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ABSTRAK 

Pencatatan dan pengolahan data penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah 

kabupaten / kota, dimana pelaksanaannya diawali dari kelurahan kemudian dilanjutkan kepada 

lembaga kecamatan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk. Pelayanan tersebut perlu 

dilakukan dengan cepat dan tepat untuk mendapatkan suatu informasi. Tetapi pada kenyataannya, 

pengolahan data pada kecamatan masih dilakukan dalam bentuk pembukuan maupun arsip – arsip, 

sehingga seringkali terjadi kesalahan bahkan ada arsip data yang hilang atau rusak karena terlalu 

banyaknya arsip yang ada.  

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurang maksimalnya pelayanan pada 

pencatatan dan pengolahan data penduduk, masih manualnya sistem yang ada di Kantor 

Kecamatan Banjarmasin Timur dan penyimpanan data yang masih berbentuk dokumen-dokumen 

sehingga membuat data dan pelaporan menjadi tidak akurat serta efisiensi waktu yang masih 

kurang. 

Metode perancangan sistem yang digunakan untuk mengidentifikasikan komponen-

komponen perancangan sistem ini meliputi struktur tabel database, dan beberapa perancangan 

diagram-diagram yang menjelaskan skenario alur proses sistem ini. Untuk pembuatan sistem ini 

menggunakan kode editor Visual Studio dengan bahasa pemograman PHP dengan framework 

gabungan nativ dan codeigniter dan database MySQL. 

 Dalam permasalahan tersebut maka akan dibuatkan sebuah aplikasi pelayanan 

administrasi kependudukan dan fasilitasi kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat pada 

kecamatan banjarmasin timur berbasis web. Dengan adanya aplikasi pelayanan administrasi 

kependudukan ini diharapkan proses pelayanan akan lebih cepat, efektif, dan efisien. 
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ABSTRAK 

 Recording and processing of population data is the responsibility of the district / city 

government, the implementation begins with the sub-district and then visits the sub-district 

institution as the spearhead of population registration. These services need to be done quickly and 

precisely to obtain information. But in reality, data processing at the sub-district is still carried out 

in the form of bookkeeping and archives, resulting in errors and even missing or damaged archival 

data due to too many existing archives. 

 The problems that arise at this time are the inadequate service for recording and 

processing population data, the manual system in the East Banjarmasin District Office and data 

storage that is still stored in documents, making data and reporting inaccurate and monitoring the 

time that is still lacking. The system design method used to identify the components of this system 



 

 

 

design includes a database table structure, and several designing diagrams that explain this system 

process flow scenario. For making this system using Visual Studio editor with PHP programming 

language with native code framework and codeigniter and MySQL database. 

 With this problem, a web-based application of population administration services will 

be made and facilitate community participation development activities in the district of 

Banjarmasin Timur based on the web. With this population administration service application, it is 

hoped that the service process will be faster, more effective, and efficient. 

 

 

Keywords: Application, Administrative Services, Population, PHP, MySQL. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan akan informasi yang akurat, tepat, dan terkini semakin dibutuhkan seiring 

dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini. Hal ini mendorong masyarakat dan 

instansi untuk memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Salah satu dari teknologi informasi 

tersebut adalah sistem informasi. 

Sistem informasi atau aplikasi sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi 

yang sangat dibutuhkan untuk kinerja organisasi. Penataan informasi yang dilakukan secara 

teratur, jelas, tepat, dan cepat serta dapat disajikan dalam sebuah laporan tentunya sangat 

mendukung kelancaran kegiatan operasional organisasi dan pengambilan keputusan yang tepat. 

Kecamatan adalah unit pelaksana teknis Dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan  fasilitasi kegiatan pembangunan 

partisipasi masyarakat diwilayah kerja. Pelayanan administrasi kependudukan yang di maksud 

antara lain adalah perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta 

perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara 

lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, 

dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting 

lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa 

implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa 

penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatan sesuai 

dengan ketentuan undang undang (Burhanuddin, 2008). 

Pencatatan dan pengolahan data penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah 

kabupaten/kota, dimana pelaksanaannya diawali dari kelurahan kemudian dilanjutkan kepada 

lembaga kecamatan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk. Pelayanan tersebut perlu 

dilakukan dengan cepat dan tepat untuk mendapatkan suatu informasi. Tetapi pada kenyataannya, 

pengolahan data pada kecamatan masih dilakukan dalam bentuk pembukuan maupun arsip – arsip, 

sehingga seringkali terjadi kesalahan bahkan ada arsip data yang hilang atau rusak karena terlalu 

banyaknya arsip yang ada.  

Pada aktifitas pelayanan administrasi kependudukan, warga diharuskan mengurus surat 

surat keterangan dari RT atau RW setempat yang diinginkan pada kantor kecamatan banjarmasin 

timur yang digunakan sebagai arsip kecamatan dengan mengikuti sejumlah prosedur prosedur 

yang berlaku sehingga dalam pembuatan surat surat tertentu akan memakan waktu dan tenaga 

yang cukup lama.  

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka diteliti dan dibangun sebuah sistem 

berbasis web dengan judul penelitian “Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan 

Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Pada Kecamatan Banjarmasin Timur 

Kota Banjarmasin  Berbasis Web”, yang diharapkan dapat menyimpan data penduduk secara 



 

 

 

dinamis serta dapat melayani serta mengajukan permohonan surat kependudukan kapan saja dan 

dimana saja tanpa harus memakan waktu dan tenaga yang cukup lama. 

 

METODE PENELITIAN 

Memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian maka penulis menggunakan beberapa 

metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan penelitian. Cara yang dilakukan penulisan dalam metode 

pengumpulan data untuk skripsi ini adalah : 

1. Observasi 

Melakukan tinjauan langsung langsung ke Kantor Kecamatan Banjarmasin 

Timur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan mengetahui sistem apa saja 

yang digunakan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode yang diterapkan penulisan dengan cara 

wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi 

sehingga diperoleh data yang akurat dan membantu memberikan keterangan-keterangan 

yang di perlukan. 

3. Studi Pustaka 

Observasi dan wawancara, penulisan juga melakukan pengumpulan dengan cara 

studi pustaka dalam metode ini penulis melengkapi data-data diperoleh dengan membaca 

dan mempelajari dari buku-buku, serta media internet. Buku dan data tersebut digunakan 

untuk membantu menganalisa dan perancangan yang dilakukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan 

Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Pada Kecamatan Banjarmasin Timur 

Kota Banjarmasin . Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Pelayanan Administrasi 

Kependudukan Dan Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Pada Kecamatan 

Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, untuk  pelayanan administrasi kependudukan dan 

fasilitasi kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat Kecamatan Banjarmasin Timur. 

 

  



 

 

 

Flowchart Yang Berjalan 

 

Gambar 1. 1 Flowchart Permintaan Data 



 

 

1. Masyarakat atau pemohon mengajukan permintaan data kepada pegawai Kecamatan 

Banjarmasin Timur. 

2. Pegawai mencarikan data yang diminta oleh masyarakat atau pemohon. 

3. Jika data-data yang diminta, maka pegawai akan menyerahkan data yang diminta. 

4. Sedangkan jika tidak, bisa mengajukan permintaan lain. Jika iya, maka kembali ke awal, 

sedangkan jika tidak ada, maka permintaan selesai. 

Use Case Diagram 

Berikut merupakan gambar use case dari metode UML ( Unified modeling 

Languange) yang digunakan untuk pembuatan Aplikasi Pelayanan Administrasi 

Kependudukan Dan Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Pada 

Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. 2 Use Case Diagram Pelayanan Administrasi Kependudukan  



 

 

Class Diagram 

Berikut merupakan gambar class diagram dari metode UML ( Unified modeling 

Languange) yang digunakan untuk pembuatan Aplikasi Pelayanan Administrasi 

Kependudukan Dan Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Pada 

Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yaitu: 

 

Gambar 1. 3 Class Diagram Pelayanan Administrasi Kependudukan 

 

Sequence Diagram 

Berikut merupakan gambar sequence diagram dari metode UML (Unified modeling 

Languange) yang digunakan untuk pembuatan Aplikasi Pelayanan Administrasi 

Kependudukan Dan Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Pada 

Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yaitu : 



 

 

 

Gambar 1. 4 Sequence Diagram Pelayanan Administrasi Kependudukan 

 

HASIL TAMPILAN APLIKASI 

Adapun tampilan aplikasi tersebut adalah antarmuka masukkan sistem dan keluaran  

sistem, diantaranya sebagai berikut : 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Form Login 

  Tampilan login untuk Admin atau Kepala Camat memasukkan data username 

dan password untuk login aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1. 5 Form Login 



 

 

2. Tampilan Form Halaman Utama 

  Halaman utama admin atau kepala camat merupakan tampilan sudah melakukan 

login, dimana di menu utama admin ini terdapat beberapa sub menu diantaranya adalah 

data pegawai, data keluarga, data penduduk, data pembuatan surat, data fasilistasi 

masyarakat, dan data pengunjung, sedangkan halaman utama kepala camat di menu 

utama kepala camat ini hanya bisa melihat notifikasi, mengetahui data pegawai, data 

keluarga, data penduduk, data pengunjung dan data cetak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Data Pegawai 

  Halaman ini menampilkan data pegawai yang ada atau bekerja di Kantor 

Kecamatan Banjarmasin Timur, seperti nik, nama, agama, jabatan dan golongan. Disini 

admin juga bisa mengubah data pegawai jika diperlukan perubahan data. 

 

 

Gambar 1. 7 Halaman Data Pegawai 

Gambar 1. 6 Halaman Utama 



 

 

 

 

 

 

4. Tampilan Form Data Keluarga 

Halaman ini menampilkan data keluarga yang ada Kecamatan Banjarmasin 

Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Data Pembuatan Surat 

1. Surat SK Tidak Mampu 

 Halaman ini menampilkan data surat tidak mampu yang sudah di input oleh 

admin. Disini admin juga bisa mengubah jika diperlukan. 

 

Gambar 1. 9 Halaman Menu Surat Keterangan Tidak Mampu 

 

Gambar 1. 8 Halaman Data Keluarga 



 

 

2. Surat SK Kematian 

Halaman ini menampilkan dari data surat kematian yang sudah dikelola oleh 

admin. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Surat SK Izin Usaha 

Halaman ini menampilkan dari data surat izin usaha yang sudah di input oleh 

admin, seperti no surat, pekerjaan, status perkawinan, nama, jenis, dan alamat usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan Pegawai 

Gambar 1. 10 Halaman Surat Keterangan Kematian 

Gambar 1. 11 Halaman Surat Keterangan Izin Usaha 



 

 

Tampilan halaman keluaran berupa laporan data pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Laporan Keluarga 

Tampilan halaman keluaran berupa laporan data keluarga. 

 

Gambar 1. 13 Laporan Data Keluarga 

 

Gambar 1. 12 Laporan Data Pegawai 



 

 

3. Laporan Surat SK Tidak Mampu 

Tampilan halaman keluaran berupa laporan data surat keterangan tidak mampu. 

 

Gambar 1. 14 Laporan Surat Keterangan Tidak Mampu 

4. Laporan Surat SK Kematian 

Tampilan halaman keluaran berupa laporan data surat keterangan kematian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Laporan Surat SK Izin Usaha 

Gambar 1. 15 Laporan Surat Keterangan Kematian 



 

 

Tampilan halaman keluaran berupan laporan data surat keterangan izin usaha. 

 

Gambar 1. 16 Laporan Surat Keterangan Izin Usaha 

 

 

 



 

 

 

 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan  

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan yaitu : 

1. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi pelayanan administrasi kependudukan dan 

fasilitasi kegiatan pembanguan partisipasi masyarakat pada Kecamatan Banjarmasin 

Timur Kota Banjarmasin berbasis web  yang dapat menampilkan data berupa data 

kependudukan serta dapat melakukan penyimpanan data surat-surat dan saran masyarakat 

dengan mengintegrasikan operasi umum basis data berupa query dengan kemampuan 

algoritma dan kode data analisis unik yang dimiliki oleh aplikasi. 

2. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan sebuah aplikasi pelayanan administrasi 

kependudukan dan fasilitasi kegiatan pembanguan partisipasi masyarakat pada 

Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berbasis web yang mampu menyajikan 

data surat-surat dalam bentuk lampiran surat keterangan. Dengan adanya aplikasi 

pelayanan administrasi kependudukan ini diharapkan dapat memberikan solusi dari setiap 

masalah yang dihadapi. 

3. Dengan menggunakan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan yang telah dibuat, 

diharapkan dapat membantu Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin 

dalam menginformasikan sebuah 



 

 

 

layanan khususnya dibidang pencatatan dan pengolahan data penduduk kepada masyarakat 

secara efektif dan efisien. 

2. Saran 

Penelitian yang dilakukan tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh 

karena itu, untuk kebaikan pengembang sistem atau aplikasi lebih lanjut diperlukan perhatian 

terhadap beberapa hal, diantaranya : 

1. Aplikasi pelayanan administrasi kependudukan ini hanya mampu memberikan informasi 

data pegawai, data keluarga, data penduduk dan data surat, sehingga diharapkan untuk 

pengembangan lebih lanjut agar sistem ini mampu memberikan gambaran tentang sensus 

penduduk apalagi yang sekarang ini lagi maraknya wabah penyakit Covid-19. 

2. Menambahkan sistem fitur backup data jika sewaktu-waktu terjadi hal tidak diinginkan 

(kehilangan data). 

3. Aplikasi pelayanan administrasi kependudukan dan fasilitasi kegiatan pembangunan 

partisipasi masyarakat pada Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin perlu 

pengembangan lagi menjadi sistem aplikasi berbasis online yang dapat memudahkan 

warga dalam mengakses aplikasi di website tersebut. 
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