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ABSTRAK 

 

Pelayanan kepada masyarakat pemerintah Desa Binjai Pirua masih bersifat pembukuan dan tidak 

terkomputerisasi terutama dalam pengolahan data yang masih menggunakan aplikasi pengolahan data umum 

yaitu Microsoft word dan Microsoft excel, selain itu juga masih menggunakan buku besar untuk pengarsipan data 

surat-menyurat. Sehingga terdapat beberapa kendala dalam pengolahan data yang membuat pengerjaannya 

menjadi lambat dan tidak efesien, selain itu untuk penginputan data surat-menyurat harus dengan cara menulis 

atau mencatat kedalam sebuah buku besar untuk media penyimpanan atau sebagai arsip. 

Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan dan Arsip Desa (Persipdes) di Kantor Desa Binjai Pirua 

Berbasis Web ini dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dalam pencatatan data dan pembuatan 

laporan secara efisien dan efektif. Sistem yang dibangun berbasis web dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan menggunakan basis data MySQL serta sistem ini dibuat dengan menggunakan aplikasi 

sublime text. Model alur hidup yang digunakan adalah waterfall, sedang pengujian unit menggunakan black box 

testing. Tujuan pembuatan aplikasi ini dibuat untuk memudahkan pegawai dalam mengelola arsip seperti 

penginputan surat keterangan kematian, surat keterangan menikah, surat keterangan tidak mampu, surat 

keterangan usaha, surat pengantar perbaikan ktp, surat pindah keluar, surat pindah datang, surat jual beli putus, 

surat sporadik, surat disposisi surat masuk, mutasi penduduk, surat masuk dan surat keluar. Sistem Informasi 

Pelayanan Kependudukan dan Arsip memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah Pegawai desa dapat 

menyediakan layanan surat pada masyarakat jauh lebih cepat dibandingkan cara manual dan pengolahan data 

yang lebih efisien dan efektif dapat menunjang kinerja instansi dalam pengolahan pengarsipan surat menyurat 

pada Kantor Desa Binjai Pirua.  
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ABSTRACT 

 

Services to the people of the Binjai Pirua Village Government are still in bookkeeping and have not been 

computerized, especially in data processing, they still use general data processing applications, namely Microsoft 

Word and Microsoft Excel, besides that they also still use ledgers for filing correspondence. data. So that there 

are several obstacles in data processing that make the process slow and inefficient, besides that in inputting 

correspondence data must be written or recorded in a ledger for storage media or as an archive. 

The Web-based Information System for Population and Village Archives Services (Persipdes) at the Binjai 

Pirua Village Office is designed in such a way as to facilitate efficient and effective data recording and reporting. 

The system built is web-based using the PHP programming language and using the MySQL database and this 

system is built using the sublime text application. The life flow model used is a waterfall, while the test unit uses 

black box testing. The purpose of making this application is made to make it easier for employees to manage 

records such as inputting death certificates, marriage certificates, disability certificates, business certificates, 

cover letters for KTP repairs, moving outgoing letters, moving incoming letters, selling and buying violating 

letters, sporadic letters, disposition letters , population movements, incoming and outgoing mail. The Population 

and Archives Service Information System has several advantages including village employees who can provide 

mail services to the community faster than manually and more efficient and effective data processing which can 

support the performance of agencies in processing correspondence filing in Binjai Pirua. Village Office. 
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PENDAHULUAN 

Pemerintahan desa (Kelurahan) bertugas mengatur, mengelola sumber daya dalam pemerintahan di tingkat 

desa dan mempunyai kewajiban untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai bentuk pelayanan 

terhadap masyarakat. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar, cepat dan tepat agar penduduk 

sebagai pelanggan merasa mendapat pelayanan yang memuaskan. 

Penelitian mengambil permasalahan di Desa Binjai Pirua berlokasi di RT 04. Rw 02 Desa Binjai Pirua 

kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kantor Desa Binjai Pirua 

yang terdiri dari 6 (enam) RT. Pemerintah Desa Binjai Pirua, dipimpin oleh seorang Pembakal yang dibantu oleh 

Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan serta Kepala Urusan Keuangan. Adapun Pelaksana 

Teknis adalah Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan dan Kepala Seksi Pemerintahan. Disamping itu 

pemerintah Desa juga bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang ada yakni Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM), Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Rukun Tetangga (RT), dan 

lembaga kemasyarakatan lainnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak desa dalam pelayanan kepada masyarakat 

pemerintah Desa Binjai Pirua masih bersifat pembukuan dan tidak terkomputerisasi terutama dalam pengolahan 

data yang masih menggunakan aplikasi pengolahan data umum yaitu Microsoft word dan Microsoft excel, selain 

itu juga masih menggunakan buku besar untuk pengarsipan data surat-menyurat. Sehingga terdapat beberapa 

kendala dalam pengolahan data yang membuat pengerjaannya menjadi lambat dan tidak efesien, selain itu untuk 

penginputan data surat-menyurat harus dengan cara menulis atau mencatat kedalam sebuah buku besar untuk 

media penyimpanan atau sebagai arsip. Sistem ini perlu dibenahi dengan sistem terkomputerisasi yang lebih 

efisien dan dapat membantu admin dan pegawai desa dalam menampung data-data pada Desa Binjai Pirua dengan 

mudah dan cepat akan di implementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan dan 

Arsip Desa (Persipdes) di Kantor Desa Binjai Pirua Berbasis Web diantaranya adalah Sistem Informasi Arsip 

Surat (Sinau) Berbasis Web Pada Kantor Desa Karangsalam Kecamatan Baturraden (Saifudin, Ade. 2019), 

aplikasi ini memudahkan petugas dalam kegiatan pengarsipan surat masuk, surat keluar dan data arsip. 

Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Di Kecamatan 

Marangkayu Kutai Kartanegara (Yuni, Pakpahan, 2018), dengan adanya sistem ini, dapat mengurangi kesalahan 

pihak kelurahan dalam membuatan surat karena format surat telah diatur oleh system serta membantu dalam 

pengarsipan yang tertata dengan baik. 

Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Data Kependudukan Kelurahan pahlawan Berbasis Web (Ali, Rifai, 

Oktarina. 2016), sistem yang baru pada kelurahan pahlawan yang telah terkomputerisasi. Sistem ini akan 

memudahkan penduduk serta pegawai kelurahan dalam mengolah data kependudukan yakni, data KK, data 

kematian, data pindah, data datang dan menyajikan informasi laporan. 

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka penulis akan menerapkan beberapa hal yang telah 

dilakukan pada penelitian sebelumnya dan tentunya dengan beberapa penyesuaian, dengan harapan dapat 

membantu memecahkan masalah surat menyurat, dengan ini penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul 

“Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan dan Arsip Desa (Persipdes) di Kantor Desa Binjai Pirua Berbasis 

Web”. 

 

METODE 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:  

1. Metode Pengamatan (Observasi) : dengan metode ini bisa langsung mengamati kegiatan yang sedang 

berlangsung di desa Binjai Pirua. 

2. Metode Wawancara (Interview) : dengan metode ini bisa berdialog secara tanya langsung kepada 

pegawai desa Binjai Pirua untuk lebih detail bagaimana proses penginputan data usaha, kematian, tidak 

mampu, nikah, jual beli putus, pindah keluar, pindah datang, pengantar perbaikan KTP, penguasaan 

tanah sporadik, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, pekerjaan, pendidikan, agama, pegawai, 

pengguna, penduduk, surat masuk, dan surat keluar. 

3. Studi Pustaka : ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur-literatur 

dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs-situs di internet, dan bacaan-

bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian.  

4. Studi Dokumentasi 

Cara pengumpulan data berupa bukti-bukti fisik (tulisan maupun gambar). 

Kemudian untuk Metode pengembangan sistem mengacu pada model waterfall atau yang sering disebut 

juga dengan model air terjun. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perangkat lunak yang sistematik dan 

sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan 

pemeliharaan. 

Langkah-langkah dapat dilihat pada gambar dibawah Ini:  



 

 
Gambar 1. Langkah-langkah model waterfall 

1. Requirement Gathering and analysis 

Tahap requirement atau spesifikasi kebutuhan sistem adalah mengumpulkan kebutuhan sistem secara 

lengkap dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pengguna. Yang diperlukan adalah kebutuhan data, 

kebutuhan antarmuka dan kebutuhan fungsional. 

2. Sistem Design 

3. Tahap selanjutnya adalah Design atau rancangan, rancangan dikerjakan setelah kebutuhan selesai 

dikumpulkan secara lengkap. Rancangan terdiri dari rancangan antarmuka masukan sistem dan 

rancangan antarmuka luaran sistem.  

4. Implementation  

5. Selanjutnya tahap implementasi, yaitu rancangan-rancangan berupa form program diterjemahkan ke 

dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Program yang dibangun langsung 

diuji baik secara unit. 

6. Integration and Testing  

7. Seluruh hasil rancangan berupa hasil aplikasi diuji secara keseluruhan (sistem testing) Deployment of 

Sistem  

8. Mengoperasikan program dilingkungannya dan melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian atau 

perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya.  

9. Maintenance  

Proses pemeliharaan sistem yang sudah dibangun. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sistem yang Berjalan 

Analisis sistem merupakan gambaran tentang sistem yang saat ini sedang berjalan. Agar sistem yang 

dirancang dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dilakukan analisis terhadap sistem yang berjalan dan usulan 

sistem baru. 
Flowmap - Sistem yang sedang berjalan
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Gambar 2. Flowmap Analisis Sistem yang Berjalan 

Alur sistem Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan dan Arsip Desa (Persipdes) di Kantor Desa 

Binjai Pirua Berbasis Web yang sedang berjalan saat ini adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat melakukan permohonan pelayanan kependudukan kepada aparat desa dan aparat desa 

menerima permohonan tersebut dan meminta biodata kepada masyarakat setelah itu aparat desa 

membuat surat dan memberikan surat tersebut kepada kepala desa untuk di tanda tangani. 

2. Kepada desa menyerahkan surat tersebut yang sudah di tanda tangani kepada aparat desa untuk di 

simpan dan di serahkan kepada masyarakat. Surat diserahkan ke pada masyarakat kurang lebih 1 

sampai 2 hari.Usulan Sistem Baru 

 



 

Analisis Terhadap Sistem Lama 

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pengarsipan surat masih dilakukan secara manual yaitu 

dengan mencatat surat didalam buku arsip yang setelah itu dibuat laporan menggunakan aplikasi Microsoft 

Word. Selain itu pembuatan laporan arsip hanya tergantung kepada satu individu saja sehingga memperlambat 

proses pembuatan laporan untuk dilaporkan ke atasan. 

Usulan Sistem Baru 

Untuk mempermudah dan mengefisiensikan maka dalam pekerjaan diusulkanlah sebuah sistem baru 

yang mungkin dapat memudahkan tugas dan menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan data arsip surat 

yang ada pada kantor Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara. Pada dasarnya prosedur kerja sistem 

yang diusulkan masih tidak jauh berbeda dengan sistem yang sudah ada, hanya saja sistem ini lebih mudah 

digunakan karena berbasis Web yang bisa diakses secara online dan keamanan data pun terjamin karena tidak 

sembarang orang bisa mengakses datanya. 

Flowmap - Sistem yang sedang berjalan
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Gambar 3. Flowmap Usulan Sistem Baru 

Alur sistem Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan dan Arsip Desa (Persipdes) di Kantor Desa 

Binjai Pirua Berbasis Web usulan sistem baru adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat melakukan permohonan pelayanan kependudukan melalui aplikasi online, system 

menampilkan form pelayanan yang akan dipilih, masyarakat memasukkan data dan system aplikasi 

menerima permohonan. 

2. Aparat desa menerima permohonan pelayanan dari system aplikasi dan mencetak surat dan langsung 

menyerahkan kepada kepala desa untuk di tanda tangani. 

3. Kepala desa menyerahkan surat yang sudah di tanda tangani kepada aparat desa untuk di upload dan 

diarsipkan. System akan memberi informasi kepada masyarakat bahwa surat sudah selesai dan surat 

siap di ambil di kantor desa binjai pirua. 

 

Rancangan Model Sistem 

Use Case Diagram 

Use Case Diagram menggambarkan fungsionalitas yang di harapkan daru sebuah sistem. Suatu use case  

akan menjelaskan interaksi antara user dengan sistem. Selain itu berdasarkan perspektif pengguna sistem dengan 

kata lain. Diagram use case berfungsi untuk mengetahui relasi antara sistem dan pengguna, yang dimulai dari 

pengguna menggunakan sistem. 



 

 
Gambar 4. Use Case Diagram 

Pada Gambar 4, actor yang ada dalam sistem adalah admin dan user. Tugas - tugas dari setiap actor 

berbeda-beda, dan dicantumkan pada use case yang ada. Tetapi, sebelum bisa melakukan tugas tersebut mereka 

harus login kedalam sistem. 

 

Activity Diagram 

1. Activity Diagram Data Surat Masuk 

Gambar activity diagram data surat masuk menjelaskan urutan-urutan proses mengantar surat oleh 

pengirim kepada aparat desa setelah itu surat tersebut diterima, di agenda dan di arsipkan oleh aparat 

desa kemudian kades menerima surat jika tidak sesuai maka kembali ke agenda dan pengajuan surat, 

jika surat sudah sesuai maka Kades akan melakukan disposisi. 

 
Gambar 5. Activity Diagram Data Surat Masuk 

 

2. Activity Diagram Data Surat Keluar 

Gambar activity diagram data surat keluar menjelaskan urutan-urutan proses pembuatan surat keluar 

oleh aparat desa setelah surat dibuat kades menerima surat, jika tidak sesuai maka aparat desa akan 

memperbaiki surat, jika surat sudah sesuai maka kades menantanda tangani surat dan surat di agenda 

dan diarsipkan oleh aparat desa kemudian surat tersebut dikirim. 

 
Gambar 6. Activity Diagram Data Surat Keluar 

Admin

Mengelola Mutasi 

Penduduk

Mengelola Kependudukan

Mengelola Pengguna

Mengelola Surat Masuk

Mengelola Surat Keluar

Mengelola Layanan & 

Persyaratan

Mengelola Penduduk

Pelayanan Surat

Mengelola Kewilayahan

Mengelola Pegawai

Login

Aduan

User



 

3. Activity Diagram Data Pelayanan Surat 

Gambar activity diagram data pelayanan surat menjelaskan urutan-urutan proses masyarakat 

melakukan permohonan pelayanan surat kepada aparat desa, aparat desa meminta biodata kepada 

masyarakat, setelah biodata lengkap maka akan dibuatkan surat oleh aparat desa, jika tidak sesuai maka 

surat akan diperbaiki, dan jika surat sesuai maka akan ditanda tangani oleh kades, kemudian setelah 

selesai maka surat siap diambil oleh masyarakat. 

 
Gambar 7. Activity Diagram Data Pelayanan Surat 

 

Sequence Diagram 

1. Sequence Diagram Login Admin 

Gambar sequence diagram login admin menjelaskan urutan-urutan proses yang dilakukan admin dalam 

melakukan login. Admin memasukkan nama admin dan kata sandi di form login kemudian dalam 

prosesnya nama admin dan kata sandi di cek validasinya, apabila sesuai dengan yang ada pada 

database maka menu utama akan tampil, apabila nama admin atau kata sandi tidak ditemukan maka 

ulangi lagi proses memasukan nama admin dan kata sandi. 

 
Gambar 8. Sequence Diagram Login Admin 

 

2. Sequence  Diagram Data Pelayanan Surat 

Gambar sequence diagram data pelayanan surat menjelaskan urutan-urutan proses yang dilakukan admin 

dan user dalam melakukan penginputan data pelayanan surat dimana sebelum data tersebut disimpan ke 

dalam database, data terlebih dahulu di validasi. 

 
Gambar 9. Sequence Diagram Data Pelayanan Surat 
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3. Sequence  Diagram Data Surat Masuk 

Gambar sequence diagram data surat masuk menjelaskan urutan-urutan proses yang dilakukan admin 

dalam melakukan penginputan data surat masuk dimana sebelum data tersebut disimpan ke dalam 

database, data terlebih dahulu di validasi. 

 
Gambar 10. Sequence Diagram Data Surat Masuk 

 

4. Sequence  Diagram Data Surat Keluar 

Gambar sequence diagram data surat keluar menjelaskan urutan-urutan proses yang dilakukan admin 

dalam melakukan penginputan data surat keluar dimana sebelum data tersebut disimpan ke dalam 

database, data terlebih dahulu di validasi. 

 
Gambar 11. Sequence Diagram Data Surat Keluar 

 

Class Diagram 

 
Gambar 12. Class Diagram 

 

agama

id_agama : varchar

agama_nama : varchar

Insert()

updated()

deleted()

desa

id_desa : varchar

id_kecamatan : varchar

kd_desa : varchar

desa_nama : varchar

desa_status : enum

Insert()

updated()

deleted()

kabupaten

id_kabupaten : varchar

id_provinsi : varchar

kd_kabupaten : varchar

kabupaten_nama : varchar

kabupaten_status : enum

Insert()

updated()

deleted()

provinsi 

id_provinsi : varchar

kd_provinsi : varchar

kd_kecamatan : varchar

provinsi_nama : varchar

Insert()

updated()

deleted()

pegawai

id_pegawai : varchar

pegawai_nik : varchar

pegawai_nama : varchar

pegawai_email : varchar

pegawai_jabatan : varchar

pegawai_tempat_lahir : varchar

pegawai_tanggal_lahir : date

pegawai_alamat : varchar

pegawai_foto : varchar

pegawai_ttd : enum

pegawai_jk : enum

pegawai_hp : varchar

Insert()

updated()

deleted()

pendidikan

id_pendidikan : varchar

pendidikan_nama : varchar

Insert()

updated()

deleted()

penduduk

id_penduduk : varchar

id_pengguna : varchar

id_agama : varchar

id_pendidikan : varchar

id_pekerjaan : varchar

id_desa : varchar

penduduk_kk : varchar

penduduk_nik : varchar

penduduk_nama : varchar

penduduk_jk : enum

penduduk_tempat_lahir : varchar

penduduk_tanggal_lahir : date

penduduk_goldar : varchar

penduduk_status_kawin : varchar

penduduk_shdk : varchar

penduduk_kewarganegaraan : varchar

penduduk_paspor : varchar

penduduk_kitas : varchar

penduduk_ayah : varchar

penduduk_ibu : varchar

masa_ktp : date

penduduk_rt : varchar

penduduk_rw : varchar

penduduk_alamat : varchar

penduduk_desa : date

Insert()

updated()

deleted()

surat_masuk _disposisi 

id_surat_masuk _disposisi : varchar

id_pegawai : varchar

id_surat_masuk : varchar

surat_masuk_disposisi_catatan: varchar

surat_masuk_disposisi_tanggal : date

Insert()

updated()

deleted()

surat_masuk 

id_surat_masuk : varchar

id_pengguna : varchar

surat_masuk_nomor_agenda : varchar

surat_masuk_nomor : varchar

surat_masuk_pengirim : varchar

surat_masuk_perihal : varchar

surat_masuk_keterangan : text

surat_masuk_file : varchar

surat_masuk_tanggal : date

surat_masuk_sifat: varchar

Insert()

updated()

deleted()

surat_pelayanan

id_surat_pelayanan : varchar

id_surat_jenis : varchar

id_penduduk : varchar

id_pengguna : varchar

surat_pelayanan_nomor_agenda : varchar

surat_pelayanan_keperluan : varchar

surat_pelayanan_tanggal : date

surat_pelayanan_file : varchar

surat_pelayanan_upload : varchar

surat_pelayanan_data_saved : text

Insert()

updated()

deleted()

penduduk_mutasi

id_penduduk_mutasi : varchar

penduduk_nik : varchar

penduduk_mutasi_jenis : enum

penduduk_mutasi_keterangan : varchar

penduduk_mutasi_detail : varchar

penduduk_mutasi_tanggal : date

Insert()

updated()

deleted()

pengguna 

id_pengguna : varchar

pengguna_email : varchar

pengguna_username : varchar

pengguna_password : varchar

pengguna_nama : varchar

pengguna_level : enum

pengguna_foto : varchar

pengguna_reset _token : 

varchar

pengguna_hp : varchar

active : enum

Insert()

updated()

deleted()

surat_jenis 

id_surat_jenis : varchar

kd_surat_jenis : varchar

surat_jenis_nama : varchar

surat_jenis_deskripsi : text

surat_jenis_publik : enum

Insert()

updated()

deleted()

surat_jenis_syarat 

id_surat_jenis_syarat : varchar

id_surat_jenis : varchar

surat_jenis_syarat : text

surat_jenis_syarat_jumlah : int

surat_jenis_syarat_satuan: varchar

Insert()

updated()

deleted()

surat_keluar 

id_surat_keluar : varchar

id_pengguna : varchar

surat_keluar_nomor_agenda : varchar

surat_keluar_nomor : varchar

surat_keluar_tujuan : varchar

surat_keluar_perihal : varchar

surat_keluar_keterangan : text

surat_keluar_file : varchar

surat_keluar_tanggal : date

surat_keluar_sifat: varchar

Insert()

updated()

deleted()

aduan 

id_aduan : varchar

aduan_judul : varchar

aduan_pelapor : varchar

aduan_keterangan : text

aduan_hp : varchar

Insert()

updated()

deleted()

pekerjaan

id_pekerjaan : varchar

pekerjaan_nama : varchar

Insert()

updated()

deleted()

kecamatan

id_kecamatan : varchar

id_kabupaten : varchar

kd_kecamatan : varchar

kecamatan_nama : varchar

Insert()

updated()

deleted()



 

Tampilan Halaman Admin 

1. Tampilan Form Login 

Form Login adalah untuk masuk ke menu utama pada aplikasi yang membedakan aplikasi buat admin 

dan pengguna. Login saat diperlukan karena ini adalah salah satu sistem keamanan. 

 
Gambar 13 Rancangan Form Login 

 

2. Tampilan Beranda 

Menu Beranda ini ialah tampil menu utama/Home yang terdapat sub-sub menu program untuk 

kehalaman yang sesuai yang admin inginkan. 

 
Gambar 14. Tampilan Beranda 

 

3. Tampilan Website 

Pada Halaman website ini user dapat melihat info-info atau informasi yang ada di kantor desa binjai 

pirua. 

 
Gambar 15. Tampilan Website 

 

4. Tampilan Data Persyaratan Keterangan Usaha 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data persyaratan keterangan usaha. 

Terdapat 5 (lima) tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 16. Tampilan Data Persyaratan Keterangan Usaha 

 



 

5. Tampilan Form Persyaratan Keterangan Usaha 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data persyaratan keterangan usaha. 

Terdapat 2 (dua) tombol fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 17. Tampilan Form Persyaratan Keterangan Usaha 

 
6. Tampilan Data Persyaratan Keterangan Kematian 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data persyaratan keterangan 

kematian. Terdapat 5 (lima) tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 18. Tampilan Data Persyaratan Keterangan Kematian 

 

7. Tampilan Form Persyaratan Keterangan Kematian 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data persyaratan keterangan kematian. 

Terdapat 2 (dua) tombol fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 19. Tampilan Form Persyaratan Keterangan Kematian 

 

8. Tampilan Data Persyaratan Keterangan Tidak Mampu 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data persyaratan keterangan tidak 

mampu. Terdapat 5 (lima) tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 20. Tampilan Data Persyaratan Keterangan Tidak Mampu 



 

 

9. Tampilan Form Persyaratan Keterangan Tidak Mampu 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data persyaratan keterangan tidak 

mampu. Terdapat 2 (dua) tombol fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 21. Tampilan Form Persyaratan Keterangan Tidak Mampu 

 

10. Tampilan Data Persyaratan Keterangan Nikah 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data persyaratan keterangan nikah. 

Terdapat 5 (lima) tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 22. Tampilan Data Persyaratan Keterangan Nikah 

 

11. Tampilan Form Persyaratan Keterangan Nikah 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data persyaratan keterangan nikah. 

Terdapat 2 (dua) tombol fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 23. Tampilan Form Persyaratan Keterangan Nikah 

 

12. Tampilan Data Persyaratan Pernyataan Jual Beli Putus 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data persyaratan pernyataan jual 

beli putus. Terdapat 5 (lima) tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 24. Tampilan Data Persyaratan Pernyataan Jual Beli Putus 



 

 

13. Tampilan Form Persyaratan Pernyataan Jual Beli Putus 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data persyaratan pernyataan jual beli 

putus. Terdapat 2 (dua) tombol fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 25. Tampilan Form Persyaratan Pernyataan Jual Beli Putus 

 

14. Tampilan Data Persyaratan Pindah Keluar 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data persyaratan pindah keluar. 

Terdapat 5 (lima) tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 26. Tampilan Data Persyaratan Pindah Keluar 

 

15. Tampilan Form Persyaratan Pindah Keluar 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data persyaratan pindah keluar. 

Terdapat 2 (dua) tombol fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 27. Tampilan Form Persyaratan Pindah Keluar 

 

16. Tampilan Data Persyaratan Pindah Datang 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data persyaratan pindah datang. 

Terdapat 5 (lima) tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 28. Tampilan Data Persyaratan Pindah Datang 



 

 

17. Tampilan Form Persyaratan Pindah Datang 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data persyaratan pindah datang. 

Terdapat 2 (dua) tombol fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 29. Tampilan Form Persyaratan Pindah Datang 

 

18. Tampilan Data Persyaratan Penguasaan Tanah Sporadik 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data persyaratan penguasaan tanah 

sporadik. Terdapat 5 (lima) tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 30. Tampilan Data Persyaratan Penguasaan Tanah Sporadik 

 

19. Tampilan Form Persyaratan Penguasaan Tanah Sporadik 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data persyaratan penguasaan tanah 

sporadik. Terdapat 2 (dua) tombol fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 31. Tampilan Form Persyaratan Penguasaan Tanah Sporadik 

 

20. Tampilan Data Provinsi 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data provinsi. Terdapat 5 (lima) 

tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 32. Tampilan Data Provinsi 



 

 

21. Tampilan Form Provinsi 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data provinsi. Terdapat 2 (dua) tombol 

fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 33. Tampilan Form Provinsi 

 

22. Tampilan Data Kabupaten 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data kabupaten. Terdapat 5 (lima) 

tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 34. Tampilan Data Kabupaten 

 

23. Tampilan Form Kabupaten 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data kabupaten. Terdapat 2 (dua) 

tombol fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 35. Tampilan Form Kabupaten 

 

24. Tampilan Data Kecamatan 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data kecamatan. Terdapat 5 (lima) 

tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 36. Tampilan Data Kecamatan 



 

 

25. Tampilan Form Kecamatan 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data kecamatan. Terdapat 2 (dua) 

tombol fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 37. Tampilan Form Kecamatan 

 

26. Tampilan Data Desa 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data desa. Terdapat 5 (lima) tombol 

fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 38. Tampilan Data Desa 

 

27. Tampilan Form Desa 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data desa. Terdapat 2 (dua) tombol 

fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 39. Tampilan Form Desa 

 

28. Tampilan Data Pekerjaan 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data pekerjaan. Terdapat 5 (lima) 

tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 40. Tampilan Data Pekerjaan 



 

 

29. Tampilan Form Pekerjaan 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data pekerjaan. Terdapat 2 (dua) tombol 

fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 41. Tampilan Form Pekerjaan 

 

30. Tampilan Data Pendidikan  

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data pendidikan. Terdapat 5 (lima) 

tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 42. Tampilan Data Pendidikan 

 

31. Tampilan Form Pendidikan 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data pendidikan. Terdapat 2 (dua) 

tombol fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 43. Tampilan Form Pendidikan 

 

32. Tampilan Data Agama 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data agama. Terdapat 5 (lima) 

tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 44. Tampilan Data Agama 

 



 

33. Tampilan Form Agama 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data agama. Terdapat 2 (dua) tombol 

fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 45. Tampilan Form Agama 

 

34. Tampilan Data Pegawai 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data pegawai. Terdapat 5 (lima) 

tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 

 
Gambar 46. Tampilan Data Pegawai 

 

35. Tampilan Form Pegawai 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data pegawai. Terdapat 2 (dua) tombol 

fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 47. Tampilan Form Pegawai 

 

36. Tampilan Data Pengguna 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data pengguna. Terdapat 5 (lima) 

tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 48. Tampilan Data Pengguna 



 

37. Tampilan Form Pengguna 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data pengguna. Terdapat 2 (dua) tombol 

fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 49. Tampilan Form Pengguna 

 

38. Tampilan Data Penduduk 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data penduduk. Terdapat 5 (lima) 

tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 50. Tampilan Data Penduduk 

 

39. Tampilan Data Surat Masuk 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data surat masuk. Terdapat 5 (lima) 

tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 51. Tampilan Data Surat Masuk 

 

40. Tampilan Form Surat Masuk 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data surat masuk. Terdapat 2 (dua) 

tombol fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 52.Tampilan Form Surat Masuk 



 

41. Tampilan Data Surat Keluar 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data surat keluar. Terdapat 5 (lima) 

tombol fungsi yaitu : tambah, refresh, detail, edit dan hapus. 

 
Gambar 53. Tampilan Data Surat Keluar 

 

42. Tampilan Form Surat Keluar 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data surat keluar. Terdapat 2 (dua) 

tombol fungsi yaitu : tutup dan simpan. 

 
Gambar 54. Tampilan Form Surat Keluar 

 

43. Tampilan Form Pelayanan Keterangan Usaha  

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data pelayanan keterangan usaha. 

Terdapat 1 (satu) tombol fungsi yaitu : buat surat. 

 
Gambar 55. Tampilan Form Pelayanan Keterangan Usaha 

 

44. Tampilan Form Pelayanan Keterangan Kematian 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data pelayanan keterangan kematian. 

Terdapat 1 (satu) tombol fungsi yaitu : buat surat. 

 
Gambar 56. Tampilan Form Pelayanan Keterangan Kematian 



 

 
Gambar 57. Tampilan Form Pelayanan Keterangan Kematian 

 

45. Tampilan Form Pelayanan Keterangan Tidak Mampu 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data keterangan tidak mampu. Terdapat 

1 (satu) tombol fungsi yaitu : buat surat. 

 
Gambar 58. Tampilan Form Pelayanan Keterangan Tidak Mampu 

 

46. Tampilan Form Pelayanan Keterangan Nikah 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data keterangan nikah. Terdapat 1 (satu) 

tombol fungsi yaitu : buat surat. 

 
Gambar 59. Tampilan Form Pelayanan Keterangan Nikah 

 

47. Tampilan Form Pelayanan Pernyataan Jual Beli Putus 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data pelayanan pernyataan jual beli 

putus. Terdapat 1 (satu) tombol fungsi yaitu : buat surat. 

 
Gambar 60. Tampilan Form Pelayanan Pernyataan Jual Beli Putus 

 



 

 
Gambar 61. Tampilan Form Pelayanan Pernyataan Jual Beli Putus 

 

48. Tampilan Form Pelayanan Pindah Keluar 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data pindah keluar. Terdapat 1 (satu) 

tombol fungsi yaitu : buat surat. 

 
Gambar 62. Tampilan Form Pelayanan Pindah Keluar 

 

 
Gambar 63. Tampilan Form Pelayanan Pindah Keluar 

 

49. Tampilan Form Pelayanan Pindah Datang 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data pindah datang. Terdapat 1 (satu) 

tombol fungsi yaitu : buat surat. 

 
Gambar 64. Tampilan Form Pelayanan Pindah Datang 

 



 

 
Gambar 65. Tampilan Form Pelayanan Pindah Datang 

 

50. Tampilan Form Pelayanan Perbaikan KTP 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data perbaikan ktp. Terdapat 1 (satu) 

tombol fungsi yaitu : buat surat. 

 
Gambar 66. Tampilan Form Pelayanan Perbaikan KTP 

 

51. Tampilan Form Pelayanan Penguasaan Tanah Sporadik 

Pada form ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data penguasaan tanah sporadik. 

Terdapat 1 (satu) tombol fungsi yaitu : buat surat. 

 
Gambar 67. Tampilan Form Pelayanan Penguasaan Tanah Sporadik 

 

 
Gambar 68. Tampilan Form Pelayanan Penguasaan Tanah Sporadik 

 



 

52. Tampilan Data Aduan 

Pada Halaman ini admin dapat mengelola data yang digunakan untuk data aduan. Terdapat 3 (tiga) 

tombol fungsi yaitu : refresh, detail, dan hapus. 

 
Gambar 69. Tampilan Data Aduan 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Tampilan aplikasi yaitu hasil dari sistem yang dibuat berupa warna dan tata letak fungsi dari sistem yang 

menjelaskan tentang hasil dari sebuat proses yang akan dicetak pada Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan 

dan Arsip Desa (Persipdes) di Kantor Desa Binjai Pirua Berbasis Web sehingga ada ke sesuaian antara yang 

telah dibangun dengan rancangan awal. 

1. Tampilan Laporan Surat Keterangan Usaha 

Menampilkan informasi laporan yang dihasilkan yaitu laporan surat keterangan usaha yang sudah 

dicetak. 

 
Gambar 70. Tampilan Laporan Surat Keterangan Usaha 

 

2. Tampilan Laporan Surat Keterangan Tidak Mampu 

Menampilkan informasi laporan yang dihasilkan yaitu laporan surat keterangan tidak mampu yang sudah 

dicetak. 

 
Gambar 71. Tampilan Laporan Surat Keterangan Tidak Mampu 

 



 

3. Tampilan Laporan Surat Keterangan Menikah 

Menampilkan informasi laporan yang dihasilkan yaitu laporan surat keterangan menikah yang sudah 

dicetak. 

 
Gambar 72. Tampilan Laporan Surat Keterangan Menikah 

 

4. Tampilan Laporan Surat Keterangan Meninggal 

Menampilkan informasi laporan yang dihasilkan yaitu laporan surat keterangan meninggal yang sudah 

dicetak. 

 
Gambar 73. Tampilan Laporan Surat Keterangan Meninggal 

 

5. Tampilan Laporan Jual Beli Putus 

Menampilkan informasi laporan yang dihasilkan yaitu laporan Jual Beli Putus yang sudah dicetak. 

 
Gambar 74. Tampilan Laporan Jual Beli Putus 



 

 
Gambar 75. Tampilan Laporan Jual Beli Putus 

 

6. Tampilan Laporan Surat Pengantar Pindah Keluar 

Menampilkan informasi laporan yang dihasilkan yaitu laporan surat pengantar pindah keluar yang sudah 

dicetak. 

 
Gambar 76. Tampilan Laporan Surat Pengantar Pindah Keluar 

 

7. Tampilan Laporan Surat Pengantar Pindah Datang 

Menampilkan informasi laporan yang dihasilkan yaitu laporan surat pengantar pindah datang yang 

sudah dicetak. 

 
Gambar 77. Tampilan Laporan Surat Pengantar Pindah Datang 

 

 

 

 



 

8. Tampilan Laporan Surat Pengantar Perbaikan KTP 

Menampilkan informasi laporan yang dihasilkan yaitu laporan surat pengantar perbaikan ktp yang sudah 

dicetak. 

 
Gambar 78. Tampilan Laporan Surat Pengantar Perbaikan KTP 

 

9. Tampilan Laporan Sporadik 

Menampilkan informasi laporan yang dihasilkan yaitu laporan sporadik yang sudah dicetak. 

 
Gambar 79. Tampilan Laporan Sporadik 

 

 
Gambar 80. Tampilan Laporan Sporadik 

 

 

 

 

 



 

10. Tampilan Laporan Rekapitulasi Surat Masuk 

Menampilkan informasi laporan yang dihasilkan yaitu laporan rekapitulasi surat masuk yang sudah 

dicetak. 

 
Gambar 81. Tampilan Laporan Rekapitulasi Surat Masuk 

 

11. Tampilan Laporan Rekapitulasi Surat Keluar 

Menampilkan informasi laporan yang dihasilkan yaitu laporan rekapitulasi surat keluar yang sudah 

dicetak. 

 
Gambar 82. Tampilan Laporan Rekapitulasi Surat Keluar 

 

12. Tampilan Laporan Disposisi Surat Masuk 

Menampilkan informasi laporan yang dihasilkan yaitu laporan disposisi surat masuk yang sudah dicetak. 

 
Gambar 83. Tampilan Laporan Disposisi Surat Masuk 

 

 



 

13. Tampilan Laporan Mutasi Penduduk 

Menampilkan informasi laporan yang dihasilkan yaitu laporan mutasi penduduk yang sudah dicetak. 

 
Gambar 84. Tampilan Laporan Mutasi Penduduk 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 
Kesimpulan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan 

dan Arsip Desa (Persipdes) di Kantor Desa Binjai Pirua Berbasis Web adalah Aplikasi ini mampu memudahkan 

warga dalam proses permohonan persyaratan mengenai pelayanan kependudukan kapanpun, di manapun, dan 

dengan media apapun (asal terhubung dengan jaringan internet). Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan pegawai 

dalam menyusun laporan pelayanan kependudukan sehingga pegawai tidak perlu lagi mencatat data secara manual 

dan mencegah kesalahan dalam penyusunan laporan. Pengolahan data yang lebih efisien dan efektif dapat 

menunjang kinerja instansi dalam pengolahan data dan pengarsipan surat pada Kantor Desa Binjai Pirua. 

Saran 

Dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik secara penulisan maupun dari segi 

pembuatan sehingga diharapkan dengan adanya saran ini dapat dikembangkan lagi dalam Sistem Informasi 

Pelayanan Kependudukan dan Arsip Desa (Persipdes) di Kantor Desa Binjai Pirua Berbasis Web untuk 

kedepannya. Adapun saran yang diberikan agar sistem yang dibangun dapat lebih baik lagi adalah dapat diberikan 

tambahan fitur Backup maupun Restore Basis data, hal ini bertujuan untuk menyediakan cadangan data jika nanti 

terjadi kesalahan pada Aplikasi atau pada Server. Aplikasi ini bisa dikembangkan menjadi berbasis Android. 
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