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Abstrak 

 

Sistem pelayanan yang diterapkan masih dilakukan penginputan secara manual yaitu dengan 

mencatat/menulis di buku besar, sehingga sulit mendapatkan laporan data, selain itu sulit melakukan pencarian data-

data lama, dan tidak bisa melakukan filter data berdasarkan bulan/tahun dan berujung kepada sulitnya membuat 

laporan bulanan dan tahunan, adapula yang menggunakan semi komputer seperti Microsoft Word dan Microsoft Exel, 

yang dimana dalam pengunaan aplikasi ini rentan terserang ribuan jenis virus komputer yang dapat merusak komputer 

dan menghilangkan/menghapus data dari tempat penyimpanan/hardisk di computer, sehingga peginputan data masih 

kurang efektif dan akan memakan waktu lama dalam pelayanan penduduk pada Kelurahan Handil Bakti. Maka perlu 

dibuat suatu sistem yang terkomputerisasi pada Kantor Kelurahan Handil Bakti dengan judul penelitian “Aplikasi 

Pelayanan Online Dan Administrasi Kependudakan Pada Kelurahan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala Berbasis 

Web”.  

Untuk pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, Framework CodeIgniter, text editor 

Visual Studio Code, dan database MySQL. Bedasarkan penelitian ini maka di dapatkan hasil dengan adanya Aplikasi 

Pelayanan Online dan Administrasi Kependudukan Pada Kelurahan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala Berbasis 

Web diharapkan sistem ini dapat memudahkan antara pegawai/admin dalam menginputkan data-data penduduk serta 

membuat kemudahan dalam pembuatan surat keterangan yang diperlukan oleh penduduk. Diharapkan nantinya akan 

ada pengembangan lebih lanjut dalam desain tampilan aplikasi ini, dan melakukan pemeliharaan sistem secara berkala 

untuk mengecek dan membackup database server agar sistem dapat berjalan secara optimal. 
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Abstract 

 

Kelurahan is a division of administrative areas in Indonesia under sub-districts. In the context of regional 

autonomy in Indonesia, the Kelurahan is the work area of the Lurah as a district or city apparatus. The Kelurahan is 

led by a Lurah who is a Civil Servant. 

The service system that is applied is still inputted manually, namely by recording / writing in a ledger, so it 

is difficult to get data reports, besides that it is difficult to search for old data, and cannot filter data by month / year 

and leads to difficulty in making reports monthly and yearly, there are also those who use semi-computers such as 

Microsoft Word and Microsoft Excel, which in the use of these applications are vulnerable to being attacked by 

thousands of types of computer viruses that can damage computers and delete / delete data from storage / hard drives 

on the computer, so data input is still lacking effective and will take a long time in serving residents in Kelurahan 

Handil Bakti. So it is necessary to make a computerized system at the Handil Bakti Urban Village Office with the 

research title "Online Service Applications And Civility Administration In Handil Bakti Village, Web-Based Barito 

Kuala District". 

For making this application using the PHP programming language, CodeIgniter Framework, Visual Studio 

Code text editor, and MySQL database. Based on this research, the results obtained with the Online Service 

Application and Population Administration in Handil Bakti Village, Barito Kuala Regency, Web-based, it is hoped 

that this system can make it easier for employees / admins to input population data and make it easy to make the 

certificate needed by the population. . It is hoped that later there will be further development in the display design of 
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this application, and periodic system maintenance to check and back up the database server so that the system can 

run optimally. 
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PENDAHULUAN 

Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, Kelurahan 

memiliki hak lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. 

Pembagian wilayah setiap daerah telah ditentukan masing-masing pemerintah daerah setempat. Karena daerah 

terettorial tersebut sudah menjadi hak milik dari penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Apabila pembagian 

masing-masing wilayah tidak memiliki kejelasan, akan menimbulkan perseteruan dan perpecahan. Sehingga hal itu 

dapat diantisipasi dengan memberikan pembagian wilayah yang jelas. 

Adapun tugas pokok dari kelurahan memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan 

sasaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan sesuai dengan 

urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan daerah di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, pelayanan ketenteraman dan 

ketertiban umum, pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pembinaan lembaga kemasyarakatan 

serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Sub bagian pada kelurahan terbagi menjadi beberapa kasi yaitu kasi pemerintahan mempunyai tugas pokok 

membantu Lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan, perencanaan, 

pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi pemerintah Kelurahan. Kasi pemberdayaan 

masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan dan 

pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Kasi kesejahteraan rakyat dan pelayanan mempunyai tugas pokok 

membantu Lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan 

pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan Kelurahan. Kasi ketentraman dan 

ketertiban mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka pemeliharaan 

ketenteraman dan ketertiban umum tingkat Kecamatan. 

Pelayanan pada kelurahan handi bakti ini berisi informasi tentang data-data seperti data penduduk, penduduk 

tidak mampu, penduduk pindah, penduduk domisili, kelahiran, kematian, berkelakuan baik, belum memiliki rumah, 

belum menikah dan pembuatan surat keterangan seperti surat keterangan kematian, kelahiran, berkelakuan baik, belum 

menikah, belum memiliki rumah, pindah, domisili dan tidak mampu. Tetapi sistem pelayanan yang diterapkan masih 

dilakukan penginputan secara manual yaitu dengan mencatat/menulis di buku besar, sehingga sulit mendapatkan 

laporan data, selain itu sulit melakukan pencarian data-data lama, dan tidak bisa melakukan filter data berdasarkan 

bulan/tahun dan berujung kepada sulitnya membuat laporan bulanan dan tahunan, adapula yang menggunakan semi 

komputer seperti Microsoft Word dan Microsoft Exel, yang dimana dalam pengunaan aplikasi ini rentan terserang 

ribuan jenis virus komputer yang dapat merusak komputer dan menghilangkan/menghapus data dari tempat 

penyimpanan/hardisk di computer, sehingga peginputan data masih kurang efektif dan akan memakan waktu lama 

dalam pelayanan penduduk pada Kelurahan Handil Bakti. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu 

solusi yaitu dengan menggunakan Aplikasi Pelayanan Online dan Administrasi Kependudukan pada Kelurahan Handil 

Bakti Kabupaten Barito Kuala Berbasis Web agar pengarsipan dan pendataanya lebih akurat dan efisien. 

 

ALAT DAN METODE 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Seperangkat komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows 10 

2. Rancangan antarmuka dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL sebagai database, 

dan Visual Studio Code sebagai code editor. 

Guna mendapatkan data atau informasi terkait sistem yang akan dibuat, maka penulis melakukan beberapa 

metode-metode penelitian yang dapat membantu didalam penelitian ini sebagai berikut : 



1. Wawancara 

Yaitu metode pengumpulan data yang diakukan secara bertatap muka, berdialog secara langsung dan 

bertanya dengan pihak yang terkait dengan penelitian buat mendapatkan informasi tentang pendataan dan 

pelayanan di kantor Kelurahan Handil Bakti. 

2. Observasi 

Yaitu mengamati secara langsung cara penyimpanan data-data yang sudah ada, sehingga mampu mengetahui 

secara jelas kondisi proses penyimpanan di kantor dan mengamati data-data dan laporan-laporan yang 

diperlukan untuk kantor Kelurahan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala. 

3. Studi Pustaka 

Yaitu memperlajari dan mengumpulkan buku-buku, skripsi-skripsi refrensi penelitian dari jurnal ilmiah di 

perpustakaan ataupun dari informasi internet untuk mendapatkan teori-teori yang berkaitan dengan topik 

penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tentang bagaimana sistem yang sedang berjalan di Kelurahan Handil Bakti sebelum dibuat nya sistem, saat 

ini sistem yang digunakan masih manual, tentunya ini akan membuat bagian admin kesulitan dalam melakukan 

pelayanan dan mengumpulkan data. 

Hasil dari penelitian ini adalah membuat sistem yang baru agar dapat lebih efektif dan efisien untuk bagian 

admin dan penduduk serta lurah. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah dan mempercepat pekerjaan bagian admin 

dalam melakukan pelayanan dan mempermudah lurah dalam monitoring data. 

 

Sistem Yang Berjalan 

Berikut gambaran umum flowmap sistem yang berjalan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1. Flowmap Sistem yang Berjalan 



Usulan Sistem Baru 

Berikut adalah Flowmap Sistem Usulan baru : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancangan Model Sistem 

Use Case Diagram pada Aplikasi Pelayanan Online Dan Administrasi Kependudakan Pada Kelurahan Handil Bakti 

Kabupaten Barito Kuala Berbasis Web adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar  2. Flowmap Sistem Usulan Baru 

Gambar  3. Use Case Diagram 



Class Diagram pada Aplikasi Pelayanan Online Dan Administrasi Kependudakan Pada Kelurahan Handil Bakti 

Kabupaten Barito Kuala Berbasis Web adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4. Class Diagram 



Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Halaman Registrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tampilan Halaman Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  5. Tampilan Halaman Registrasi 

Gambar  6. Tampilan Halaman Login 



3. Tampilan Halaman Utama Admin 

 

4. Tampilan Data User 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  7. Tampilan Halaman Utama Admin 

Gambar  8. Tampilan Data User 



5. Tampilan Input Data Pengajuan Permohonan Surat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tampilan Permohonan Surat Selesai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  9. Tampilan Input Data Pengajuan Permohonan Surat 

Gambar  10. Tampilan Permohonan Surat Selesai 



7. Tampilan Input Data Tidak Mampu 

 

8. Tampilan Data Tidak Mampu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  11. Tampilan Input Data Tidak Mampu 

Gambar  12. Tampilan Data Tidak Mampu 



9. Laporan Tidak Mampu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Surat Keterangan Tidak Mampu 

 

Gambar 13. Laporan Tidak Mampu 

Gambar 14. Surat Keterangan Tidak Mampu 



Penutup 

1) Kesimpulan 

1. Dengan diterapkannya aplikasi ini dapat memudahkan antara pegawai/admin dalam menginputkan data-data 

penduduk serta membuat kemudahan dalam pembuatan surat keterangan yang diperlukan oleh penduduk. 

2. Pengumpulan berkas secara langsung setelah memasukan data (online), Mempermudah pengecekan berkas, 

mempermudah pekerjaan setiap pegawai untuk melapor ke Lurah, mempermudah pagawai/admin melakukan 

pengecekan rekap laporan. 

2) Saran 

1. Tampilan dalam aplikasi ini masih sangat sederhana, diharapkan nantinya akan ada pengembangan lebih 

lanjut dalam desain tampilan aplikasi ini. 

2. Pengembangan aplikasi ini menjadi lebih baik jika ditambahkan laporan dengan bentuk grafik. 

3. Meningkatkan keamanan sistem yang berjalan agar data yang tersimpan dalam database tidak mudah di curi 

oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 

4. Melakukan pemeliharaan sistem secara berkala untuk mengecek dan membackup database server agar sistem 

dapat berjalan secara optimal. 
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