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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan Teknologi Informasi yang terus berkembang menimbulkan

berbagai perubahan seperti perubahan di bidang pelayanan masyarakat.

Contohnya pelayanan di bidang sistem administrasi penduduk di kelurahan.

Kelurahan merupakan dasar pemerintahan terkecil dari suatu komunitas

pemerintahan negara, sehingga keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga

tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur

pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan nasional

(Kustiyahningsih, 2015).

Kelurahan Kota Baru bertempat di Jalan Meyjend Sutiyoso, Tanjung

Karang Timur. Pada kelurahan ini tersedia layanan-layanan yang berhubungan

dengan kependudukan, salah satunya adalah layanan administrasi kependudukan

seperti surat. Dalam pelayanan administrasi terdapat kendala yang dihadapi oleh

masyarakat, seperti dalam pengajuan pembuatan surat banyak masyarakat yang

tidak tahu persyaratan apa saja yang harus dibawa dan pembuatan surat yang

ditulis secara langsung pada form yang sudah disediakan. Persyaratan yang

dibawa oleh masyarakat membuat penumpukan berkas dan sulit dalam

mengarsipkannya dikemudian hari, dan menuliskan data diri warga secara manual

akan membutuhkan waktu dalam pembuatan surat. Seiring perkembangan

teknologi saat ini, permasalahan dapat diselesaikan dengan dibuatnya sistem

pelayanan administrasi.

Beberapa penelitian yang pernah diusulkan untuk pelayanan administrasi

antara lain (Hafizd dan Herlisa, 2016) sistem tersebut mampu mengelola data
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pegawai, pembuatan surat, pencarian data dan cetak data dalam bentuk PDF. Hasil

penelitian tersebut adalah aplikasi sistem informasi pelayanan administrasi

kepegawaian pada badan kepegawaian. Penelitian berikutnya dilakukan oleh

(Fadilah dan Sofian, 2017) sistem tersebut mampu mengelola dan

mendokumentasikan data kependudukan dan potensi desa berbasis website. Hasil

dari penelitian adalah prototype sistem informasi desa dan potensi desa. Penelitian

selanjutnya dilakukan oleh (Sihombing, 2018) sistem tersebut mampu mengolah

data penduduk, pembuatan surat dan pengarsipan. Hasil penelitian tersebut adalah

aplikasi sistem informasi manajemen desa dalam meningkatkan pelayanan

administrasi di kepenghuluan bakti makmur. Penelitian berikutnya dilakukan oleh

(Wati dan Despahari, 2018) sistem tersebut mampu meningkatkan pelayanan dan

kinerja dengan surat permohonan keterangan domisili, permohonan pembuatan

Kartu Keluarga, dan permohonan SKCK. Hasil penelitian adalah sistem informasi

pelayanan admnistrasi kependudukan dan catatan sipil kelurahan.

Dengan adanya Sistem Informasi Pelayanan Administrasi dapat membantu

warga serta aparatur desa dan menyampaikan informasi pembuatan surat,

registrasi warga, pembuatan surat dan pengarsipan. Maka dari itu penelitian

mengusulkan pembuatan aplikasi yang membantu masyarakat dalam membuat

dokumen kependudukan, menyajikan informasi tentang pembuatan surat dan

pengarsipan dokumen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai

berikut:
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1. Bagaimana memberikan informasi terkait persyaratan dalam

pengurusan surat di kelurahan?

2. Bagaimana merancang sistem informasi pelayanan administrasi

kelurahan berbasis website?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi terkait persyaratan dengan dibangunnya

aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat Kota Baru.

2. Merancang sistem informasi pelayanan administrasi kelurahan berbasis

website yang diterapkan pada Pelayanan Administrasi di Kelurahan

Kota Baru

1.4 Batasan Masalah

Batasan penelitian ini dibatasi hanya pada:

1. Aplikasi yang dibangun dapat membuat surat-surat yang meliputi:

Surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan

lahir, surat keterangan datang, surat keterangan asal orang tua, surat

persetujuan mempelai, surat keterangan untuk menikah, surat

keterangan asal usul, surat pengantar SKCK, surat keterangan ahli

waris, surat keterangan pindah, surat keterangan kematian/pemakaman,

dan surat perizinan.

2. Aplikasi yang dibangun dapat mengajukan pembuatan surat.

3. Aplikasi yang dibangun menggunakan Notepad++ berbasis website.

4. Aplikasi yang dibangun menggunakan database MySQL.
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1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kelurahan Kota Baru

Membantu dalam mengelola pelayanan administrasi pada Kelurahan

Kota Baru sehingga mempermudah masyarakat dalam membuat

administrasi kependudukan.

2. Bagi Masyarakat

Sistem informasi pelayanan administrasi diharapkan dapat membantu

masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan secara mudah.


