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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
	Peningkatan jumlah penduduk provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terjadi tiap tahunnya membuat jumlah data penduduk yang harus diolah oleh pihak terkait juga semakin besar. Penggunaan teknologi komputer pada pengelolan dan pengolahan data merupakan suatu kebutuhan atau pilihan yang bisa diambil demi efisiensi dan ketepatan hasil yang bisa diperoleh. Beberapa aplikasi kantor yang tersedia seperti Microsoft Office, Open Office dan lain-lain memiliki kemampuan yang bisa digunakan untuk melakukan pengolahan data-data baik dalam jumlah kecil maupun besar. Akan tetapi untuk keperluan yang lebih spesifik, maka diperlukan program atau aplikasi yang bisa melakukan tugas-tugas sesuai dengan yang diinginkan. 
Pencarian dan pengurutan merupakan operasi yang penting ketika melakukan pengolahan data (khususnya data kependudukan) yang besar. Efisiensi waktu dan ketepatan hasil yang diperoleh dalam suatu operasi pencarian dan pengurutan data merupakan hal yang sangat penting. Beberapa algoritma pengurutan dan pencarian bisa diaplikasikan untuk pengolahan data kependudukan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapun algoritma-algoritma pengurutan yang bisa digunakan yaitu bubble sort, insertion sort, selection sort, merge sort, dan lain-lain. Sedangkan algoritma pencarian yang bisa digunakan adalah pencarian linear dan pencarian biner.
Visual C++ merupakan compiler bahasa pemrograman c++ yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi berbasis desktop. Dengan kemampuan pustaka-pustaka yang disediakan didalamnya memungkinkan realisasis terhadap permasalnan terkait pengolahan data kependudukan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meliputi pencarian dan pengurutan data dapat diwujudkan.



Rumusan Masalah
	Adapun rumusan masalah yang akan diangkat di dalam tugas akhir ini adalah :
	Bagaimana menerapkan algoritma  pengurutan cepat (Quick sort) yang ada untuk mengurutkan data kependudukan provinsi NTB.
	Bagaimana menerapkan algoritma pencarian biner pada pencarian data kependudukan provinsi NTB.


Batasan Masalah
	Adapun batasan-batasan masalah yang terdapat pada penelitian Tugas Akhir ini adalah :
	Penelitian ini akan menghasilkan sebuah aplikasi windows berbasis desktop yang digunakan untuk melakukan pencarian dan pengurutan data kependudukan provinsi NTB.
	Algoritma pengurutan yang digunakan adalah quick sort.

Algoritma pencarian yang digunakan adalah pencarian biner (binary search).

Tujuan Penelitian
		Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menerapkan  algoritma pengurutan dan pencarian untuk membuat suatu aplikasai yang bisa digunakan untuk pengolahan data kependudukan provinsi Nusa Tenggara Barat.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini adalah :
	Bagi penulis yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang algoritma pengurutan dan pencarian.

Bagi Pengguna yaitu dapat digunakan untuk keperluan pengolahan data terkait pencarian dan pengurutan data-data kependudukan di provinsi Nusa tenggara Barat (NTB).
Bagi Universitas Mataram yaitu dapat menjadi salah satu acuan dalam penelitian-penelitan yang terkait dengan ilmu komputer.
Sistematika Penulisan
	Adapun sistematika penulisan pada proposal penelitian Tugas Akhir ini adalah:
	BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang diangkat pada penelitan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
	BAB II DASAR TEORI

Bab ini bersisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian seperti algoritma pengurutan dan pencarian yang akan digunakan.
	BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian, tahapan-tahapan penelitian, desain dari sistem yang akan di bangun dan rancangan interface dari sistem yang akan dibangun.
	BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan implementasi rancangan aplikasi yang akan dibuat dan berisi tentang uraian yang membahas hasil penelitian dan pengujian system.
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

