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ABSTRAK 

 

Pendataan prasarana lalu lintas di pemprov kalimantan selatan seperti jalan dan prasarana lalu lintas lain 

seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, paku marka, warning light, cermin tikungan dll yang dilakukan 

oleh dinas perhubungan pemprov kralimantan selatan masih di data menggunakan Microsoft Access dan masih 

bersifat singgle user.  

Melihat permasalahan yang terjadi saya bermaksud membuat sebuah sistem baru yaitu aplikasi berbasis 

web untuk melakukan pendataan prasarana lalu lntas tersebut dan menggunakan bahasa pemograman PHP dan 

untuk databasenya sendiri menggunakan MySql.   

Aplikasi yang saya buat sendiri akan bersifat multi user dan menggunakan jaringan internet untuk 

pemberitahuan perbaikan jalan melalui email gateway, tetapi disini yang dapat melihat data hanya admin dan 

untuk user lain seperti masyarakat dan petugas lapangan hanya bisa melakukan penginputan data tertentu, 

masyarakat disini diberikan akses untuk melakukan penginputan data keluhan agar bisa memberikan aduan atau 

keluhan – keluhan kerusakan jalan yang membuat masyarakat tidak nyaman dalam penggunaan prasarana – 

prasarana lalu lintas tersebut dan untuk petugas lapangan sendiri sebagai user yang menginput data informasi 

seputar lapangan dalam proses perbaikan jalan.  

Kemampuan dari aplikasi prasarana lalu lintas berbasis web ini dapat berjalan dengan baik untuk 

mempermudah bagian lalu lintas dalam melakukan pencarian dan penyimpanan data.  
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ABSTRACT 

 

Data collection on traffic infrastructure in the South Kalimantan Provincial Government such as roads 

and other traffic infrastructure such as traffic signs, road markings, nail markers, warning lights, bend mirrors 

etc. carried out by the South Kalimantan Provincial Government Transportation Service is still being recorded 

using Microsoft Access and still single user. 

Seeing the problems that occur, I intend to create a new system, namely a web-based application to 

collect data on infrastructure and use the PHP programming language and for the database itself using MySql. 

The application that I made myself will be multi-user and use the internet network for road repair 

notifications via email gateway, but here only admin can see data and for other users such as the public and field 

officers can only input certain data, the people here are given access to inputting complaint data in order to 

provide complaints or complaints about road damage that makes the community uncomfortable in using traffic 

infrastructure and for field officers themselves as users who enter information data about the field in the road 

repair process. 

The ability of this web-based traffic infrastructure application can run well to make it easier for the 

traffic to search and store data. 
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PENDAHULUAN  

Di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terdapat bagian-bagian dimana setiap bagian 

menangani bidang yang berbeda-beda. Salah satu bagian yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan 

Selatan adalah bagian Lalu Lintas dan salah satu bagian yang ditangani oleh bagian Lalu Lintas tersebut adalah 

bagian pendataan prasarana lalu lintas Provinsi Kalimantan Selatan seperti jalan dan prasarana-parasarana lain 

seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, paku marka, warning light, cermin tikungan dll. Selama ini 

pendataan data hanya dapat diakses pada satu komputer saja oleh karena itu informasi yang akan disampaikan 

hanya bisa tersebut dilakukan dengan menggunakan MS Access dan masih bersifat single user sehingga diakses 

pada lingkungan sekitar tempat sistem tersebut saja. Oleh karena itu perlu dibangun suatu Aplikasi yang bisa 

menyampaikan informasi petugas bagian lalu lintas dan memudahkan masyarakat umum untuk memberikan 

laporan-laporan tentang kerusakan-kerusakan pada prasarana-prasarana lalu lintas tersebut atau dapat juga 

memberikan keluhan-keluhan atas ketidaknyamanan dalam penggunaan parasarana-prasarana lalu lintas tersebut 

dengan membuat “APLIKASI PRASARANA LALU LINTAS PADA DINAS PERHUBUNGAN PEMPROV 

KALIMANTA SELATAN BERBASIS WEB”. 

 

METODE  

Pada penelitian ini ada beberapa teknik atau metode dalam memperoleh data. Adapun teknik atau metode yang 

dilakukan dalam pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Metode Observasi : Metode ini merupakan metode yang berupa pengamatan kegiatan yang sedang 

berlangsung di kantor Dinas Perhubungan Pemprov Kalimantan Selatan. 

2. Metode Inteview : Metode ini merupakan metode yang berupa wawancara langsung kepada ASN di 

bagian Umum Pegawai (UMPEG) pada kantor Dinas Perhubungan Pemprov Kalimantan Selatan. 

3. Studi Kepustakaan : Metode ini merupakan proses mempelajari penelitian sebelumnya, berasal dari 

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

berkaitan dengan topik yang diangkat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sistem Lama 

Alur sistem yang berjalan pada prasarana lalu lintas di dinas perhubungan pemprov kalimantan selatan  

dapat dilihat pada flowchart dibawah ini :  

 

 
Gambar 1: Flowchart alur lama 

1. Masyarakan memberikan aduan kerusakan jalan.  

2. Staff kantor menerim aduan  

3. Petugas lapangan mencheck kerusakan jalan.  

4. Petugas lapangan memperbaiki jalan.  

5. Staff menerima info sudah di perbaiki/belum.  



 

Usulan Sistem Baru 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama untuk pengolahan data  lalu lintas pada dishub kalsel 

maka dapat diusulkan sistem baru untuk mempermudah dan mempercepat proses pengolahan data prasarana lalu 

lintas agar data lebih efektif dan efisien. Usulan sistem baru dapat dilihat pada flowmap berikut ini :  

 

Gambar 2: Flowmap sistem baru  

Berikut merupakan Use Case Diagram pada Aplikasi prasarana lalu lintas pada dinas perhubungan pemerintahan 

provinsi kalimantan selatan sebagai berikut : 

 
 

Gambar 3: Use Case Diagram 

 

 

 
 



 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Login Admin 

Halaman ini untuk login admin dengan memasukan  username dan password yang sudah di 

tentukan agar bisa masuk ke halaman admin. 

 

Gambar 4: Tampilan Awal Halaman Login 

2. Tampilan Menu Utama Admin 

Halaman ini akan tampil setelah admin melakukan login pada halaman login.  

 

Gambar 5: Tampilan Menu Utama Admin 

3. Tampilan Data Jenis Prasarana  

Halaman data jenis prasarana ini berfung untuk melihat data jenis prasarana yang telah 

diinput oleh admin.   

 

Gambar 6: Halaman Data Jenis Prasarana 



 

4. Tampilan Data Ruas jalan 

Halaman ini untuk data ruas jalan yang telah diinput oleh admin.   

 
Gambar 7: Halaman Data Ruas Jalan 

5. Tampilan Data Prasarana Ruas  

Halaman ini menampilkan data prasarana ruas yang telah di buat  oleh admin sebelumnya.   

 
Gambar 8: Halaman Prasarana Ruas 

6. Tampilan Data Prasarana Simpang 

Halaman ini berfungsi untuk melihat atau menampilkan data prasarana simpang yang telah 

dibuat sebelumnya.  

 

Gambar 9: Halaman Data Prasarana Simpang 



 

7. Tampilan Data Lapangan  

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan/melihat data lapangan yang telah diinput oleh 

petugas lapangan melalui halaman lapangan.  

 

Gambar 10: Halaman Data Lapangan 

8. Tampilan Data Perbaikan  

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data perbaikan yang ada.  

 

Gambar 11: Halaman Data Perbaikan 

9. Tampilan Data Berita  

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan/melihat data berita yang ada.  

 

Gambar 12: Halaman Data Berita 



 

10. Tampilan Data Keluhan  

Halaman ini berfungsi untuk melihat data keluhan yang telah diinput masyarakat melalui 

halaman keluhan.  

 

Gambar 13: Halaman Data Keluhan 

11. Tampilan Data Akses Lapangan  

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data akses lapangan yang ada.  

 

Gambar 14: Halaman Data Akses Lapangan 

12. Tampilan Data Pengguna  

Halaman ini berfungsi untuk melihat data pengguna yang sudah diinput oleh admin.  

 

Gambar 15: Tampilan Data Pengguna 



 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan Jenis Prasarana 

Halaman laporan jenis prasarana ini berfungsi untuk melaporkan data jenis prasarana.   

 

Gambar 16: Laporan Jenis Prasarana 

 
2. Laporan Ruas Jalan 

Halaman laporan ruas jalan ini berfungsi untuk melaporkan data ruas jalan.  

 

Gambar 17: Laporan Ruas Jalan 



 

3. Laporan Prasarana Ruas  

Halaman laporan prasarana ruas ini berfungsi untuk melaporkan data prasarana ruas.  

 

Gambar 18: Laporan Prasarana Ruas 

 

 

 
4. Laporan Simpang  

Halaman laporan simpang ini berfungsi untuk melaporkan data simpang.  

 

Gambar 4. 49 Laporan Simpang 



 

5. Laporan Prasarana Simpang  

Halaman laporan prasarana simpang ini berfungsi untuk melaporkan data prasarana simpang.  

 

Gambar 19: Laporan Prasarana Simpang 

 
6. Laporan Jadwal Perawatan  

Halaman laporan jadwal perawatan ini berfungsi untuk melaporkan data jadwal perawatan.  

 

Gambar 20: Laporan Jadwal Perawatan 



 

7. Laporan Perbaikan  

Halaman laporan perbaikan ini berfungsi untuk melaporkan data perbaikan jalan.  

 

Gambar 21: Laporan Perbaikan 

8. Laporan Lapangan  

Halaman laporan lapangan ini berfungsi untuk melaporkan data lapangan.  

 

Gambar 22: Laporan Lapangan 

 

 

 

 

 



 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

Adapun pengolahan sistem dan pembahasan yang dikemukakan dalam suatu aplikasi prasarana lalu lintas 

pada dinas perhubungan pemprov kalimantan selatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Aplikasi ini mempermudah bagian lalu lintas dalam melakukan penyimpanan data dan pencarian data 

lalu lintas.  

2. Aplikasi dapat memberikan fasilitas kepada masyarakat umum untuk menyampaikan pengaduan 

kerusakan jalan atau ketidaknyamanan dalam penggunaan prasarana lalu lintas pada dinas perhubungan 

pemprov kalimantan selatan. 

3. Aplikasi ini dapat mempermudah administrator dalam melakukan update data prasarana lalu lintas.  

4. Aplikasi ini juga mempermudah petugas dinas dengan adanya fasilitas Email Gateway.  

SARAN  

Untuk meningkatkan kinerja dari aplikasi prasarana lalu lintas pada dinas perhubungan pemprov 

kalimantan selatan memberikan kemudahan kepada Masyarakat dan petugas dinas, Penulis mencoba memberikan 

saran dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan sebagai berikut : 

1. Sistem dapat dikembangkan dengan memperkuat database  

2. Sistem dapat dikembangkan dengan fasilitas error hadnling yang lebih baik.  

3. Pengaduan dapat dikembangkan melalui internet dan juga fasilitas SMS (Short Messege Service). 
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