencatatan kependudukan 

yang dapat memudahkan untuk melakukan pendataan. 

2.Merancang sebuah sistem informasi pencatatan kependudukan yang dapat 

menyimpan data dengan aman sehingga resiko kehilkangan data sangatlah kecil. 

3.Mampu mengelolah dan memproses data kependudukan dengan baik, 

terintegrasi, dan terkomputerisasi. 

1.4.2 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. 

Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat 

dipecahkan secara cepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun 

secara tropis. Kegunaan hasil penelitian terhubung dengan saran–saran yang 

diajukan setelah kesimpulan. 

1. Penulis menyusun ini agar bermanfaat bagi penulis, akademik dan kantor lurah 

ketapang, agar bisa lebih memahami sebuah penelitian. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun strategi 

pengembangan sistem pencatatan kependudukan yang berjalan. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika penulisan menjelaskan susunan skripsi, bertujuan untuk 

mempermudah dalam menelusuri alur pemikiran dan analisa penelitian. Dalam 

penulisanya penulis mengelompokan kedalam 5 bab dengan uraian sebagai berikut 

:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara umum tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat dan tujuan 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan landasan teori merupakan tinjauan pustaka, 

menguraikan teori – teori yang mendukung judul dan mendasari 

pembahasan. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan pembahasan tentang objek penelitian, 

metodologi penelitian, yang terdiri dari model, metode penelitian 

dan tools pengembangan system yang sedang berjalan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisa, perancangan system yang 

sudah diusulkan, Rancangan ini meliputi Proses Bisnis, Diagram 

Activity, Analys Sistem, Class Diagram, Use Case, Relationship 

Diagram ( ERD ). 

BAB V PENUTUP  

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, yang berisikan  

kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan 

dimana terdapat saran dari penulis yang kiranya bermanfaat bagi 

pihak yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


