
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan sub 

sistem dari sistem administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting 

dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi 

kependudukan.  Hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi 

kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk 

berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan 

data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan, 

dukungan terhadap perencanaan pembangunan sistem administrasi 

kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa 

diskriminasi. 

Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, 

maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem 

pilar dari administrasi kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya 

agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan 

pembangunan. 

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah 

kabupaten/kota dimana dalam pelaksanaanya diawali dari desa/kelurahan 

selaku ujung tombak pendaftaran penduduk. Dalam pelayanan tersebut 

perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk merasa 

mendapatkan pelayanan yang memuaskan. 

Kemajuan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi 

mengikuti perkembangan teknologi, untuk itu suatu instansi membutuhkan 

suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan instansi pemerintah 

dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja maupun dalam 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan suatu sistem 



  

informasi administrasi kependudukan maka pengolahan data akan lebih 

mudah dan efisien. Kita bisa mengolah data-data yang bersangkutan dengan 

pengurusan kependudukan di suatu daerah 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Pencatatan biodata penduduk diarahkan pada pemenuhan data dari 

setiap penduduk dan keluarga yang merupakan tanggung jawab pemerintah 

kabupaten/kota. Data tersebut merupakan sumber basis data kependudukan 

secara nasional yang menjadi tanggung jawab pusat (dalam hal ini 

Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan). Namun hingga saat ini di 

Indonesia hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berupa 

data/laporan belum dapat secara maksimal didayagunakan untuk 

kepentingan pelayanan publik. Banyak sekali peristiwa, seperti kelahiran, 

perkawinan, dan lain-lain belum ditata secara benar. Begitu juga masalah 

kependudukan, seperti pindah datang belum ditata secara baik, bahkan 

penduduk masih banyak yang belum memiliki dokumen penduduk. 

Dari permasalahan tadi, maka perumusan masalah yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut “Bagaimana Mrancang Sistem Informasi 

Kependudukan pada Kantor Kecamatan Banyumanik Semarang sehingga 

dalam penyajian laporan dan informasi kependudukan yang dibutuhkan 

dapat diperoleh secara efektif dan efisien.” 

 

 

 

 



  

1.3 Batasan Masalah 

Di dalam rancangan ini, terdapat ruang lingkup masalah, antara lain : 

a. Pembuatan sistem informasi meliputi sistem informasi administrasi 

kependudukan yang berbasis desktop dan web. 

b. Pengolahan data diantaranya meliputi : 

- Data Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk 

- Data Kelahiran 

- Data Kematian 

- Data Pernikahan 

- Data Perceraiaan 

- Data Penduduk Datang 

- Data Kepindahan Penduduk 

c. Laporan hasil pendataan 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari adanya sistem informasi administrasi kependudukan ini 

untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berorientasi 

kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan 

informasi kependudukan yang akurat, sistem ini juga diharapkan dapat 

mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Juga dapat 

memberikan kemudahan pelayanan dari suatu instansi untuk melakukan 

proses yang berhubungan dengan masalah kependudukan dan memberikan 



  

kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan proses pendaftaran 

penduduk. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian dan penyusunan 

Tugas Akhir ini adalah 

1. Bagi Penulis 

a. Agar dapat menerapkan ilmu yang di dapat di bangku kuliah. 

b. Dengan mengadakan survei dalam suatu instansi secara langsung 

akan menambah pengetahuan mahasiswa. 

2. Bagi Instansi 

Adapun tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah merancang 

Sistem Informasi Kependudukan pada Kantor Kecamatan Banyumanik  

yang berbasis web sehingga dapat menghasilkan informasi yang cepat 

dan akurat. Dan mempermudah dalam memberikan pelayanan bagi 

masyarakat juga untuk membuat proses pendataan menjadi lebih efektif 

dan efisien. 

3. Bagi Akademik 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi aktivitas akademik 

Universitas Dian Nuswantoro Semarang serta menjadi bahan pemikiran 

dalam memecahkan masalah sesuai dengan ilmu yang diterapkan 

4. Bagi Masyarakat 

Dapat dengan mudah mendapatkan informasi, dan memberi kemudahan 

dalam perpanjangan KTP. 

 


