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ABSTRAK  

 

Penelitian ini berjudul Aplikasi Pendataan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong. Penelitian ini 

dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya dengan menggunakan metode pencarian data 

dokumentasi yang ada. Sistem informasi ini merupakan sebuah sistem informasi yang membantu proses 

pengolahan data. Sistem informasi ini digunakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tabalong yang merupakan lembaga yang berada di Kabupaten yang bertugas untuk mencatat Data. Sistem ini 

dibuat berdasarkan kebutuhan, pengolahan data seputar data penduduk, data kk, anggota keluarga, meninggal, 

dan data lahir. Sistem ini dibuat menggunakan Borland Delphi 7 dan perancangan database menggunakan 

Microsoft Access. Dengan sistem informasi ini akan memberikan kemudahan dalam pengolahan data yang 

selama ini masih kurang tertata secara rapi. Mengingat masih belum maksimalnya kinerja aplikasi yang terdapat 

di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka dengan dibuatnya aplikasi ini bisa 

digunakan sebagai pembanding untuk aplikasi yang sudah ada sebelumnya, semoga bisa menunjang kekurangan 

yang terdapat pada aplikasi yang sudah ada sebelumnya. 

Kata Kunci: Data Kependudukan; Data Pencatatan Sipil; Sistem Informasi; 

 

 

ABSTRACT  

 

This research is entitled Application of Population Data Collection of Tabalong Regency Civil Registration. 

This research was conducted at the Department of Population and Civil Registration in particular by using the 

existing documentation data search method. This information system is an information system that helps the 

data processing.This information system is used at the Department of Population and Civil Registration of 

Tabalong Regency which is an institution in the Regency in charge of recording data. This system is made based 

on needs, processing data about population data, family data, family members, death, and birth data. This 

system was created using Borland Delphi 7 and database design using Microsoft Access. With this information 

system, it will provide convenience in processing data that has not been organized neatly.Considering that the 

performance of the applications contained in the Population and Civil Registry Office of Tabalong Regency is 

still not optimal, by making this application it can be used as a comparison for pre-existing applications, 

hopefully it can support the shortcomings that exist in pre-existing applications. 
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PENDAHULUAN  

 Sejalan perubahan zaman yang sudah modern dan majunya pertumbuhan  teknologi yang sangat 

canggih, membuat komputer sebagai suatu media teknologi yang sangat diperlukan dalam mengatasi suatu 

permasalahan kebutuhan manusia akan teknologi, dalam dunia pendidikan dan perkantoran, pengolahan data, 

dokumentasi data dan desain grafis, perannya sangat membantu peserta didik atau karyawan sebagai pengguna 

media komputer dalam pekerjaan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien, sehingga kualitas kerja dapat lebih 

ditingkatkan. 

 Dengan semakin komplek dan beragamnya kegiatan yang berkenaan dengan kependudukan 

sebagaimana visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yaitu “Terwujudnya 

Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas”, maka tekad untuk 

mewujudkan visi dan misi tersebut perlu untuk terus diwujudkan. Adapun upaya yang telah berjalan selama ini 

adalah memberikan pelayanan sebaik dan semudah mungkin kepada semua lapisan masyarakat di segala 

tingkatan. 

 Sebagai wujud nyata dari keinginan sebagaimana visi tersebut, langkah Pemerintah Kota dalam 

pelayanan kependudukan ini dimulai dengan pemberian layanan gratis pada pembuatan Kartu Keluarga dan 

Kartu Tanda Penduduk, meski hanya terbatas pada Pegawai Negeri dan PTT dalam lingkup Pemerintah 

Kabupaten Tabalong, para Ketua RT dan RW, dan para warga pemegang Kartu BLT dan keluarganya. 

Dalam bidang pendataan keadaan pada saat ini berjalan sebagaimana peraturan, petunjuk dan arahan pimpinan 

yang meliputi penanganan data kependudukan dan data lain yang berkenaan dengan bidang kependudukan. Dari 

visi yang telah ditetapkan dan wujud untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan yang telah dijalankan 

diantaranya adalah menghimpun, mengolah dan mendistribusikan hasil data kependudukan tersebut pada 

instansi terkait. 

 Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Tabalong dan semakin 

kompleknya permasalahan yang ada, dimana sebagian besar masyarakat ingin meminta lebih terhadap apa yang 

bisa diberikan oleh aparatur Pemerintah, maka kedepan segala yang diperlukan tersebut harus lebih cepat dan 

tepat pula dalam pelayanannya. Dan sebagai langkah untuk mewujudkan visi tersebut kedepan bidang 

kependudukan menyusun program yaitu: 

a. Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Tabalong. 

b. Program Pendataan dan Pelaporan Rumah Tangga Penduduk Kabupaten Tabalong. 

 Komputer mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, usaha dan bisnis. Komputer 

dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat serta menghemat waktu. Bekerja dengan 

komputer dapat memudahkan didalam pengolahan data, tak heran jika sekarang peminat komputer terus 

meningkat dan berkembang dengan cepat karena komputer merupakan sarana yang sangat penting dan 

diperlukan bagi setiap pemakainya. Begitu juga pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabalong didalam 

penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam proses pelayanan dan penginputan data kependudukan, maka 

dari itu penulis dalam kesempatan ini membuat Tugas Akhir ( SKRIPSI ) dengan mengangkat judul “Aplikasi 

Pendataan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong”. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan 

dapat memperlancar dan mempermudah dalam penyelesaian pekerjaan. 

METODE  

Penelitian tentang aplikasi pendataan kependudukan catatan sipil Kabupaten Tabalong menggunakan metode: 

a. Metode Observasi 

Metode ini merupakan suatu langkah awal bagi peneliti untuk memulai suatu penelitian, dimana metode ini 

dilakukan dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan, untuk memeriksa keadaan yang sebenarnya apakah 

sesuai atau tidak dengan informasi yang didapat. 

b. Metode Interview atau Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan mengadakan perbincangan atau wawancara dengan pihak yang terkait seperti 

Kepala Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. 

c. Metode Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan membaca, mengamati dan memahami beberapa sumber tertulis yang didapatkan 

dari buku-buku maupun internet sehingga diperoleh informasi yang membantu proses analisa masalah, proses 

desain sistem hingga proses pembuatan laporan karya ilmiah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Diagram Konteks Sistem  

Pada diagram konteks digambarkan proses secara umum mengenai alur data-data yang ada dalam sistem 

informasi Pendataan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong. 

 



 

  

 

1. FORM LOGIN 

 
Gambar 1.1 Form Login 

 



 

Isi username dan password, kemudian klik tombol “Ok” untuk login ke halaman admin. 

 

2. FORM MENU UTAMA 

 
Gambar 1.2 Form Menu Utama 

 

Menu utama adalah menu yang hanya bisa ditampilkan setelah login berhasil, di dalam menu ini terdapat 

beberapa menu yaitu, master data, pengisian data penduduk, laporan, dan keluar. 

 

3. FORM DATA PETUGAS 

 
Gambar 1.3 Form Data Petugas 

 

Form data petugas berfungsi untuk menambah data petugas, selain menambah form ini juga bisa untuk 

mengubah maupun menghapus data. 

 

4. FORM AKTA KELAHIRAN 

 
Gambar 1.4 Form Akta Kelahiran 



 

Form akta kelahiran berfungsi untuk menambah data akta kelahiran, selain menambah form ini juga bisa untuk 

mengubah maupun menghapus data. 

 

5. FORM AKTA KEMATIAN 

 
Gambar 1.5 Form Akta Kematian 

 

Form akta kematian berfungsi untuk menambah data akta kematian, selain menambah form ini juga bisa untuk 

mengubah maupun menghapus data. 

 

6. FORM DATA KTP 

 
Gambar 1.6 Form Data KTP 

 

Form data KTP berfungsi untuk menambah data KTP, selain menambah form ini juga bisa untuk mengubah 

maupun menghapus data. 

 

7. FORM DATA KARTU KELUARGA 

 
Gambar 1.7 Form Data Kartu Keluarga 



 

Form data Kartu Keluarga berfungsi untuk menambah data Kartu Keluarga, selain menambah form ini juga bisa 

untuk mengubah maupun menghapus data. 

 

8. FORM DATA PENDUDUK 

 
Gambar 1.8 Form Data Penduduk 

 

Form data Penduduk berfungsi untuk menambah data Penduduk, selain menambah form ini juga bisa untuk 

mengubah maupun menghapus data. 

 

9. LAPORAN DATA PETUGAS 

Laporan data petugas berfungsi untuk menampilkan data seluruh petugas, selain dapat menampilkan laporan 

juga dapat langsung di cetak. 

 
Gambar 1.9 Laporan Data Petugas 

 

 

10. LAPORAN AKTA KELAHIRAN 

Laporan akta kelahiran berfungsi untuk menampilkan data akta kelahiran personal, selain dapat menampilkan 

laporan juga dapat langsung di cetak. 



 

 
Gambar 1.10 Laporan Akta Kelahiran 

 

11. LAPORAN AKTA KEMATIAN 

Laporan akta kematian berfungsi untuk menampilkan data akta kematian personal, selain dapat menampilkan 

laporan juga dapat langsung di cetak. 

 

 
Gambar 1.11 Laporan Akta Kematian 

 



 

12. LAPORAN KTP 

Laporan KTP berfungsi untuk menampilkan data KTP, selain dapat menampilkan laporan juga dapat langsung 

di cetak. 

 
Gambar 1.12 Laporan KTP 

 

13. LAPORAN SELURUH KARTU KELUARGA 

Laporan seluruh kartu keluarga berfungsi untuk menampilkan data seluruh kartu keluarga, selain dapat 

menampilkan laporan juga dapat langsung di cetak. 

 

 
Gambar 1.13 Laporan Seluruh Kartu Keluarga 



 

14. LAPORAN KARTU KELUARGA 

Laporan kartu keluarga berfungsi untuk menampilkan data per kartu keluarga, selain dapat menampilkan 

laporan juga dapat langsung di cetak. 

 

 
Gambar 1.14 Laporan Kartu Keluarga 

 

15. LAPORAN SELURUH KTP 

Laporan seluruh KTP berfungsi untuk menampilkan data seluruh KTP, selain dapat menampilkan laporan juga 

dapat langsung di cetak. 

 

 
Gambar 1.15 Laporan Seluruh KTP 

 

16. LAPORAN SELURUH PENDUDUK 

Laporan seluruh penduduk berfungsi untuk menampilkan data seluruh penduduk, selain dapat menampilkan 

laporan juga dapat langsung di cetak. 



 

 
Gambar 1.16 Laporan Seluruh Penduduk 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis, perancangan dan pembuatan program aplikasi 

pendataan kependudukan catatan sipil kabupaten tabalong.  

a. Sistem informasi yang dibuat ini mampu melakukan pengolahan data penduduk, keluarga, data kk, 

kelahiran, kematian, kelurahan.  

b. Sistem Informasi ini akan menghasilkan laporan-laporan diantaranya laporan data penduduk, laporan 

anggota keluarga, laporan data kk, laporan penduduk meninggal, laporan lahir. 

 

2. Saran 

Setelah ini selesai dibuat, masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat menjadi pertimbangan bagi 

penulis maupun pembaca yang ingin mengembangkan atau menyempurnakan sistem informasi pendataan 

penduduk ini agar meningkatkan kehandalan sistem dengan menambahkan fasilitas-fasilitas yang dapat 

memberikan kemudahan-kemudahan bagi yang ingin memanfaatkan sistem ini:  

a. Untuk laporan data penduduk hendaknya menggunakan grafik, agar dapat dilihat secara keseluruhan 

data penduduk pertahun.  

b. Untuk pengembangan berikutnya sistem ini diharapkan memiliki fasilitasfasilitan pendataan penduduk 

menikah, talaq dan cerai. 
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