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ABSTRAK 
 

Kantor Camat Gambut berada Jl. A. Yani No. Km. 14,800, Kec. Gambut, Kab Banjar, Kalimantan 
Selatan merupakan unit pelayanan masyarakat yang melayani permasalahan administrasi 
masyarakat dan data kependudukan tingkat kecamatan. 
Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam menangani keinginan dari administrasi yang 
berhubungan dengan masyarakat sangat sulit terkendali dikarenakan banyak dari sistem 
pendataan yang banyak masih manual dalam mencari dokumen yang sangat banyak, yang 
akhirnya mempersulit pendataan. Selain itu pelayanan pembuatan surat keterangan dan perizinan 
di masa pandemi ini masih menggunakan buku catatan dan ada beberapa yang sudah 
menggunakan Microsoft Word, maka cara ini sangat memungkinkan banyaknya terjadi kesalahan. 
Pembuatan aplikasi system informasi ini menggunakan perancangan model sistem menggunakan 
UML diagram, metode waterfall, tools yang digunakan adalah PHP dan MySql. 
Aplikasi dibuat bertujuan pelayanan Kecamatan Gambut baik berupa data dan informasi bisa 
terintegrasi dengan menggunakan system yang baik dan masyarakat lebih mudah mengurus 
administrasi kependudukan. 
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ABSTRACT 

  
The Peat District Head Office is located on Jl. A. Yani No. km. 14,800, Kec. Gambut, Banjar 
Regency, South Kalimantan is a community service unit that serves community administration 
problems and population data at the sub-district level. 
The problems faced today in dealing with the wishes of the administration related to the 
community are very difficult to control because many of the data collection systems are still 
manual in finding a lot of documents, which ultimately complicates data collection. In addition, 
the service for making certificates and permits during this pandemic still uses notebooks and there 
are some who already use Microsoft Word, so this method is very likely to make many mistakes.  
Making this information system application uses a system model design using UML diagrams, the 
waterfall method, the tools used are PHP and MySql.  
The application was made with the aim of providing services in the Gambut District, both in the 
form of data and information, to be integrated using a good system, and making it easier for the 
community to take care of population administration.  
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PENDAHULUAN 
Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas desentralisasi dan tugas 
pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Inonesia. 

Kecamatan Gambut secara geografis terletak pada koordinat antara 2°49’55”- 
3°43’38” Lintang Selatan dan 114°30’20”-115°35’37” Bujur Timur. Di sebelah 
Utara dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tabuk dan Kota 
Banjarbaru. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Aluh-Aluh dan sebelah Barat 
dengan Kecamatan Kertak Hanyar. Luas wilayah Kecamatan Gambut yang 
mencapai 129,30 Km2 atau 2,77 persen dari luas wilayah Kabupaten Banjar, 
terbagi atas 12 Desa dan 2 Kelurahan, dengan Kelurahan terluas berada pada 
Kelurahan Gambut dengan luas wilayah 19,74 Km2, sedangkan desa dengan luas 
wilayah paling kecil yaitu 2,55 Km2 ada di Desa Keladan Baru. 

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam menangani keinginan dari 
administrasi yang berhubungan dengan masyarakat sangat sulit terkendali 
dikarenakan banyak dari sistem pendataan yang banyak masih manual dalam 
mencari dokumen yang sangat banyak, yang akhirnya mempersulit pendataan. 
Selain itu pelayanan pembuatan surat keterangan dan perizinan di masa pandemi 
ini masih menggunakan buku catatan dan ada beberapa yang sudah menggunakan 
Microsoft Word, maka cara ini sangat memungkinkan banyaknya terjadi kesalahan. 
Masalah lainnya adalah dibutuhkan tempat penyimpanan yang besar untuk 
menampung semua data yang masuk dan bertamah setiap harinya dan masalah 
utamanya adalah ketahanan media penyimpanan berupa kertas yang bisa saja 
sobek, sehingga akan mendatangkan masalah baru seperti kesulitan melakukan 
proses penyimpanan data cadangan atau backup. Selain itu ketika Camat 
menginginkan data-data yang berkaitan pelayanan pembuatan surat keterangan dan 
perizinan dibuatkan laporannya, Pegawai terkadang mengalami kesulitan untuk 
merekap laporannya. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan pelayanan pembuatan surat 
keterangan dan perizinan diantaranya penelitian dengan judul “Perancangan Sistem 
Informasi Pelayanan Surat Menyurat pada Kantor Desa Tanjungsari 
Kutowinangun Kebumen Berbasis Desktop”, Didin Agus Priyadi (2018). Penelitian 
“Perancangan Sistem Informasi Permohonan Surat Online “SIPADU” di Tingkat 
Kecamatan Berbasis Web”, Nanang Hunaifi (2019), dan ”Sistem Pelayanan Surat 
Administrasi Masyarakat Gampong Berbasis Webbase dengan menggunakan 
Framework Code Igniter”, Munawir (2020). 

Menurut Didin Agus Priyadi (2018), pelayanan surat menyuratnya masih 
menggunakan sistem yang konvensional. Contohnya proses rekap data penduduk, 
pembuatan surat-surat keterangan masih menggunakan buku dalam perekapannya, 
sehingga mempersulit pelaporan jika terjadi kerusakan buku rekap ataupun bencana 
yang lainnya. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka permasalahan 
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yang akan diatasi dengan membuat sebuah aplikasi yang dapat melakukan proses 
surat menyurat dengan menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi. 

Nanang Hunaifi (2019), tidak adanya sistem yang diperlukan untuk 
pengurusan data kependudukan, kelahiran dan kematian menjadi salah satu kendala 
dalam administrasi penduduk dan catatan sipil. Maka perlu adanya perancangan 
sistem informasi pengarsipan dokumen dan permohonan surat online di tingkat 
kecamatan. 

Sedangkan menurut Munawir (2020), penggunaan sistem informasi 
pengolahan data pelayanan umum yang ada sekarang ini belum memenuhi standar 
perkembangan teknologi di masa kini dikarenakan sistem pengolahan data masih 
dilakukan secara manual dengan menggunakan MS. Word dan MS. Excel. 
Berdasarkan masalah tersebut maka perlu adanya perancangan sistem informasi 
yang mampu mengolah informasi administrasi surat yang cepat, akurat dan efisien  
sehingga lebih memberikan manfaat. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka perlu dibuat suatu sistem 
untuk memudahkan pelayanan pembuatan surat keterangan dan perizinan yaitu 
“APLIKASI PELAYANAN UMUM TERPADU SECARA ONLINE PADA 
KECAMATAN GAMBUT BERBASIS WEB”. 
 
 
METODE 

Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa bagian yang dilakukan, 
berikut penjelasan masing-masing tersebut: 
1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di Kantor 
Kecamatan Gambut, dilakukan dengan maksud untuk mengetahui cara, 
prosedur dan pengolahan data sehingga dapat mengetahui secara jelas 
segala permasalahan yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. 
a. Wawancara 

Dengan metode ini penulis berdialog secara langsung kepada pihak 
Kecamatan Gambut. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan 
informasi-informasi yang dibutuhkan sehingga dari informasi tersebut 
dapat dibangun sebuah aplikasi yang mampu menangani permasalahan 
yang dihadapi. 

b. Observasi 
Penyusun mengumpulkan data dengan cara terjun langsung 

kelapangan dan melakukan pencatatan secara sistematik. Saat melakukan 
observasi penulis mengamati secara langsung cara penyimpanan data-
data yang sudah ada dan mengamati proses transaksi. Observasi dapat 
dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non-
partisipasi. Observasi partisipasi dilakukan apabila peneliti ikut terlibat 
secara langsung, sehingga menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. 
Observasi non partisipan adalah observasi yang dilakukan di mana 
peneliti tidak menyatu dengan yang diteliti, peneliti hanya sekedar 
sebagai pengamat. 
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c. Literatur 
Tahap studi pustaka atau literature ini bertujuan untuk mengenali 

dan memahami konsep dari penerapan metode pada sistem yang dibuat. 
Studi pustaka ini dilakukan untuk mencari referensi teori yang relevan 
dengan permasalahan yang telah ditemukan sebelumnya. 

2. Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak 
Metode pengembangan yang digunakan adalah metode waterfall. Metode 

waterfall merupakan metode yang sering digunakan oleh penganalisa sistem 
pada umumnya. Inti dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu 
sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Jadi jika langkah 
pertama belum dikerjakan, maka langkah kedua tidak dapat dikerjakan. Jika 
langkah kedua belum dikerjakan maka langkah ketiga juga tidak dapat 
dikerjakan, begitu seterusnya. Secara otomatis tahap demi tahap yang dilalui 
harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. 

 

 
 

Gambar 1. Proses Waterfall Model 
 

a. Requirement Analisis 
Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan 

untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan 
batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh 
melalui wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisis 
untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. 

b. System Design 
Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam 

fase ini dan desain sistem disiapkan. Desain Sistem membantu dalam 
menentukan perangkat keras (hardware) dan sistem persyaratan dan juga 
membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

c. Implementation 
Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan diprogram kecil 

yang disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit 
dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit 
testing. 



 

 

d. Integration &
Seluruh unit yang dikembangkan 

diintegrasikan
masing unit. Setelah
kegagalan maupun

e. Operation &
Tahap akhir dalam

jadi, dijalankan
dalam memperbaiki
sebelumnya.
sistem sebagai

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem yang Berjalan

Berikut flowmap
dan perizinan dengan mengguakan aplikasi pelayanan umum terpadu secara 
online pada Kecamatan Gambut berbasis 

 

Gambar
 
Berikut Use case diagram

aplikasi pelayanan umum terpadu secara 
web. 
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& Testing 
Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi 

diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing
masing unit. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk 

maupun kesalahan. 
& Maintenance 

Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak
dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan

dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan
sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan

sebagai kebutuhan baru. 

PEMBAHASAN 
Sistem yang Berjalan 

map sistem baru untuk pelayanan pembuatan surat keterangan 
dan perizinan dengan mengguakan aplikasi pelayanan umum terpadu secara 

pada Kecamatan Gambut berbasis web. 

 
Gambar 2. Flowmap Usulan Sistem Baru 

Use case diagram yang dibuat dalam rancangan sistem 
aplikasi pelayanan umum terpadu secara online pada Kecamatan Gambut berbasis 

 

 

dalam tahap implementasi 
ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-

 mengecek setiap 

. Perangkat lunak yang sudah 
pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk 

ditemukan pada langkah 
peningkatan jasa 

untuk pelayanan pembuatan surat keterangan 
dan perizinan dengan mengguakan aplikasi pelayanan umum terpadu secara 

 

yang dibuat dalam rancangan sistem pengolahan 
pada Kecamatan Gambut berbasis 



 

 

 
Langkah-Langkah Pembuatan Sistem

Dalam membangun
langkah sebagai berikut:
1. Instal Web Server

Pada tahap ini dilakukan penginstallan 
dalam penyimpanan file dan 
seperti localhost.

2. Instal Database Server
Tahap selanjutnya adalah melakukan penginstallan 

menempatkan penyimpanan data dalam suatu aplikasi.
3. Instal Aplikasi Penunjang

Aplikasi penunjang seperti 
dalam membuat file
yang ingin dibuat. 

4. Membuat Database
Membuat database

aplikasi web menggunakan 
akan saling berhubungan sesuai 

5. Membuat Relasi Tabel
Relasi tabel berfungsi untuk menghubungkan beberapa tabel yang saling 

berhubungan. 
6. Membuat Antar Muka

Membuat antar muka suatu aplikasi untuk menampilkan secara 
responsive suatu 
untuk mempercantik tampilan 
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Gambar 3. Use Case Diagram 

Langkah Pembuatan Sistem 
membangun aplikasi pelayanan Kecamatan Gambut dengan

berikut: 
Web Server 

Pada tahap ini dilakukan penginstallan web server berguna untuk wadah 
dalam penyimpanan file dan folder website yang dibuat adapun 

. 
Database Server 

Tahap selanjutnya adalah melakukan penginstallan database server
menempatkan penyimpanan data dalam suatu aplikasi. 
Instal Aplikasi Penunjang 

Aplikasi penunjang seperti text editor membantu untuk mempermudah 
dalam membuat file-file yang akan dirancang sesuai bahasa pemograman 
yang ingin dibuat.  

Database beserta Tabel-tabelnya 
database menentukan rangkaian dasar dalam pembuatan 

menggunakan database local sesuai field-field
akan saling berhubungan sesuai form yang ingin dibuat. 
Membuat Relasi Tabel 

Relasi tabel berfungsi untuk menghubungkan beberapa tabel yang saling 

Membuat Antar Muka 
Membuat antar muka suatu aplikasi untuk menampilkan secara 

suatu website yang dilihat dengan fungsi-fungsi yang bertujuan 
untuk mempercantik tampilan website. 

 

 

dengan langkah-

berguna untuk wadah 
yang dibuat adapun web server 

database server untuk 

membantu untuk mempermudah 
ng akan dirancang sesuai bahasa pemograman 

menentukan rangkaian dasar dalam pembuatan 
field yang nantinya 

Relasi tabel berfungsi untuk menghubungkan beberapa tabel yang saling 

Membuat antar muka suatu aplikasi untuk menampilkan secara 
fungsi yang bertujuan 
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7. Membuat Report 
Report adalah hasil dari pertukaran data digital yang dihasilkan dalam 

suatu aplikasi. 
8. Menulis Kode Program 

Kode program adalah suatu logika yang bertujuan untuk memberikan 
fungsi dari suatu tampilan yang terhubung ke suatu database maupun 
kegiatan dinamis dalam suatu website. 

 
Hasil Tampilan Aplikasi 
Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 
1. Tampilan Antarmuka Login 

 

 
 

Gambar 4. Tampilan Antarmuka Login 
 

2. Tampilan Antarmuka Dashboard Admin 
 

 
 

Gambar 5. Tampilan Antarmuka Dashboard Admin 
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3. Tampilan Antarmuka Data IUMK 
 

 
 

Gambar 6. Tampilan Antarmuka Data IUMK 
 
 
 

4. Tampilan Tambah Data IUMK 
 

 
 

Gambar 7. Tampilan Tambah Data IUMK 
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5. Tampilan Antarmuka Edit Data IUMK 
 

 
 

Gambar 8. Tampilan Antarmuka Edit Data IUMK 
 
 
 

6. Tampilan Antarmuka Data Ahli Waris 
 

 
 

Gambar 9. Tampilan Antarmuka Data Ahli Waris 
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7. Tampilan Antarmuka Ubah Data Ahli Waris 
 

 
 

Gambar 10. Tampilan Antarmuka Ubah Data Ahli Waris 
 
 
 

8. Tampilan Antarmuka Tambah Data Ahli Waris 
 

 
 

Gambar 11. Tampilan Antarmuka Tambah Data Ahli Waris 
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9. Tampilan Antarmuka Data Kematian 
 

 
 

Gambar 12. Tampilan Antarmuka Data Kematian 
 
 
 

10. Tampilan Antarmuka Tambah Data Kematian 
 

 
 

Gambar 13. Tampilan Antarmuka Tambah Data Kematian 
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11. Tampilan Antarmuka Edit Data Kematian 
 

 
 

Gambar 14. Tampilan Antarmuka Edit Data Kematian 
 
 
 

12. Tampilan Antarmuka Data Keterangan Tidak Mampu 
 

 
 

Gambar 15. Tampilan Antarmuka Data Keterangan Tidak Mampu 
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13. Tampilan Antarmuka Tambah Data Keterangan Tidak Mampu 
 

 
 

Gambar 16. Tampilan Antarmuka Tambah Data Keterangan Tidak Mampu 
 
 
 

14. Tampilan Antarmuka Edit Data Keterangan Tidak Mampu 
 

 
 

Gambar 17. Tampilan Antarmuka Edit Data Keterangan Tidak Mampu 
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15. Tampilan Antarmuka Data Nikah 
 

 
 

Gambar 18. Tampilan Antarmuka Data Nikah 
 
 
 

16. Tampilan Antarmuka Tambah Data Nikah 
 

 
 

Gambar 19. Tampilan Antarmuka Tambah Data Nikah 
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17. Tampilan Antarmuka Edit Data Nikah 
 

 
 

Gambar 20. Tampilan Antarmuka Edit Data Nikah 
 
 
 

18. Tampilan Antarmuka Data Ijin Keramaian 
 

 
 

Gambar 21. Tampilan Antarmuka Data Ijin Keramaian 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16 
 

19. Tampilan Antarmuka Tambah Data Ijin Keramaian 
 

 
 

Gambar 22. Tampilan Antarmuka Tambah Data Ijin Keramaian 
 
 

 
20. Tampilan Antarmuka Edit Data Ijin Keramaian 

 

 
 

Gambar 23. Tampilan Antarmuka Edit Data Ijin Keramaian 
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Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 
1. Tampilan Laporan Data IUMK 

 
 

 
 

Gambar 24. Tampilan Laporan Data UIMK 
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2. Tampilan Laporan Data Ahli Waris 
 
 

 
 

Gambar 25. Tampilan Laporan Data Ahli Waris 
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3. Tampilan Laporan Data Kematian 
 
 

 
 

Gambar 26. Tampilan Laporan Data Ahli Waris 
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4. Tampilan Laporan Data Keterangan Tidak Mampu 
 
 

 
 

Gambar 27. Tampilan Laporan Data Keterangan 
 
 
 
 
 
 



 
 

21 
 

5. Tampilan Laporan Data Nikah 
 
 

 
 

Gambar 28. Tampilan Laporan Data Nikah 
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6. Tampilan Laporan Data Ijin Keramaian 
 
 

 
 

Gambar 29. Tampilan Laporan Data Ijin Keramaian 
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PENUTUP  
Kesimpulan  

Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan penelitian untuk 
menghasilkan sebuah Aplikasi E-Layanan Online Kecamatan Gambut, dengan 
melihat dari permasalahan, analisis, perancangan dan pembuatan sistem maka 
dapat diambil kesimpulan diantaranya: 
1. Mempermudah pegawai dalam proses pelayanan masyarakat, karena untuk 

data pengajuan surat diisi sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan. 
2. Mempermudah pegawai dalam melakukan pembuatan laporan mengenai surat 

layanan. 
3. Mempermudah masyarakat dalam pelayanan kependudukan menggunakan 

Aplikasi E-Layanan Online Kecamatan Gambut. 
 
Saran  

Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga diperlukan 
saran diberikan untuk penyempurnaan Aplikasi E-Layanan Online Kecamatan 
Gambut. Adapun saran yang diberikan dalam aplikasi ini adalah: 
1. Sistem bisa dikembangkan menjadi sistem Android. 
2. Perlunya pengembangan sistem seperti tampilan beranda yang berisi profil 

Kecamatan Gambut. 
3. Sistem perlu dikembangkan seperti tampilan berita terbaru yang ada 

kecamatan atau kegiatan yang ada dikecamatan. 
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