
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan 

piramida dimana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, 

penjelasan status dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber 

informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri 

dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan 

pengambilan keputusan untuk pengendlian manajemen. Lapisan puncak terdiri 

dari sumber daya yang paling utama yang dimiliki oleh suatu organisasi. 

Informasi melalui komunikasi menjadi perekat bagi suatu organisasai sehingga 

organisasi tersebut bisa bersatu. Melihat perannya yang begitu penting bagi suatu 

organisasi maka informasi, sebagaimana sumberdaya lainnya, harus dikelola 

dengan baik. bentuk dan kemampuan mengelola informasi bagi suatu organisasi 

selain akan mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan dalam organisasi 

tersebut juga akan mempengaruhi kualitas hubungan atau integrasi diantara 

komponen-komponennya (2014). 

Kantor Kecamatan Way Halim merupakan suatu organisasi pemerintahan 

yang menangani semua data-data penduduk dalam wilayah kecamatan way halim. 

Masalah kependudukan merupakan masalah yang sangat penting untuk ditangani 

dengan baik. Data-data penduduk berdasarkan jumlah kelahiran penduduk, jumlah 

penduduk yang meninggal, jumlah perpindahan penduduk, jumlah penduduk 

wajib KTP (Kartu Tanda Penduduk), jumlah kepala keluarga dan yang lainnya 
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akan sangat berguna untuk menunjang pengambilan kebijakan pembangunan yang 

tepat. 

Proses pengolahan data kependudukan memerlukan data-data dari kelurahan. 

Pihak kelurahan akan mengirim data kependudukan secara langsung ke kecamatan 

dengan membawa print out laporan yang diserahkan ke bagian pemerintahan, 

kemudian bagian pemerintahan akan mengolah dan merekap data tersebut untuk 

dijadikan laporan kependudukan kepada camat. Pada prakteknya, perbedaan 

lokasi antara kelurahan dan kecamatan membuat proses pengiriman laporan 

seringkali terlambat, keterlambatan kelurahan dalam mengirimkan data dari 

tanggal yang telah ditetapkan akan menghambat proses pengolahan data 

kependudukan yang menyebabkan penyajian laporan yang tidak tepat waktu, 

belum cepatnya penyajian informasi data kependudukan dan lamanya dalam 

proses pencarian laporan.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi 

manajemen data kependudukan yang dapat mengintegrasikan proses pengiriman 

data antara kelurahan dengan kecamatan agar mempermudah dalam melakukan 

pengolahan dan pelaporan serta pembaruan data kependudukan. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas,  maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana membuat Sistem Informasi Manajemen pada Kantor 

Kecamatan Way Halim? 
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2. Bagaimana mengintegrasikan proses pengiriman data kependudukan 

antara kecamatan dengan kelurahan agar mempermudah dalam melakukan 

pengolahan dan pelaporan serta pembaruan data kependudukan? 

3. Apakah penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Kantor Kecamatan 

Way Halim dapat membantu pegawai kelurahan dan pegawai kecamatan 

dalam mengelola data kependudukan? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan pada masalah-masalah yang akan dibahas pada sistem 

informasi manajemen data kependudukan ini, maka diperlukan batasan-batasan, 

yang akan dibahas hanya mencakup : 

1. Penelitian ini hanya membahas tentang data penduduk, data kelahiran, data 

kematian, data perpindahan, data wajib KTP dan data KK. 

2. Masalah berfokus pada rekapitulasi data kependudukan untuk dijadikan 

laporan kependudukan. 

3. Output data berupa laporan kependudukan dan laporan rekapituasi data 

kependudukan serta grafik kependudukan. 

4. Sistem yang dibangun terintegrasi dengan enam kelurahan, yaitu kelurahan 

Way Halim Permai, kelurahan Perumnas Way Halim, kelurahan Gunung 

Sulah, kelurahan Jagabaya I, kelurahan Jagabaya II dan kelurahan 

Jagabaya III. 

5. Pengembangan perangkat lunak sistem informasi manajemen data 

kependudukan pada Kantor Kecamatan Way Halim menggunakan metode 

waterfall. 
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6. Pengujian perangkat lunak menggunakan standar pengujian kualitas 

software ISO 9126. 

1.4.Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah tentu  mempunyai tujuan atau sasaran. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Membangun sebuah sistem informasi manajemen data kependudukan di 

Kantor Kecamatan Way Halim untuk menangani data yang tersebar, 

penyajian laporan yang tidak tepat waktu, belum cepatnya penyajian 

informasi data kependudukan dan lamanya dalam proses pencarian 

laporan. 

2. Mengintegrasikan proses pengiriman data kependudukan antara kecamatan 

dengan kelurahan agar mempermudah dalam melakukan pengolahan dan 

pelaporan serta pembaruan data kependudukan. 

3. Memberikan usulan penerapan sistem informasi manajemen data 

kependudukan pada Kantor Kecamatan Way Halim untuk mempermudah 

proses pengiriman data kependudukan antara kelurahan dengan kecamatan 

dalam mengelola data kependudukan dan pelaporan serta pembaruan data. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan penelitian ini adalah : 

1. Sistem informasi manajemen data kependudukan yang terintegrasi dapat 

mempermudah proses pengiriman data dari kelurahan ke kecamatan dalam 

melakukan pengolahan dan pelaporan serta pembaruan data.  

2. Sistem informasi manajemen data kependudukan yang terintegrasi dapat 

menangani data yang tersebar, penyajian laporan yang tidak tepat waktu, 
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belum cepatnya penyajian informasi data kependudukan dan lamanya 

dalam proses pencarian laporan. 

3. Untuk Sistem informasi manajemen data kependudukan dapat diterapkan 

di Kantor Kecamatan Way Halim serta dapat membantu kinerja pegawai 

kelurahan dan pegawai kecamatan. 

1.6. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang sistem informasi manajemen data kependudukan pada 

kantor kecamatan way halim, sepengetahuan penulis beum pernah dilakukan. 

Sebagai pendukung pernyataan, maka peneiti menguraikan hasil dari berbagai 

penelitian terkait berdasarkan jurnal penelitian. 

a. Anggarda Gasta Pranajaya (2014) dari program diploma III komputer dan 

sistem informasi sekolah vokasi universitas gadjah mada yogyakarta 

dengan judul sistem informasi manajemen monografi kecamatan 

dikabupaten bantul. Dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis 

mengangkat masalah bagaimana sistem informasi demografi dapat 

menggambarkan kondisi, potensi dan keadaan dikabupaten bantul. Hasil 

yang didapat pada penelitian ini adalah sistem informsi manajemen 

monografi dapat mempermudah pengolahan data monografi serta dapat 

menggambarkan kondisi, potensi dan permasalahan keadaan yang ada 

pada kecamatan-kecamatan dikabupaten bantul. 

Kesimpulan : perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya 

buat adalah pada penelitian ini menghasilkan informasi demografi 

kecamatan sedangkan penelitian yang akan saya buat menghasilkan 

informasi laporan kependudukan kecamatan. 



6 
 

b. Dyan Raditya Sinukarta (2011) dari program studi sistem informasi 

dengan judul rancang bangun sistem informasi manajemen kependudukan 

guna pemetaan demografi wilayah program & kesejahteraan keluarga 

berencana berbasis web (studi kasus : badan koordinasi keluarga 

berencana nasional provinsi daerah istimewa yogyakarta). Dimana dalam 

penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat masalah bagaimana 

suatu perusahaan dapat mengolah data dengan mudah, cepat dan akurat 

dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen kependudukan untuk 

mendukung administrasi pencatatan sipil dalam menangani data penduduk 

yang digunakan untuk pemetaan demografi wilayah program dan 

kesejahteraan keluarga berencana. Hasil yang didapat dari penelitian ini 

adalah sistem informasi manajemen kependudukan ini dapat meningkatkan 

pelayanan dan kemudahan pada saat pembuatan laporan dan analisa data 

kependudukan untuk sasaran keberhasilan program keluarga berencana. 

Kesimpulan : perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya 

buat adalah pada penelitian ini sistem informasi manajemen dirancang 

untuk mendukung administrasi pencatatatn pencatatan sipil dalam 

menangani data penduduk yang digunakan untuk pemetaan demografi 

wilayah program dan kesejahteraan keluarga berencana sedangkan 

penelitian yang akan saya buat sistem informasi manajemen digunakan 

untuk mempermudah proses pengiriman data kependudukan dari 

kelurahan ke kecamatan. 

c. Elin Herlian (2014) dari program studi sistem informasi STMIK (Sekolah 

Tinggi Manajemen Informatika & Komputer) Raharja dengan judul 
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perancangan sistem informasi data kependudukan pada kelurahan kutabaru 

kabupaten tangerang berbasis web. Dimana dalam penelitian yang 

dilakukan oleh penulis mengangkat masalah bagaimana pengolahan data 

permohonan pembuatan e-KTP, KK dan surat keterangan kepindahan bagi 

penduduk dan pegawai kelurahan menghasilkan laporan sesuai kebutuhan 

dengan mengimplementasikan sistem informasi terkomputerisasi untuk 

mempermudah proses pelayanan administrasi, penanganan dan pembuatan 

data kependudukan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah 

implementasi sistem informasi yang terkomputerisasi dalam proses 

pengajuan pembuatan e-KTP, KK, dan pengantar pindah membantu staf 

pemerintahan kelurahan dan pelayanan kepada penduduk terhadap ketiga 

proses tersebut menjadi lebih cepat. 

Kesimpulan : perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya 

buat adalah penelitian ini membahas tentang proses pengajuan e-KTP, KK 

dan pengantar pindah sedangkan penelitian yang akan saya buat meliputi 

data-data penduduk berdasarkan jumlah kelahiran penduduk, jumlah 

penduduk yang meninggal, jumlah perpindahan penduduk, jumlah 

penduduk wajib KTP (Kartu Tanda Penduduk), jumlah kepala keluarga. 

d. Tami Arifti Wijayanti (2014) dari program studi teknik informatika 

fakultas sains dan teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul 

rancang bangun sistem informasi manajemen pencatatan registrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan metode unified software 

development process di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota 

yogyakarta. Dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis 
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mengangkat masalah bagaimana sistem informasi manajemen registrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil mempermudah pelayanan dengan 

menerapkan setiap tahapan rekayasa perangkat lunak dengan metode 

unified software development process. Hasil yang didapat dari penelitian 

ini adalah penerapan sistem informasi manajemen registrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil dengan metode unified software development process 

mempermudah pelayanan pendaftaran dan kendali pelaporan pendaftaran 

dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota yogyakarta. 

Kesimpulan : perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya 

buat adalah penelitian ini membahas tentang registrasi kependudukan 

untuk mempermudah pelayanan dengan metode unified software 

development process sedangkan penelitian yang akan saya buat membahas 

tentang manajemen data kependudukan untuk mempermudah proses 

pengiriman data dari kelurahan ke kecamatan dalam mengelola data 

kependudukan. 

e. Endang Gustiawan, dengan judul sistem informasi data kependudukan 

tingkat kecamatan dikecamatan sedayu, bantul yogyakarta. Dimana dalam 

penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat masalah bagaimana 

sistem informasi dapat menyajikan data dengan cepat dan akurat dan 

berguna bagi kelancaran sistem dengan valid. Hasil yang didapat dari 

penelitian ini adalah sistem yang dibuat mampu melakukan pengolahan 

data penduduk, data keluarga, data KK, data kelahiran, data kematian, data 

pindah, data masuk, data kelurahan, kegiatan, investasi dan usaha serta 

menghasilkan laporan data penduduk, laporan anggota keluarga, laporan 
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KK, laporan kelahiran, laporan kematian, laporan penduduk pindah, dan 

laporan penduduk masuk. 

Kesimpulan : perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya 

buat adalah penelitian ini belum terintegrasi dengan kelurahan, sedangkan 

penelitian yang akan saya buat sistem informasi manajemen untuk data 

kependudukan sudah terintegrasi dengan kelurahan dan tidak membahas 

tentang data kegiatan, investasi dan usaha. Selain itu sistem yang akan 

saya bangun dapat mencetak surat keterangan kematian dan perpindahan.  

 

 


