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ABSTRAK 

 

 

 Bidang Pemuda Adalah Bidang Yang Bergerak Pada Instansi Dinas Pemuda Dan Olahraga Banjarbaru. 

Bidang ini banyak tidak diketahui atau tidak dimengerti masyarakat apa yang biasanya bidang ini kerjakan, bidang 

ini biasa bergerak membina organisasi-organisasi contohnya seperti; Paskibra Kota Banjarbaru, Pramuka, dan 

Usaha-Usaha dari Organisasi masyarakat. 

Pembinaan di Kepemudaan Banjarbaru masih sering mengalami kendala dalam mendata hasil kerja karena bidang 

pemuda masih mendata dengan cara manual book dengan cara seperti itu sangat tidak efektif untuk sebuah instansi 

melakukan pendataan hasil kerja yang sering kali terjadi kehilangan berkas data,salah penulisan berkas, 

menghabiskan banyak waktu untuk mencari berkas dan mengakibatkan tidak efisiennya waktu bekerja dan masih 

banyak hal yang mengharuskan sebuah instansi untuk beralih dari manual book untuk menggunakan aplikasi 

berbasis web yang dapat meningkatkan kinerja pendataan dan pencetakkan hingga pembuatan laporan menjadi 

simple dan tidak memakan banyak waktu. 
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PENDAHULUAN 

 Di tengah maraknya perkembangan teknologi di berbagai bidang, sebuah perusahaan, dinas atau instansi 

harus tetap menunjukkan kualitas dalam kinerja. Oleh karena itu penggunaan komputer banyak digunakan untuk 

meningkatkan kinerja instansi pemerintahan. Dengan alat bantu komputer suatu pekerjaan akan menjadi lebih 

cepat, efektif dan efisien, serta ketepatan dalam perhitungan secara sistematis. Ada kalanya mengalami 

perkembangan sehingga permasalahan dalam pengolahan data semakin banyak dan meningkat.   

Pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini semakin meluas seiring dengan meningkatnya 

kebutuhan akan ketersediaan informasi yang akurat dan cepat. Kemajuan teknologi informasi saat ini ialah 

pemanfaatan komputer memungkinkan setiap orang dapat mengakses atau memperoleh data-data yang tersedia 

secara bersama-sama pada suatu program yang saling terhubung. Era teknologi dan globalisasi juga semakin 

mendorong timbulnya kebutuhan informasi yang cepat dan tepat. Hal itu dirasakan sangat vital bagi masyarakat 

saat ini di berbagai bidang. Perkembangan teknologi komputer telah banyak membantu pekerjaan manusia.  

METODE 

 Berikut adalah metode pengumpulan data dan tahapan pengembanagan perangkat lunak yang disajikan 

dalam bentuk Waterfall Development Model. Beberapa kelebihan yang pada metode ini adalah : 

A.  Tahapan proses pengembangannya tetap (pasti), mudah diaplikasikan, dan prosesnya teratur. 

B.  Cocok digunakan untuk produk software/program yang sudah jelas kebutuhannya di awal, sehingga 

minim kesalahannya. 

C.  Software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Use Case Admin 

Use Case Admin berfungsi untuk pengelolaan system aplikasi oleh admin 

 

2. Activity Diagram  

Activity Diagram login admin pada aplikasi pembinaan dinas pemuda & olahraga kota banjarbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram pada aplikasi pembinaan dinas pemuda dan olahraga kota banjarbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Activity Diagram Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Use Case Admin 

Gambar 3 Sequence Diagram 

 



 

1. Analisis dan Desain 

Analisis dilakukan dengan mengamati sistem yang berjalan di Dinas Pemuda dan Olahraga Banjarbaru 

Kalimantan Selatan. Permasalahan yang ditemui. 

Dalam tahapan desain sistem, dibuat beberapa rancangan seperti, rancangan basis data (database), 

rancangan aliran sistem baru, dan rancangan antarmuka input dan output. 

2. Testing dan Implementasi 

Testing adalah proses yang dibuat sedemikian rupa untuk pengujian aplikasi ini dilakukan dengan cara 

menggunakan metode black box untuk mengetahui kesalahan dan error pada sistem. Implementasi 

dilakukan dengan mencoba membuat Kelengkapan dengan menggukanan perangkat laptop. 

3. Pengoperasian dan Pemeliharaan 

    Selama sebuah Aplikasi Pembinaan Dinas Pemuda dan Olaharaga Kota Banjarbaru beroperasi,  
    Harus dengan rutin melakukan maintenance sistem akan dikelola secara berkala. 

 

 Hasil dan Tampilan 

1. Tampilan Halaman Login Admin 

Halaman ini menampilkan form untuk mengakses kedalam system yang diharuskan memasukkan 

user admin dan password. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tampilan Halaman Dashboard 

Halaman Dashboard terdapat beberapa menu yang bisa di akses admin. 

Gambar 4 Tampilan Login Aplikasi 

Gambar 5 Tampilan Dashboard 



PENUTUP 

Dalam pembuatan laporan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa  sangat mempermudah pekerjaan dan 

mempercepat dalam pembuatan data laporan. Hal–hal yang dapat disimpulkan dalam perancangan bahwa 

Laporan Aplikasi Pembinaan Dinas Pemuda dan Olahrraga Kota Banjarbaru,yaitu; 

1. Untuk mempermudah pegawai dalam mendata.  

2. Lebih menghemat waktu dalam mencari data.  

3. Lebih memudahkan mendata dengan benar dan bisa menghindari kesalahan saat pendataan.  

4. Membuat laporan menjadi lebih mudah karena sudah terstruktur.  
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