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ABSTRAK  

 

Pelayanan administrasi kependudukan pada Desa Kampung Baru memiliki peran penting pengelola 

data-data kependudukan. Permasalahan yang tedapatan  pada pelayanan administrasi kependudukan pada Desa 

Kampung Baru masih menggunakan cara yang manual,Sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam 

melakukan pelayanan dan juga masih dijumpai beberapa kendala seperti data hilang atau rusak serta kesulitan 

dalam melakukan pencarian data dengan cepat, tepat dan akurat. Selain itu perangkat desa juga mengalami 

kesulitan dalam pembuatan laporan data seperti data pelayanan administrasi dan pembuatan anggaran 

pendapatan dan belanja desa.  

Dari permasalahan tersebut, maka dirancang sebuah aplikasi yang berjudul “Aplikasi Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Dan Penetapan APBDes Berbasis WEB Pada Desa Kampung Baru ”. Metode 

penelitiannya ialah dengan menggunakan metode waterfall, langkah-langkahnya meliputi analisis kebutuhan, 

desain sistem, penulisan kode program, penerapan program dan pengujian program serta menggunakan UML 

atau Unified Modelling Language serta menggunakan diagram yaitu usecase diagram, class diagram, activity 

diagram dan sequence diagram.  Aplikasi dibuat menggunakan bahasan PHP Native dengan database MySQL. 

Perangkat lunak yang digunakan ialah Xampp dan Sublime Text. 

 Dari penelitian ini menghasilkan sebuah perancangan sistem pelayanan administrasi kependudukan dan 

penetapan anggaran da pendapatan desa yang berfungsi untuk mempermudah aparat desa dalam melakukan 

pelayanan administrasi dan meningkatkan kinerja aparat desa  dengan lebih efektif dan efisien pada kantor Desa 

Kampung Baru. 
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ABSTRACT 

 

Population administration services in Kampung Baru Village have an important role in managing 

population data. Problems found in population administration services in Kampung Baru Village still use 

manual methods, so that it takes quite a long time to perform services and there are still some obstacles such as 

lost or damaged data and difficulties in searching data quickly, precisely and accurately. In addition, village 

officials also experience difficulties in making data reports such as data on administrative services and making 

village income and expenditure budgets. 

From these problems, an application entitled "Population Administration Service Application and 

WEB-Based APBDes Determination in Kampung Baru Village" was designed. The research method is to use the 

waterfall method, the steps include needs analysis, system design, writing program code, implementing 

programs and testing programs and using UML or Unified Modeling Language and using diagrams, namely 

usecase diagrams, class diagrams, activity diagrams and sequence diagrams. Applications created using the 

PHP Native discussion with the MySQL database. The software used is Xampp and Sublime Text. 

From this research resulted in a population administration service system design and budget and 

village income determination which functions to facilitate village officials in providing administrative services 

and improve the performance of village officials more effectively and efficiently at the Kampung Baru Village 

office. 
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PENDAHULUAN  

 

Sebagai salah satu instansi pemerintah ditingkat bawah, desa memiliki peran yang penting dalam 

sebuah pemerintahan. Salah satu peran penting desa yaitu sebagai pengelola data kependudukan seperti 

pendataan penduduk dalam proses pembuatan KTP kartu keluarga, surat kelahiran, surat kematian dan surat 

keterangan pindah. Sesuai dengan UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta PP No. 37 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tujuan dari 

administrasi kependudukan yaitu tertib database kependudukan, tertib penerbitan NIK, dan tertib dokumen 

kependudukan. Oleh karena itu data kependudukan di tingkat desa harus benar-benar di kelola dengan tepat dan 

akurat sesuai keadaan terkini dari setiap penduduk desa. Sehingga dengan data yang akurat tersebut dapat 

berguna untuk implementasi kebijakan atau program pemerintah lainnya seperti pendataan statistik. 
 

ada Desa Kampung Baru pengelolaan administrasi kependudukan yang digunakan saat ini masih 

manual yakni dengan menggunakan Microsoft Office seperti dalam pengolahan data penduduk, data kartu 

keluarga dan anggaran pendapatan dan belanja desa serta surat permohonan izin usaha, izin mendirikan 

bangunan, surat keterangan nikah, tidak mampu, kehilangan, domisi, pindah, kelahiran, dan kematian Sehingga 

masih dijumpai beberapa kendala seperti data hilang atau rusak, tidak terintegrasinya data secara menyeluruh 

serta kesulitan dalam melakukan pencarian data dengan cepat, tepat dan akurat. Selain itu perangkat desa juga 

mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan. 

Penelitian terkait yang berhubungan dengan objek penelitian diantaranya adalah menurut Sujono 

(2019), dengan judul “Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Web Pada Kantor Kepala 

Desa Puput Kec. Simpangkatis” permasalahan yang ditemukan pengelohan data kependudukannya masih 

manual yang akan memperlambat kinerja pada instansi tersebut. 

Menurut Lulu Luciana Putri, Muhammad Fauzi Zulkarnaen, Hasyim Asyari (2019), dengan judul 

“Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kelurahan Rembige Berbasis Web” permasalahan yang 

ditemukan yaitu kesulitan dalam pencarian data dan pembuatan laporan 
Menurut Indra Jaya Putra, Muhammad Hidayatullah, Aswin Tri Junarta (2019), dengan judul “Aplikasi 

Pelayanan Administrasi Desa Karang Dima Berbasis Web” permasalahan yang ditemukan pada proses 

pelayanan administrasi kependudukan yang memerlukan waktu yang lama karna hanya dilakukan secara 

manual. 

Behubungan dengan latar belakang seperti yang di uraikan sebelumnya. Maka perlu di buatkan aplikasi 

untuk Administrasi Kependudukan dan penetapan APBDes berbasis web di desa kampung baru dengan judul 

penelitian “APLIKASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENETAPAN 

APBDes BERBASIS WEB PADA DESA KAMPUNG BARU” Dengan aplikasi ini diharapkan dapat 

mempermudah dalam  pelayanan administarsi kependudukan dan pembuatan laporan. aplikasi ini tidak 

dilakukan oleh admin saja, tetapi oleh masyarakat Desa Kampung Baru. 

 

METODE  

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui tanya jawab atau konsultasi 

dengan aparat desa yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas untuk melengkapi 

data-data yang dibutuhkan. 

2. Observasi  

Metode pengumpulan data dengan melihat, meneliti, mengamati secara langsung bagaimana proses 

pelayanan administrasi kependudukan, pembuatan surat-menyurat dan pembuatan laporan. 

3. Dokumentasi 

Untuk mendukung pengumpulan data, peneliti juga melakukan studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan 

dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku dan media referensi lainnya yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. 

Dalam pembangunan dan pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. Waterfall adalah 

menggambarkan pendekatan secara sistematis dan berurutan pada sebuah pengembangan perangkat lunak. 

Tahapan-tahapannya perencanaan adalah planning, permodelan, konstruksi, sebuah sistem dan penyerahan 

sistem kepada pengguna, dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan (Pressman, 2012). 
Berikut adalah langkah-langkah model waterfall : 



 
Gambar 1. 1 Metode Waterfall 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Flowmap Sistem Yang Berjalan 

Berikut alur sistem yang sedang berjalan pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Kampung Baru 

dapat dilihat pada flowmap dibawah ini : 

 
Gambar 1. 2 Flowmap Sistem Yang Berjalan 

Penjelasan tentang gambar flowmap diatas adalah sebagai berikut : 

1. Masyarakat memoho surat keterangan sesuai keperluan yang berhubungan dengan desa. 

2. Aparat desa megecek persyaratan dan membuatkan surat permohonan sesuai keperluan masyarakat. 

3. Kepala Desa Menerima surat permohonan masyarakat untuk disetujui. 

Use Case Diagram 

Use case merupakan salah satu diagram UML yang dapat menggambarkan relasi atau interaksi antara 

penggun dan sistem dengan cara yang paling sederhana dan dapat dengan mudah dipahami. Berikut use case 

Diagram untuk Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penetapan APBDes Berbasis WEB Pada 

Desa Kampung Baru : 



 
Gambar 1. 3 Use Case Diagram 

 

Class Diagram 

Class diagram adalah diagram yang dapat dengan jelas menggambarkan keseluruhan relasi kelas-kelas 

yang ada pada sebuah sistem. Class diagram untuk Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan 

Penetapan APBDes Berbasis WEB Pada Desa Kampung Baru : 



 
Gambar 1. 4 Class Diagram 

 
Tampilan Antar Muka Masukan Sistem  

 

1. Halaman Login Utama 

 
Gambar 1. 5 Halaman Login 

 



 

 

 

2. Halaman Utama Admin 

 
Gambar 1. 6 Halaman Utama Admin 

3. Menu Utama Masyarakat 

Masyarakat dapat meninput data pelayanan yang diperlukan 

 

Gambar 1. 7 Halaman Utama Masyarakat 

 

4. Data Penduduk 

Halaman data penduduk berfungsi untuk menambah, mengedit dan menghapus data serta dapat 

mencetak data. 



 

Gambar 1. 8 Data Penduduk 

 

5. Data Kartu Keluarga 

Halaman data surat permohonan izin usaha berfungsi untuk menambah, mengedit dan menghapus data 

serta dapat mencetak data. 

 

Gambar 1. 9 Data Kartu Keluarga 

6. Data Izin Usaha 

Halaman data surat permohonan izin usaha berfungsi untuk menambah, mengedit dan menghapus data 

serta dapat mencetak data. 



 

Gambar 1. 10 Data Izin Usaha 

 

7. Data Izin Mendirikan Bangunan 

Halaman data permohonan surat izin mendirikan bangunan berfungsi untuk menambah, mengedit dan 

menghapus data serta dapat mencetak data. 

 

Gambar 1. 11 Data Izin Mendirikan Bangunan 

8. Data Pindah 

Halaman data surat keterangan pindah berfungsi untuk menambah, mengedit dan menghapus data serta 

dapat mencetak data. 

 

Gambar 1. 12 Data Pindah 



 

9. Data Tidak Mampu 

Halaman data surat keterangan tidak mampu berfungsi untuk menambah, mengedit dan menghapus 

data serta dapat mencetak data. 

 

Gambar 1. 13 Data Tidak Mampu 

10. Data Domisili 

Halaman data surat keterangan domisili berfungsi untuk menambah, mengedit dan menghapus data 

serta dapat mencetak data. 

 

Gambar 1. 14 Data Domisili 

 

11. Data Pendapatan 

Halaman data pendapatan desa  berfungsi untuk menambah, mengedit dan menghapus data. 



 

Gambar 1. 15 Data Pendapatan 

12. Data Belanja 

Halaman data belanja desa  berfungsi untuk menambah, mengedit dan menghapus data. 

 

Gambar 1. 16 Data Belanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

 
1. Laporan Data Penduduk 

 
Gambar 1. 17 Laporan Data Penduduk 

 
2. Laporan Data Kartu Keluarga 

 
Gambar 1. 18 Laporan Data Kartu Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Laporan Data Izin Usaha 

 
Gambar 1. 19 Laporan Data Izin Usaha 

 

 

4. Laporan Data Izin Usaha Perorangan 

 
Gambar 1. 20 Laporan Data Izin Usaha Perorangan 

 

 



5. Laporan Data Izin Mendirikan Bangunan 

 
Gambar 1. 21 Laporan Data IMB 

 

6. Laporan Data Izin Mendirikan Bangunan Perrangan 

 
Gambar 1. 22 Laporan Data IMB Perorangan 

 

 



7. Laporan Data Pindah 

 
 

Gambar 1. 23 Laporan Data Pindah 

 

 

8. Laporan Data Pindah Perorangan 

 
Gambar 1. 24 Laporan Data Pindah Perorangan 

 

 

 



9. Laporan Data Tidak Mampu  

 
Gambar 1. 25 Laporan Data Tidak Mampu 

 

 

10. Laporan Data Tidak Mampu Perorangan 

 
Gambar 1. 26 Laporan Data Tidak Mampu Perorangan 

 

 

 

 

 

 

 



11. Laporan Data Domisili  

 
Gambar 1. 27 Laporan Data Domisili 

 

 

12. Laporan Data Domisili Perorangan 

 

 
Gambar 1. 28 Laporan Data Domisili Perorangan 

 



 

13. Laporan Data APBDes  

 
Gambar 1. 29 Laporan Data APBDes 

 
 

PENUTUP 
 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu Aplikasi Pelayanan 

Administrasi Kependudukan dan Penetapan APBDes pada Desa Kampung Baru menghasilkan sistem yang 

dapat membantu pelayanan administrasi dalam pembuatan surat permohonan atau keterangan yang dapat 

digunakan secara online oleh masyarakat dalam pengajuan surat dan juga membantu dalam membuatan laporan 

data penduduk serta laporan data anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi lebih efektif dan efisien.  

Saran 

Untuk pengembangan aplikasi ini kedepannya menjadi lebih baik lagi, maka perlu pengembangan 

aplikasi dengan menambahkan sebagai berikut :  

1. Pengembangan di bagian notifikasi misalnya, dengan menambahkan fitur SMS Gateway untuk 

menginformasikan kepada masyarakat dan juga kepala desa akan surat yang telah selesai dicetak 

maupun surat yang membutuhkkan validasi dari kepala desa.  

2. Dalam pengolahan laporan APBDes ditambahkan form untuk mengunggah bukti pembelanjaan uang 

desa sehingga dalam laporan APBDes lebih bisa dipertanggungjawabkan. 
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