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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem Informasi Pemerintahan Desa adalah suatu keseluruhan proses atau 

kegiatan antara lain proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan 

kepala desa, peraturan desa, keuangan desa, pendataan penduduk desa yang terdiri 

dari berbagai komponen seperti perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan 

lembaga kemasyarakatan desa. 

Desa menurut PP NO 72 TAHUN 2005, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur 

serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat 

yang terkecil, desa memliki kewenangan untuk mengatur diri, mengembangkan 

diri dan menggali potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. 

Instansi pemerintah pada tingkat yang paling bawah adalah Kantor Kepala 

Desa dimana merupakan suatu instansi yang melakukan pendataan penduduk 

terutama dalam proses pembuatan Kartu Keluarga, Surat Kelahiran, Surat 

Kematian, Surat Keterangan domisili, Surat Keterangan Pendatang, dan Surat 

Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pernikahan. Untuk dapat meningkatkan 

pendataan penduduk beserta laporannya kepada instansi yang lebih tinggi yaitu 

kecamatan, maka diperlukan langkah-langkah pengembangan sistem pendataan. 

Pengembangan ini akan memanfaatkan teknologi informasi yang akan 

membantu pendataan penduduk disuatu desa terutama pada proses pendataan 
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penduduk, Kartu Keluarga, Surat Kelahiran, Surat Kematian, Surat Keterangan 

domisili, Surat Keterangan Pendatang, Surat Keterangan Pindah, dan Surat 

Keterangan Pernikahan yang memerlukan kecermatan dan ketelitian tinggi. 

Sehingga dalam waktu yang singkat pembuatan laporan pendataan penduduk 

tersebut diatas dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi dan dapat 

memberikan laporan secara cepat dan tepat. 

Berdasarkan penelitian tentang cara kerja di instansi tersebut, sistem yang 

sudah berjalan pada instansi tersebut masih bersifat manual sehingga terdapat 

beberapa kendala sebagai berikut: 

1. Sulitnya pemberian data dan informasi secara cepat dan akurat mengenai 

laporan pendataan penduduk tertentu.  

2. Kegiatan pemeriksaan laporan hasil pendataan penduduk tidak dapat 

dilakukan sewaktu-waktu, karena prosesnya memerlukan waktu yang cukup 

lama.  

Berdasarkan uraian diatas serta manfaat yang besar dari sistem informasi 

pendataan penduduk untuk membantu instansi pemerintah dalam menghitung 

angka kepadatan penduduk dalam suatu desa maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Desa 

(Studi Kasus : Desa Balai Kencana Kabupaten Pesisir Barat”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah Diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang dikaji dalam tugas akhir ini, yaitu : Bagaimana dapat menginput, 

memproses dan memperoleh informasi tentang data penduduk, data domisili/kk, 

data kelahiran, data kematian, data datang, data pindah, data pernikahan secara 

cepat dan tepat? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk  memfokuskan  pada  masalah-masalah  yang  akan  dibahas  pada  
 
“Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Desa”  ini, diberikan batasan-

batasan yaitu : 

1. Pengolahan data surat keterangan kelahiran.  

2. Pengolahan data surat keterangan kematian. 

3. Pengolahan data penduduk pendatang. 

4. Pengolahan data penduduk pindah. 

5. Pengolahan data domisili. 

6. Pengolahan data pernikahan. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, adapun tujuan yang akan dicapai adalah 

Mempermudah Pengolahan data kependudukan. Dengan menggunakan teknologi 

komputer sehingga  proses pengolahan data menjadi lebih mudah dan laporan 

lebih cepat, efektif dan akurat. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1. Dapat membantu proses kerja manusia dalam mengolah data berkas ke data 

digital.  

2. Perawatan dokumentasi dengan digitalisasi jauh lebih efektif dan efisien dari 

pada dengan berkas.  

3. Proses informasi penduduk, dapat lebih cepat diolah dan diterima oleh 

konsumen. 

 

1.6. Sistematika Penelitian 

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 bab yang saling 

berhubungan. Sistematika penulisan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini: 

BAB І  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB ІІ  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan pembahasan penelitian terdahulu dan teori yang mendukung 

penelitian atau objek penelitian serta kerangka pemikiran. 

BAB ІІІ  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang  tahapan penelitian dan metode pengumpulan data. 

BAB ІV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisis kebutuhan, rancangan Data Flow Diagram 

(DFD) , rancangan antarmuka pengguna dan konstruksi sistem. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang penjelasan hasil penelitian, pembahasan penelitian, 

pengujian blackbox, lingkungan pengujian. 
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BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran-saran penulis pada penerapan Sistem 

Informasi Pengolahan Data Penerimaan Petani Baru (studi kasus : PT Way Yudha 

Sakti Pratama). 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


