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ABSTRAK 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kabupaten  Banjar adalah 
bagian dari satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, 
Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Struktur  organisasi Dinas KISP Banjar terdiri atas kepala 
dinas, sekretaris, tiga bidang, dan  sepuluh seksi/sub bagian (subag) dengan jumlah total pegawai 
sebanyak 26 orang. Tiga bidang tersebut yakni Bidang Penyelenggaraan e-Goverment, Bidang 
Statistik dan Persandian, dan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. 

Permasalahan yang kerap muncul pada Dinas Komunikasi dan Informatika        masih belum 
memiliki sistem atau aplikasi yang dapat menampung atau mengarsipkan data-data hasil desain yang 
dibuat dalam media digital, yang nantinya seaktu-waktu akan dipergunakan kembali sebagai bahan 
laporan. Pentingnya sebuah media pengarsipan hasil desain media digital ini adalah supaya 
memungkinkan data yang telah dibuat tidak hilang dan mempermudah dalam pencariannya. 

Sistem yang dibutuhkan ialah Sistem yang berbasis Website, agar semua petugas pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika tersebut dapat mengakses sistem         yang telah dibuat. Kesimpulan yang 
didapat dengan adanya sistem yang baru yaitu dapat mempermudah dalam mendapatkan Informasi- 
Informasi yang dibutuhkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan mempersingkat waktu 
petugas dalam hal  penginputan data. 

 
Kata Kunci : record list,  kegiatan, web. 

ABTRACT 

The Office of Communication, Informatics, Statistics and Public Works (KISP) of Banjar 
Regency is part of the regional work unit (SKPD) within the Government of Banjar Regency, South 
Kalimantan Province (Kalsel). The organizational structure of the KISP Banjar Office consists of a 
head of office, a secretary, three areas, and ten sections/subdivisions (subag) with a total number 
of employees of 26 people. The three areas are the Sector of Implementation of e-Goverment, the 
Sector of Statistics and Bathing Water, and the Sector of Public Information and Communication 
Management. 

Problems that often arise in the Office of Communication and Informatics still do not have 
a system or applications that can contain or archive design result data created in digital media, 
which will later be reused as a report material. The importance of an archiving medium as a result 
of digital media design is to allow the data that has been created not to be lost and make it easier 
to find it. 

The system needed is a Website-based system, so that all officers in the Communication 
and Information Office can access the system that has been created. The conclusion obtained with 
the existence of a new system is that it can facilitate in obtaining the information needed at the Office 
of Communication and Information and shorten the time of officers in terms of entering data. 
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PENDAHULUAN 

Dalam perkembangan jaman saat ini, berkembang pula teknologi-teknologi baru yang 
semakin canggih pula, dengan canggihnya teknologi sekarang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya seperti dalam pengarsipan hasil desain media digital yang dibuat. Adanya teknologi yang 
mumpuni, akan semakin baik pula proses dalam pengerjaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
nantinya, oleh sebab itu perkembangan teknologi pada proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan sangat diperlukan untuk hasil kerja yang lebih baik. 

Seperti halnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri yang sering menggunakan 
media digital dalam proses pekerjaannya, dengan memanfaatkan media digital akan lebih mudah 
dalam penyampaiannya. Pada instansi tersebut masih belum memiliki sistem atau aplikasi yang 
dapat menampung atau mengarsipkan data-data hasil desain yang dibuat dalam media digital, 
yang nantinya seaktu-waktu akan dipergunakan kembali sebagai bahan laporan. Pentingnya sebuah 
media pengarsipan hasil desain media digital ini adalah supaya memungkinkan data yang telah 
dibuat tidak hilang dan mempermudah dalam pencariannya. Menggunakan aplikasi yang berbasis 
website dapat mempermudah semua masalah tersebut, dengan adanya beberapa kelebihan yang 
didapat dengan penggunaannya sehingga sangat cocok digunakan untuk jadi media sistem 
pengarsipan yang dilakukan. 

Karena itu diangkat sebuah judul untuk laporan skripsi, yaitu “APLIKASI RECORD 
DESIGN LIST MEDIA DIGITAL PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK 
DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR” dimana diharapkan akan berguna untuk 
perkembangan dan kelancaran proses perencanaan kegiatan pada instansi. 

 
METODE 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang 
dilakukan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut : 
1. Metode Observasi 

Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data yang berdasarkan pengamatan secara 
langsung ke Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dan 
mencatat hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan secara lengkap dan sistematis. 

2. Metode Wawancara 
Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan Kepala Bidang Dinas 
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar yaitu dengan Bapak Dr. 
Eddy E Jaya, MS dan para staff yang ahli di bidangnya sehingga tidak terjadi kesalahan. 
 

Metode yang digunakan untuk membangun Aplikasi Dinas Komunikasi Informatika 
Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar ini menggunakan Waterfall. Menurut ( Nugroho, 2017 
),waterfall merupakan model klasik yang bersifat sistematis dalam membangun software. Model ini 
pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno, 
tetapi walaupun kuno model ini tetap merupakan model yang paling banyak dipakai dalam software 
engineering (SE) disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu 
selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. 

 

 
Gambar 1. 1 Model Waterfall 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan sistem prosedur yang berjalan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 
Persandian Kabupaten Banjar bisa dilihat pada flowchart  berikut ini : 

 

 
Gambar 1. 2 Prosedur yang berjalan 

 

1. Penunjukan surat tugas rekomendasi untuk kegiatan dinas lapangan diterima. 
2. Lalu surat tugas dibuat untuk kegiatan lapangan. 
3. Surat tersebut kemudian diajukan oleh bagian umum untuk ditangani oleh kepala dinas. 
4. Kemudian surat tugas untuk kelapangan disetujui lalu diberikan 
5. Ke lapangan pendataan Dokumentasi Kinerja. 
6. Kemudian direkap dan diarsipkan. 
 
 

Dari hasil analisis yang dilakukan terdapat kelemahan sistem yang sedang berjalan pada Dinas 
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar. Berikut adalah kekurangan 
yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar: 
1. Sistem aplikasi yang kurang mendukung aktivitas kerja pada Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar sehingga kurangnya hasil efisiensi kerja. 
2. Sistem yang dilakukan masih terbilang manual, maka sedikit mengurangi kecepatan dalam 

kinerja yang sedang dilakukan, seperti proses pelayanan yg memperlambat kinerja yang 
dilakukan dengan mengumpulkan berkas-berkas fisik yang kemungkinan besar dapat hilang 
serta pembuatan laporan-laporan yang diperlukan. 

 

 

 

   



Diagram Context 

Diagram context berisi gambaran umum (secara garis besar) sistem yang      akan dibuat. 
Diagram context Aplikasi Record Design List Media Digital pada Dinas Komunikasi Informatika 
Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar adalah  sebagai berikut : 
 

 
Gambar 1. 3 Diagram Context 

 
Diagram Context pada perancangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian Kabupaten Banjar dijelaskan sebagai berikut: 
1. Bagian petugas mendata karyawan beserta jabatannya ke dalam sistem, petugas membuat surat 

tugas, petugas mendata dokumentasi photo dan video ke dalam system, petugas mendata 
pemasangan titik lokasi map dan petugas mendata user. 

2. Atasan menerima laporan dari semua transkasi yang dilaporkan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DFD Level 1 

Berikut adalah Data flow Diagram Level 1 dari Aplikasi Record Design List Media Digital 
pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar. 

 
Gambar 1. 4 DFD Level 1 

 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 
 

Tampilan antarmuka masukan sistem ini merupakan tampilan untuk menampilkan dan 
mengelola Informasi pada sistem yang telah dibuat berdasarkan pada rancangan antarmuka masukan 
sistem. Tampilan antarmuka masukan sistem yang dibangun sebagai berikut : 
1. Tampilan Login 

 

                      
Gambar 1. 5 Tampilan Login 



2. Tampilan Menu Utama 
 

 
Gambar 1. 6 Tampilan Menu Utama 

 
3. Tampilan Surat Tugas 

 

 
Gambar 1. 7 Tampilan Surat Tugas 

 

 

 



4. Tampilan Titik Pemasangan 
 

 
Gambar 1. 8 Tampilan Titik Pemasangan 

5. Tampilan Data Dokumentasi 
 

 
Gambar 1. 9 Tampilan Data Dokumentasi 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Tampilan Spek Harga Pasang 
 

 
Gambar 1. 10 Tampilan Spek Harga Pasang 

7. Tampilan Data Dokumentasi Video 
 

 
Gambar 1. 11 Tampilan Data Dokumentasi Video 

 
 
 
 
 
 
 



Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem  
 
1. Tampilan Laporan Spek Harga 

 

 
Gambar 1. 12 Tampilan Laporan Spek Harga 

2. Tampilan Laporan Surat Tugas 
 

 
Gambar 1. 13 Tampilan Laporan Surat Tugas 

 

 



3. Tampilan Laporan Titik Lokasi Kosong 
 

 
Gambar 1. 14 Tampilan Laporan Titik Lokasi Kosong 

4. Tampilan Laporan Titik Lokasi Terpasang 
 

 
Gambar 1. 15 Tampilan Laporan Titik Lokasi Pasang 

5. Tampilan Laporan Lokasi MAP Periode 
 

 
Gambar 1. 16 Tampilan Laporan Lokasi MAP Periode 



PENUTUP 
 
Kesimpulan 
Sesuai dengan hasil pembahasan yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudahkan dalam penyimpanan atau pengarsipan. 
2. Dengan adanya Team IT dibuatlah sebuah sistem aplikasi record design list media digital pada 

dinas komunikasi Informatika statistik dan persandian kabupaten banjar. 
3. Dengan adanya sistem record list media digital ini diharapkan akan lebih memudahkan dalam 

menyimpan arsip kepegawaian, dan apabila suata saat terjadi hilang atau rusak, maka dapat 
kembali di download di aplikasi. 

4. Data terdokumentasi dengan baik dan aman tersimpan di dalam basis data sistem dan terorganisir 
dengan baik sehingga memudahkan ketika ingin digunakan. 

Saran 
Aplikasi Record Design List Media Digital Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan 

Persandian Kabupaten Banjar ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak memiliki 
kekurangan. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut.Adapun 
saran agar aplikasi ini bisa berjalan dengan optimal dan lebih menarik yaitu sebagai berikut : 
1. Sebaiknya aplikasi memungkinkan dapat dikembangkan dengan menghubungkan aplikasi chat 

dan calling agar masyarakat dapat memberikan Informasi secara langsung. 
2. Sebaiknya aplikasi dapat ditambahkan lagi berbasis android supaya karyawan langsung melihat 

data pada gadgetnya. 
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