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ABSTRAK 

 

Kantor Desa Maluka Baulin merupakan salah satu Pemerintahan yang berada di Kabupaten Tanah 

Laut. Kantor Desa Maluka Baulin terletak pada Jalan Swadaya Desa Maluka Baulin Rt 002 Rw 003 Kecamatan 

Kurau. Pada saat ini Kantor Desa Maluka Baulin memiliki kondisi administrasi yang kurang optimal, untuk 

pembuatan surat menyurat belum menggunakan sistem melainkan dengan bantuan aplikasi Microsoft Office 

Word.Selain itu untuk pembuatan surat menyurat yang sedang berjalan sekarang itu banyak menemui masalah 

diantaranya sering hilangnya arsip data, tidak sesuainya penomoran surat, dan tidak sesuainya pengelompokan 

data. Dalam hal ini menyebabkan Aparatur Desa mengalami kesulitan untuk merekap semua data sehingga 

memperlambat proses pelaporan dan pekerjaan lain jadi terbengkalai. 

Untuk meperbarui sistem yang berjalan selama ini yaitu dengan menghadirkan aplikasi khusus dalam 

proses pendataan surat menyurat pada Kantor Desa Maluka Baulin dengan menggunakan bahasa 

pemrograman php, basis dataMySql yang di implementasikan menjadi berbasis web. 

Hasil aplikasi yang dikembangkan mampu membuat pengelolaan data penduduk, data surat masuk, data 

surat keluar (surat keterangan, surat pengantar, surat kematian, surat perjalanan dinas), data bidang, data 

pengguna, dan data pengkodean surat. Adapun cetak laporan yang dihasilkan adalah laporan data penduduk, 

laporan data kepala keluarga, laporan data kematian, laporan data surat masuk, laporan data surat keluar, 

laporan perjalanan dinas, rekap surat keluar dan rekap disposisi. 

Untuk penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan dari aplikasi yang telah dikembangkan dengan 

memberikan tambahan tampilan grafik dibagian menu awal maupun cetak grafiknya untuk menampilkan rekap 

jumlah data keseluruhan baik itu berupa jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, jumlah meninggal dunia, 

jumlah membaca huruf, jumlah data laki-laki dan jumlah data perempuan. Serta tambahan cetak laporan KK 

per keluarga sehingga dapat diketahui jumlah dan detail anggota keluarga dari tiap kepala keluarga. 
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ABSTRACT 

 

The Maluka Baulin Village Office is one of the governments located in Tanah Laut Regency. The Maluka 

Baulin Village Office is located on Jalan Swadaya Desa Maluka Baulin Rt 002 Rw 003, Kurau District. At this 

time the Maluka Baulin Village Office has administrative conditions that are less than optimal, for making 

correspondence they have not used the system but with the help of the Microsoft Office Word application. 

appropriate letter numbering, and inappropriate data grouping. In this case, it causes the Village Apparatus to 

have difficulty recapitulating all data, thus slowing down the reporting process and other work being neglected. 

To update the system that has been running so far, namely by presenting a special application in the process 

of collecting correspondence at the Maluka Baulin Village Office using the PHP programming language, the 

MySQL database that is implemented is web-based. 

The results of the developed application are able to manage population data, incoming mail data, outgoing 

mail data (certificate, cover letter, death certificate, official travel letter), field data, user data, and letter coding 

data. The printed reports produced are population data reports, family head data reports, death data reports, 

incoming mail data reports, outgoing mail data reports, official travel reports, outgoing mail recaps and 

disposition recaps. 

For further research, it is possible to improve the application that has been developed by providing 

additional graphical displays in the initial menu and print graphics to display a recap of the total data in the form 

of population, number of family heads, number of deaths, number of reading letters, number of male data and the 

number of female data. As well as the additional print of the KK report per family so that the number and details 

of the family members of each family head can be known. 
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PENDAHULUAN 

Kemajuan Teknologi Informasi (TI) di Indonesia yang semakin pesat dan sangat berperan penting dalam 

memperbaiki kualitas suatu instansi. Penggunanya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses 

informasi tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegritas, sehingga 

proses pengoprasian data akan lebih efisien, terukur dan fleksibel. 

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi ini instansi harus terus mengikuti dan membuat sistem 

dapat mengoptimalkan kinerja pekerjaan, begitu pula dengan kantor-kantor desa. Kantor desa sekarang harus 

memiliki sistem informasi sendiri untuk mempermudah dalam hal pemberian informasi, pelayanan atau pun 

pengelolaan data, di mulai dari memberikan informasi dengan cepat, pembuatan surat menyurat lebih mudah dan 

juga pengumpulan data untuk pembuatan laporan yang lebih akurat. 

Desa Maluka Baulin adalah salah satu desa yang ingin melakukan pembaharuan kinerja pada kantornya 

dengan membuat sistem yang baru agar dapat mengoptimalkan kinerja para aparat desa. Kantor Desa Maluka 

Baulin merupakan salah satu Pemerintahan yang berada di Kabupaten Tanah Laut. Kantor Desa Maluka Baulin 

terletak pada Jalan Swadaya Desa Maluka Baulin Rt 002 Rw 003 Kecamtan Kurau.Pada saat ini Kantor Desa 

Maluka Baulin memiliki kondisi administrasi yang kurang optimal, untuk pembuatan surat menyurat belum 

menggunakan sistem melainkan dengan bantuan aplikasi Microsoft Office Word.Selain itu untukpembuatan surat 

menyurat yang sedang berjalan sekarang itu banyak menemui masalah diantaranya sering hilangnya arsip data, 

tidak sesuainya penomoran surat, dan tidak sesuainya pengelompokan data. Dalam hal ini menyebabkan Aparatur 

Desa mengalami kesulitan untuk merekap semua data sehingga memperlambat proses pelaporan dan pekerjaan 

lain jadi terbeng kalai. 

Mengingat pentingnya pemberian informasi terbuka untuk penduduk, juga pentignya pengarsipan surat 

menyurat, serta pembuatan laporan yang akurat, maka harus ada sistem yang dapat meningkatkan kualitas 

pemberian informasi, pengelolaan surat menyurat dan pembuatan laporan yang akurat   agar aparatur desa dapat 

bekerja dengan optimal. 

Menurut Lucy Simorangkir (2017), Kantor Desa Lambur Luar merupakan sebuah lembaga instansi 

pemerintahan yang melayani masyarakat dalam berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah pendataan data 

penduduk, data kematian, data kelahiran, dan pengolahanya dalam bentuk laporan bulanan. Dalam pengolahan 

data tersebut masih mengalami kendala untuk mendapatkan data informasi yang tinggal disetiap rumah penduduk, 

karena banyaknya kepala keluarga dalam satu rumah, sehingga saat pendataan penduduk sering terjadi kesalahan, 

selain itu pengolahan data kependudukan di Desa Lambur Luar juga masih menggunakan sistem manual, dimana 

penyimpanan data masih tersimpan di dalam buku agenda. Program yang dikembangkan berbasis PHP dan Mysql 

sebagai database servernya. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perlunya dibuat suatu Sistem Informasi di Kantor 

Desa Maluka Baulin dengan judul “SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN DIGITALISASI 

SURAT MASUK DAN KELUAR BERBASIS WEB PADA KANTOR DESA MALUKA BAULIN 

KABUPATEN TANAH LAUT”. 

 

METODE 

Dengan adanya metode penelitian, proses perumusan masalah dan pemecahan masalah dapat dengan 

mudah dilakukan. Berikut metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk melengkapi hasil pengamatan yang yang diperoleh melalui 

observasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkompeten dengan 

permasalahan Teknik. 

b. Metode Observasi 

Observasi yang berupa kunjungan dan pengamatan aktivitas administrasi di Kantor Desa 

Kebonsari. Ini memberikan gambaran awal tentang skema pengolahan data yang saat ini 

digunakan Kantor Desa Maluka Baulin. 

c. Metode Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu dilakukan dengan cara menganalisa dari hasil penelitian terdahulu 

menyangkut pembahasan tema yang sama. 

d. Metode Studi Dokumentasi 

Studi Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan bahan pendukung sebagai dasar 

pembuatan materi pada aplikasi yang akan dikembangkan. Yang berupa arsip data dari Kantor 

Desa Maluka Baulin untuk nantinya dimasukkan dilampiran bagian akhir dari laporan ini. 

2. Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak 

Metode Waterfall   adalah   suatu   proses   pembuatan   situs   web   secara terstruktur dan 

berurutan dimulai dari penentuan masalah, analisa kebutuhan, perancangan implementasi, 



untegrasi, uji coba sistem, penempatan situs web dan pemeliharaan. Pembuatan situs web dengan 

metode ini sangat cocok dilakukan pada situs web berskala besar karena menyangkut manajemen 

dan sistem yang rumit. 

 
Gambar 1. 1 Metode Waterfall 

Adapun gambaran dari langkah pembuatan sistem menggunakan metode Waterfal lyaitu : 

1. Analysis 

Pada tahap ini penulis menganalisa kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibuat, 

sehingga dapat membuat sistem informasi berbasis web yang dapat memenuhi kebutuhan. 

2. Design 

Design Sistem membantu dalam sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan 

arsitektur sistem secara keseluruhan. Perancangan sistem yang akan dibangun dimulai dengan 

perancangan proses, kemudian merancang database dan rancangan antarmuka pengguna. 

3. Implementasi 

Implementasi dilakukan dengan mengaplikasikan sistem menggunakan perangkat lunak dan 

perangkat keras sesuai dengan perancangan yang telah dilakukan. Selama tahap ini perancangan 

perangkat lunak direalisasikan ke dalam kumpulan program atau unit-unit program, termasuk 

pengujian terhadap unit-unit tersebut sesuai dengan spesifikasinya. 

4. Testing 

Dalam tahap ini, untuk memperoleh data yang akurat dan tepat maka, setelah data diproses 

dilakukan pengujian terhadap hasil pengolahan. Sebagai tolak ukur dari sistem secara keseluruhan 

pengujian, untuk memastikan bahwa sistem sudah sesuai dengan yang diharapkan dan 

sesuaikondisi. 

5. Maintenance 

Sistem Informasi yang sudah jadi dan di jalankan sertan di lakukan pemeliharaan. Pemeliharaan 

termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan 

implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Login Admin 

Login merupakan untuk mengakses danmenjalankan apikasi pengolahan data. Dimana untukmasuk 

kedalam aplikasi terlebih dahulu menginputusername dan password, jika user dan password telah 

dimasukan maka form tersebut akan masuk kemenu berikutnya. 

 
Gambar 4. 1 Tampilan Login Admin 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Tampilan Tambah Data Penduduk 

Tampilan masukan tambah data penduduk yang berisikan tentang penginputan data-data identitas 

penduduk. Tombol Tambah berfungsi untuk menyimpan data dan tombol Batal berfungsi untuk 

membersihkan inputan data. Tombol Kembali untuk kembali ke menu data penduduk. 

 
Gambar 4. 2 Tampilan Tambah Data Penduduk 

 

3. Tampilan Tambah Data Surat Masuk 

Tampilan masukan tambah data surat masuk yang berisikan tentang penginputan data-data surat masuk. 

Tombol Tambah berfungsi untuk menyimpan data dan tombol Batal berfungsi untuk membersihkan 

inputan data. Tombol Kembali untuk kembali ke menu data surat masuk. 

 
Gambar 4. 3 Tampilan Tambah Data Surat Masuk 

 

4. Tampilan Tambah Data Surat Keterangan 

Tampilan masukan tambah data surat masuk yang berisikan tentang penginputan data-data surat 

keterangan. Tombol Tambah berfungsi untuk menyimpan data dan tombol Batal berfungsi untuk 

membersihkan inputan data. Tombol Kembali untuk kembali ke menu data surat keterangan. 

 
Gambar 4. 4 Tampilan Tambah Data Surat Keterangan 



5. Tampilan Tambah Data Surat Pengantar 

Tampilan masukan tambah data surat pengantar yang berisikan tentang penginputan data-data surat 

keterangan. Tombol Tambah berfungsi untuk menyimpan data dan tombol Batal berfungsi untuk 

membersihkan inputan data. Tombol Kembali untuk kembali ke menu data surat pengantar. 

 
Gambar 4. 5 Tampilan Tambah Data Surat Pengantar 

 

6. Tampilan Tambah Data Kematian 

Tampilan masukan tambah data kematian yang berisikan tentang penginputan data-data surat keterangan. 

Tombol Tambah berfungsi untuk menyimpan data dan tombol Batal berfungsi untuk membersihkan 

inputan data. Tombol Kembali untuk kembali ke menu data kematian. 

 
Gambar 4. 6 Tampilan Tambah Data Kematian 

 

7. Tampilan Tambah Data Surat Perjalanan Dinas 

Tampilan masukan tambah data kematian yang berisikan tentang penginputan data-data surat perjalanan 

dinas. Tombol Tambah berfungsi untuk menyimpan data dan tombol Batal berfungsi untuk 

membersihkan inputan data. Tombol Kembali untuk kembali ke menu data surat perjalanan dinas. 

 
 

Gambar 4. 7 Tampilan Tambah Data Surat Perjalanan Dinas 



8. Tampilan Tambah Data Pengguna 

Tampilan masukan tambah data pengguna yang berisikan tentang penginputan data-data pengguna. 

Tombol Tambah berfungsi untuk menyimpan data dan tombol Batal berfungsi untuk membersihkan 

inputan data. Tombol Kembali untuk kembali ke menu data pengguna. 

 
Gambar 4. 8 Tampilan Tambah Data Pengguna 

 

9. Tampilan Tambah Data Bidang 

Tampilan masukan tambah data bidang yang berisikan tentang penginputan data-data bidang. Tombol 

Tambah berfungsi untuk menyimpan data dan tombol Batal berfungsi untuk membersihkan inputan data. 

Tombol Kembali untuk kembali ke menu data bidang. 

 
Gambar 4. 9 Tampilan Tambah Data Bidang 

 

10. Tampilan Halaman Utama Admin 

Tampilan berikut ini terdiri dari beberapa menu yang memiliki sub menu. Terdapat menu beranda, menu 

data kependudukan, menu surat masuk, menu surat keluar (surat keterangan, surat pengantar, surat 

kematian, surat perjalanan dinas), menu data pengguna, menu data bidang, menu pengkodean surat dan 

menu laporan. 

 
Gambar 4. 10 Tampilan Halaman Menu Admin 

 

 

 

 

 

 



11. Tampilan Data Penduduk 

Berikut ini tampilan data penduduk yang berisikan data-data penduduk. 

 
Gambar 4. 11 Tampilan Data Penduduk 

 

12. Tampilan Data Surat Masuk 

Berikut ini tampilan data surat masuk yang berisikan datadata surat masuk. 

 
Gambar 4. 12 Tampilan Data Surat Masuk 

 

13. Tampilan Data Surat Keterangan 

Berikut ini tampilan data surat masuk yang berisikan data-data surat keterangan. 

 
Gambar 4. 13 Tampilan Data Surat Keterangan 

 

 

 

 



14. Tampilan Data Surat Pengantar 

Berikut ini tampilan data surat pengantar yang berisikan data-data surat pengantar. 

 
Gambar 4. 14 Tampilan Data Surat Pengantar 

 

15. Tampilan Data Kematian 

Berikut ini tampilan data kematian yang berisikan data-data kematian. 

 
Gambar 4. 15 Tampilan Data Kematian 

 

16. Tampilan Data Surat Perjalanan Dinas 

Berikut ini tampilan data kematian yang berisikan data-data perjalanan dinas. 

 
Gambar 4. 16 Tampilan Data Surat Perjalanan Dinas 

 

 

 

 



17. Tampilan Data Pengguna 

Berikut ini tampilan data pengguna yang berisikan data-data pengguna. 

 
Gambar 4. 17 Tampilan Data Pengguna 

 

18. Tampilan Data Bidang 

Berikut ini tampilan data bidang yang berisikan data-data bidang. 

 
Gambar 4. 18 Tampilan Data Bidang 

 

19. Tampilan Data Pengkodean Surat 

Berikut ini tampilan data pengkodean surat yang berisikan data-data pengkodean surat. 

 
Gambar 4. 19 Pilihan Cetak Model 

 

 

 

 



Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan Data Penduduk 

Berikut ini tampilan laporan data penduduk. 

Gambar 4. 20 Laporan Data Penduduk 

 

2. Laporan Data Jumlah Kepala Keluarga 

Berikut ini tampilan laporan data jumlah kepala keluarga. 

Gambar 4. 21 Laporan Jumlah Kepala Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Laporan Data Kematian 

Berikut ini tampilan laporan data kematian. 

Gambar 4. 22 Laporan Data Kematian 

 

4. Laporan Surat Masuk 

Berikut ini tampilan laporan surat masuk. 

Gambar 4. 23 Laporan Surat Masuk 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Laporan Surat Keluar 

Berikut ini tampilan laporan surat keluar. 

Gambar 4. 24 Laporan Surat Keluar 
 

6. Laporan Perjalanan Dinas 

Berikut ini tampilan laporan perjalanan dinas. 

Gambar 4. 25 Laporan Perjalanan Dinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Rekap Disposisi 

Berikut ini tampilan laporan rekap disposisi. 

Gambar 4. 26 Rekap Disposisi 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Informasi 

Kependudukan Dan Digitalisasisurat Masuk Dan Keluar Berbasis Web Pada Kantor Desa Maluka Baulin 

Kabupaten Tanah Lautmampu mempermudah proses pengelolaan data kependudukan dan digitalisasi surat masuk 

dan surat keluar dan mampu melakukan penyajian informasi laporan data penduduk, laporan kepala keluarga, 

laporan data kematian, laporan surat masuk, laporan surat keluar, laporan perjalanan dinas, rekap surat masuk, dan 

rekap surat disposisi. 

Saran 

Dalam pembuatan aplikasi pada penelitian ini masih memiliki kekurangan pada beberapa fasilitas tertentu 

yang nantinya dapat dilakukan penyempurnaan aplikasi kepada peneliti selanjutnya. Adapun saran dari penulis 

bahwa : 

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan dari aplikasi yang telah dikembangkan dengan 

memberikan tambahan tampilan grafik dibagian menu awal maupun cetak grafiknya untuk 

menampilkan rekap jumlah data keseluruhan baik itu berupa jumlah penduduk, jumlah kepala 

keluarga, jumlah meninggal dunia, jumlah membaca huruf, jumlah data laki-laki dan jumlah data 

perempuan. 

2. Dapat ditambahan cetak laporan KK per keluarga sehingga dapat diketahui jumlah dan detail anggota 

keluarga dari tiap kepala keluarga. 
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