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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kantor desa merupakan suatu instansi pemerintahan yang melakukan 

pengolahan data kependudukan.  Kependudukan berhubungan dengan teknik 

pengumpulan, menyelidiki, mencatat dan mengolah data penduduk yang terdiri 

dari pengolahan data kelahiran, pengolahan data kematian, pengolahan pindah 

datang, dan pengolahan pindah keluar.  Pengolahan data kependudukan 

merupakan suatu kegiatan utama yang dilakukan oleh desa/kelurahan, dimana 

dalam melakukan pengolahan data harus dilakukan secara cepat, tepat dan akurat, 

terutama dalam proses pembuatan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta 

Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang, dan Surat Keterangan Pindah Keluar. 

Saat ini perkembangan teknologi informasi telah merambat ke dalam dunia 

pemerintahan, dimana hampir seluruh instansi telah menggunakan teknologi 

dalam pengolahan data dan pembuatan laporan.  Teknologi informasi mampu 

merombak sebuah sistem agar pemerintahan menjadi lebih transparan, akuntabel 

dalam memberikan dan menghadirkan layanan yang berorientasi pada 

kepentingan publik.  Perkembangan teknologi informasi di lingkungan pemerintah 

mempunyai peranan penting dalam memberikan kemudahan pada berbagai aspek 

kegiatan pelayanan publik.  Implementasi teknologi informasi ke dalam berbagai 

pelayanan publik di lingkungan pemerintahan memiliki nilai-nilai strategis dan 

dianggap mampu menaklukkan kesulitan untuk mengubah budaya kerja menjadi 

lebih baik. 

Pada saat ini masih banyak instansi pemerintahan yang melakukan 

pengolahan data kependudukan secara manual.  Salah satunya adalah pada kantor 

desa Baskara Bakti yang berlokasi di desa Namang.  Proses pendataan penduduk 

pada kantor desa Baskara Bakti masih menggunakan sistem manual seperti 

pencatatan pada buku, dan menggunakan Microsoft Excel. Sedangkan untuk 

dokumen lain, seperti pembuatan akta kelahiran, akta kematian, dan akta 

perkawinan, perangkat desa hanya mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, 
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kemudian akan ditindaklanjuti ke bagian Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bangka Tengah.  Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan, 

seperti proses layanan terhadap masyarakat yang memakan waktu lama, 

ketidakakuratan data dalam pembuatan dan pengiriman laporan, dan kesulitan 

dalam pencarian arsip data kependudukan yang dibutuhkan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan membangun sebuah sistem 

informasi kependudukan yang dapat membantu penginputan data kependudukan, 

dan mampu mempermudah perangkat desa dalam melakukan pekerjaan, sehingga 

mempercepat proses pelayanan terhadap masyarakat, dan mempengaruhi 

optimilisasi proses kerja perangkat di desa ke kecamatan.  Sistem informasi yang 

akan dibangun menggunakan metode berorientasi objek dan menggunakan model 

prototype. 

Adapun beberapa penelitian yang dijadikan sebagai referensi oleh penulis 

adalah penelitian yang dilakukan oleh 
[1] 

yang berjudul “Aplikasi Pengelolaan 

Data Penduduk di Kantor Kelurahan Margawati”.  Penelitian yang dilakukan oleh 

[2]
 yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Data Kependudukan di Desa 

Katerban Kecamatan Baron Nganjuk”.  Penelitian yang dilakukan oleh 
[3]

 yang 

berjudul “Pembangunan Sistem Informasi Pengolahan Data Penduduk di 

Kecamatan banjarbaru Utara”.  Penelitian yang dilakukan oleh 
[4]

 yang berjudul 

“Rancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kependudukan Desa (Studi 

Kasus di Kantor Desa Sangiang Kecamatan Sepatan Timur)”.  Penelitian yang 

dilakukan oleh 
[5]

 yang berjudul “Sistem Informasi Pengolahan Data 

Kependudukan Desa Purwoasri”. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengambil judul yaitu 

“Rancang Bangun Aplikasi Profil Desa dan Penginputan Data Penduduk 

Pada Desa Baskara Bakti Berbasis Android”.  Dengan adanya aplikasi profil 

dan data penduduk ini, diharapkan dapat menambah nilai guna di Desa Baskara 

Bakti, terutama bagi perangkat Desa Baskara Bakti. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 



 

3 
 

1. Bagaimana cara dalam melakukan pendataan penduduk pada Desa Baskara 

Bakti agar lebih efisien ? 

2. Bagaimana cara yang dilakukan untuk memudahkan pekerjaan perangkat 

desa dalam melakukan penyimpanan data penduduk ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dibuat hanya diperuntukkan Desa Baskara Bakti. 

2. Aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh pegawai yang mencakupi dalam 

lingkup Desa Baskara Bakti. 

3. Aplikasi yang dibuat membahas tentang profil perangkat desa dan data 

penduduk. 

4. Aplikasi ini berbasis client server. Web digunakan oleh admin yang 

berperan sebagai server, sedangkan Android digunakan oleh user yang 

berperan sebagai client. 

5. Aplikasi ini bisa dijalankan di smartphone Android dengan minimal OS 

Android 4.2.2 (Jellybean). 

 

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Membangun sistem informasi berbasis Android yang dapat mengurangi 

waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pendataan penduduk pada kantor 

desa baskara bakti. 

2. Membangun sistem informasi berbasis Android yang dapat mempermudah 

perangkat desa dalam melakukan penyimpanan data penduduk. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Memudahkan perangkat desa dalam menyimpan data-data penduduk. 
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2. Memudahkan penduduk dan perangkat desa dalam mengakses data 

penduduk. 

3. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola data 

penduduk. 

4. Mengetahui lingkup kerja dalam pemerintahan desa. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan agar proses dokumentasi pembuatan 

laporan secara terstruktur sehingga mudah dipahami. Adapaun sistematika dalam 

penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang perancangan laporan kerja 

praktek, gambar umum permasalahan yang dihadapi, tujuan 

yang ingin dicapai, lingkup permasalahan, serta metode 

perancangan dan sistematik. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang berkaitan 

dengan pembuatan aplikasi ini, mulai dari teori yang bersifat 

umum sampai teori yang membahas tentang perangkat lunak 

yang digunakan untuk membuat Aplikasi Profil Desa dan 

Penginputan Data Penduduk Berbasis Android. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai metodologi 

penelitian yang digunakan yaitu, analisa sistem yang sedang 

berjalan, analisa perangkat keras, dan analisa perangkat lunak. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan pembahasan mengenai implementasi disertai 

dengan analisa hasil yang dicapai oleh program yang 

dikembangkan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai apa saja yang telah 

dihasilkan dan saran-saran alternatif yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan pengembangan aplikasi. 


