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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi mendorong perkembangan manusia dalam

melakukan aktifitas, salah satu manfaat dari perkembangan teknologi ini dapat

mempermudah mendapatkan informasi dengan cepat. Perkembangan teknologi

tidak akan dapat dihasilkan tanpa campur tangan sumber manusia untuk

mengelola dan merawatnya dengan baik untuk mendapatkan dan menghasilkan

informasi. Komputer dan teknologi adalah alat bantu yang paling tepat.

Penggunaan komputer bisa diterapkan dalam berbagai bidang dan semua

kalangan, kemajuan teknologi inilah yang mengharuskan instansi mengikuti

perkembangan teknologi dan terus meningkatkan kemampuannya di dalam

mengelola data-data dan informasi. Begitu pula suatu instansi pemerintahan

membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan instansi

pemerintahan dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja (Eka, 2014).

Kantor Kecamatan Natar adalah salah satu kantor instansi pemerintahan

yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat seperti pengelolaan data

penduduk meliputi data kelahiran, kematian, surat keterangan belum menikah,

surat keterangan pindah dan surat keterangan domisili. Pada kantor Kecamatan

Natar terdapat proses pengelolaan data penduduk yang masih dilakukan secara

manual seperti pada saat membutuhkan informasi mengalami kesulitan dimana

harus mencari data yang tempat penyimpanannya masih dalam buku karena

proses data penduduk dicatat dalam buku administrasi kependudukan, akibatnya
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data yang tersimpan menumpuk dan sulit dalam pencarian data penduduk. Setiap

akhir bulan data dicatat dalam Microsoft Word kemudian di print out untuk

ditandatangani dan diserahkan kembali kepada kaur pemerintahan untuk

diarsipkan selanjutnya dilaporkan ke Dinas Pencatatan Sipil.

Berkaitan dengan hal tersebut, kantor Kecamatan Natar membutuhkan

sebuah sistem aplikasi yang dapat membantu karyawan dan pimpinan untuk

mengatasi masalah yang disebutkan diatas, dimana aplikasi sistem tersebut dapat

membantu dalam pendataan penduduk.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ditemukan pada kantor

Kecamatan Natar, maka penulis mengambil judul “Sistem Informasi

Kependudukan Berbasis Web di Kantor Kecamatan Natar ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi untuk pengolahan data

kependudukan?

2.Bagaimana membuat suatu Perancangan Sistem Informasi Kependudukan

Berbasis Web di Kantor Kecamatan Natar”?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan hanya menyangkut informasi data penduduk meliputi data

kelahiran, kematian, surat keterangan belum menikah, surat keterangan

pindah dan surat keterangan domisili.
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2. Penelitian ini hanya membahas di bagian Pemerintahan di Kantor

Kecamatan Natar.

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

a. Merancang sebuah Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Web di

Kantor Kecamatan Natar.

b. Untuk membuat proses data kependudukan yang lebih cepat.

c. Mengimplementasikan sistem informasi kependudukan berbasis web

sebagai sarana pengolahan data kependudukan di Kantor Kecamatan

Natar.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau pertimbangan dalam

pengembangan sistem informasi kependudukan berbasis web di Kantor

Kecamatan Natar.

b. Setelah menggunakan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi yang cepat dan tepat mengenai pengolahan surat data

kependudukan di Kantor Kecamatan Natar .

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Rancangan Sistem Informasi Kependudukan Berbasis

Web di Kantor Kecamatan Natar, sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan.

Sebagai pendukung pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai

penelitian terkait berdasarkan jurnal penelitian.


