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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Dalam era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang 

begitu pesat, khususnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi 

yang sangat pesat dan didukung oleh teknologi komputer yang semakin canggih, 

sangat membantu manusia dalam segala aspek kehidupan salah satunya pada 

instansi pemerintahan. Dengan menggunakan sistem informasi berbasis web, 

informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat di proses dengan cepat. 

Dengan demikian, sistem informasi sangat diperlukan dalam instansi 

pemerintahan, untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada diinstansi 

pemerintahan tersebut, salah satunya kecamatan yang merupakan bagian dari 

pemerintahan. 

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang 

dipimpin oleh camat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 nomor 24 

Undang-Undang  Republik ndonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah yang menyatakan bahwa kecamatan atau yang disebut dengan nama lain 

adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin seorang 

camat. Selain itu salah satu unit kerja dari kecamatan adalah menerima pelaporan 

monografi dari setiap desa atau kelurahan yang  termuat dalam Peraturan Mentri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 yang menyatakan bahwa kepala 

desa atau kelurahan melaporkan data monografi desa dalam bentuk buku laporan 

monografi kepada Bupati atau Walikota melalui camat.  
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Monografi adalah rincian data statistik pemerintahan dan sumber daya 

manusia. Manfaat monografi adalah untuk mempermudah para pihak kelurahan 

dan kecamatan yang memerlukan data monografi (Sujadi & Saibani, 2018).      

Pelaporan monografi dikecamatan Abung tinggi saat ini masih sering 

mengalami kendala yaitu : keterlambatan dalam mengirimkan laporan monografi 

perbulan dan pertahun. Karna kurangnya akses pengiriman data dan akses 

informasi yang terbatas tentang pengumpulan laporan monografi. Masalah 

monografi merupakan masalah yang harus ditangani dengan cepat dan tepat. 

Sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat. Dikarenakan, 

setiap tahun jumlah dan mobilitas penduduk akan semakin bertambah. Data 

monografi ini terdiri dari data dan informasi mengenai keadaan di wilayah 

kecamatan Abung Tinggi tentang pembangunan, pemerintahan maupun 

kemasyarakatan. Untuk memecahkan masalah tersebut penulis menggunakan 

metode pengolahan data. Pengolahan data dapat bermanfaat untuk meminimalkan 

kebutuhan dari tenaga manusia (Jogiyanto, 2006). Proses pengolahan data dimulai 

dari edit, klarifikasi, verifikasi, analilsis dan kesimpulan. Sistem informasi yang 

akan dibangun menggunakan permodelan berorientasi objek. Konsep dari 

permodelan berorientasi objek mencakup analisis serta desain pada suatu sistem 

dengan pendekatan objek yaitu analisis berorientasi objek (OOA) dan desain 

berorientasi objek (OOD). Sarana yang digunakan dalam mendukung proses 

pelaporan monografi yaitu sistem informasi berbasis website. Website yang 

dibangun memfasilitasi pegawai kecamatan abung tinggi khususnya pegawai yang 

bertanggung jawab dalam pelaoran monografi dalam peroses pengerjaan 

pelaporan monografi kecamatan agar lebih cepat.    
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Berdasarkan dari kendala-kendala di atas, maka dibuatlah suatu rancangan 

sistem informasi pelaporan monografi di kecamatan Abung Tinggi Kabupaten 

Lampung Utara. Dengan adanya sistem informasi pelaporan monografi pada 

tingkat kecamatan ini dapat membantu instansi pemerintah dalam melakukan 

pendataan jumlah dan mobilitas penduduk dalam ruang lingkup kecamatan  

Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. Dengan demikian data monografi 

dapat diperoleh dan diolah dengan mudah tanpa harus melakukan pendataan 

secara langsung. Sistem yang dirancang ini menggunakan alur dan antar muka 

yang interaktif, user friendly, sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh staf 

kecamatan di Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. Maka, penulis tertarik 

mengangkat judul tentang Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Monografi 

Berbasis Web. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaska diatas, maka 

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana memperbaiki pelayanan terkait dengan pelaporan monografi 

kecamatan ? 

2. Bagaimana menerapkan metode pengolahan data dalam perancangan 

sistem informasi pelaporan monografi yang akan dibangun ? 

1.3 Batasan Masalah 

1. Pembuatan laporan monografi perbulan dan pertahun, pegiriman data 

dari kelurahan kekecamatan, pengiriman notifikasi sistem secara 

otomatis kekelurahan dan menerapkan metode pengolahan data pada 

sistem yang akan dibangun. 
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1.4    Keaslian Penelitian  

1. Penelitian ini dibangun untuk mengatasi permasalahan pada pelaporan 

monografi  kecamatan Abung Tinggi. 

2. Penelitian ini fokus pada pelaporan monografi. 

3. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan 

metode pengolahan data. 

1.5    Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Membuat sistem informasi pelaporan monografi dikecamatan Abung 

Tinggi dengan metode pengolahan data.  

1.6     Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis : 

Penulis dapat menambah wawasan dan menerapkan ilmu pengetahuan 

yang telah didapat selama perkuliahan serta memberikan kontribusi 

penelitian terkait masalah objek penelitian. 

2. Bagi Kecamatan Abung Tinggi : 

Memudahkan pihak instansi pemerintah dalam melakukan pendataan 

jumlah penduduk, melakukan pelaporan monografi dan melakukan 

pendataan penduduk. 

3. Bagi  Institusi (FTIK Universitas Teknokrat Indonesia) : 

Sebagai sumber informasi atau referensi dalam pengembangan 

penelitian dan melalui penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat 

menemukan suatu penemuan ataupun inovasi baru. 

 


