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ABSTRACT 

 

The District of Central Banjarmasin carries out the task of carrying out the responsibilities of the Banjarmasin city 

government, which includes the fields of government, economy, development, community welfare and community 

life fostering as well as other public services provided by the Mayor. In the Trantib sub-section, the data processing 

of kamtibmas disturbances is still using the manual method. So it requires more time and funds to purchase tools. 

In addition, errors are often encountered, such as lost and corrupted data. From these problems, a solution was 

found by building a web-based application using the programming language PHP and MySQL as a database 

through a system requirements analysis using research methods such as interviews, observation and 

documentation. The research was carried out in stages or sequentially using the Waterfall method, for the 

application approach method using object-oriented modeling (UML). Then the testing process is carried out with 

the Black Box method to reduce errors in application functions. With this research, it is hoped that it can facilitate 

the Central Banjarmasin District Office, especially the Trantib sub-section, in processing data on security and 

social security disturbances and public reporting to make it more affective and efficient. 
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ABSTRAK 

 

Kecamatan Banjarmasin Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kota 

Banjarmasin, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan 

pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan oleh Walikota.  Di sub 

bagian Trantib proses pengolahan data gangguan kamtibmas masih menggunakan cara manual. Sehingga  

memerlukan waktu dan dana  yang lebih untuk pembelian alat. Selain itu juga sering dijumpai beberapa kendala 

seperti data hilang dan rusak. 

Dari permasalahan tersebut ditemukan solusi dengan membangun aplikasi berbasis web dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database melalui analisis kebutuhan sistem dengan 

menggunakan metode penelitian berupa wawancanra, observasi dan dokumentasi. Pengerjaan penelitian ini 

dilakukan dengan cara bertahap atau berurutan dengan menggunakan metode Waterfall, untuk metode pendekatan 

aplikasi menggunakan permodelan berorientasi objek (UML). Kemudian proses pengujian dilakukan dengan 

metode Black Box untuk mengurangi kesalahan-kesalahan pada fungsi aplikasi. 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memudahkan Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah khususnya 

sub bagian Trantib dalam proses pengolahan data gangguan kamtibmas dan pelaporan masyarakat agar lebih 

afektif dan efisien. 

Kata Kunci : Aplikasi, PHP, MySQL, Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah



PENDAHULUAN 

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknik kewilayahan di Wilayah tertentu dan 

melaksanakan serta mengkoordinasikan berbagai kegiatan pelayanan masyarakat.  

Adapun program kerja trantib yaitu patroli ketentraman dan ketertiban, penunjang kegiatan FKDM 

Kecamatan, Sosialisasi Kamtibmas. Teknologi informasi saat ini sudah jauh berkembang dan memiliki banyak macam 

bentuk penyajian informasinya. Dengan adanya teknologi ini, tentu saja informasi dapat diolah sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan informasi yang menarik, tepat dan akurat. Salah satunya sistem informasi yang merupakan 

serangkaian pengolahan informasi yang dapat menyajikan sajian informasi sesuai yang dibutuhkan.  

Pekerjaan yang begitu banyaknya mengubah data menjadi sebuah informasi, tentu akan sangat membantu 

dengan ditambahkannya sistem informasi ke dalam sarana penunjang pekerjaan tersebut. Data gangguan kamtibmas 

merupakan sesuatu yang sangat penting bagi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah sehingga dibutuhkan aplikasi 

yang dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam menyampakan informasi. Dengan menggunakan teknologi 

komputer sebagai alat, maka sistem aplikasi data gangguan kamtibmas dan pelaporan masyarakat diharapkan dapat 

mengolah data dengan efektif dan efisien. Pada saat ini penginputan data gangguan kamtibmas dan pelaporan 

masyarakat di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah masih menggunakan cara manual sehingga membutuhkan dana 

yang lebih untuk membeli peralatan, dan sering atau lupa letak data-data kamtibmas terdahulu karena tidak tersimpan 

secara permanen dikomputer. 

 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

 Dalam Penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun Metode yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Observasi : Penulis pengumpulan data yang dilakukan terjun ketempat yang dijadikan objek 

penelitian diantranya dengan meggunakan catatan informasi hingga terbentuk catatan bersifat pada masalah 

yang bersangkutan. 

2. Metode Wawancara : Penulis pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi percakapan langsung 

dengan beberapa pegawai dan Kepala Bidang. 

3. Metode Studi Dokumentasi : Penulis melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis yaitu arsip, 

artikel dan jurnal yang revelan dengan permasalahan yang dikaji. 

Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak 

Metode pengembangan yang digunakan adalah metode waterfall. Metode waterfall merupakan 

metode yang sering digunakan oleh penganalisa sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall adalah 

pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Jadi jika langkah pertama belum 

dikerjakan, maka langkah kedua tidak dapat dikerjakan. Jika langkah kedua belum dikerjakan maka langkah 

ketiga juga tidak dapat dikerjakan, begitu seterusnya. Secara otomatis tahap demi tahap yang dilalui harus 

menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. 

 

 

Gambar  1 Metode Waterfall 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sistem yang Berjalan 

 Analisis sistem lama diperlukan untuk mengetahui prosedur-prosedur awal dalam kasus yang sedang diteliti, 

agar dapat dibuat sistem baru yang diharapkan dapat membantu pihak Kecamatan Banjrmasin Tengah. Berikut gambar 

analisis terhadap sistem lama : 

 

 
Gambar  2 Flowchart Sistem Lama 

Alur data gangguan kamtibmas di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagai berikut : 

1) Staf Trantib mendatangi Kantor Polsek Banjarmasin Tengah untuk meminta data Kamtibmas. 

2) Polsek memberikan data Kamtibmas ke Staf Trantib. 

3) Data Kamtibmas yang diberikan oleh Polsek kemudian diinput oleh Staf Trantib dikertas. 

4) Kemudian hasilnya ditempel dipapan rekap informasi Kamtibmas. 

 

Use Case Diagram  

 Usecase diagram adalah diagram usecase yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang 

menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya. 

 
Gambar  3 Use Case Diagram 

 



Activity Diagram 

Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan worlflow (aliran kerja atau aktivitas dari sebuah 

sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem 

bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Tampilan Activity Diagram tersebut 

dapat dilihat sebagai berikut : 

 
Gambar  4 Activity Diagram 

Sequence Diagram 

Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara 

sejumlah object. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara object 

juga interaksi antara object. Tampilan Sequence Diagram tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

 
Gambar  5 Sequence Diagram 



Class Diagram 
Class Diagram adalah visual dari struktur system program yang dibentuk dari berbagai kelompok. Tampilan 

Class Diagram tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 
Gambar  6 Class Diagram 

 

 

 

 

 

 



Tampilan Aplikasi 

1. Tampilan From Aduan Masyarakat 

 

Gambar  7 Tampilan From Aduan Masyarakat 

Halaman ini menampilkan form aduan masyarakat yang digunakan untuk pelaporan masyarakat 

kepada petugas Kamtibmas di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah.  

 

2. Tampilan From Login 

 

Gambar  8 Tampilan From Login 

Admin melakukan login dengan mengisi data username dan password untuk akses ke halaman 

selanjutnya. 



 

3. Tampilan From Halaman Utama 

 

Gambar  9 Tampilan From Halaman Utama 

Form menu utama adalah form yang berisi daftar menu yang terdapat sub-sub menu program. 

 

4. Tampilan From Petugas 

 

Gambar  10 Tampilan From Petugas 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan data petugas. 

 

 

 



5. Taampilan From Pengaduan 

 

Gambar  11 Tampilan Data Pengaduan 

Halaman ini berfungsi menampilkan data aduan masyarakat yang masuk dan akan dikonfirmasi oleh 

petugas 

6. Tampilan Tambah Pengaduan 

 

Gambar  12  Tambah Pengaduan 

Halaman ini menampilkan proses penambahan data pengaduan. 

 

 

 

 



7. Tampilan Data Pencurian 

 

Gambar  13 Tampilan Data Pencurian 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan data pencurian yang 

sudah ditambahkan sebelumnya.  

 

8. Tampilan Tambah Data Pencurian 

 

Gambar  14 Tambah Data Pencurian 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan proses penambahan data 

pencurian. 

 

 

 



9. Tampilan Cetak Pengaduan 

 

 Gambar  15 Cetak Laporan Penaduan  

Halaman ini merupakan hasil cetak dari laporan pengaduan. 

 

 

 

 



PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sedang berjalan dan 

rancangan sistem adalah sebagai berikut : 

1. Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan berhasil dibuatnya Aplikasi data Gangguan Kamtibmas dan 

Pelaporan Masyarakat di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan menggunakan model waterfall.  

2. Penerapan aplikasi dapat membuat pekerjaan bagian administrasi, pegawai honorer dan tenaga magang 

menjadi lebih efektif, semua data gangguan kamtibmas dapat diatur dengan baik, serta jika diperlukan laporan 

dapat disediakan dengan cepat dan tepat. 

3. Dengan adanya aplikasi ini para petugas lebih mudah dalam menyimpan data dan mencari data. 

 

 

Saran 

Berdasarkan pengujian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diharapkan berupa saran-

saran untuk membangun pengembangan aplikasi data gangguan kamtibmas dan pelaporan masyarakat secara 

online di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah menggunakan web lebiih baik untuk kedepannya. Adapun 

saran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan kedepannya aplikasi dapat dikembangkan dengan berbasis mobile sehingga dapat leluasa 

menginput data melalui handphone pribadi baik android maupun ios. 

2. Pengembangan selanjutnya diharapkan aplikasi ini perlu diperluas dengan mencakup seluruh kantor 

kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah. 

3. Diharapkan kedepannya menjadi aplikasi Trantib agar bisa mencakup banyak program kerja pada Kantor 

Kecamatan Banjarmasin Tengah. 
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