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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau, 

Indonesia. Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang, dikenal juga dengan 

julukan serambi Mekkah atau Bumi Sarimadu di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar 

memiliki luas lebih kurang 27.908,32 km2, terletak antara 1̊ 00ˊ40 ̋ Lintang Utara 

sampai 0̊ 27ˊ00 ̋ Lintang Selatan dan 100̊ 28ˊ30 ̋ - 101̊ 14ˊ30 ̋ Bujur Timur. 

Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, 

Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto 

Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Kota, 

Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak 

Hulu, Perhentian Raja (BPS-Kabupaten Kampar Dalam Angka, 2016).  

Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 

2015 sebanyak 793.005 jiwa yang terdiri atas 407.228 jiwa penduduk laki-laki dan 

385.777 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah 

penduduk tahun 2014, penduduk Kabupaten Kampar tahun 2015 mengalami 

pertumbuhan sebesar 2,57% dengan masing-masing persentase pertumbuhan 

penduduk laki-laki sebesar 2,55% dan penduduk perempuan sebesar 2,58% (BPS-

Kabupaten Kampar Dalam Angka, 2016). Dalam menangani bidang kependudukan, 

Kabupaten Kampar dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kampar. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan unsur 

pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah 

kabupaten. Disdukcapil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

kewenangan pemerintah daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008, dalam 

melaksanakan tugas pokok, Disdukcapil mempunyai fungsi diantaranya 
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menyelenggarakan pelayanan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, 

menyusun program kebijakan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, 

dan melaksanakan pelayanan administrasi dalam bidang kependudukan, akta 

kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan nama dan pengakuan anak. 

Disdukcapil Kabupaten Kampar terus berupaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanannya terhadap masyarakat, sesuai dengan fungsi dan tugasnya yaitu 

melayani pengurusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Layanan 

pendaftaran penduduk adalah kegiatan penelitian dan pencatatan data penduduk 

akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status 

kependudukan dan mutasi data. Output yang dihasilkan dari pelayanan tersebut 

diantaranya adalah akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan akta 

pengakuan dan pengesahan anak. Berdasarkan data dari Disdukcapil Kabupaten 

Kampar, penerbitan akta kelahiran dari tahun 2012-2015 adalah sebanyak 99.459 

akta, penerbitan akta perkawinan sebanyak 5.269 akta, dan penerbitan akta 

kematian sebanyak 1.236 akta, serta akta perceraian sebanyak 5 akta. Penerbitan 

akta kematian mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir (Lampiran C).   

Proses pembuatan akta kependudukan di Kabupaten Kampar memang harus 

dilakukan di Kantor Disdukcapil Kabupaten Kampar, sehingga mengharuskan 

masyarakat untuk datang langsung ke Kantor Disdukcapil. Masih ada masyarakat 

yang sudah terlanjur datang harus kembali lagi keesokan harinya dikarenakan 

berkas persyaratan yang tidak lengkap. Seperti yang dikatakan oleh Kabid Capil 

Kampar Bapak Arsil, SE, M.Si, bahwa seringkali masyarakat yang ingin mengurus 

akta kelahiran tidak membawa fotokopi buku nikah dengan alasan tidak tahu dan 

tidak memiliki buku nikah karena nikah sirih, sehingga terpaksa berkas 

permohonannya di-pending dan diminta untuk melengkapi (Lampiran B). Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Suarti (2014) dengan judul Reformasi Birokrasi 

Pengurusan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kampar, disebutkan bahwa bahan persyaratan yang tidak lengkap atau 

di-pending bisa hilang. Disamping itu waktu pengurusan akta kependudukan di 

Disdukcapil Kampar juga terbilang lama. Meskipun di dalam Standar Operasional 

Pelayanan (SOP) disebutkan bahwa pengurusan akta kependudukan maksimal lama 
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pengurusannya adalah 14 hari, namun yang terjadi bisa saja proses pengurusan akta 

kependudukan baru selesai dalam waktu 3 minggu atau lebih.  

Selain itu, masyarakat juga tidak mendapatkan informasi jika akta 

kependudukan tersebut telah selesai, sehingga masyarakat harus sering melakukan 

pengecekan di Disdukcapil Kabupaten Kampar. Ini menimbulkan masalah lain 

yaitu untuk datang ke kantor Disdukcapil tentu memerlukan biaya transportasi yang 

harus ditanggung oleh masyarakat, apalagi oleh masyarakat yang jarak tempat 

tinggalnya jauh dari Kantor Disdukcapil Kabupaten Kampar. Keadaan tersebut 

sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu (calo) untuk mendapatkan keuntungan 

dengan menawarkan pengurusan akta kependudukan yang lebih cepat dengan 

bayaran tertentu. Selain dapat menggangu proses pelayanan, ulah oknum ini tentu 

bertentangan dengan peraturan pemerintah yang menggratiskan biaya pengurusan 

akta kependudukan. 

Tujuan dari penelitian ini untuk membangun sistem informasi akta 

kependudukan berbasis web pada Disdukcapil Kabupaten Kampar. Sistem yang 

akan dibangun diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sering terjadi dalam 

pengurusan akta kependudukan dan memacu minat masyarakat untuk melakukan 

pengurusan akta kependudukan secepatnya. 

Pembangunan sistem informasi akta kependudukan ini menggunakan metode 

waterfall yang merupakan metode klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam 

membangun software (Pressman, 2010). Dalam waterfall terdapat lima fase yaitu 

requirements analysis and defenition, system and software design, implementation 

and unit testing, integration and system testing, dan operation and maintenance 

(Sommerville, 2011). Teknik perancangan yang digunakan adalah Object Oriented 

Analysis Desain (OOAD). Menggunakan tool Unified Modeling Language (UML). 

Diagram yang dipakai dalam UML yaitu Use Case, Class Diagram, Activity 

Diagram, Sequence Diagram. Pengujian sistem ini menggunakan User Acceptance 

Test (UAT). Suripto dan Triyono (2014) meneliti tentang pembangunan sistem 

informasi akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sragen. 

Hasil dari penelitiannya menunjukan sistem akta kelahiran memberi kemudahan 

dalam mencatat, mendokumentasikan, dan penyajian laporan bagi peristiwa 
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kelahiran. Dalam penelitian Suarti dan Sujianto (2014) yang meneliti tentang 

reformasi birokrasi pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diketahui bahwa masih ada masyarakat yang 

belum mengetahui persyaratan pengurusan akta kelahiran dikarenakan kurangnya 

sosialisasi dari pemerintah. 

Berdasarkan masalah di atas maka diangkatlah judul dalam penelitian ini yaitu 

Sistem Informasi Akta Kependudukan Berbasis Web pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

membangun sistem informasi akta kependudukan berbasis web pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Agar lebih terarah dalam proses penelitian ini penulis membatasi masalah 

yang akan dibahas yaitu: 

1. Penelitian ini hanya membahas proses pengurusan akta kelahiran, 

kematian, perkawinan dan perceraian. 

2. Analisis kebutuhan sistem ini menggunakan metode perancangan OOAD 

dengan tool UML. Diagram yang digunakan yaitu: Use Case, Class 

Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram. 

3. Pengujian sistem menggunakan User Acceptance Test (UAT). Indikator 

pengujian yaitu tampilan antarmuka, kemampuan aplikasi dalam 

menampilkan informasi dan kemampuan aplikasi dalam mengelola data 

permohonan. 

4. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Waterfall, dimana 

terdapat lima tahapan. Karena keterbatasan waktu dan keahlian maka 

penelitian tugas akhir ini dibatasi hanya sampai pada tahap keempat yaitu 

Integration and System Testing. 
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1.4.  Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi akta 

kependudukan berbasis web. 

 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi masyarakat dapat mempermudah dan menghemat waktu karena 

tidak perlu datang ke kantor dinas untuk melakukan pendaftaran. 

2. Penyampaian informasi persyaratan dan status permohonan kepada 

masyarakat dapat lebih cepat secara online. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Dalam laporan ini pembahasan terbagi dalam 6 (enam) bab yang secara 

singkat akan diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian dan 

pengembangan sistem serta sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini akan diuraikan teori yang terkait dengan penulisan tugas akhir 

ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan diuraikan metodologi penelitian yang digunakan 

diantaranya metode pengumpulan data dan metode pengembangan 

sistem.  

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN   

Berisi pembahasan mengenai alur sistem lama, alur sistem baru, 

perancangan sistem menggunakan teknik OOAD dan tools UML. 

Perancangan input, basisdata, struktur menu, serta perancangan 

interface. 
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BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Berisi tentang Pengujian perangkat lunak menggunakan UAT untuk 

mengetahui keberhasilan interface system maupun procedure yang 

dijalankan. 

BAB VI PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil laporan penelitian tugas akhir dan 

saran, agar sistem informasi akta kependudukan Disdukcapil 

Kabupaten Kampar dapat dikembangkan lagi untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


