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ABSTRAK 

 

Proses pendataan penduduk dan administrasi keuangan, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran  

pada sistem yang sedang berjalan sekarang sudah bersifat komputerisasi, akan tetapi pendataan penduduk dan 

administrasi masih menggunakan excel dan manual. Sehingga pendataan administrasi penduduk, keuangan dan 

pendapatan serta pengeluaran yang ada di kantor desa manuntung masihlah belum akurat dan efisien. Karena 

setiap prosesadministrasi penduduk kantor desa manuntung memakan waktu yang lama sehingga data-data 

penduduk menjadi menumpuk, kadang dalam penginputan data penduduk menjadi salah-salah. Akibatnya proses 

administrasi penduduk menjadi terlambat dan tertunda dalam proses penyelesaian administrasinya.  

 Berdasarkan permasalahan yang ada di kantor desa manuntung, ditemukan kelemahan yang 

menimbulkan masalah serta menghambat proses pendataan penduduk dan administrasi keuangan, sumber-sumber 

pendapatan dan pengeluaran pada kantor desa manuntung. Oleh karena itu dengan desain yang akan di gambarkan 

dalam bentuk diagram kontek, data flow diagram dan kamus data. Pembuatan Aplikasi pendataan penduduk dan 

administrasi keuangan, sumber-sumber penpadatan dan pengeluaran ini menggunakan bahasa pemprograman 

PHP  dan database MySQL. 

 Dapat mempercepat dan mempermudah dalam proses pendataan penduduk, administrasi keuangan, 

sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pada kontor desa manuntung. Dapat memberikan proses pendataan 

penduduk dan administrasi pada masyarakat desa manuntung lebih efesien dan akurat dengan adanya aplikasi ini 

untuk membantu petugas dalam melakukan pendataan penduduk dan administrasinya. 

 

Kata Kunci : Aplikasi; pendataan; penduduk; administrasi; keuangan; pendapatan pengeluaran;  MySQL; PHP 

 

 

ABSTRACT 

 

The process of population data collection and financial administration, sources of income and 

expenditure in the current system is already computerized, but population and administrative data collection still 

uses excel and manual. So that the data collection on population administration, finance and income and expenses 

at the Manuntung village office is still not accurate and efficient. Because every administrative process for the 

residents of the Manuntung village office takes a long time so that population data becomes piled up, sometimes 

people enter data incorrectly. As a result, the population administration process is delayed and delayed in the 

administrative settlement process. 

Based on the problems at the Manuntung village office, weaknesses were found that caused problems 

and hindered the process of population data collection and financial administration, sources of income and 

expenses at the Manuntung village office. Therefore, the design will be described in the form of context diagrams, 

data flow diagrams and data dictionaries. Making applications for population data and financial administration, 

sources of income and expenditure using the PHP programming language and MySQL database. 

Can speed up and simplify the process of population data collection, financial administration, sources of 

income and expenses at the Manuntung village office. Can provide the process of population data collection and 

administration of the Manuntung village community more efficiently and accurately with this application to assist 

officers in carrying out population data collection and administration. 
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PENDAHULUAN 

Kantor Kepala Desa merupakan instansi pemerintah yang paling bawah yang melakukan pendataan 

penduduk terutama dalam proses pengolalahan pendataan Masyarakat tidak mampu, Pendataan jumlah penduduk, 

Jumlah RT, Pendataan Administrasi keuangan dan pendapatan serta pengeluaran desa manuntung,pembuatan 

Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Pengantar Nikah, Surat Keterangan Domisili, Kartu Keluarga (KK), Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Surat Kelahiran, Surat Kematian, Surat Keterangan Pendatang, inventaris barang baik 

itu sekali pakai, baik dan rusak, dan Surat Keterangan Pindah. Untuk dapat meningkatkan pendataan penduduk 

beserta laporannya kepada instansi yang lebih tinggi yaitu Kecamatan, maka diperlukan langkah-langkah 

pengembangan sistem pendataan.  

 Pengembangan teknologi informasi ini yang akan membantu pendataan penduduk disuatu desa terutama 

pada proses pendataan penduduk dan administrasi keuangan, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaranpada 

desa manuntung agar dapat mempermudah proses pendataan dan administrasi penduduk dan juga memudahkan 

petugas dalam pengerjaannya serta ketelitian yang lebih tinggi. Sehingga dalam waktu yang singkat pembuatan 

laporan pendataan, administrasi penduduk tersebut dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi dan 

dapat memberikan laporan akurat dan efisien.  

 Pendataan pendudukan adalah hal yang harus ditingkatkan secara efektif dan efisien, begitu juga dalam 

pendataan  dan administrasi penduduk yang ada pada kantor desa manuntung di kecamatan dadahup kabupaten 

kapuas agar dapat dioptimalkan. Pelayanan  dalam pendataan atau administrasi penduduk yang diberikan oleh 

kantor desa manuntung untuk masyarakat terdiri dari pendataan penduduk, administrasi, pendapatan, pengeluaran  

dan inventasi barang pada kantor desa manuntung. 

 Berdasarkan penelitian tentang cara kerja di instansi tersebut, sistem yang sudah berjalan pada instansi 

tersebut masih bersifat manual sehingga terdapat beberapa kendala sebagai berikut :  

Proses pendataan penduduk dan administrasi keuangan, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran  pada sistem 

yang sedang berjalan sekarang sudah bersifat komputerisasi, akan tetapi pendataan penduduk dan administrasi 

masih menggunakan MS.excel dan manual. Sehingga pendataan administrasi penduduk, keuangan dan 

pendapatan serta pengeluaran yang ada di kantor desa manuntung masihlah belum akurat dan efisien. Karena 

setiap proses administrasi penduduk kantor desa manuntung memakan waktu yang lama sehingga data-data 

penduduk menjadi menumpuk, kadang dalam penginputan data penduduk menjadi salah-salah. Akibatnya proses 

administrasi penduduk menjadi terlambat dan tertunda dalam proses penyelesaian administrasinya. 

Berdasarkan gambaran dari permasalahan penelitian diatas yaitu merancang sistem informasi dalam penelitian 

yang berjudul “ APLIKASI PENDATAAN PENDUDUK DAN ADMINISTRASI KEUANGAN, SUMBER-

SUMBER PENDAPATAN DANPENGELUARAN PADA KANTOR DESA MANUNTUNG”. 

 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Studi Pustaka  

Peneliti melakukan pengumpulan data dari buku-buku yang mempelajari tentang pendataan penduduk, 

administrasi keuangan, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, internet serta tulisan lain yang 

mendukung dan berkaitan dalam topik penelitian ini. 

2. Studi Lapangan 

a. Observasi  

Pengumpulan data serta informasi dengan cara melakukan peninjauan dan pengamatan langsung 

pada kegiatan-kegiatan yang berlangsung di instansi bersangkutan di kantor desa manuntung 

b. Wawancara  

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan instansi atau organisasi 

bersangkutan yang benar-benar ahli dibidangnya dan mengerti prosedur desa manuntung serta 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara ini 

dilakukan pada kepala desa dan aparat desa manuntung 

3. Studi Literatur Sejenis 

Dalam tahapan ini penulis melakukan analisa perbandingan dari penelitian sejenis sebelumnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sisitem Yang Berjalan 

Merupakan gambaran tentang bagaimana  sistem yang sedang berjalan di kantor desa manuntung 

sebelum dibuatnya sistem, saat ini sistem yang digunakan masih menggunakan microsoft word, excel dan manual 

secara tertulis dalam pembuatan surat-menyurat atau administrasi, dan  pembayaran pajak pada warga desa 

manuntung, tentunya ini tidak mempermudah bagian petugas pada warga desa manuntung untuk pendataan 

administrasi keuangan, surat-menyurat, menghitung sumber-sumber pendapatan dan pengeluran desa, serta 

pendataan warga pada desa menuntung, sehingga memakan lebih banyak waktu dan kapasitas ruang penyimpanan 

dikarenakan setiap administrasi keuangan, pendataan warga, pembayaran pajak, menghitung sumber-sumber 



 

 

pendapatan dan pengeluran memakan beberapa file excel, kertas dan word serta mempersulit petugas dan warga 

untuk melakukan pengurusan administrasi karena harus menunggu lama dalam proses pembuatan dari petugas 

desa manuntung. 

Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem yang  baru agar dapat lebih efektif dan efisien untuk 

warga dan petugas desa manuntung. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah dan mempercepat pekerjaan 

petugas untuk proses administrasi desa baik itu perhitungan keuangan, sumber-sumber pendapatan dan 

pengeluaran, pendataan warga, dan meningkatkan pelayanan terhadap warga. Sehingga warga tidak perlu lagi 

menunggu lama proses administrasi ke kantor desa untuk mengajukan permohonan. 

 

Use Case Diagram 

 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Sistem 

Pada Use Case Diagram sistem diatas menggambarkan bahwa si aktor yang berhubungan langsung 

dengan sistem adalah petugas desa sebagai adminnya. Admin memulai pekerjaannya ketika melakukan login 

terlebih dahulu pada sistem, setelah login kemudian memilih berbagai proses menu pada master data yang ada 

pada sistem, seperti pendataan penduduk, pendataan pegawai, pendataan kegiatan, pendataan pajak, pendataan, 

inventaris, pendataan administrasi desa. 

Activity Diagram 

 
Gambar 3. 2 Activity Diagram Login 

Pada gambar activity diagram login diatas admin(petugas desa) melakukan login pada sistem dengan 

memasukan username dan password, sistem akan mengecek username dan password apakah sudah benar atau 

tidak, jika benar maka akan menampilkan sebuah pesan validasi pada sistem untuk menuju ke menu utama, jika 

salaha maka akan kembali lagi pada form login untuk mengisi username dan passwordnya lagi. 

 



 

 

 
Gambar 3. 3 Activity Diagram PendaftaranData Penduduk 

 Pada Gambar diagram activity diatas, dimana petugas desa sebagai admin melakukan penginputan data 

penduduk, apabila berkas yang diajukan untuk permohonan pendaftaran itu sudah lengkap maka akan diproses 

penginputan dengan memilih menu pada master data kependudukan oleh petugas desa, jika tidak lengkap maka 

penduduk tidak dapat melakukan pendataan kependuduk pada desa manuntung. 

 
Gambar 3. 4 Activity Diagram Penduduk 

Diagram diatas penduduk mengajukan permohonan pendaftaran pendataan penduduk dengan membawa 

berkas-berkas persyatan yang diberikan oleh petugas desa, kemudian berkas tersebut di cek oleh petugas desa, 

apabila berkas tersebut sudah lengkap maka akan diproses oleh petugas desa untuk melanjutkan ketahap 

penginputan data penduduk, apabila berkas tersebut tidak lengkap maka permohonan pendaftaran data 

kependudukan tidak akan dilakukan dan berkas dikembalikan lagi kepada warga oleh petugas desa. 

 
Gambar 3. 5 Activity Diagram Pegawai 

Diagram diatas menjelaskan tentang pegawai baru yang baru masuk kerja, admin(petugas desa) 

melakukan login kesistem kemudian memilih menu pada master data pegawai  dengan menginputkan beberapa 

data, setelah data sudah terisi semua maka petugas desa tinggal melakukan simpan pada sistem.  



 

 

 
Gambar 3. 6 Activity Diagram Kegiatan 

Pada diagram diatas menjelaskan admin(petugas desa) melakukan login pada sistem dan memilih menu  

data kegiatan di sistem untuk menginputkan kegiatan pada kantor desa manuntung, apabila penginputan data ada 

yang kosong maka tidak dapat dinputkan atau kembali lagi pada form penginputan kegiatan, jika penginputan 

sudah benar maka penginputan data akan berhasil disimpan dan ditampilkan lagi disistem. 

 
Gambar 3. 7 Activity Diagram Pajak 

 
Gambar 3. 8 Activity Diagram Inventaris 

Diagram ini Petugas desa melakukan pendataan barang-barang inventaris desa yang masih baik, rusak, 

dan sekali pakai. Petugas desa masuk pada sistem dan menginputkan data-data barang inventaris desa, jika data 

sudah terisi dengan maka petugas desa tinggal menyimpan data ke sistem, jika tidak maka kembali lagi ke form 

inputan data inventaris desa. 



 

 

 
Gambar 3. 9 Activity Diagram Administrasi Desa 

Diagram ini adalah gambaran sistem pada data admnistrasi kantor desa manuntung, dimana petugas desa 

melakukan login kesistem dan memilih menu administrasi desa dan membuat input data administrasi desa dan 

mencetak hasil nya. 

Sequence Diagram 

Merupakan gambaran dari sistem Aplikasi pendataan penduduk dan administrasi keuangan, sumber-

sumber pendapatan dan pengeluaran pada kantor desa manuntung adalah sebagai berikut : 

 

 
Gambar 3. 10 Sequence Diagram Login 

 

 
Gambar 3. 11 Sequence Diagram Data Penduduk 

 



 

 

 
Gambar 3. 12 Sequence Diagram Pegawai 

 
Gambar 3. 13 Sequence Diagram Pajak 

 
Gambar 3. 14 Sequence Diagram Kegiatan 



 

 

 
Gambar 3. 15 Sequence Diagram Administrasi Desa 

 

 
Gambar 3. 16 Sequence Diagram Inventaris Desa 

Hasil Tampilan Aplikasi  

Pada tahapan ini merupakan hasil tampilan Aplikasi Pendataan Penduduk dan Administrasi Keuangan, 

Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran pada Kantor Desa Manuntung baik itu tampilan antarmuka 

masukkan sistem ataupun tampilan antarmuka keluar sistem. 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

Pada tampilan antarmuka masukan sistem ini merupakan hasil dari pembuatan aplikasi sebagi berikut : 

1. Tampilan Awal Sistem 

Merupakan sebuah tampilan awal aplikasi sebelum melakukan login pada sistem. 

 
Gambar 4. 1 Tampilan Awal Sistem 

 

 

 



 

 

2. Tampilan Halaman Sejarah Desa Manuntung 

Tampilan sistem ini menampilkan informasi tentang sejarah dari kantor desa manuntung pada sistem. 

 
Gambar 4. 2 Tampilan Halaman Sejarah 

3. Tampilan Halaman Profil Desa 

Tampilan ini merupakan tampilan halaman profil ini menampilkan sebuah informasi tentang profil dari 

kantor desa manuntung. 

 
Gambar 4. 3 Tampilan Halaman Profil 

4. Tampilan Halaman Visi dan Misi 

Tampilan ini merupakan tampilan halaman Visi dan Misi dan menampilkan beberapa informasi tentang 

visi misi dari kantor desa manuntung. 

 
Gambar 4. 4 Tampilan Halaman Visi Misi 

 

 

 



 

 

5. Tampilan Halaman Login 

Tampilan login ini merupakan tampilan untuk akses masuk ke sistem menuju kemenu utama dari sebuah 

aplikasi. 

 
Gambar 4. 5 Tampilan Halaman Login 

6. Tampilan Menu Utama 

Tampilan ini merupakan tampilan pertama kali setelah melakukan login pada sistem , dan terdapat 

beberapa menu-menu yang disajikan oleh aplikasi. 

 
Gambar 4. 6 Tampilan Halaman Menu Utama 

7. Tampilan Data Pegawai 

Tampilan halaman ini dimana data-data pegawai yang berhasil tersimpan pada sistem, dan ditampilkan 

lagi pada halaman data pegawai. 

 
Gambar 4. 7 Tampilan Halaman Data Pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Tampilan Form Tambah Pegawai 

Tampilan form tambah pegawai ini difungsikan untuk menambah data-data petugas baru masuk kerja 

maupun mutasi kerja. 

 
Gambar 4. 8 Tampilan Halaman Form Tambah Data Pegawai 

9. Halaman Form Ubah Data Pegawai 

Halaman ini merupakan tampilan dari ubah data-data pegawai pada sistem, dan akan ditampilkan lagi 

pada halaman data pegawai ketika ubah data berhasil dilakukan. 

 
Gambar 4. 9 Tampilan Halaman Form Ubah Data Pegawai 

10. Tampilan Halaman Data Pajak 

Tampillan Halaman Data pajak ini menampilkan data-data pajak yang sudah sukses tersimpan pada 

sistem. 

 
Gambar 4. 10 Tampilan Halaman Data Pajak 

 



 

 

 

 

11. Halaman Form Tambah Data Pajak 

Tampilan Halaman Form Tambah Data Pajak ini merupakan form inputan data-data pembayaran pajak 

oleh penduduk desa. 

 
Gambar 4. 11 Halaman Form Tambah Data Pajak 

12. Halaman Form Ubah Data Pajak 

Tampilan Halaman Form Ubah Data Pajak ini merupakan halaman form untuk merubah data-data pajak 

yang ada mengalami kesalahan dalam penginputan data sebelumnya. 

 
Gambar 4. 12 Halaman Form Ubah Data Pajak 

13. Tampilan Halaman Data Kegiatan 

Tampilan halaman data kegiatan ini menampilkan data-data kegiatan desa yang berhasil disimpan pada 

sistem. 

 
Gambar 4. 13 Tampilan Halaman Data Kegiatan 



 

 

14. Halaman Form Tambah Data Kegiatan 

Tampilan halaman form ini digunakan untuk melakukan penginputan data-data baru pada kegiatan desa. 

 
Gambar 4. 14 Halaman Form Tambah Data Kegiatan 

15. Halaman Form Ubah Data Kegiatan 

Tampilan Halaman form ubah data kegiatan ini digunakan untuk merubah data-data kegiatan yang terjadi 

kesalahan dalam penginputan. 

 
Gambar 4. 15 Halaman Form Ubah Data Kegiatan 

16. Tampilan Halaman Data Inventaris 

Tampilan halaman ini digunakan untuk menampilkan data-data inventaris desa yang sudah berhasil 

melekukan penginputan. 

 
Gambar 4. 16 Tampilan Halaman Data Inventaris 

 

 

 



 

 

17. Halaman Form Tambah Data Inventaris 

Tampilan halaman form ini digunakan untuk menginput data-data baru inventaris desa. 

 
Gambar 4. 17 Halaman Form Tambah Data Inventaris 

18. Halaman Form Ubah Data Inventaris 

Tampilan halaman ini digunakan untuk melakukan perubahan data-data inventaris yang ada kesalahan 

dalam penginputan data inventaris. 

 
Gambar 4. 18 Halaman Form Ubah Data Inventaris 

19. Tampilan Halaman Data Penduduk 

Tampilan halaman ini digunakan untuk menampilkan data –data penduduk yang baru tersimpan pada 

sistem. 

 
Gambar 4. 19 Tampilan Halaman Data Penduduk 

 

 

 



 

 

20. Halaman Form Tambah Data Penduduk 

Tampilan halaman form ini digunakan untuk melakukan penginputan data baru kependudukan pada desa 

disistem. 

 
Gambar 4. 20 Halaman Form Tambah Data Penduduk 

21. Halaman Form Ubah Data Penduduk 

Tampilan halaman ini digunakan untuk perubahan data-data penduduk yang mengalami kesalahan dalam 

penginputan data penduduk. 

 
Gambar 4. 21 Halaman Form Ubah Data Penduduk 

22. Tampilan Halaman Administrasi Desa 

Tampilan halaman administrasi desa ini berfungsi untuk menampilkan data-data administrasi desa yang 

berhasil diinputkan dan menampilkan semua data administrasi desa yang ada. 

 
Gambar 4. 22 Tampilan Halaman Data Administrasi Desa 

 

 



 

 

23. Halaman Form Tambah Administrasi Desa 

Tampilan halaman ini berfungsi untuk input data-data baru administrasi desa. 

 
Gambar 4. 23 Halama Form Tambah Data Administrasi Desa 

24. Halaman Form Ubah Data Administrasi Desa 

Tampilan halaman ini berfungsi untuk merubah data-data administrasi desa yang memiliki kesalahan 

data yang terjadi pada penginputan data. 

 
Gambar 4. 24 Halaman Form Ubah Data Administrasi Desa 

Tampilan Antarmuka keluaran Sistem 

Pada bagian ini menampilkan sebuah hasil antarmuka keluaran sistem yang berupa laporan-laporan dari 

hasil aplikas pendataan penduduk dan administrasi desa, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pada kantor 

desa manuntung. Adapun laporan-laporan tampilan antarmuka keluaran sistem, sebagai berikut :  

1. Laporan Penduduk 

 
Gambar 4. 25 Laporan Penduduk 

 



 

 

2. Laporan Pegawai 

 
Gambar 4. 26 Laporan Pegawai 

3. Laporan Pembayaran PBB(Pajak Bumi Dan Bangunan) 

 
Gambar 4. 27 Loran Pembayaran PBB(Pajak Bumi Dan Bangunan) 

4. Laporan Kegiatan 

 
Gambar 4. 28 Laporan Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Laporan Inventaris 

 
Gambar 4. 29 Laporan Inventaris 

6. Laporan Pekerjaan 

 
Gambar 4. 30 Laporan Pekerjaan 

7. Laporan Surat Keluar 

 
Gambar 4. 31 Laporan Surat Keluar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Laporan Surat Masuk 

 
Gambar 4. 32 Laporan Surat Masuk 

9. Laporan Pengeluaran 

 
Gambar 4. 33 Laporan Pengeluaran 

10. Laporan Pendapatan Desa 

 
Gambar 4. 34 Laporan Pendapatan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan Aplikasi Pendataan Penduduk dan Administrasi 

Keuangan, Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Pada Kantor Desa Manuntung ini, sebagai berikut : 

1. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu petugas dalam pendataan dan administrasi desa. 

2. Dapat mempercepat dan mempermudah dalam proses pengurusan administrasi penduduk. 

3. Laporan-laporan tersebut dapat dilihat oleh kepala desa sendiri secara online. 

Saran 

Adapun saran-saran untuk penelitian selanjutnya dengan judul/ pembahasaan yang sama, sebagai 

berikut : 

1. Tambahkan proses login menggunakan verifikasi email secara online. 

2. Pada bagian laporan bisa tambahkan kode barcode atau qrcode. 

3. Tambahkan notifikasi pada sistem agar yang masuk mendapatkan berupa pesan masuk baik itu untuk 

admin ataupun user. 
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