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ABSTRAK 

 
Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. Pada bidang pemerintahan, kelurahan diminta untuk menjalankan proses pemerintahan agar 

berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip/sistem pemerintahan yang ada dengan melakukan pelayanan 

masyarakat. Lalu pada bidang pembangunan, desa-desa yang masih kurang dalam pembangunan infrastruktur 

dapat teratasi. Dan pada bidang kemasyarakatan, Desa akan menyelenggarakan acara seperti kerja bakti dan 

penghijauan desa dengan tujuan agar masyarakat lebih rekat antar sesama, serta terciptanya lingkungan bersih dan 

asri. Proses dalam pembuatan surat meliputi penginputan data surat dari berkas yang diajukan, setelah selesai 

diprint surat distempel di bagian bawah dan ditanda tangani oleh Kepala Desa. Semua surat yang dibuat pada hari 

itu, akan direkap dan ditulis di buku Desa. Sedangkan, masyarakat juga kesulitan karena harus bolak balik ke 

kantor Desa jika ingin mengecek apakah surat telah selesai dibuat. Semua hal ini dirasa masih kurang efektif, 

melihat pegawai memakan banyak waktu dalam proses pembuatan surat dan masyarakat membutuhkan biaya untuk 

transportasi. Maka dari itu diperlukan aplikasi yang dapat mempersingkat waktu dalam pembuatan surat, serta 

tidak membutuhkan biaya transportasi apapun bagi masyarakat. 
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ABSTRACT 

 

Villages have duties and functions as organizers of government, development and community affairs. In the field of 

government, the kelurahan is asked to carry out the government process so that it runs well in accordance with the 

existing government principles/systems by providing community services. Then in the field of development, villages 

that are still lacking in infrastructure development can be overcome. And in the community sector, the Village will 

hold events such as community service and village greening with the aim of making the community more bonded 

with each other, as well as creating a clean and beautiful environment. The process in making a letter includes 

inputting letter data from the file submitted, after it is finished printing the letter is stamped at the bottom and 

signed by the Village Head. All letters written on that day will be recorded and written in the Village book. 

Meanwhile, the community also faced difficulties because they had to go back and forth to the Village office if they 

wanted to check whether the letter had been completed. All of these things are still considered ineffective, seeing 

that employees take a lot of time in the process of making letters and the community needs money for 

transportation. Therefore, an application is needed that can shorten the time in making letters, and does not 

require any transportation costs for the community. 
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PENDAHULUAN 

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Desa. Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih 

terbatas. Desa dipimpin oleh seorang Kepala desa dan bertanggung jawab kepada Camat, Kepala Desa juga 

bertanggung jawab kepada beberapa pegawai lain seperti Sekretaris Desa, Seksi Pemerintahan, Seksi 

Ketentraman, Seksi Ketertiban Umum, Seksi Kebersihan, Seksi Pemberdayaan  

Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Pelayanan Umum, dan Seksi Kependudukan.   

Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. Pada bidang pemerintahan, Desa diminta untuk menjalankan proses pemerintahan agar 

berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip/sistem pemerintahan yang ada dengan melakukan pelayanan 

masyarakat. Lalu pada bidang pembangunan, desa-desa yang masih kurang dalam pembangunan infrastruktur 

dapat teratasi. Dan pada bidang kemasyarakatan, Desa akan menyelenggarakan acara seperti kerja bakti dan 

penghijauan  desa dengan tujuan agar masyarakat lebih rekat antar sesama, serta terciptanya lingkungan bersih 

dan asri. Selain itu, Desa juga menyelenggarakan bantuan sosial seperti operasi pasar sabtu yang menjual gas 

lpg 3kg untuk masyarakat dengan harga eceran terenda. 

             Pelayanan masyarakat adalah pelayanan admistratif yang disediakan oleh Desa dimana masyarakat akan 

meminta surat atau dokumen penting yang hanya bisa didapatkan oleh institusi pemerintahan. Hanya dengan 

membawa fotokopi kartu keluarga dan fotokopi ktp-e, semua pelayanan surat yang ada pada Kantor Desa bisa di 

proses oleh pegawai. Tetapi dibalik semua itu banyak tahapan yang harus dilakukan oleh pegawai dalam proses 

pembuatan surat. Faktor-faktor yang menghambat kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan masyarakat 

adalah kurangnya sumber daya manusia dalam mengimbangi tugas yang ada saat ini serta sarana dan prasarana 

yang masih kurang memadai sehingga pelayanan yang diberikan pihak Desa menjadi terbatas. (Wati & 

Despahari, 2018).  

 

METODE 

1. Pengumpulan Data  

       Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Studi Literatur  

 Studi literatur dilakukukan untuk mendapatkan data pelayanan dalam penelitian, adapun data yang 

didapatkan berupa laporan data, rekapan dan baca-bacaan yang terkait dengan judul penelitian.  

b. Observasi   

Observasi yang langsung dilakukan di lapangan guna mendapatkan rancangan aplikasi yang sesuai dengan 

kebutuhan kinerja pada bidang Administrasi. Dengan melakukan observasi di Desa Mekar Sari kurangnya 

efisiensi ketika akan memasukkan data apa saja yang diperlukan untuk manajemen pelayanan pada pada Desa 

Mekar Sari Kecamatan Kintap.  

c. Wawancara   

 

             Wawancara dilakukan pada pegawai bagian administrasi guna mendapatkan data yang diperlukan dan 

membuat rancangan aplikasi demi tercapainya target aplikasi yang mampu membantu kebutuhan dan kinerja 

pegawai di kantor tersebut. Dan juga dilakukan wawancara di kantor tersebut. Dari wawancara yang telah 

dilakukan bahwa para pegawai masih kesukaran dalam mendata pelayanan penduduk karna masih dilakukan 

secara manual.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Hasil Perancangan aplikasi 

Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam pengolahan data penduduk, dan laporan 

penduduk, dengan menggunakan aplikasi ini pengguna dapat dengan cepat mendapatkan informasi yang 

diperlukan secara terorganisir dan terstruktur. 

 
1)     Sistem yang Sedang Berjalan 

 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian Skripsi pada dasarnya sistem yang sedang berjalan 

di 

Kantor Desa Mekar sari sebagai berikut : 

1. Dimulai dari mengajukan permohonan ke kantor.  

2. Dilakukan mencatat di buku. 



 

 

3. Setelah itu mecatat data 

4. Mencetak data yang sudah di buat 

5. Selesai. 

Solusi  pemecahan masalah  dari  sistem  berjalan  dalam  Pembuatan surat  Kantor desa mekar sari 

yaitu membuat aplikasi pengelolaan data penduduk pada di  Kantor desa mekar sari dengan alur sistem 

sebagai berikut : 

 

1.  Diawali dengan mendaftar akun setelah mendaftar di ikuti dengan login, jika login benar maka menu 

utama akan ditampilkan tetapi jika login salah maka harus kembali memasukkan username dan 

password yang benar. 

2. Admin masuk menu utama. 

3. Melakukan pengisan data sesuai data masuk dan data keluar. 

4. Membuat laporan yang tersedia. 

5. Jika laporan yang di inginkan tidak tersedia maka akan dikembalikan ke menu laporan, dan jika tersedia 

maka Output laporan di tampilkan. 

6. Selesai. 

 

2) Use Case Diagram 

 

 
Gambar 2. 1 Use Case Diagram 

  



 

 

3)  Class Diagram 

 

 
Gambar 2. 2 Class Diagram 

  



 

 

4) Activitie Diagram 

 
 

Gambar 2. 3 Activitie Diagram 

 

5) Sequence Diagram 

 

 
Gambar 2. 4 Sequence Diagram 

 

    
  

  

  



 

 

2. Hasil Tampilan Aplikasi 

1. Tampilan Halaman Login 

 

Gambar 1 Halaman Login 

2. Tampilan Halaman Beranda Admin 

 

Gambar 2 Beranda Admin 

  



 

 

 

3. Tampilan Halaman Data Penduduk 

 

Gambar 3 Data Penduduk 

4. Tampilan Laporan Data Usaha 

 

Gambar 4 Laporan Data Usaha 

  

  



 

 

 

5. Tampilan Laporan Domisili 

 

Gambar 5 Laporan Domisili 

 

 

6. Tampilan Laporan Data Menikah 

 

Gambar 6 Laporan Data Menikah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENUTUP 

Aplikasi Sistem Pelayanan Data Penduduk Berbasis Web Pada Kantor Kelurahan Desa Mekar Sari 

Kecamatan Kintap yang telah terkomputerisasi dapat membantu pegawai dalam mengelola data serta 

mempercepat proses pembuatan surat, tentu saja dalam hal ini juga menghemat biaya transportasi bagi masyarakat 

untuk pembuatan surat tanpa perlu datang ke kantor desa.  

Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam pelayanan penduduk pada kantor 

desa. Serta dapat dikelola dengan baik oleh pegawai yang bekerja di Kantor Desa.  

 

Saran 

Adapun saran agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam 

penggunaan serta pengembangannya yaitu :  

1   Menambah jenis surat pelayanan lain.  

         2   Dikembangkan menjadi Android agar pengguna lebih fleksibel (bisa masuk melalui web dan android) 
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