
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

Provinsi Lampung yang berada di Jl. Abdi Negara No.03 Bandar Lampung 

merupakan salah satu kantor pemerintahan yang bergerak dibidang program 

keluarga berencana dan berfungsi sebagai fasilitator pelayanan KB bagi masyarakat 

dalam mendukung program pemerintah yaitu Mewujudkan Pembangunan 

Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. 

 Untuk memudahkan pendataan penduduk yang ikut dalam program KB 

maka BKKbN provinsi Lampung membuat data base Pencapain KB Pasca 

Persalinan. Pencapaian KB pasca Persalinan itu sendiri dilakukan dengan mendata 

aspektor yang menggunakan KB pacca persalinan, setiap aspektor dicatat nama 

lengkap, alamat dan nomor telepon agar dapat memudahkan untuk 

menghubunginya jika aspektor tidak dating untuk berKB tepat pada waktunya.  

BKKbN Provinsi Lampung dalam penyelesaian kegiatan sehari-hari sudah 

menggunakan teknologi komputer tetapi belum optimal karena hanya beberapa 

bidang tertentu saja yang menggunakannya. Sedangkan pada bidang KB khususnya 

untuk pengolahan data pencapaian KB pasca persalinan belum begitu efisien untuk 

digunakan. 

 Data yang di dapat dari setiap Rumah Sakit yang ada di kabupaten masih 

banyak disimpan dalam bentuk lembaran-lembaran dokumen. Dalam pengolahan 

data ini pasti akan menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam pengolahan data, 

pencarian data membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk proses 
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rekapitulasinya sehingga pembuatan laporan hasil pencapaian KB pasca persalinan 

sering terjadi keterlambatan. 

Dari penjabaran diatas, maka perlu diusulkan perbaikan proses pengolahan 

data pencapaian KB pasca persalinan yang berjalan saat ini. Maka penulis 

mengambil judul laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah  

“Analisis dan Perancangan Aplikasi Pengolahan Data Pencapaian KB Pasca 

Persalinan pada BKKBN Provinsi Lampung” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka di dapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengolahan data pencapaian KB pasca persalinan pada 

BKKBN Provinsi Lampung? 

2. Bagaimana merancang aplikasi pengolahan data pencapaian KB pasca 

persalinan pada BKKBN Provinsi Lampung? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar perancang laporan PKL ini dapat dilakukan secara terarah dan sesuai 

dengan apa yang diharapkan, maka perlu ditetapkan batasan masalah yaitu: 

1 Laporan praktik kerja ini membahas tentang analisis perancangan aplikasi 

pengolahan data pencapaian KB pasca persalinan pada BKKBN Provinsi 

Lampung. 

2 Perancangan sistem informasi pengolahan data pencapaian KB pasca persalinan 

menggunakan pendekatan berorientasi objek 

3 Alat perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) 
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4 Penulisan laporan ini hanya sampai tahap perancangan tidak sampai pembuatan 

program. 

1.4 Tujuan Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun tujuan penulisan laoparan ini adalah: 

1. Memperluas wawasan penulis tentang dunia kerja serta membina kemampuan 

dan pengetahuan. 

2. Mengetahui bagaimana sistem pengelolaan data pencapaian KB pasca 

persalinan pada BKKBN Provinsi Lampung. 

3. Memberikan alternatif pengelolaan data pencapaian KB pasca persalinan  

dengan cara membuat desain aplikasi pengolahan data pada BKKBN Provinsi 

Lampung, yang diharapkan dapat meningkatkan evisiensi kerja pegawai. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh suatu data dan informasi yang menjadi bahan dalam 

laporan ini serta mempermudah dalam penulisan laporan, maka pengumpulan data 

pada laporan ini dilakukan beberapa metode yaitu : 

a. Tinjauan Lapangan (Field Reseach) 

Pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pertemuan dengan 

pimpinan pelayanan KB setempat kemudian melakukan wawancara dengan 

beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan topik yang di bahas kepada 

pihak-pihak bersangkutan. Penulis juga melakukan observasi dengan 

melakukan peninjauan dan pengamatan secara langsung sistem yang sedang 

berjalan di perusahaan tersebut serta mengumpulkan data atau informasi yang 

terkait dengan pelayanan-pelayanan yang tersedia.   
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b. Tinjauan Pustaka (Library Reseach) 

Dalam metode ini dilakukan pembacaan dan pembelajaran sumber-sumber 

yang akan mendukung penulisan laporan ini. Sumber tersebut dapat berupa 

buku-buku dan hasil penelitian yang berhubungan dengan Pelayanan KB. 

Termasuk juga kategori bahan-bahan yang dipublikasikan secara on-line 

(menggunakan jejaring internet). 

1.6 Sistematika Penulisan Praktik Kerja Lapangan 

Secara garis besar, penulisan ini dibagi menjadi lima BAB. Adapun isi 

masing-masing BAB adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mendeskripsikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Praktik Kerja Lapangan, Metode Pengumpulan Data dan 

Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang penjelasan dan teori-teori yang digunakan 

sebagai landasan dibuatnya laporan Praktik Kerja Lapangan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Kantor yaitu: Sejarah singkat 

Kantor, Visi dan Misi Kantor, Lambang Kantor, Tujuan Kantor, Struktur 

Organisasi dan Tugas masing-masing bagian pada Kantor BKKbN Provinsi 

Lampung. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang laporan kegiatan selama melakukan Praktik Kerja 

Lapangan, Analisis Perancangan Aplikasi Pengolahan Data Pencapaian KB 
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Pasca Persalinan pada BKKBN Provinsi Lampung, serta usulan desain 

perancangan sistem. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

BAB ini berisi kesimpulan dari uraian yang sudah diterangkan pada BAB-

BAB sebelumnya, dan juga berisi saran-saran untuk perbaikan.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


