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ABSTRAK 

Data Kependudukan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal pelayanan 

masyarakat. Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan selama ini 

mempunyai sistem informasi yang masih dalam bentuk manual sehingga menyulitkan dan 

memperlambat dalam proses penambahan, perubahan maupun pendataan data khususnya data 

penduduk.  

Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian untuk mengembangkan Data Kependudukan. 

Tujuan dari sistem informasi ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada pegawai Kantor Desa 

dalam melakukan pemanipulasian data penduduk untukme mberikan efesiensi dalam 

pelayananmasyarakat.  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini adalah analisis kebutuhan sistem, 

perancangan sistem, dan pengujian sistem. Dalam implementasi ini digunakan bahasa pemrograman 

PHP dan sebagai databasenya digunakan MySQL.  

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkanbeberapa hal yaitu : Perangkat lunak 

ini dapat digunakan untuk menangani proses pengisian data,perubahan data, penghapusan dan 

pencarian data penduduk, sistem ini juga dapat memberikan laporan cetak surat keterangan. 
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ABSTRAK 

Population Data is intended to increase efficiency in terms of service public. Kusambi Hulu 

Village, Lampihong District, Balangan Regency It has an information system that is still in manual 

form so that complicate and slow down the process of adding, changing or data collection, 

especially population data.  

Therefore, it is necessary to do research to develop Population Data. The purpose of this 

information system is to provide convenience to Village Office employees in carrying out 

manipulation of population data to provide efficiency in services public.  

The steps taken in this case are needs analysis system, system design, and system testing. 

In this implementation used PHP programming language and MySQL as the database is used.  

Based on From the results of the study it can be concluded several things, namely: This 

software can: used to handle the process of data entry, data changes, deletion and population data 

search, this system can also provide a printed report letter description. 
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PENDAHULUAN 

Kantor Desa merupakan instansi pemerintah yang paling bawah yang melakukan pendatan 

pada penduduk terutama dalam hal mengurus data penduduk, data kematian, data lahir, data pindah 

penduduk, dan data penduduk kurang mampu.  

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis 

kelamin,agama, kelahiran, kematian, perkawinan, kehamilan, persebaran, mobiltas, dan kualitas 

serta ketahanan yang menyangkut entang politk, ekonomi, social, dan budaya. Kegiatan keagamaan 

di desa kusambi hulu sudah sangat banyak seperti kegiatan habsy, tahlil, maulid, akikah, dan 

sebagainya, kendala yang dihadapi selama pembuatan surat sangat rumit, seperti harus melakuakn 

laporan kepada kades dan ketua rt terlebih dahulu.  

Beberapa penelitan telah dilakukan berkaitan dengan data kependudukan desa di antaranya 

adalah penelitan dengan judul “ aplikasi data kependudukan pada desa berbasis web”, jayawijaya 

(2017). Penelitan ”pemrograman web dinamis mengunakan php dan mysql”, Adelia dk (2011) 

”manajemen database dengan mysql. Yogyakarta: Andi Ofset”, arbie( 2004).  

Menurut Jaya Wijaya (2017) pengunaan data kependudukan dengan cara manual sat ini 

memiliki beberapa kelemahan yaitu: waktu pelayanan memakan waktu relative lama, penomoran 

masih kurang rapi, pendatan penduduk yang belum tertata sempurna, format pendatan data pada 

computer masih rendah, dan ketergantungan pada buku relative lebih besar.  

Adapun kekurangan yang dimilki oleh penelitian ini adalah pada tampilan halaman data 

lebih disempurnakan lagi agar lebih bagus. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan pendatan 

kependudukan yang lebih relevan dari sebelumnya. Penduduk merupakan unsur yang sangat 

berpotensi tingi untuk menentukan dan mendukung dalam laju pesatnya pembangunan suatu desa. 

Adapun permasalahan yang ditemukan adalah data penduduk yang masih banyak tidak terdata 

akibat memakan banyak waktu untuk mendata kembali penduduknya. Pendataan pun dilakukan 

dalam beberapa hari karena aparat yang mendata hanya beberapa saja, pendataan masih 

menggunakan buku, dan microsoft word. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perlu 

diciptakan sebuah aplikasi pengolahan data kependudukan dan agenda kegiatan keagamaan di 

Kantor Kepala Desa Kusambi Hulu dengan judul“ Aplikasi Data Kependudukan Desa Dan Agenda 

Program Kegiatan Keagamaan Pada Desa Kusambi Hulu Kabupaten Balangan Berbasis Web”. 

 

METODE PENELITIAN 

Memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian maka adapun yang dialakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Metode Pengamatan (Observasi). Dengan metode ini bias langsung mengamati kegiatan 

pengumpulan data ataupun pendataan penduduk yang di lakukan di Kantor Desa Kusambi 

Hulu bagaiamana pengumpulan data penduduk yang ada. 



 

 

2. Metode Wawancara (Interview). Dengan metode ini bias berdialog secara tanya langsung 

kepada Kepala Desa atau Aparat Desa yang mengurus atau melakukan pengumpulan data 

penduduk untuk lebih detailnya lagi bagaimana cara melakukan pendataan pada data 

penduduk yang akan di ubah atau di tambahkan data penduduk yang baru. 

3. Studi Pustaka dan Dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari, meniliti, 

dan menelaah dari berbagai sumber yang ada seperti kumpulan data-data penduduk, situs-

situs di internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topic yang sedang di teliti. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Data Kependudukan Desa Dan Agenda Program 

Kegiatan Keagamaan Pada Desa Kusambi Hulu Kabupaten Balangan Berbasis Web. 

 

Flowchart Yang Berjalan 

 

 

Gambar 1. 1 Flowchart Sistem yang berjalan 



 

 

 

1. Aparat Desa akan mengambil data untuk mengumpulkan data penduduk.  

2. Kemudian Kepala Desa melakukan cek data penduduk dan mengajukan Aparat Desa untuk 

dapat membuat pembukuan data penduduk. 

3. Setelah itu data akan di proses menjadi laporan data penduduk agar menjadi data yang 

akurat. 

Diagram Konteks 

Berikut merupakan gambar Diagram Konteks yang digunakan untuk pembuatan 

Aplikasi Kependudukan Desa Pada Desa Kusambi Hulu Kabupaten Balangan Berbasis Web 

yaitu: 

Berdasarkan gambar di atas dapat di uraikan sebagai berikut : 

1. Masyarakat mengajukan permohonan Surat dan kegiatan di website 

2. Data yang sudah di isi oleh masyarakat akan di konfirmasi oleh pegawai 

3. Jika pengajuan data di terima pegawai, kemudian data tersebut di ajukan ke Kades untuk 

mendapat persetujuan (jika persyaratan yang minta lengkap) jika tidak lengkap makan akan 

di tolak dan untuk mengetahui bisa cek di website atau masyarakat bisa datang langsung 

ke Kantor Desa untuk melengkapi berkas yang kurang. 

4. Setelah di setujui Kades Surat Permohonan tersebut akan dicetak oleh pegawai dan apabila 

di tolak oleh Kades maka Surat Permohonan tidak akan dicetak atau bisa langsung dihapus 

oleh Kades. 

Gambar 1. 2 Diagram Konteks 



 

 

 

5. Setelah konfirmasi diterima oleh pegawai dan disetujui oleh Kades Surat Permohonan akan 

di cetak dan akan diserahkan ke warga. 

6. Tugas admin adalah mengelola tampilan menu, mengelola konten website. 

DFD Level 0 

 

Berdasarkan gambar diatas ada beberapa proses sebagai berikut : 

1. Pegawai login masuk ke tabel pegawai. 

2. Kades login masuk ke tabel login. 

3. Masyarakat mengajukan laporan permohonan surat.26 

4. Pegawai mencek atau memverifikasi (diterima atau tidak) berkas. 

5. Setelah berkas berhasil diverifikasi, berkas dilanjutkan ke kades. 

6. Kades melakuan persetujuan pada pengajuan data. 

7. Jika sudah disetujui oleh kades, surat dikembalikan kepada pegawai Untuk melakukan  

pencetakkan. 

8. Setelah surat dicetak surat keterangan tersebut diberikan kepada Masyarakat. 

 

 

 

Gambar 1. 3 DFD Level 0 



 

 

 

HASIL TAMPILAN APLIKASI 

Adapun tampilan aplikasi tersebut adalah antarmuka masukkan sistem dan keluaran  

sistem, diantaranya sebagai berikut : 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Form Login 

  Tampilan login untuk masuk ke dalam Aplikasi Data Kependudukan Desa dan 

Agenda Program Kegiatan Keagamaan yang ada pada Kantor Desa Kusambi Hulu untuk 

masuk menggunakan username dan password yang benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. 4 Form Login 



 

 

 

2. Tampilan Form Menu Utama 

  Halaman menu utama merupakan tampilan sudah melakukan login, dimana di 

menu utama dan beberapa sub menu diantaranya adalah Data Profil Desa, Visi Misi, 

Struktur Organisasi, Kontak Kami, Pendaftaran, Persyaratan dan menu Login. 

 

 

3. Form Data Pindah Penduduk 

Gambar 1. 5 Halaman Menu Utama 

Gambar 1. 6 Form Data Pindah Penduduk 



 

 

 

 Pada gambar di atas digunakan untuk membuat Surat Permohonan Pindah. 

 

4. Form Data Keterangan Domisili 

Pada halaman ini digunakan untuk membuat Surat Permohonan Keterangan 

Domisili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 7 Form Data Keterangan Domisili 



 

 

 

5. Form Data Keterangan Usaha 

Pada halaman ini digunakan untuk membuat Surat Permohonan Keterangan Usaha. 

 

 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan Data Kependudukan Pindah 

Data Kependudukan Pindah yang telah disetujui oleh Kades 

 

Gambar 1. 8 Form Data Keterangan Usaha 



 

 

 

 

Gambar 1. 9 Cetak Surat Kependudukan Pindah 

 

 

 

2. Laporan Surat Data Penduduk Domisili 

Data Penduduk Domisili yang disetujui oleh Kades. 

 



 

 

 

 

Gambar 1. 10 Cetak Surat Penduduk Domisili 

 

3. Laporan Surat Data Keterangan Usaha 

Data Penduduk Keterangan Usaha yang telah di setujui oleh Kades. 

Gambar 1. 11 Cetak Surat Keterangan Usaha 



 

 

 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan  

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan yaitu : 

1. Dalam penelitian ini berhasil dibuat aplikasi data kependudukan desa dan agenda program 

kegiatan keagamaan pada desa kusambi hulu berbasis web dengan menggunakan model 

waterfall. 

2. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu penduduk, admin, serta apparat 

desa dalam membuat data kependudukan serta membuat laporan yang lebih akurat dalam 

kantor desa. 

3. Dengan aplikasi ini pembuatan laporan menjadi lebih mudah dan sesuai dengan pendataan 

data kependudukan yang ada sekarang, data pun menjadi lebih aman dan akurat karena 

tersimpan di dalam basis data. 

4. Dengan adanya aplikasi data kependudukan dapat memudahkan penduduk dan apparat 

desa dalam melakukan pendataan di dalam data base, sehingga penyimpanan data pun 

menjadi lebih aman. 

 

2. Saran 

Penelitian yang dilakukan tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh 

karena itu, untuk kebaikan pengembang sistem atau aplikasi lebih lanjut diperlukan perhatian 

terhadap beberapa hal, diantaranya : 

1. Pada penelitan selanjutnya dapat mengembangkan sistem dengan menambahkan beberapa 

fitur seperti: backup basis data, perbaikan pada data. 

2. Aplikasi dapat dikembangkan lebih bagus lagi, karena masih banyak kekurangan yang 

didapatkan pada aplikasi ini. 
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