BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang dan Masalah

Perkembangan zaman saat ini, sarana dan prasarana teknologi sudah semakin maju.
Kebutuhan manusia atas kemajuan teknologi dan informasi juga meningkat, untuk memenuhi
kebutuhan manusia akan informasi tersebut, maka diperlukan alat bantu komputer untuk
membantu proses pengolahan data.

Salah satu proses pengolahan data adalah proses

pengolahan data penduduk, dalam hal ini data penduduk yang di analisis ialah data penduduk
Desa Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara.

Seiring bertambahnya penduduk, maka sistem pengolahan data Desa Jembatan Kecamatan
Abung Kunang Lampung Utara perlu ditingkatan agar lebih efektif. Saat ini pengolahan data
masih menggunakan pengolahan data manual yaitu masih menggunakan arsip-arsip data
penduduk, jika ingin mencari informasi data penduduk perlu membuka arsip kependudukan
di tiap RK/RW/RT. Hal ini sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Solusi dari
permasalahan di atas maka dibutuhkan pengolahan data modern yaitu pengolahan data
dengan sistematis komputer.
Pengolahan data dengan sistematis komputer inilah yang dapat mempercepat kinerja para
perangkat desa untuk mendata penduduk-penduduk yang ada di Desa Jembatan Kecamatan
Abung Kunang Lampung Utara sehingga pekerjaan jadi lebih efektif dan efesien.

1 .2.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah :
1. Bagaimana membuat aplikasi pengolahan data penduduk pedesaan yang tepat dan mudah
untuk dimengerti.
2.Bagaimana aplikasi pengolahan data penduduk pedesaan ini dapat mempermudah
perangkat desa untuk mengelola data penduduk yang didalamnya terdapat informasiinformasi penting.

1.3.

Batasan Masalah

Pada Laporan Tugas Akhir ini penulis hanya akan membahas tentang aplikasi pengolahan
data penduduk Desa Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara.
Pengolahan data penduduk berupa :
1. Mengolah data penduduk yaitu memasukkan semua data penduduk yang ada pada Desa
jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara kedalam data base pada program
pengolahan data penduduk.
2. Mengolah data keluarga.

I .4.

Tujuan

Tujuan pembuatan aplikasi pengolah data ini adalah :
1. Mengetahui, mempelajari dan memahami sistem dan cara kerja pengolahan data
penduduk Desa Jembatan Kecamatan Abung Kunang dan sejarah perkembangannya.
2. Mendesain sebuah program aplikasi desktop yang mengacu pada teknologi sistem
informasi berdasarkan hasil analisa terhadap sistem yang ada.

3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perangkat desa dalam menjalankan tugasnya.
4. Meningkatkan kualitas Perangkat desa dalam bidang komputer guna mendukung mutu
pendataan dan laporan data penduduk.

1 .5.

Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu sebagai
berikut:
1. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengatasi permasalahan yang ada pada
instansi yang terkait dalam rangka profesionalisme kerja dengan menggunakan metode
yang sistematis dan penerapan yang praktis guna meningkatkan kerja perangkat desa.
2. Mengetahui alur proses dari pengolahan data menjadi informasi yang lebih berguna dan
bermanfaat
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pembaca yang akan mengadakan Tugas Akhir dan
pengembangan sistem yang berkaitan dengan masalah yang sama.

1.6.

Gambaran Umum Organisasi

1.6.1. Profil Desa Jembatan Kecamatn Abung Kunang

Desa Jembatan awal mulanya adalah dusun Aji Kagungan pada tahun 1969, dan berkembang
menjadi Desa.

Dengan perkembangan desa, baik pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan, serta dukungan masyarakat, pada tahun 1970 Desa Jembatan yang semula
desa persiapan di tingkatkan status desanya menjadi Desa Defenitif.

Pejabat Kepala Desa di jabat oleh M. Daud. Setelah Desa Jembatan resmi menjadi Desa
Defenitif , pada tahun 1980 dilaksanakan pencalonan Kepala Desa untuk memilih Kepala
Desa Defenitif, pada tanggal 11 November 1980.
Telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang diikuti tiga orang calon Kepala Desa yang
dimenangkan oleh sdr. Musamin.

1.6.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau
instansi. Sebab dengan adanya struktur organisasi yang baik dalam tubuh suatu perusahaan
atau instansi akan memudahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut struktur organisasi kependudukan pada Desa Jembatan Kecamatan Abung Kunang
Lampung Utara :

STRUKTUR ORGANISASI
Kependudukan Desa Jembatan Kec.Abung Kunang Lampung Utara

Sumber : Sekretariat Desa jembatan Kecamatan Abung Kunang lampung Utara
Gambar 1.6.1 Struktur Organisasi Desa jembatan Kecamtan Abung Kunang L.U

Keterangan :

a. Kepala Desa : adalah puncak pimpinan tertinggi didalam suatu desa.
b. Sekretaris Desa : mengurus segala sekretariat desa dan mencatat segala yang bersangkutan
tentang masalah desa.
c. BPD (Badan Perwakilan Daerah) : mengesahkan peraturan desa, menampung aspirasi
masyarakat.
d. LPM Tenaga Teknis : berfungsi menggali aspirasi masyarakat
e. Kaur Penduduk : berfungsi mengurus data kependudukan.
f. Kaur Pemerintahan : berfungsi mengurus data pemerintahan
g. Kaur Pembangunan : berfungsi mengurus pembangunan desa
h. Kepala Dusun : adalah pimpinan lingkungan desa
i. Masyarakat : merupakan objek desa.

