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ABSTRAK 

 

Pengelolaan data yang ada pada kecamatan pandih batu masih menggunakan cara manual, seperti 

pengelolaan data kependudukan, informasi mading kecamatan dan sistem pembuatan laporan pada kecamatan. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Waterfall yang mempunyai enam tahapan yaitu : 

Rekayasa dan Pemodelan Sistem (System Engineering), Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak (Analysis), 

Perancangan Perangkat Lunak (Design), Pengkodean (Coding), Pengujian Perangkat Lunak (Testing), 

Pemeliharaan Perangkat Lunak (Maintenance). Teknik testing sistem menggunakan teknik Blackbox.Dalam 

penelitian ini pengumpulan data mengunakan teknik observasi dan wawancara langsung, Permodelan yang 

digunakan dalam proses pembuatan sistem pembangunan perangkat lunak menggunakan UML (Unified 

Modeling Language) untuk menggambarkan bagaimana sistem yang nantinya akan berjalan. Bahasa 

pemprograman yang digunakan adalah PHP, dan MySQL sebagai manajemen database. 

Dengan metode diatas tersebut berhasil membuat sistem yang dapat meningkatkan kinerja keccamatan, 

seperti mempermudah pengumpulan berkas secara langsung setelah memasukan data (online), mempermudah 

pengecekan berkas, mempermudah pekerjaan setiap desa untuk melapor kekecamatan, mempermudah kecamatan 

melakukan pengecekan rakap laporan berkas, mempermudah pengelompokan berkas didesa maupun 

dikecamatan, mempermudah pelayanan didesa dan kecamatan menjadi optimal, mempermudah pengawasan, 

mempermudah memberikan informasi kecamatan, mempermudah untuk memberikan kritik dan saran. 

Rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya seperti melakukan pemeliharaan sistem secara berkala, 

melakukan perbaikan tampilan minimal satu tahun, meningkatkan keamanan sistem yang berjalan, dan juga  

dapat di kembangkan dengan membuat sistem yang sama namun harus sudah berbasis android. 

 

Kata Kunci: Waterfall; UML; PHP; MySql. 

 

 

ABSTRACT 

 

 Existing data management in Pandih Batu Subdistrict still uses manual methods, such as population data 

management, sub-district mading information and a reporting system for sub-districts. 

 The method used in this research is Waterfall which has six stages, namely: Systems Engineering and 

Modeling, Software Requirements Analysis (Analysis), Software Design (Design), Coding (Coding), Software 

Testing (Testing), Software Maintenance ( Maintenance). The system testing technique uses the Blackbox 

technique. In this study, data collection used observation and direct interview techniques. The modeling used in 

the process of making this software development system uses UML (Unified Modeling Language) to describe how 

the system will run later. The programming languages used are PHP and MySQL as database management. 

 With the above method, we have succeeded in creating a system that can improve the performance of the 

sub-district, such as making it easier to collect files directly after entering data (online), making it easier to check 

files, making it easier for each village to report to the sub-district, making it easier for the sub-district to check 

the rackability of file reports, make it easier to group files both in the village and in the sub-district, simplify 

services in the village and sub-district. -districts so that they are optimal, facilitate supervision, make it easier to 

provide district information, make it easier to provide criticism and suggestions. 

 Recommendations for further research such as periodic system maintenance, display improvements at least 

one year, improving the security of the system that is currently running, and can also be developed by making the 

same system but it must be based on Android. 
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PENDAHULUAN 

Kecamatan Pandih Batu merupakan suatu wilayah di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, 

secara geografis wilayah kecamatan pandih batu ini teletak pada titik kordinat 11,35 BT – 114 BT dan 2,12 LS – 

3,30 LS dengan suhu rata-rata per tahun 30o – 33o C. Kecamatan pandih batu memiliki 16 desa/keluarahan 

diataranya sebagai berikut : 

1. Desa/kelurahan Belanti Siam 

2. Desa/kelurahan Dandang 

3. Desa/kelurahan Gedabung 

4. Desa/kelurahan Kantan Atas 

5. Desa/kelurahan Kantan Dalam 

6. Desa/kelurahan Kantan Muara 

7. Desa/kelurahan Karya Bersama 

8. Desa/kelurahan Mulyasari (Mulia Sari) 

9. Desa/kelurahan Pangkoh Hilir 

10. Desa/kelurahan Pangkoh Hulu 

11. Desa/kelurahan Pangkoh Sari 

12. Desa/kelurahan Pantik 

13. Desa/kelurahan Sanggang 

14. Desa/kelurahan Talio 

15. Desa/kelurahan Talio Hulu 

16. Desa/kelurahan Talio Muara 

Kecamatan pandih batu merupakan salah satu kecamatan dengan mayoritas penduduknya yang beraneka 

ragam suku.Mulai dari suku jawa, banjar, dan juga dayak. Pada awalnya mayoritas sukudayak sangat 

mendominasi di wilayah ini namun saat ini penyebaran masyarakat jawa lebih dominan. 

Kecamatan merupakan sebuah pusat informasi bagi desa-desa yang ada didalamnya, termasuk kegiatan 

disetiap desa mengacu pada peraturan dan kebijakan yang di buat oleh kecamatan. 

Dalam pelaksaan kegiatan disetiap desa harus membuat laporan pertanggung jawaban kekecamatan, baik dari 

segi hal pelayanan desa ataupun dalam hal pengelolaan data. 

Sama halnya dengan kecamatan lain, kecamatan pandih batu ini masih menggunakan cara manual dalam segi 

hal pengolalaan data, salah satunya pengelolaan data kependudukan. Dalam hal ini kecamatan masih 

menggunakan cara manual seperti word untuk pembuatan surat dan terkadang excel sebagai pembuatan 

perhitungan jumlah penduduk. 

Dari sistem pengelolaan data penduduk yang masih manual, kecamatan sering mengalami beberapa kesalah 

dalam pengumpulan data, seperti data yang tertinggal ataupun nama orang yang salah. Kesalahan-kesalahan 

tersebut akan berdampak pada kinerja pada kecamatan, harus memanggil setiap desa yang datanya mengalami 

kesalahan, kemudian desa memproses menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh kecamatan. 

Disamping pengelolaan data penduduk yang ada pada kecamatan, jarak tempuh antara desa-desa dan 

kecamatan menjadi salah satu faktor yang membuat kinerja menurun.Apa bila terjadi kesalahan sebagaimana di 

jelaskan sebelumnya beberapa desa harus menempuh waktu 30 menit – 1 jam perjalanan. 

Karena kesalahan-kesalahan tersebut membuat kepala desa yang ada di bawah naungan kecamatan pandih 

batu harus terus meningkatkan kinerja baik dari segi hal pengawasan kinerja staffnya ataupun dalam hal 

pengelolaan data terutama pengelolaan data penduduk. 

Kurangnya mading informasi dan kotak saran yang ada di kecamatan membuat desa-desa atau pun masyarkat 

sulit untuk memberi kritik dan saran yang membangun untuk kecamatan. 

 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk mendapatkan data-data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode : 

1. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang di lakukan dengan bertanya langsung beberapa staff 

desa dan juga masyarakat yang berada di ruang lingkup Kecamatan Pandih Batu guna untuk 

mengumpulkan data dan informasi dengan wawancara mendalam, dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Pertanyaan yang diajukan tidak terikat secara mutlak pada daftar pertanyaan. Pertanyaan-



 

pertanyaan tersebut dapat berubah secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu 

sendiri. 

2. Observasi 

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara 

sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Dalam observasi ini melakukan peninjauan langsung ke 

Kantor Kecamatan Pandih Batu dan juga beberapa kantor desa untuk melaksanakan pengamantan dan 

mengetahui kendala yang dihadapi serta mencari cara untuk menyelasaikan kendala tersebut. 

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan beberapa 

karya tulis orang lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk melengkapi dan menunjang 

data-data yang telah dipelajari dalam laporan. 

Perancangan Sistem Informasi 

Di dalam melakukan pengembangan sistem ini menggunakan paradigma waterfall. Adapun metode waterfall 

mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Gambar  MetodeClassic life Cycle/Waterfall 

 

1. Rekayasa dan Pemodelan Sistem (System Engineering) 

2. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak (Analysis) 

3. Perancangan Perangkat Lunak (Design) 

4. Pengkodean (Coding) 

5. Pengujian Perangkat Lunak (Testing) 

6. Pemeliharaan Perangkat Lunak (Maintenance) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sistem yang Berjalan 

Berdasarkan metode penelitian dengan teknik pengumpulan datamenggunakan wawancara dan observasi 

langsung maka melihat sistem berjalan saat ini dikecamatan pandih batu masih dilakukan secara manual 

menggunanakan Microsoft office word dan excel, terutama untuk pengelolaan data penduduk. Dalam 

pengelolaannya kecamatan menggunakan Microsoft office word untuk sebagai pembuatan surat menyurat tentang 

kependudukan dan excel terkadang sebagai laporan, baik laporan berbentuk data ataupun berbentuk grafik. 

Dalam hal pembuatan laporan penduduk secara manual ini sering terjadi kesalahan yang terjadi saat 

pengumpulan data dari desa-desa yang ada didalamnya, misal kurang lengkapnya data yang dikumpulkan maka 

kecamatan harus memanggil desa-desa yang melakukan keslahan tersebut dan meminta untuk diperbaiki 

datanya.Saat melakukan perbaikan maka desa-desa yang memeperbaiki data tersebut harus bolak balik ke 

kecamatan untuk melengkapinya.Jarak tempuh antara desa dan kecamatan yang jauh sehingga harus menumpuh 

waktu 30 menit - 1 jam perjalanan sehingga membuat kenerja kurang optimal dikecamatan maupun dikantor desa. 

Akibat hal tersebut kantor kecamatan terkadang mengalami masalah untuk  pengelompokan data dalam hal 

penyusunan laporan bulanan. 

Disamping hal tersebut kurangnya mading informasi kecamatan yang membuat terkadang terjadi kesalahan 

komunikasi terhadap persyaratan pembuatan berkas didesa karena perubahan yang mendadak dari kecamatan. 

Karena kesalahan-kesalahan tersebut membuat kecamatan yang menaungi desa-desa yang ada di bawahnya 

harus terus meningkatkan kinerja baik dari segi hal pengawasan kinerja kepala desa maunpun staff yang 

dibawahnya agar lebih baik lagi terutama  dalam hal pengelolaan data penduduk. 

 

 

 



 

Rancangan Model Sistem 

Rancangan sistem adalah merancangan atau mendesain sistem yang baik, yang berisi langkah-langkah 

pengoperasian dalam pengolahan data dan prosedur dalam pengoperasian sistemnya. Kegiatan yang dilakukan 

pada tahap ini adalah mendesain dan memodelkan pembuatan sistem yang baik, serta menggali dan 

mendefinisikan masalah pembuatan sistem sehingga disaat terjadi adanya kesalahan pada sistem tersebut, ada 

alternatif penyelesaiannya. 

Dalam menggambarkan sistem yang diusulkan ini, menggunakan beberapa diagram UML (Unified 

Modeling Language) yang akan membantu menggambarkan bagaimana sistem yang di usulkan ini berjalan 

nantinya. 

 

Use Case Diagram 

Use Case Diagram disini menghubungkan  aktor dengan sistem yang berjalan dalam aplikasi ini. 

 
Gambar 2. Use Case Diagram 

 

Activity Diagram 

1. Activity Diagram Login 

Activity Diagram Login disini mengambarkan aktivitas sistem dan database yang sedang berjalan pada 

login. 

 
Gambar 3.  Activity Diagram Login 

 

 

 

 

 

 



 

2. Activity Diagram Masukan Data 

Activity DiagramMasukan Data menggambarkan aktivitas input data pada sistem yang sedang berjalan. 

 
Gambar 4. Activity Diagram Masukan Data 

 

3. Activity Diagram Ubah Data 

Activity Diagram Ubah Data menggambarkan aktivitas edit data pada sistem yang sedang berjalan 

 
Gambar 5. Activity Diagram Ubah Data 

 

4. Activity Diagram Hapus Data 

Activity Diagram Hapus Data menggambarkan aktivitas delete data pada sistem yang sedang berjalan. 

 
Gambar 6. Activity Diagram Hapus Data 

 

5. Activity Diagram Laporan Data 

Activity Diagram Laporan Data menggambarkan aktivitas print (Cetak) data pada sistem yang sedang 

berjalan. 



 

 
Gambar 7. Activity Diagram Laporan Data 

 

Sequence Diagram 

1. Sequence Admin 

Sequence Admin menggambarkan interaksi admin dengan halaman-halaman yang dapat diakses oleh 

admin. 

 
Gambar 8. Sequence Admin 

 

2. Sequence Kades 

Sequence Kades menggambarkan interaksi kades dengan halaman-halaman yang dapat diakses oleh 

kades. 

 
Gambar 9. Sequence Kades 



 

3. Sequence Sekdes 

Sequence Sekdes menggambarkan interaksi sekdes dengan halaman-halaman yang dapat diakses oleh 

sekdes. 

 
Gambar 10. Sequence Sekdes 

 

Class Diagram 

1. Class Diagram Admin 

Class Diagram Admin menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas pada 

halaman yang dapat diakses oleh admin. 

 
Gambar 11. Class Diagram Admin 

 

 

 

 



 

2. Class Diagram Kades 

Class Diagram Kades menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas pada 

halaman yang dapat diakses oleh kades. 

 
Gambar 12. Class Diagram Kades 

 

3. Class Diagram Sekdes 

Class Diagram Sekdes menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas pada 

halaman yang dapat diakses oleh sekdes. 

 
Gambar 13. Class Diagram Sekdes 

 

 

 



 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Halaman Utama 

Halaman Utama ini menampilkan bagian utama yang ada pada Kecamatan Pandih Batu. 

 
Gambar 14. Tampilan Halaman Utama 

 

2. Tampilan Halaman Utama Mading  

Halaman Utama Mading menampilkan mading informasi kependudukan yang ada pada Kecamatan 

Pandih Batu. 

 
Gambar 15. Halaman Utama Mading 

 

3. Tampilan Halaman Utama Grafik Pertumbuhan  

Halaman Utama Grafik Pertumbuhan menampilkan informasi grafik pertumbuhan kependudukan pada 

setiap desa yang ada pada Kecamatan Pandih Batu. 

 
Gambar 16. Tampilan Halaman Utama Grafik Pertumbuhan 

 



 

4. Tampilan Halaman Utama Kritik & Saran 

Halaman Utama Kritik & Saran menampilkan informasi kritik & saran yang membangun untuk 

Kecamatan Pandih Batu. 

 
Gambar 17. Tampilan Halaman Utama Kritik & Saran 

 

5. Tampilan Halaman Admin Beranda 

Halaman Admin Beranda menampilkan isi mading informasi yang ada pada Kecamtan Pandih Batu. 

 
Gambar 18. Tampilan Halaman Admin Beranda 

 

6. Tampilan Halaman Admin Penduduk 

Halaman Admin Penduduk menampilkan semua data penduduk yang ada pada Kecamtan Pandih Batu. 

 
Gambar 19. Tampilan Halaman Admin Penduduk 

 

 

 



 

7. Tampilan Halaman Admin  Pindah 

Halaman Admin Pindah menampilkan semua data penduduk yang pindah dari Kecamtan Pandih Batu. 

 
Gambar 20. T ampilan Halaman Admin  Pindah 

 

8. Tampilan Halaman Admin Datang 

Halaman Admin Datang menampilkan semua data penduduk pendatang yang ada pada Kecamtan 

Pandih Batu. 

 
Gambar 21. Tampilan Halaman Admin Datang 

 

9. Tampilan Halaman Admin Lahir 

Halaman Admin Lahir menampilkan semua data penduduk yang lahir di Kecamtan Pandih Batu. 

 
Gambar 22. Tampilan Halaman Admin Lahir 



 

10. Tampilan Halaman Admin  Meninggal 

Halaman Admin Meninggal menampilkan semua data penduduk yang meninggal di Kecamtan Pandih 

Batu. 

 
Gambar 23. Tampilan Halaman Admin  Meninggal 

 

11. Tampilan Halaman Admin Pengguna 

Halaman Admin Pengguna untuk menambah atau pun mengurangi data pengguna sistem aplikasi ini 

nantinya. 

 
Gambar 24. Tampilan Halaman Admin Pengguna 

 

 

 



 

12. Tampilan Halaman Admin Kritik & Saran 

Halaman Admin Kritik & Saran menampilkan semua data Kritik & Saran yang diberikan untuk 

Kecamtan Pandih Batu. 

 
Gambar 25. Tampilan Halaman Admin Kritik & Saran 

 

13. Tampilan Halaman Admin Laporan Kecamatan 

Halaman Admin Laporan menampilkan semua yang diperlukan oleh Kecamtan Pandih Batu. 

 
Gambar 26 Tampilan Halaman Admin Laporan Kecamatan 

 

14. Tampilan Halaman Kades Beranda 

Halaman Kades Beranda menampilkan grafik pertumbuhan pada setiap kepada desa masing-masing yang 

login. 

 
Gambar 27. Tampilan Halaman Kades Beranda 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Tampilan Halaman Sekdes Beranda 

Halaman Sekdes Beranda menampilkan grafik pertumbuhan pada setiap kepada desa masing-masing 

yang login. 

 

Gambar 28. Tampilan Halaman Sekdes Beranda 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Grafik 

Halaman Cetak Laporan Grafik menampilkan data laporan yang dibuat admin untuk Kecamatan Pandih 

Batu. 

 
Gambar 29. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Grafik 



 

 

2. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Jumlah Penduduk 

Halaman Cetak Laporan Jumlah Penduduk menampilkan data jumlah penduduk yang ada pada 

Kecamatan Pandih Batu. 

 
Gambar 30. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Jumlah Penduduk 

 

3. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Kartu Keluarga 

Laporan Cetak Kartu Keluarga menampilkan data laporan keseluruhan kartu keluarga yang ada pada 

Kecamatan Pandih Batu. 

 
Gambar 31. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Kartu Keluarga 

 

4. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Penduduk 

Halaman Cetak Laporan Penduduk menampilkan data laporan keseluruhan penduduk yang ada pada 

Kecamatan Pandih Batu. 

 
Gambar 32. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Penduduk 



 

 

5. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Datang 

Halaman Cetak Laporan Datang menampilkan data laporan keseluruhan penduduk pendatang yang ada 

pada Kecamatan Pandih Batu. 

 
Gambar 33. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Datang 

 

6. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Pindah 

Halaman Cetak Laporan Pindah menampilkan data laporan keseluruhan penduduk pindah yang ada 

pada Kecamatan Pandih Batu. 

 
Gambar 34. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Pindah 

 

7. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Lahir 

Halaman Cetak Laporan Lahir menampilkan data laporan keseluruhan penduduk lahir yang ada pada 

Kecamatan Pandih Batu. 

 
Gambar 35. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Lahir 



 

 

8. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Meninggal 

Halaman Cetak Laporan Meninggal menampilkan data laporan keseluruhan penduduk meninggal yang 

ada pada Kecamatan Pandih Batu. 

 
Gambar 36. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Meninggal 

 

9. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Kritik & Saran 

Halaman Cetak Laporan Kritik & Saran menampilkan kritik & saran yang dibuat masyarakat untuk 

Kecamatan Pandih Batu. 

 
Gambar 37. Tampilan Halaman Admin Cetak Laporan Kritik & Saran 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis, perancangan dan pengajuan sistem pada “Sistem Informasi Pengeloalan Data 

Kependudukan Dengan Grafik Pada Kantor Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Berbasis Web” 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Mempermudah pihak kecamatan pandih batu untuk memantau dan melihat setiap perkembangan 

kependudukan desa yang ada di dalam ruang lingkup kecamatan.  

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

berkas, mempermudah pekerjaan setiap desa untuk melapor kekecamatan, mempermudah kecamatan 

melakukan pengecekan rakap laporan berkas, mempermudah pengelompokan berkas didesa maupun 

dikecamatan, mempermudah pelayanan didesa dan kecamatan menjadi optimal, mempermudah 

pengawasan, mempermudah memberikan informasi kecamatan dan mempermudah untuk memberikan 

kritik dan saran. 

3. Dengan adanya Sistem Informasi Peneloalan Data Kependudukan Dengan Grafik Pada Kantor 

Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Berbasis Web ini akan memberi motivasi terhadap 

kinerja setiap desa yang ada dalam kecamatan pandih batu lebih optimal dan lebih termotivas untuk 

memberikan saran yang membangun terhadap kecamatan pandih batu. 



 

Saran 

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan system online sehingga pemutakhiran data 

menjadi lebih optimal. 

2. Untuk penelitian berikutnya agar dapat dikembangkan system yang lebih sederhana namun lebih 

termodernisasi. 

3. System pengembangan selanjutnya supaya lebih mengutamakan tampilan yang lebih sederhana namun 

dengan system keamanan yang lebih baik lagi. 

4. Untuk penelitian selanjutnya dapat di kembangkan dengan membuat sistem yang sama namun harus 

sudah berbasis android. 
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