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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari sistem 

administrasi Negara yang berperan penting dalam pemerintah dan mendapatkan 

informasi setiap organisasinya. Penyelengaraan administrasi kependudukan 

diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang, pemenuhan data  

kependudukan, meningkatkan kesadaran dan kewajiban penduduk dalam 

pelayanan administrasi kependudukan, memberikan dukungan dalam perencanaan 

pembangunan kependudukan secara nasional, regional dan lokal, serta 

meningkatkan pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi.  

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan pendaftaran penduduk 

merupakan sub sistem dari  administrasi kependudukan Kecamatan Taman Sari 

yang perlu ditata dengan baik, cepat dan tepat agar dapat memberikan manfaat 

dalam perbaikan pemerintah dan pembangunan. Pendaftaran penduduk 

merupakan tanggung jawab dari Kabupaten/Kota. Pelayanan ini harus dilakukan 

dengan benar dan tepat, sehingga penduduk mendapat pelayanan yang 

memuaskan dalam waktu yang cepat.  

Kantor Kecamatan Taman Sari merupakan instansi pemerintah yang 

memiliki tanggung jawab dalam pengolahan data penduduk yang berada di 

wilayah Kecamatan Taman Sari dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. 

Maka, dibutuhkan sebuah sistem yang baik dan terintegrasi dalam melakukan 

proses pendataannya berdasarkan sistem yang telah ada sebelumnya, terdapat 

beberapa permasalahan dalam sistem register administrasi kependudukan 

Kecamatan Taman Sari yaitu bagi petugas, sistem administrasi kependudukan 

yang manual menyebabkan proses input, perubahan, penghapusan, dan proses 

rekapituasi data kurang efektif dan efisien dalam pengerjaannya. Penyimpanan 

datanya masih dalam bentuk berkas-berkas sehingga sering terjadi penyimpanan 

data ganda dan hilangnya sebagian berkas dari penduduk yang te lah di data. Bagi  
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 dalam mendapatkan berkas yang dibutuhkan. Proses registrasi untuk 

pengisian formulir pengajuan masih manual dan sering terjadi kesalahan dalam 

pengisian data yang menyebabkan proses pengisian berulang kali. Oleh karena itu 

administrasi kependudukan Kecamatan Taman sari membutuhkan sebuah aplikasi 

pendukung untuk mengatasi permasalahan sistem yang telah ada.  

Penelitian yang terkait dengan pendaftaran data Penduduk Datang yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh
[1]

 Nuryasin. yang berjudul ''Aplikasi Sistem 

Informasi Pendaftaran Wisuda Berbasis Online'', penelitian yang dilakukan oleh
[2]

 

Mohidin. yang berjudul ''Aplikasi Pendaftaran Siswa Baru SMA/SMK Provinsi 

Gorontalo Berbasis Android'',  penelitian yang di lakukan oleh
[3]  

Taroreh SRA, 

Rasumbala S. "Perancangan Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis 

Website di Universitas Pembangunan Indonesia Manado", penelitian yang 

dilakukan oleh
[4]

. Sarjana J, Informatika T, Kustiadi TR, yang berjudul 

"Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Untuk 

Penyusunan Profil Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Patikraja Kabupaten 

Banyumas Berbasis Web. penelitian yang dilakukan oleh
[5]

. Lestari Diyah Y, 

Rahardjo P, Mardiyono. yang berjudul ''Aplikasi Android Untuk Pendaftaran 

Poliklinik Anak, Gigi, Dan Mata Di Rsud Dokter R. Soetijono Blora''.
 

Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti ingin mencoba memecahkan 

permasalahan pelayanan administrasi penduduk yang ada di Kecamatan   taman   

sari yang masih menggunakan media kertas atau manual. Sehingga informasi 

yang dihasilkan lebih cepat, tepat, efektif, dan efisien. Peneliti akan mengangkat 

permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “APLIKASI 

PENDAFTARAN DATA PENDUDUK DATANG DI KECAMATAN TAMAN 

SARI BERBASIS ANDROID”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas maka pada peneliti 

ini merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat suatu aplikasi pendaftaran data penduduk datang yang 

dapat digunakan untuk pendataan warga secara rapi pada Kecamatan Taman 
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Sari? 

2. Bagaimana Aplikasi Pendaftaran ini dapat  membantu untuk petugas 

pelayanan dan penduduk di Kecamatan Taman Sari? 

 

1.3  Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memberikan batasan 

masalah sebagai berikut; 

1. Aplikasi hanya dibuat untuk pendaftaran data penduduk pindah datang untuk  

memeriksa ketersediaan fungsional yang dirancang dan kesesuaian antara 

sistem informasi pada aplikasi yang dibangun dengan sistem yang sedang 

berjalan. 

2. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam perancangan sistem untuk 

server yaitu bahasa pemograman PHP, Database MySQL, perancangan 

admin menggunakan website serta untuk aplikasi client dibuat menggunakan 

sistem operasi Android. 

3. Akses mobile dengan platform Android hanya digunakan oleh user yang 

sudah registrasi atau terdaftar supaya memiliki hak akses untuk 

menggunakan nya. 

4. Fitur aplikasi mobile hanya untuk menginputkan pendaftaran permohonan 

pindah datang penduduk dan melihat riwayat layanan yang bisa di akses oleh 

penduduk yang sudah terdaftar di dalam sistem. 

5. Output aplikasi ini hanya berupa tampilan hasil pendaftaran data penduduk  

datang yang bisa di liat dari history client dan juga webserver. 

6. Penulisan ini hanya sebatas proses pindah penduduk datang sampai proses 

kecamatan. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang dilakukan penulis dalam penelitian ini:  

1.4.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Menghasilkan Aplikasi Pendaftaran Data Penduduk Datang Pada Kecamatan 

Taman Sari Berbasis Android.  

2. Memberikan Kemudahan akses Pendaftaran pindah datang berbasis android 

di kecamatan taman sari bagi warga yang berada di luar kota. 

3. Membantu pihak kecamatan taman sari dalam melakukan pendataan 

penduduk agar lebih efektif efisien. 

1.4.2 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan Manfaat Penelitian di atas, Manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk membantu pegawai Kantor Kecamatan Taman Sari dalam pekerjaanya 

di bidang administrasi. 

2. Untuk memudahkan masyarakat maupun petugas pelayanan yang ingin 

mendaftarkan dirinya untuk menjadi penduduk di wilayah Kecamatan Taman 

Sari dengan mengunakan aplikasi secara efektif dan efisien. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika laporan ini bertujuan agar proses dokumentasi pembuatan 

laporan secara terstruktur sehingga mudah dipahami. Adapun sistematika dalam 

penulisan laporan ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang landasan teori dan informasi pendukung yang 

akan digunakan untuk penelitian ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai model pengembangan sistem, 

metode pengembangan perangkat lunak dan tools pengembangan 
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perangkat lunak pada penelitian ini. Model pengembangan sistem 

menggunakan model prototipe, metode pengembangan perangkat 

lunak menggunakan metode berorientasi objek programming, 

dan tools yang digunakan adalah Unified Modeling Language 

(UML). 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai analisa pada sistem berjalan, analisa 

sistem usulan yaitu aplikasi yang akan dibangun, perancangan 

aplikasi yang akan dibangun dan implementasi, kemudian 

dilanjutkan dengan tahapan pengujian untuk memberikan 

gambaran mengenai keberhasilan aplikasi yang telah dibuat. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan dan saran mengenai 

perangkat lunak yang dikembangkan untuk keperluan 

pengembangan lebih lanjut. 


