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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Dalam perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat seperti 

sekarang, adanya sebuah pelayanan dan sarana informasi sangatlah penting 

terutama untuk masyarakat yang berada di kota dan di desa. Salah satu pemanfaatan 

teknologi informasi berupa sistem pendataan penduduk di suatu desa terutama pada 

proses pendataan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat 

menyurat yang memerlukan kecermatan dan ketelitian sangat tinggi. Sehingga 

dalam waktu yang singkat pembuatan laporan pendataan penduduk tersebut di atas 

dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi dan dapat memberikan 

laporan secara cepat dan tepat. Namun melihat kondisi yang terjadi di masyarakat 

belum menunjukan bahwa pelayanan tersebut kurang berjalan secara maksimal. 

Sejalan dengan adanya penyelenggaraan pendataan penduduk, maka dari itu 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai pilar dari kependudukan perlu 

ditata dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan manfaat yang banyak kepada 

masyarakat. Selain itu perolehan data kependudukan yang berada di Kantor desa 

Batah-Timur sendiri masih tergantung pada data  yang diperoleh secara pencatatan 

dalam bentuk buku besar. Atas dasar pertimbangan tersebut maka diperlukan 

petunjuk pencatatan  dan pemutakhiran biodata penduduk, pengelolaan data 

penduduk  merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dimana dalam 

pelaksanaanya di awali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak dalam pendaftaran 

penduduk. Dalam pelayanan  tersebut harus dilakukan dengan benar dan cepat agar 

penduduk mendapatkan pelayanan yang memuaskan. 
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Pada pendataan biodata penduduk yang masuk ke kecamatan banyak 

memiliki permasalahan, sulitnya mencari arsip/berkas data-data penduduk. Hal ini 

akan mengakibatkan terlambatnya pendataan penduduk yang seharusnya sudah 

masuk ke kabupaten.  Dengan adanya Sistem informasi ini diharapkan kebutuhan-

kebutuhan instansi terkini dan masalah-masalah yang sering terjadi pada prosses 

pengolahan data bisa teratasi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja 

dari pihak terlibat dalam proses pengolahan data.  

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk 

mengambil judul “SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA 

PENDUDUK“ dengan tujuan agar dapat memecahkan masalah yang timbul di 

instansi tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah  
Dari penjelasan diatas, dapat dirumuskan masaalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Pengelolaan 

Data Penduduk pada Kantor desa Batah Timur ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Sistem Informasi ini ditunjukan untuk Kantor Desa Batah Timur. 

2. Sistem Informasi ini mendata tentang Data Penduduk, Data Pindah, 

Data Kematian, Data Lahir dan Data Pendatang.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah Menghasilkan 

sebuah Sistem Informasi Pengelolaan Data Penduduk yang dapat 

mempermudah dalam proses pelayanan kependudukan serta dapat 

menghasilkan sebuah data - data yang terkait seperti data kematian, data 

penduduk dan data pindah. 
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1.5 Metodologi 
Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1.5.1 Pengumpulan Data dan Studi Pustaka 

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan informasi dan mempelajari 

literatur dari berbagai macam referensi buku-buku dan internet serta 

memahami kebutuhan dari sistem yang akan dibuat dengan memanfaatkan 

data – data yang berhubungan dengan kependudukan seperti data kematian, 

data pindah dan data penduduk. 

1.5.2 Tahapan Analisa  

Merupakan tahapan analisa kebutuhan sistem yang akan dibangun dengan 

melakukan studi langsung ke Kantor Desa Batah- Timur tujuannya 

memahami dan mengerti akan masalah- masalah yang akan dipakai sebagai 

sumber data. 

1.5.3  Perancangan Sistem 

Merupakan tahapan bagi pengembang untuk merancang proses berjalannya 

sistem yang akan digambarkan sehingga dapat mudah dipahami dan 

dimengerti. Pada saat perancangan sebuah program harus mengetahui input 

dan output serta alur gambar dengan menggunakan  flowchart dan DFD 

(Data Flow Diagram). 

1.5.4  Implementasi Sistem 

Pada bagian ini akan dilakukan pembuatan program  Sistem Informasi 

Pengelolaan Data Penduduk dimana langkah pertama adalah melakukan 

instalasi XAMPP selanjutnya melakukan pencodingan dengan 

menggunakan Adobe Dreamweaver.   

1.5.5 Pengujian 

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian sistem dimana perangkat desa 

menguji keterhubungan dari tiap-tiap fungsi dari sistem informasi untuk 

menjamin bahwa persyaratan terpenuhi sepeti masuk ke tampilan login 

apakah sudah sesuai dengan nama username dan password dari perangkat 

desanya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini akan membahas mengenai : Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi dan Sistematika 

Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bagian ini membahas teori dasar sebagai landasan pedoman untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini dan penunjang argument-

argument dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada baian ini menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perancangan 

konsep dalam pengerjaan Tugas Akhir. 

BAB IV IMPLEMENTASI  DAN PENGUJIAN 

Pada bagian ini menjelaskan tentang implementasi dan analisa sistem. 

Meliputi hasil uji coba serta analisa terhadap sistem. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari sitem yang 

telah di uji cobakan. 
 


