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ABSTRAK  

Sensus penduduk merupakan keseluruhan dari proses pencatatan total data demografis di suatu negara untuk 

seluruh penduduk dalam satu periode waktu tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang 

Statistik, sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh 

wilayah Republik Indonesia.Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat 

tertentu. Dilansir dari situs resmi Badan Pusat Statistik, berdasarkan peraturan pemerintah No 6 dan No 7 Tahun 

1960, sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua 

tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam 

pencacahan sampel.Sensus Penduduk yang dilakukan ditahun sebelumnya tidak memiliki jadwal monitoring dan 

pelaksanaan sensus penduduk yang terkomputerisasi terutama dalam bidang monitoring sensus penduduk. 

Sehingga terdapat beberapa aktifitas pelaksanaan dan monitoring sensus penduduk menjadi lambat dan tidak 

efesien.Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman menggunakan PHP, Xampp digunakan 

untuk menjalankan web servernya, MySQL digunakan untuk pengelolaan database. Model alur hidup yang 

digunakan adalah waterfall, sedang pengujian unit menggunakan blackbox testing.Setelah tersedianya aplikasi ini 

memudahkan dalam pengelolaan dan pencarian data serta agar lebih aman dan membantu untuk meningkatkan 

pelaksanaan dan monitoring yang dilakukan petugas sensus. Adanya aplikasi ini dapat menunjang kegiatan jadwal 

monitoring dan jadwal pelaksanaan sensus penduduk secara terkomputerisasi sehingga informasi yang dihasilkan 

menjadi lebih baik lagi.Sistem dikembangkan dengan model waterfall dan telah melalui tahapan-tahapan 

pengembangan sistem, pada aplikasi ini terdapat kuisioner yang biasanya dilakukan manual dengan kertas, 

sekarang menjadi digital yang menjadikan lebih mudah untuk petugas melakukan monitoring dan pelaksanaan 

sensus penduduk 2030 nanti. 
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ABSTRACT 

 

The population census is the entire process of recording the total demographic data in a country for the entire 

population in a certain period of time. According to Law Number 16 of 1997 concerning Statistics, a census is a 

method of collecting data by enumerating all population units throughout the territory of the Republic of 

Indonesia.These activities are carried out to obtain the characteristics of a population at a certain time. According 

to the official website of the Central Statistics Agency, based on government regulations No. 6 and No. 7 of 1960, 

a population census is carried out every 10 years. In its implementation, the population census uses two stages, 

namely complete enumeration and sample enumeration. More complete information is collected in sample 

enumeration.The Population Census conducted in the previous year did not have a computerized monitoring and 

implementation schedule for the population census, especially in the field of monitoring the population census. 

So that there are several activities for implementing and monitoring the population census to be slow and 

inefficient.This application is made using a programming language using PHP, Xampp is used to run the web 

server, MySQL is used for database management. The life flow model used is waterfall, while unit testing uses 

blackbox testing.After the availability of this application, it is easier to manage and search data and make it more 

secure and help to improve the implementation and monitoring of census officers. The existence of this application 

can support the activities of the computerized monitoring schedule and schedule for the implementation of the 

population census so that the information produced is even better.The system was developed with the waterfall 

model and has gone through the stages of system development, in this application there is a questionnaire which 

is usually done manually on paper, now it is digital which makes it easier for officers to monitor and carry out 

the 2030 population census later. 
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PENDAHULUAN  

Sensus Penduduk merupakan keseluruhan dari proses pencatatan total data demografis di suatu negara untuk 

seluruh penduduk dalam satu periode waktu tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang 

Statistik, sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh 

wilayah Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada 

saat tertentu. Dilansir dari situs resmi Badan Pusat Statistik, berdasarkan peraturan pemerintah No 6 dan No 7 

Tahun 1960, sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun. Dalam pelaksanaannya, Sensus Penduduk 

menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap 

dikumpulkan dalam pencacahan sampel. 
METODE  

Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini ada beberapa teknik atau metode dalam memperoleh data. Adapun teknik atau metode yang 

dilakukan dalam pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Metode Pengamatan (Observasi) : Dengan metode ini bisa langsung mengamati kegiatan yang sedang 

berlangsung di Badan Pusat Statistik di kota Banjarmasin. 

2. Metode Wawancara (Interview) : Dengan metode ini bisa berdialog secara langsung kepada Ibu Banna 

Izzatul Hasanah bagian  IPDS (Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik). 

3. Studi Pustaka : Ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur-literatur 

dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs-situs di internet, dan bacaan-

bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian. 

4. Studi Dokumenstasi : dalam  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mempelajari  dan mendalami   berbagai   

dokumen   yang   berkaitan   dengan  jadwal pelaksanaan dan monitoring sensus penduduk 

Metode Pembuatan Sistem 

Untuk metode pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada model waterfall. Dalam Model Waterfall, 

setiap tahap harus berurutan, dan tidak dapat meloncat ketahap berikutnya. Langkah-langkah model waterfall 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar 1 Metode Waterfall 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sistem yang Berjalan 
Merupakan gambaran tentang bagaimana sistem yang sedang berjalan di Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin 

sebelum dibuatnya sistem, saat ini Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin hanya membuat jadwal pelaksanaan 

dan monitoring yang tidak sistematis, sehingga jika petugas ingin cek monitoring sensus penduduk harus 

membuka Microsoft Word sehingga  melakukan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan waktu yang lebih 

lama.Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar dapat lebih efektif daan efisian untuk 

masyarakat dan petugas Dengan adanya aplikasi ini mempermudah dan mempercepat pekerjaan petugas untuk 

pelaksanaan serta monitorings sensus penduduk. Serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga 

masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagram Konteks 

Data Diagram Konteks Aplikasi Jadwal Pelaksanaan Dan Monitoring Sensus Penduduk Di Kota Banjarmasin 

Berbasis Web adalah sebagai berikut : 
 

 

          Gambar 2 Diagram Konteks  

 

Data Flow Diagram (DFD) 

Data Data Flow Diagram (DFD) Aplikasi Jadwal Pelaksanaan Dan Monitoring Sensus Penduduk Di Kota 

Banjarmasin Berbasis Web adalah sebagai berikut : 

  
 

Gambar 3 Data Flow Diagram (DFD) 

 

TAMPILAN RANCANGAN APLIKASI 

1. Tampilan Rancangan Login 

 

Gambar 4 Rancangan Login 

 

Halaman diatas merupakan tampilan awal rancangan yang digunakan sebagai identifikasi user untuk masuk ke 

halaman selanjutnya. 



 

2. Tampilan Rancangan Menu Utama 

 
 

Gambar 5 Tampilan Menu Utama 

Halaman diatas berfungsi untuk menampilkan halaman yang berisikan pilihan menu dan laporan setelah berhasil 

login. 

3. Tampilan Rancangan Data Penduduk 

 
 

Gambar 6 Tampilan Rancangan Data Penduduk 

Halaman diatas merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan informasi atau data penduduk. 

4. Tampilan Rancangan Tambah Penduduk 

 
 

Gambar 7 Tampilan Rancangan Tambah Penduduk 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan proses penambahan atau penginputan data 

Penduduk. 

 



 

5. Tampilan Rancangan Laporan Data Penduduk 

 
Gambar 8 Tampilan Rancangan Laporan Data Penduduk 

 

Halaman ini merupakan tampilan antarmuka keluaran sistem yang  menampilkan Laporan Data Penduduk yang 

akan di cetak. 
 

TAMPILAN APLIKASI 

1. Tampilan Login 

  
 

Gambar 9 Tampilan Login 

Halaman diatas merupakan tampilan awal yang digunakan sebagai identifikasi user untuk masuk ke 

halaman selanjutnya. 

 

2. Tampilan Menu Utama 

 
 

Gambar 10 Tampilan Menu Utama 

Halaman diatas berfungsi untuk menampilkan halaman yang berisikan pilihan menu dan laporan setelah berhasil 

login. 

 

 

 



 

3. Tampilan Data Penduduk 

 
 

Gambar 11 Tampilan Data Penduduk 

Halaman diatas merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan informasi atau Data Penduduk yang 

sudah ditambahkan sebelumnya. 

 

4. Tampilan Tambah Data Penduduk 

 
 

Gambar 13 Tampilan Tambah Data Penduduk 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan proses penambahan atau penginputan Data 

Penduduk. 

 

5. Tampilan Laporan Data Penduduk 

 
Gambar 14 Tampilan Laporan Data Penduduk 

Halaman ini merupakan tampilan antarmuka keluaran sistem yang  menampilkan data orang yang akan 

mengajukan Laporan Data Penduduk yang akan di cetak.



 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan uji coba Aplikasi Jadwal Monitoring dan Pelaksanaan 

Sensus Penduduk maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Adanya aplikasi ini dapat menunjang kegiatan jadwal monitoring dan jadwal pelaksanaan sensus 

penduduk secara terkomputerisasi sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik lagi. 

2. Sistem dikembangkan dengan model waterfall dan telah melalui tahapan-tahapan pengembangan 

sistem, sehingga dapat menjadi sistem layanan yang lebih efektif dan mempermudah petugas untuk 

melakukan monitoring dan pelaksanaan sensus penduduk 2030 nanti. 

Saran 

Aplikasi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu masih memiliki banyak kekurangan. Sehingga 

saran-saran yang dapat disampaikan  perihal penyempurnaan aplikasi ini, antara lain:  

1. Diperlukannya tambahan fitur seperti: perkiraan jumlah hari dalam pelaksanaan maupun monitoring, 

terkoneksi dengan android dan lain lain. 

2. Pengembangan selanjutnya diharapkan keamanan sistem lebih ditingkatkan agar proses verifikasi dan 

validasi data yang terjadi didalam sistem lebih aman. 

3. Konsep serta desain tampilan antarmukanya sederhana dan mudah dipahami oleh orang awam yang baru 

mengenal komputer seperti tampilan form yang memiliki 2 tabel, diharapkan untuk kedepannya dapat 

dibuat lebih interaktif dan lebih baik lagi dengan hanya 1 tabel mencakup semua data yang diperlukan, 

data yang telah terverifikasi maupun tidak. 

4. Dilakukan penambahan hak akses agar lebih mudah dalam  melakukan pelaksanaan dan monitoring 

sensus penduduk.



 

REFERENSI 

Ariasih, N. K., & Gede Sri Artha, I. M. (2017). Rancang Bangun STIKI Class Facilities E-Complaint. Lontar 

Komputer : Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi, 8(2), 101 

 

Dvorski, D. D. (2007). Installing, configuring, and developing with Xampp. Skills Canada 

 

Haswan, F. (2018). Perancangan Sistem Informasi Pendataan Penduduk Kelurahan Sungai Jering Berbasis Web 

Dengan Object Oriented Programming. Jurnal Teknologi Dan Open Source, 1(2), 92-100. 

 

Haviluddin, H. (2016). Aplikasi Program PHP dan MySQL 

 

Mulyono, A. T. (2007). Model Monitoring dan Evaluasi Pemberlakuan Standar Mutu Perkerasan Jalan Berbasis 

Pendekatan Sistemik (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro) 

 

Nixon, R. (2014). Learning PHP, MySQL & JavaScript: With jQuery, CSS & HTML5. " O'Reilly Media, Inc." 

 

Ramadhani,Arief. (2003). Buku Pelatihan PHPdan MySQL. Yogyakarta: Andi Offset 

 

Sidik, B. (2006). Pemrograman Web dengan PHP, cetakan kedua, informatika. Bandung. 

 

Supriatna, N. (2016). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah 

(Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung). Jurnal Riset Akuntansi Dan 

Keuangan, 4(1), 941–948. 

 

Widodo, T. H., Nurhayati, O. D., & Windasari, I. P. (2016). Pembuatan Aplikasi Sensus Penduduk Untuk Desa 

Wulunggunung. Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, 4(1), 9-16. 
   

 

 


