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ABSTRAK 

  

 Perkembangan teknologi informasi banyak memberikan manfaat untuk mengolah data menjadi suatu 

informasi yang lebih akurat. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya sistem informasi yang berguna untuk 

mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. 

 Unit Kesra merupakan salah satu unit pelayanan pada kantor Kecamatan Alalak yang bertujuan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan. 

 Saat ini pengolahan data pada unit Kesra terutama pada proses penanganan masalah kesejahteraan 

sosial (PMKS) sering terjadi kesalahan dalam pencatatan, adanya data yang dobel dan arsip yang hilang atau 

rusak karena proses pengolahan data nya masih manual, cara mengurangi terjadinya kesalahan yang terjadi  

adalah dengan mengaplikasikan suatu teknologi informasi yang bisa meminimalisir kesalahan dalam pengolahan 

data tersebut. 

 Maka perlu dibangun sebuah aplikasi berbasis web yang mampu menangani pengolahan data pada 

bangian Kesra terutama pada proses penangan masalah kesejateraan sosial agar mempermudah petugas ketika 

ingin melakukan survei, validasi data, atau melakukan pendataan ulang apabila ada kesalahan data, serta 

mempermudah ketika ingin melakukan pecarian data. 

 

Kata Kunci: Aplikasi, Pendataan, Kesejahteraan, Bantuan Dana Langsung. 

 

 

 

ABSTRACT  

 

 The development of information technology provides many benefits for processing data into more 

accurate information. This can be seen from the number of useful information systems to make it easier for 

humans to carry out their daily activities. 

 The Welfare Unit is one of the service units at the Alalak District office which aims to provide services 

to the community in the field of social and community welfare. 

 Currently, data processing in the Welfare unit, especially in the process of handling social welfare 

problems (PMKS), often results in errors in recording, there are double data and archives that are lost or 

damaged because the data processing process is still manual, the way to reduce the occurrence of errors that 

occur is to apply an information technology that can minimize errors in data processing. 

 So it is necessary to build a web-based application that is able to handle data processing in the 

Welfare division, especially in the process of handling social welfare problems in order to make it easier for 

officers when they want to conduct surveys, validate data, or re-collect data if there are data errors, and make it 

easier when they want to do data searches. 

 

Keywords: Application; data collection; Well-being; Direct Fund Assistance. 
 

 

 

 

 



 
PENDAHULUAN  

 Di era globalisasi teknologi informasi terus mengalami perkembangan berserta memberikan manfaat 

baik di pekerjaan instansi maupun organisasi yang mengubah pengaruh di berbagai bidang.Teknologi informasi 

tidak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia.Hal ini terlihat dari banyaknya sistem informasi yang 

berkembang dari hari ke hari untuk mempermudah setiap pengguna dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. 

 Bisa dilihat dalam satu contoh  penerapan teknologi informasi adalah pemakaian sistem informasi 

untuk pengolahan data dan suatu informasi secara, efisien, tepat dan akurat adalah hal terpenting bagi setiap 

instansi atau pun organisasi. Suatu sistem informasi memberikan banyak kemudahan penerimaan dan 

penyampaian informasi, karena setiap sistem informasi mempunyai peran untuk memberikan informasi kepada 

user dengan mengerjakan data–data yang ada, sehingga menghasilkan informasi yang akurat untuk pengguna. 

 Unit Kesra merupakan salah satu unit pelayanan pada kantor Kecamatan Alalak yang bertujuan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan. Pelayanan yang 

biasa di lakukan pada unit Kesra dalam sehari-hari yaitu seperti pendataan dan validasi terhadap masyarakat 

yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, pengesahan/rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM), Surat Pernyataan Ahli Waris, Pendaftran BPJS, dan lain-lain. 

 Saat ini pengolahan data pada unit Kesra terutama pada metode penanganan masalah kesejahteraan 

sosial (PMKS) yang meliputi proses bimbingan teknis, survei dan validasi data masih manual, semua data yang 

masuk hanya di daftar dengan cara tulis tangan pada masing-masing lembaran kertas. Pada metode yang masih 

manual ini, banyak sekali kesalahan dalam pencatatan, adanya arsip yang hilang dan data yang dobel atau rusak, 

sehingga petugas kesulitan ketika ingin melakukan pencarian data dan pendataan ulang karena seringkali 

datanya tidak lengkap dan tidak berurutan sehingga ada data yang tidak terdata. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dibuat aplikasi berbasis web yang mampu menjalankan 

pengolahan data pada bagian Kesra terutama pada metode penangan masalah kesejahteraan sosial agar 

memudahkan petugas ketika ingin melalukan survei, validasi data, atau melakukan pendataan ulang apabila ada 

kesalahan data, serta mempermudah ketika ingin melakukan pencarian  data. Dengan adanya aplikasi ini 

diharapkan bisa digunakan untuk memudahkan dalam pengolahan dan pengerjaan laporan serta data menjadi 

terstruktur dengan rapi, tersimpan dengan aman dan mudah ditelusuri. 

 

METODE  

Penelitian yang digunakan untuk pengembangan aplikasi ini adalah dengan  menggunakan  metode  waterfall. 

Dibawah ini tingkatan adalah: 

 

Gambar 1 1 Metode Waterfall 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Analisis Sistem yang Bejalan 

 

 
Gambar 3. 1 Flowmap Pendataan Penduduk 



 

 
Gambar 3. 2 Flowmap Proses Penyerahan Bantuan 

 

 

 

 
A. Use Care Diagram Sistem 

 

 

Gambar 3. 3 Use Care Diagram Sistem 

B. Activity Diagram 

  

 



 

 

Gambar 3. 4 Activity Diagram Login 

 

 

 
Gambar 3. 5 Activity Diagram View Data 



 

 
Gambar 3. 6 Activity Diagram Input Data 

 



 

 
Gambar 3. 7 Activity Diagram Edit Data 

 

 
Gambar 3. 8 Activity Diagram Hapus Data 



 

C. Sequence Diagram 

  

 

Gambar 3. 9 Sequence Diagram Login 

 

Gambar 3. 10 Sequence Diagram View Data 



 

 
Gambar 3. 11 Sequence Diagram Input Data 

 

 
Gambar 3. 12 Sequence Diagram Edit Data 



 

 
Gambar 3. 13 Sequence Diagram Hapus Data 

D. Class Diagram 

 
Gambar 3. 14 Class Diagram 

 

 

 

 

 

 



 

E. Tampilan Antaramuka Masukan Sistem 

1. Halaman login terdapat layar untuk memasukan password dan username. 

 

Gambar 4. 1 Halaman Login 

2. Tampilan  halaman utama akan memperlihatkan beberapa foto ilustrasi kegiatan pada kecamatan alalak 

selatan. 

 

Gambar 4. 2 Halaman Utama 

3. Halaman Data Penduduk melakukan penginputan, form ini hanya admin yang bisa 

memasukan data penduduk. 

 

Gambar 4. 3 Halaman Data Penduduk 



 

4. Halaman data survei memiliki fungsi penginputan data survei, dan digunakan sebagai acuan untuk 

pembagian bantuan kemasyarakat miskin. 

 

Gambar 4. 4 Halaman Data Survei 

5. Halaman penerima bantuan ini menampilkan data dari nama-nama yang mendapatkan bantuan.Pada 

tampilan ini hanya admin yang dapat mengaksesnya, dan dapat melakukan penginputan, edit dan hapus 

data. 

 

Gambar 4. 5 Halaman Penerima Bantuan 

6. Halaman bantuan ini memperlihatkan kategori nama seperti bantuan sembako, raskin dan bantuan 

langsung tunai (BLT). Hanya admin yang dapat mengaksesnya dan melakukan penambahan data. 

 

Gambar 4. 6 Halaman Bantuan 



 

F. Tampilan Keluaran Sistem 

1. Rekap data penduduk merupakan hasil data-data dari penduduk yang diinput. 

 

Gambar 4. 7 Rekap Data Penduduk 

2. Rekap data survei menampilkan data-data dari penduduk yang sudah disurvei tingkat kemiskinannya 

 

Gambar 4. 8 Rekap Data Survei 

3. Laporan penerima bantuan ini menampilkan data-data dari penduduk periode tanggal yang telah sesuai 

dan kemudian menerima bantuan. 

 

Gambar 4. 9 Lapran Penerima Bantuan 



 

4. Laporan bantuan ini menampilkan data jenis bantuan yang akan disalurkan. 

 

Gambar 4. 10 Laporan Data Bantuan 

5. Laporan data petugas survei ini menampilkan data petugas survei. 

 

Gambar 4. 11 Laporan Data Petugas Survei 

6. Laporan data penduduk berstatus miskin ini menampilkan data-data dari penduduk berstatus miskin 

yang diinput. 

 

Gambar 4. 12 Laporan Data Berstatus Miskin 

 



 

7. Laporan data penduduk berstatus hampir miskin ini menampilkan data-data dari penduduk bestatus 

hampir miskin yang diinput. 

 

Gambar 4. 13 Laporan Data Penduduk Berstatus Hampir Miskin 

8. Laporan data penduduk berstatus sangat miskin ini menampilkan data-data dari penduduk bestatus 

sangat miskin yang diinput. 

 

Gambar 4. 14 Laporan Data Penduduk  Berstatus Sangat Miskin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

 Aplikasi ini dapat mempermudah ketika ingin melalukan input data, dan untuk nomor data 

tidak akan bisa sama dengan yang lain maka tidak akan terjadi lagi nomor data yang sama 

(ganda). 

 Mempermudah ketika ingin mencari data  karena di aplikasi ini terdapat fitur untuk pencarian 

data. 

 Data akan terorganisir dengan baik, serta tersimpan dengan lebih aman di bandingkan tempat 

penyimpanan seperti lemari atau tempat berkas, karena data berada di database dan hanya 

mereka yang memiliki hak akses yang dapat melihat atau memproses data. 

 Aplikasi ini dapat memudahkan petugas ketika ingin membuat laporan khusus nya laporan 

tahunan, karena tidak perlu lagi melakukan perekapan data seperti sebelum nya. Dan aplikasi 

ini bisa melakukan pemfilteran data untuk laporan seperti laporan tahunan, laporan bulanan, 

bahkan laporan harian. 

 

2. Saran 

Pada pengerjaan laporan maupun program pada penelitian ini masih jauh dari keutuhan, bahwa 

diperlukanya usulan yang mengembangkan aplikasi ini. Dari deskripsi yang telah dijelaskan 

sebelumnya maka saran pengembangan dari aplikasi ini dalam penelitian lebih lanjut sebaiknya : 

 Aplikasi bisa dikembangkan dengan ditambahkan form pelayanan lainnya. 

 Masih ada beberapa text field yang mungkin tidak ada validasi untuk mengindentifikasi data 

saat melakukan penginputan, untuk pengembangan aplikasi ini di sarankan agar bisa di 

tambahkan pada bagian yang belum memiliki validasi. 

 Desain tampilan Aplikasi ini masih sederhana khususnya bagian form penginputan data, perlu 

adanya pengembangan untuk desain dan berbagai macam fitur-fitur membuat pengguna 

merasa nyaman dan mudah digunakan. 

 Desain hasil keluaran Aplikasi atau report yang masih kurang rapi, untuk penelitian 

selanjutnya jika ingin melanjutkan atau mengembangkan aplikasi ini di sarankan untuk dapat  

merapikan atau memperbaiki desain report yang di hasilkan. 
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