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ABSTRAK 

 

Keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru merupakan bagian dari 

tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban. Untuk mendukung tugas dan fungsi dari bagian ini 

perlu dikembangkan suatu media untuk mengelola data dan mengolah menjadi suatu informasi yang 

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Camat untuk memberikan keputusan. Hal ini sejalan dengan 

belum adanya aplikasi yang terprogram secara baik karena selama ini pengolahan data masih 

menggunakan Microsoft Excel 

Maka dari itu diperlukan sebuah aplikasi yang dapat mengelola data dan memberikan informasi 

terutama data potensi konflik dan gangguan ketertiban untuk membantu bagian seksi Ketentraman dan 

Ketertiban Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru menghasilkan laporan dan informasi secara efisien. 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah adanya notifikasi melalui whatsapp ataupun sosial media bagi 

camat jika petugas menginput data gangguan ketertiban, konflik maupun criminal dan perlu adanya 

analisis yang terkomputerisasi untuk memprediksi daerah-daerah yang mungkin akan mengalamu 

gangguan ketertiban 

Kata kunci : Gangguan Keamanan, Kecamatan, Banjarbaru, Kejadian 

 

ABSTRACT 

 

Security and order in the Cempaka District, Banjarbaru City is part of the duties of the Head of the 

Peace and Order Section. To support the duties and functions of this section, it is necessary to develop 

a media to manage data and process it into information that can be taken into consideration for the 

Camat to make decisions. This is in line with the absence of a well-programmed application because 

so far data processing is still using Microsoft Excel 

Therefore we need an application that can manage data and provide information, especially data on 

potential conflicts and disturbances of order to help the Section for Peace and Order, Cempaka District, 

Banjarbaru City produce reports and information efficiently. 

Suggestions for further research are notifications via whatsapp or social media for the sub-district head 

if the officer inputs data on disturbances of order, conflict or criminality and the need for computerized 

analysis to predict areas that may experience disturbances of order. 

 

Keywords : Security Disruption, District, Banjarbaru, Incident 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Secara geografis Kecamatan Cempaka berbatasan dengan Kecamatan Banjarbaru Selatan di 

sebelah Utara; Kecamatan Liang Anggang di sebelah Barat; Kabupaten Banjardi sebelah Timur; dan 

Kabupaten Tanah Laut di sebelah Selatan. 



 

 

 

Keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru merupakan bagian 

dari tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dengan dibantu oleh beberapa petugas lapangan 

yang senantiasa memantau dan melaporkan berbagai hal gangguan keamanan dan ketertiban. Untuk 

mendukung tugas dan fungsi dari bagian ini perlu dikembangkan suatu media untuk mengelola data dan 

mengolah menjadi suatu informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Camat untuk 

memberikan keputusan. Hal ini sejalan dengan belum adanya aplikasi yang terprogram secara baik 

karena selama ini pengolahan data masih menggunakan Microsoft Excel.  

 Sistem informasi adminsitrasi Kelurahan Mugassari Semarang berbasis web di bangun dengan 

menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai databasenya, terciptanya sistem 

informasi Kelurahan berbasis web pada kantor Kelurahan Mugassari dapat menghasilkan laporan 

pelayanan KTP, kartu keluarga, kelahiran, kematian dan pindah datang yang efektif dan efisien bagi 

penduduk dan pegawai kelurahan Mugassari dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang 

kependudukan pada kantor Kelurahan Mugassari. (Guntur Ristian Febriyanto, 2018) Sistem 

Manajemen Kelurahan Kuala Lahang Berbasis Web dibangun dengan menggunakan Bahasa 

pemrograman PHP, Penelitian yang dilakukan di Kantor Lurah Kuala Lahang dengan adanya website 

yang dibuat ini akan mempermudahan dalam pemrosesan pengajuan surat menyurat oleh masyarakat 

Kelurahan Kuala Lahang. Karena dengan adanya website ini, Admin Kelurahan Kuala Lahang dapat 

membuat laporan pengajuan permohonan pembuatan surat menyurat lebih mudat dan akurat. Dari 

aplikasi website ini pula nantinya akan dapat menampilkan profil Kelurahan Kuala Lahang beserta 

kegiatan yang ada di Kelurahan Kuala Lahang. Saran-saran yang perlu di kemukakan guna 

memperbaiki dan perkembangan website ini, karena penulis menyadari bahwa dalam Sistem Informasi 

Manajemen Kelurahan Kuala Lahang ini masih banyak kekurangan, oleh itu peneliti mengharapkan 

agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan sistem ini menjadi sistem bebbasis android. (Rozalita, 

2018) 

Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut 

Palangkaraya berbasis Web dibuat dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan MySQL 

sebagai database, Dengan adanya Sistem Informasi ini, penduduk dapat memperoleh informasi 

mengenai proses pembuatan surat dan agenda kegiatan kelurahan. Meminimalisir kehilangan berkas 

arsip surat dan ketidak konsistenan data penduduk yang berada di RT dengan kelurahan. Sistem ini 

dapat membantu kelurahan dalam mendapatkan laporan surat, serta laporan kuesioner dan mengurangin 

biaya transportasi yang di tanggung oleh penduduk. Membantu lurah dalam mengambil keputusan 

dalam menentukan tingkat kepuasan penduduk terhadap kelurahan dalam pelayanan public. (Ade 

Chintia Desy, 2020) 

 

METODE PENELITIAN 

Pada teknik pengumpulan data dengan melalui Observasi   , Wawancara   dan 

Studi Kepustakaan Pengembangan Perangkat Lunak tahapan pengembangan  perangkat lunak yang 

di sajikan dalam bentuk  Waterfall Development Model.  Analisis Kebutuhan,Perancangan 

Sistem,Implementasi, Percobaan Sistem dan Perawatan Sistem 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Analisis Sistem yang BerjalanHal ini sejalan dengan belum adanya aplikasi yang terprogram secara 

baik karena selama ini pengolahan data masih menggunakan Microsoft Excel.  Pada penelitian ini ada 

beberapa yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem untuk dihasilkan sistem informasi data potensi 

konflik dan gangguan ketertiban di wilayah Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengann melalui 

Kebutuhan fungsional .Kebutuhan nonfungsionalRancangan Model Sistem melalui Usecase 

Diagram,Activity Diagram,Sequence Diagram,Class Diagram Rancangan Basis DataBerikut adalah 



 

 

 

rancangan basis data pada aplikasi ini. Perancangan meliputi rancangan tabel.dan Relasi Antar Tabel 

kemudian Rancangan Antarmuka Masukan Sistem dan Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Tampilan Aplikasi 

1. Hasil Tampilan Aplikasi Masukan Sistem 

1) Tampilan Halaman Login 

Tampilan halaman login akan menampilkan halaman login, pada halaman ini tersedia form username 

dan password untuk melakukan login kedalam sistem. 

 
Gambar  1 Tampilan Halaman Login 

2) Tampilan Halaman Dashboard 

Tampilan halaman dashboard akan menampilkan halaman dashboard jika login berhasil, pada halaman 

ini tersedia beberapa menu seperti master data, manajemen user dan data laporan kejadian untuk 

mengelola data yang ada pada sistem. 

 
Gambar  2 Tampilan Halaman Beranda Admin 

3) Tampilan Halaman Data Desa 

Tampilan halaman data desa akan menampilkan data desa yang ada pada aplikasi. Pada halaman ini juga 

tersedia menu tambah data, edit data dan hapus data. 

 
Gambar  3 Tampilan Halaman Data Desa 

 



 

 

 

4) Tampilan Halaman Tambah Desa 

Tampilan halaman tambah data desa akan menampilkan form tambah data desa. Pada halaman ini juga 

tersedia tombol simpan untuk menyimpan data kedalam database dan tombol batal untuk membatalkan 

proses tambah data. 

 
Gambar  4 Tampilan Halaman Tambah Data Desa 

5) Tampilan Halaman Edit Desa 

Tampilan halaman edit data desa akan menampilkan form edit data desa. Pada halaman ini juga tersedia 

tombol simpan untuk mengubah data dan tombol batal untuk membatalkan proses edit data 

 
Gambar  5 Tampilan Halaman Edit Desa 

6) Tampilan Halaman Data Jabatan 

Tampilan halaman data jabatan akan menampilkan data jabatan yang ada pada aplikasi. Pada halaman 

ini juga tersedia menu tambah data, edit data,  danhapus data untuk mengelola data. 

 
Gambar  6 Tampilan Halaman Data Jabatan 

7) Tampilan Halaman Tambah Jabatan 

Tampilan halaman tambah jabatan akan menampilkan form tambah data jabatan. Pada halaman ini juga 

tersedia tombol simpan untuk menyimpan data kedalam database dan tombol batal untuk membatalkan 

proses tambah data. 

 
Gambar  7 Tampilan Halaman Tambah Data Jabatan 



 

 

 

8) Tampilan Halaman Edit Jabatan 

Tampilan halaman edit jabatan akan menampilkan form edit data jabatan. Pada halaman ini juga tersedia 

tombol simpan untuk mengubah data dan tombol batal untuk membatalkan proses edit data. 

 
Gambar  8 Tampilan Halaman Edit Data Jabatan 

9) Tampilan Halaman Data Camat 

Tampilan halaman data camat akan menampilkan data camat yang ada pada aplikasi. Pada halaman ini 

juga tersedia menu tambah data, edit data dan hapus data untuk mengelola data. 

 
Gambar  9 Tampilan Halaman Data Camat 

10) Tampilan Halaman Tambah Camat 

Tampilan halaman tambah data camat akan menampilkan form tambah data camat. Pada halaman ini 

juga tersedia tombol simpan untuk menyimpan data kedalam database dan tombol batal untuk 

membatalkan proses tambah data. 

 
Gambar  10 Tampilan Halaman Tambah Data Camat 

11) Tampilan Halaman Edit Camat 

Tampilan halaman edit data camat akan menampilkan form edit data camat. Pada halaman ini juga 

tersedia tombol simpan untuk mengubah data dan tombol batal untuk membatalkan proses edit data. 

 

Gambar  11 Tampilan Halaman Edit Camat 

 



 

 

 

12) Tampilan Halaman Data Kepala Seksi 

Tampilan halaman data kepala seksi akan menampilkan data kepala seksi yang ada pada aplikasi. Pada 

halaman ini juga tersedia menu tambah data, edit data dan hapus data untuk mengelola data. 

 
Gambar  12 Tampilan Halaman Data Kepala Seksi 

13) Tampilan Halaman Tambah Data Kepala Seksi 

Tampilan halaman tambah data kepala seksi akan menampilkan form tambah data kepala seksi. Pada 

halaman ini juga tersedia tombol simpan untuk menyimpan data kedalam database dan tombol batal 

untuk membatalkan proses tambah data. 

 
Gambar  13 Tampilan Halaman Tambah Data Kepala Seksi 

14) Tampilan Halaman Edit Data Kepala Seksi 

Tampilan halaman edit data kepala seksi akan menampilkan form edit data kepala seksi. Pada halaman 

ini juga tersedia tombol simpan untuk mengubah data dan tombol batal untuk membatalkan proses edit 

data. 

 
Gambar  14 Tampilan Halaman Edit Kepala Seksi 

15) Tampilan Halaman Data Pegawai 

Tampilan halaman data pegawai akan menampilkan data pegawai yang ada pada aplikasi. Pada halaman 

ini juga tersedia menu tambah data, edit data dan hapus data untuk mengelola data. 

 
Gambar  15 Tampilan Halaman Data Pegawai 



 

 

 

16) Tampilan Halaman Tambah Data Pegawai 

Tampilan halaman tambah data pegawai akan menampilkan form tambah data pegawai. Pada halaman 

ini juga tersedia tombol simpan untuk menyimpan data kedalam database dan tombol batal untuk 

membatalkan proses tambah data. 

 
Gambar  16 Tampilan Halaman Tambah Data Pegawai 

17) Tampilan Halaman Edit Data Pegawai 

Tampilan halaman tambah data pegawai akan menampilkan form tambah data pegawai. Pada halaman 

ini juga tersedia tombol simpan untuk menyimpan data dan tombol batal untuk membatalkan proses 

tambah data. 

 

Gambar  17 Tampilan Halaman Edit Data Pegawai 

18) Tampilan Halaman Data Petugas 

Tampilan halaman data petugas akan menampilkan data petugas yang ada pada aplikasi. Pada halaman 

ini juga tersedia menu tambah data, edit data dan hapus data untuk mengelola data. 

 
Gambar  18 Tampilan Halaman Data Petugas 

19) Tampilan Halaman Tambah Petugas 

Tampilan halaman tambah data petugas akan menampilkan form tambah data petugas. Pada halaman ini 

juga tersedia tombol simpan untuk menyimpan data kedalam database dan tombol batal untuk 

membatalkan proses tambah data. 

 
Gambar  19 Tampilan Halaman Tambah Data Petugas 

 

 



 

 

 

20) Tampilan Halaman Edit Petugas 

Tampilan halaman edit data petugas akan menampilkan form edit data petugas. Pada halaman ini juga 

tersedia tombol simpan untuk mengubah data dan tombol batal untuk membatalkan proses tambah data. 

  
Gambar  20 Tampilan Halaman Edit Petugas 

21) Tampilan Halaman Data Jadwal Petugas 

Tampilan halaman data jadwal petugas akan menampilkan data jadwal petugas yang ada pada aplikasi. 

Pada halaman ini juga tersedia menu tambah data, edit data dan hapus data untuk mengelola data. 

 
Gambar  21 Tampilan Halaman Data Jadwal Petugas 

22) Tampilan Halaman Tambah Jadwal Petugas 

Tampilan halaman tambah data petugas akan menampilkan form tambah data petugas. Pada halaman ini 

juga tersedia tombol simpan untuk menyimpan data kedalam database dan tombol batal untuk 

membatalkan proses tambah data. 

 
Gambar  22 Tampilan Halaman Tambah Data Jadwal Petugas 

23) Tampilan Halaman Edit Jadwal Petugas 

Tampilan halaman edit data petugas akan menampilkan form edit data petugas. Pada halaman ini juga 

tersedia tombol simpan untuk mengubah data dan tombol batal untuk membatalkan proses edit data. 

 

Gambar  23 Tampilan Halaman Edit Jadwal Petugas 



 

 

 

24) Tampilan Halaman Data Kegiatan  

Tampilan halaman data kegiatan akan menampilkan data kegiatan yang ada pada aplikasi. Pada halaman 

ini juga tersedia menu tambah data, edit data dan hapus data untuk mengelola data. 

 
Gambar  24 Tampilan Halaman Data Kegiatan 

Tampilan Halaman Tambah Data Kegiatan  

Tampilan halaman tambah data kegiatan akan menampilkan form tambah data kegiatan. Pada halaman 

ini juga tersedia tombol simpan untuk menyimpan data kedalam database dan tombol batal untuk 

membatalkan proses tambah data. 

 
Gambar  25 Tampilan Halaman Tambah Data Kegiatan 

25) Tampilan Halaman Tambah Edit Kegiatan  

Tampilan halaman edit data kegiatan akan menampilkan form edit data kegiatan. Pada halaman ini juga 

tersedia tombol simpan untuk mengubah data dan tombol batal untuk membatalkan proses edit data. 

 
Gambar  26 Tampilan Halaman Edit Kegiatan 

26) Tampilan Halaman Kegiatan Detail 

Tampilan halaman kegiatan detail akan menampilkan detail suatu kegiatan yang dipilih, terdapat tombol 

cetak untuk mencetak data dan kembali untuk ke halaman kegiatan. 

 
Gambar  27 Tampilan Halaman Kegiatan Detail 



 

 

 

27) Tampilan Halaman Data Konflik 

Tampilan halaman data konflik akan menampilkan data konflik yang ada pada aplikasi. Pada halaman 

ini juga tersedia menu tambah data, edit data dan hapus data untuk mengelola data. 

 
Gambar  28 Tampilan Halaman Data konflik 

28) Tampilan Halaman Tambah Data Konflik 

Tampilan halaman tambah data konflik akan menampilkan form tambah data konflik. Pada halaman ini 

juga tersedia tombol simpan untuk menyimpan data kedalam database dan tombol batal untuk 

membatalkan proses tambah data. 

 
Gambar  29 Tampilan Halaman Tambah Data Konflik 

29) Tampilan Halaman Edit Data Konflik 

Tampilan halaman edit data konflik akan menampilkan form edit data konflik. Pada halaman ini juga 

tersedia tombol simpan untuk mengubah data dan tombol batal untuk membatalkan proses edit data. 

 
Gambar  30Tampilan Halaman Edit Konflik 

30) Tampilan Halaman Konflik Detail 

Tampilan halaman konflik detail akan menampilkan detail suatu konflik yang dipilih, terdapat tombol 

cetak untuk mencetak data dan kembali untuk ke halaman konflik.  

 
Gambar  31 Tampilan Halaman Konflik Detail 



 

 

 

 

31) Tampilan Halaman Data Gangguan 

Tampilan halaman data gangguan akan menampilkan data gangguan peserta yang ada pada aplikasi. Pada 

halaman ini juga tersedia menu tambah data, edit data dan hapus data untuk mengelola data. 

 
Gambar  32 Tampilan Halaman Data Gangguan 

32) Tampilan Halaman Tambah Data Gangguan 

Tampilan halaman tambah data gangguan akan menampilkan form tambah data gangguan. Pada halaman 

ini juga tersedia tombol simpan untuk menyimpan data kedalam database dan tombol batal untuk 

membatalkan proses tambah data. 

 
Gambar  33 Tampilan Halaman Tambah Data Gangguan 

33) Tampilan Halaman Edit Data Gangguan 

Tampilan halaman edit data gangguan akan menampilkan form edit data gangguan. Pada halaman ini 

juga tersedia tombol simpan untuk mengubah data dan tombol batal untuk membatalkan proses edit data. 

 
Gambar  34 Tampilan Halaman Edit Gangguan 

34) Tampilan Halaman Gangguan Detail 

Tampilan halaman gangguan detail akan menampilkan detail suatu gangguan yang dipilih, terdapat 

tombol cetak untuk mencetak data dan kembali untuk ke halaman gangguan.  

 
Gambar  35 Tampilan Halaman Gangguan Detail 



 

 

 

 

35) Tampilan Halaman Data Kriminal 

Tampilan halaman data kriminal akan menampilkan data kriminal peserta yang ada pada aplikasi. Pada 

halaman ini juga tersedia menu tambah data, edit data dan hapus data untuk mengelola data. 

 
Gambar  36 Tampilan Halaman Data Kriminal 

36) Tampilan Halaman Tambah Data Kiriminal 

Tampilan halaman tambah data kriminal akan menampilkan form tambah data kriminal. Pada halaman 

ini juga tersedia tombol simpan untuk menyimpan data kedalam database dan tombol batal untuk 

membatalkan proses tambah data. 

 
Gambar  37 Tampilan Halaman Tambah Data Kriminal 

37) Tampilan Halaman Edit Data Kiriminal 

Tampilan halaman edit data kriminal akan menampilkan form edit data kriminal. Pada halaman ini juga 

tersedia tombol simpan untuk mengubah data dan tombol batal untuk membatalkan proses edit data. 

 
Gambar  38 Tampilan Halaman Edit Data Kriminal 

38) Tampilan Halaman Kriminal Detail 

Tampilan halaman kriminal detail akan menampilkan detail suatu kriminal yang dipilih, terdapat tombol 

cetak untuk mencetak data dan kembali untuk ke halaman kriminal.  

 
Gambar  39 Tampilan Halaman Kriminal Detail  



 

 

 

39) Tampilan Halaman Data User 

Tampilan halaman data user akan menampilkan data user yang ada pada aplikasi. Pada halaman ini juga 

tersedia menu tambah data, edit data dan hapus data untuk mengelola data. 

 
Gambar  40 Tampilan Halaman Data User 

40) Tampilan Halaman Tambah Data User 

Tampilan halaman tambah data user akan menampilkan form tambah data user. Pada halaman ini juga 

tersedia tombol simpan untuk menyimpan data kedalam database dan tombol batal untuk membatalkan 

proses tambah data. 

 
Gambar  41 Tampilan Halaman Tambah User 

41) Tampilan Halaman Edit Data User 

Tampilan halaman edit data user akan menampilkan form edit data user. Pada halaman ini juga tersedia 

tombol simpan untuk mengubah data dan tombol batal untuk membatalkan proses edit data. 

 
Gambar  42 Tampilan Halaman Edit Data User 

2. Hasil Tampilan Aplikasi Keluaran Sistem 

1) Laporan Camat 

Pada laporan data camat tersedia laporan camat yang sudah tersimpan di database. 

  
Gambar  43 Laporan Data Camat  

 



 

 

 

2) Laporan Pegawai 

Pada laporan data pegawai tersedia laporan pegawai yang ada di kantor kecamatan cempaka kota 

banjarbaru, pegawai adalah seluruh orang yang bekerja pada kantor kecamatan banjarbaru. 

 
Gambar  44 Laporan Data Pegawai 

3) Laporan petugas 

Pada laporan data petugas tersedia laporan data petugas yang ada pada kantor kecamatan cempaka kota 

banjarbaru, petugas adalah orang yang mempunyai akses untuk memasuki aplikasi dan mencatat 

kejadian-kejadian yang telah dilapokan. 

 
Gambar  45 Laporan Data Petugas 

4) Laporan Kepala Seksi 

Pada laporan data pelatihan keseluruhan tersedia laporan pelatihan diklat yang ada pada BPSDMD 

Provinsi Kalimantan Selatan 

 
Gambar  46 Laporan Data Kepala Seksi 

  



 

 

 

5) Laporan Jadwal Petugas 

Pada laporan data jadwal petugas tersedia laporan jadwal petugas yang ada pada kantor kecamatan 

cempaka kota banjarbaru. Jadwal ini adalah jadwal rutin yang nantinya akan dilakukan oleh petugas 

dalam pelaksanaanya. 

 
Gambar  47 Laporan Data Jadwal Petugas 

6) Laporan Surat Tugas 

Pada laporan data surat tugas tersedia laporan surat tugas yang diberikan kepada seorang petugas yang 

ada di kantor kecamatan cempaka kota banjarbaru 

  
Gambar  48 Laporan Data Surat Tugas 

 

7) Laporan Grafik dan Kasus Kejadian 

Pada laporan data grafik dan kasus kejadian tersedia laporan grafik dan kasus kejadian yang ada pada 

kantor kecamatan cempaka kota banjarbaru. 

 
Gambar  49 Laporan Data Grafik dan Kasus Kejadian 



 

 

 

 

8) Laporan Kegiatan keseluruhan 

Pada laporan data kegiatan keseluruhan tersedia laporan seluruh data kegiatan yang ada pada kantor 

kecamatan kota banjarbaru. 

 
Gambar  50 Laporan Data Kegiatan Keseluruhan 

9) Laporan Kegiatan Berdasarkan Tahun 

Laporan data kegiatan berdasarkan tahun tersedia laporan kegiatan berdasarkan tahun yang dipilih. 

 
Gambar  51 Laporan Data Kegiatan Berdasarkan Tahun 

10) Laporan Kegiatan Berdasarkan Bulan 

Laporan data kegiatan berdasarkan bulan tersedia laporan kegiatan berdasarkan bulan yang dipilih. 

 
Gambar  52 Laporan Data Kegiatan Berdasarkan Bulan 

  



 

 

 

11) Laporan Gangguan Kelesuruhan 

Laporan data gangguan keseluruhan tersedia laporan data gangguan keseluruhan yang ada di kantor 

kecamatan cempaka kota banjarbaru. 

 
Gambar  53 Laporan Data Gangguan Keseluruhan 

12) Laporan Gangguan Berdasarkan Tahun 

Laporan data gangguan berdasarkan tahun tersedia laporan data gangguan berdasarkan tahun yang ada 

di kantor kecamatan cempaka kota banjarbaru. 

 
Gambar  54 Laporan Data Gangguan Berdasarkan Tahun 

13) Laporan Gangguan Berdasarkan Bulan 

Laporan data gangguan berdasarkan bulan tersedia laporan data gangguan berdasarkan bulan yang 

dipilih. 

 
Gambar  55 Laporan Data Gangguan Berdasarkan Bulan 

  



 

 

 

14) Laporan Konflik Keseluruhan 

Laporan data konflik keseluruhan tersedia laporan seluruh data konflik yang ada di kantor kecamatan 

cempaka kota banjarbaru. 

 
Gambar  56 Laporan Data Konflik Keseluruhan 

15) Laporan Konflik Berdasarkan Bulan 

Laporan data konflik berdasarkan bulan tersedia laporan data konflik berdasarkan bulan yang dipilih. 

 
Gambar  57 Laporan Data Konflik Berdasarkan Bulan 

16) Laporan konflik Berdasarkan Tahun 

Laporan data konflik berdasarkan tahun tersedia laporan data konflik yang berdasarkan tahun yang 

dipilih. 

 
Gambar  58 Laporan Data Konflik Berdasarkan Tahun 

 

 



 

 

 

17) Laporan Kriminal Keseluruhan 

Laporan data kriminal keseluruhan tersedia seluruh laporan data kriminal yang ada di kantor kecamatan 

cempaka kota banjarbaru. 

 
Gambar  59 Laporan Data Kriminal Keseluruhan 

 

18) Laporan Kriminal Berdasarkan Tahun 

Laporan data kriminal berdasarkan tahun tersedia laporan data kriminal yang berdasarkan tahun yang 

dipilih. 

 
Gambar  60 Laporan Data Kriminal Berdasarkan Tahun 

19) Laporan Kriminal Berdasarakan Bulan 

Laporan data kriminal berdasarkan bulan tersedia laporan data kriminal yang berdasarkan bulan yang 

dipilih. 

 
Gambar  61 Laporan Data Kriminal Berdasarkan Bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20) Laporan berita Acara Kegiatan 

Laporan berita acara kejadian tersedia laporan data berita acara yang dipilih untuk dicetak. 

 
Gambar  62 Laporan Data Berita Acara  

21) Laporan berita Acara Konflik 

Laporan berita acara konflik tersedia laporan data berita acara yang dipilih untuk dicetak. 

 
Gambar  63 Laporan Berita Acara Konflik 

22) Laporan berita Acara Gangguan 

Laporan berita acara gangguan tersedia laporan data berita acara yang dipilih untuk dicetak. 

 
Gambar  64 Laporan Berita Acara Gangguan 

23) Laporan berita Acara Kriminal 

Laporan berita acara kriminal tersedia laporan data berita acara yang dipilih untuk dicetak. 

 
Gambar  65 Laporan Berita Acara Kriminal 



 

 

 

B. Pengujian 

1. Tujuan Pengujian 

1) Pengujian adalah proses menjalankan aplikasi dengan maksud menemukan kesalahan yang masih 

ada. 

2) Kasus pengujian yang baik adalah kasus yang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kesalahan 

pada aplikasi yng belum diketahui. 

3) Pengujian kesalahan berhasil apabila dapat memunculkan kesalahan yang belum diketahui. 

4) Pengujian yang baik adalah untuk mencari sebanyak mungkin kesalahan pada program.  

2. Pengujian Sistem(Blackbox Testing) 

1) Pengujian Login 

Tabel  1 Pengujian Login 

No Pengujian Harapan Hasil Hasil yang diamati 

1 Memasukan username 

dan password 

Masuk ke halaman 

home 

Masuk ke halaman 

home 

 
2 Memasukan username 

dan password yang 

salah 

Akan muncul 

pemberitahuan data user 

tidak cocok 

Muncul 

pemberitahuan data 

user tidak cocok 
 

3 Memasukan username 

dan mengosongkan 

password 

Akan muncul 

pemberitahuan untuk 

mengisi password 

Muncul 

pemberitahuan untuk 

mengisi password 

 
4 Memasukan username 

dan password yang 

benar 

Akan redirect ke 

halaman dashboard 

Telah memasuki 

halaman dashboard 

 
 

 

2) Pengujian  Data Desa 

Tabel  2 Pengujian Data Desa 

No Pengujian Harapan Hasil Hasil yang diamati 

1 Simpan data Data yang di input berhasil 

masuk ke dalam database 

Data yang di 

input berhasil 

masuk ke dalam 

database 

 

2 Ubah data Data yang ubah berhasil masuk 

ke dalam database 

Data berhasil di 

ubah.  

3 Hapus data Data yang terpilih dihapus dari 

database 

Data terhapus 
 

4 Mengosongkan 

beberapa form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul pemberitahuan 

untuk mengisi form yang 

masih kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang 

masih kosong 

 

5 Mengosongkan 

semua form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul pemberitahuan 

untuk mengisi form yang 

masih kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang 

masih kosong 

 

 

3) Pengujian Data Jabatan 

Tabel  3 Pengujian Jabatan 

No Pengujian Harapan Hasil Hasil yang diamati 

1 Simpan data Data yang di input berhasil 

masuk ke dalam database 

Data yang di 

input berhasil  



 

 

 

masuk ke dalam 

database 

2 Ubah data Data yang ubah berhasil masuk 

ke dalam database 

Data berhasil di 

ubah.  

3 Hapus data Data yang terpilih dihapus dari 

database 

Data terhapus 
 

4 Mengosongkan 

beberapa form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul pemberitahuan 

untuk mengisi form yang 

masih kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang 

masih kosong 

 

5 Mengosongkan 

semua form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul pemberitahuan 

untuk mengisi form yang 

masih kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang 

masih kosong 

 

 

4) Pengujian Data Camat 

Tabel  4 Pengujian Camat 

No Pengujian Harapan Hasil Hasil yang diamati 

1 Simpan data Data yang di input berhasil 

masuk ke dalam database 

Data yang di input 

berhasil masuk ke 

dalam database 
 

2 Ubah data Data yang ubah berhasil masuk 

ke dalam database 

Data berhasil di 

ubah.  

3 Hapus data Data yang terpilih dihapus dari 

database 

Data terhapus 
 

4 Mengosongkan 

beberapa form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul pemberitahuan 

untuk mengisi form yang 

masih kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang masih 

kosong  

5 Mengosongkan 

semua form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul pemberitahuan 

untuk mengisi form yang 

masih kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang masih 

kosong 

 

 

5) Pengujian Data Kepala Seksi 

Tabel  5 Pengujian Kepala Seksi 

No Pengujian Harapan Hasil Hasil yang diamati 

1 Simpan data Data yang di input berhasil 

masuk ke dalam database 

Data yang di input 

berhasil masuk ke 

dalam database 
 

2 Ubah data Data yang ubah berhasil 

masuk ke dalam database 

Data berhasil di ubah. 
 

3 Hapus data Data yang terpilih dihapus 

dari database 

Data terhapus 
 

4 Mengosongkan 

beberapa form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul pemberitahuan 

untuk mengisi form yang 

masih kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi form 

yang masih kosong 

 

5 Mengosongkan 

semua form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul pemberitahuan 

untuk mengisi form yang 

masih kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi form 

yang masih kosong 
 

 



 

 

 

6) Pengujian Data Pegawai 

Tabel  6 Pengujian Pegawai 

No Pengujian Harapan Hasil Hasil yang diamati 

1 Simpan data Data yang di input berhasil 

masuk ke dalam database 

Data yang di input 

berhasil masuk ke 

dalam database 
 

2 Ubah data Data yang ubah berhasil 

masuk ke dalam database 

Data berhasil di 

ubah.  

3 Hapus data Data yang terpilih dihapus 

dari database 

Data terhapus 
 

4 Mengosongkan 

beberapa form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul 

pemberitahuan untuk 

mengisi form yang masih 

kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang masih 

kosong  
5 Mengosongkan 

semua form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul 

pemberitahuan untuk 

mengisi form yang masih 

kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang masih 

kosong  
 

7) Pengujian Data Petugas 

Tabel  7 Pengujian Petugas 

No Pengujian Harapan Hasil Hasil yang diamati 

1 Simpan data Data yang di input berhasil 

masuk ke dalam database 

Data yang di input 

berhasil masuk ke 

dalam database 
 

2 Ubah data Data yang ubah berhasil 

masuk ke dalam database 

Data berhasil di 

ubah.  

3 Hapus data Data yang terpilih dihapus 

dari database 

Data terhapus 
 

4 Mengosongkan 

beberapa form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul 

pemberitahuan untuk 

mengisi form yang masih 

kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang masih 

kosong  

5 Mengosongkan 

semua form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul 

pemberitahuan untuk 

mengisi form yang masih 

kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang masih 

kosong  
 

8) Pengujian Data Jadwal Petugas 

Tabel  8 Pengujian Jadwal Petugas 

No Pengujian Harapan Hasil Hasil yang diamati 

1 Simpan data Data yang di input berhasil 

masuk ke dalam database 

Data yang di 

input berhasil 

masuk ke dalam 

database 

 

2 Ubah data Data yang ubah berhasil 

masuk ke dalam database 

Data berhasil di 

ubah.  

3 Hapus data Data yang terpilih dihapus 

dari database 

Data terhapus 
 

4 Mengosongkan 

beberapa form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul pemberitahuan 

untuk mengisi form yang 

masih kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang 

masih kosong  



 

 

 

5 Mengosongkan 

semua form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul pemberitahuan 

untuk mengisi form yang 

masih kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang 

masih kosong  
 

9) Pengujian Data Kegiatan 

Tabel  9 Pengujian Kegiatan 

No Pengujian Harapan Hasil Hasil yang diamati 

1 Simpan data Data yang di input 

berhasil masuk ke dalam 

database 

Data yang di input 

berhasil masuk ke 

dalam database 
 

2 Ubah data Data yang ubah berhasil 

masuk ke dalam database 

Data berhasil di ubah. 
 

3 Hapus data Data yang terpilih 

dihapus dari database 

Data terhapus 
 

4 Mengosongkan 

beberapa form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul 

pemberitahuan untuk 

mengisi form yang masih 

kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi form 

yang masih kosong 

 
5 Mengosongkan 

semua form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul 

pemberitahuan untuk 

mengisi form yang masih 

kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi form 

yang masih kosong 

 

 

10) Pengujian Data Konflik 

Tabel  10 Pengujian Konflik 

No Pengujian Harapan Hasil Hasil yang diamati 

1 Simpan data Data yang di input berhasil 

masuk ke dalam database 

Data yang di input 

berhasil masuk ke 

dalam database 
 

2 Ubah data Data yang ubah berhasil 

masuk ke dalam database 

Data berhasil di 

ubah.  

3 Hapus data Data yang terpilih dihapus 

dari database 

Data terhapus 
 

4 Mengosongkan 

beberapa form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul 

pemberitahuan untuk 

mengisi form yang masih 

kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi form 

yang masih kosong 

 

5 Mengosongkan 

semua form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul 

pemberitahuan untuk 

mengisi form yang masih 

kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi form 

yang masih kosong 

 

 

11) Pengujian Data Gangguan 

Tabel  11 Pengujian Gangguan 

No Pengujian Harapan Hasil Hasil yang diamati 

1 Simpan data Data yang di input 

berhasil masuk ke 

dalam database 

Data yang di input 

berhasil masuk ke 

dalam database 
 

2 Ubah data Data yang ubah 

berhasil masuk ke 

dalam database 

Data berhasil di 

ubah. 
 



 

 

 

3 Hapus data Data yang terpilih 

dihapus dari 

database 

Data terhapus 

 

4 Mengosongkan 

beberapa form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul 

pemberitahuan 

untuk mengisi 

form yang masih 

kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang masih 

kosong  
5 Mengosongkan 

semua form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul 

pemberitahuan 

untuk mengisi 

form yang masih 

kosong 

Muncul 

pemberitahuaan 

untuk mengisi 

form yang masih 

kosong  
 

12) Pengujian Data Kriminal 

Tabel  12 Pengujian Kriminal 

No Pengujian Harapan Hasil Hasil yang diamati 

1 Simpan data Data yang di input 

berhasil masuk ke 

dalam database 

Data yang di input berhasil 

masuk ke dalam database  

2 Ubah data Data yang ubah 

berhasil masuk ke 

dalam database 

Data berhasil di ubah. 

 

3 Hapus data Data yang terpilih 

dihapus dari 

database 

Data terhapus 

 

4 Mengosongkan 

beberapa form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul 

pemberitahuan 

untuk mengisi 

form yang masih 

kosong 

Muncul pemberitahuaan 

untuk mengisi form yang 

masih kosong 

 

5 Mengosongkan 

semua form 

tambah data 

kemudian klik 

simpan 

Akan muncul 

pemberitahuan 

untuk mengisi 

form yang masih 

kosong 

Muncul pemberitahuaan 

untuk mengisi form yang 

masih kosong 

 

PENTUTUP  

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, antara lain : 

1. aplikasi yang dibuat adalah aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah Kantor Kecamatan Cempaka Kota 

Banjarbaru dalam mengelola data secara terkomputerisasi baik data yang lama maupun data yang baru.  

2. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah operator pada Kantor Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru 

untuk mengolah laporan secara mudah dan efektif serta dapat membantu bagian seksi Ketentraman dan 

Ketertiban Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru menghasilkan laporan dan informasi secara mudah melalui 

aplikasi dan data-data yang dibuat dapat dijadikan bahan untuk pertimbangan keputusan bagi Camat yang 

menjabat. 
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