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ABSTRAK 

 

Balai Desa adalah tempat dimana kepala desa, aparat desa serta masyarakat melakukan administrasi 

pedesaan. Kantor balai desa merupakan pusat administrasi desa yang ada di pedesaan. Kantor balai desa pulau 

burung berada di kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu. 

Proses pendataan pada Balai Desa Pulau Burung sebenarnya sudah menggunakan komputer, namun 

hanya sebatas menggunakan Ms Excel dari Microsoft, hal ini menyebabkan tidak teraturnya manajemen data 

karena update data dilakukan secara manual oleh pegawai.  

Dari permasalahan tersebut, dibuatlah sistem administrasi penduduk balai desa yang berbasis web. 

Penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai databasenya. Dengan adanya sistem 

administrasi penduduk balai desa  ini diharapkan dapat bermanfaat  dan mempercepat pendataan penduduk di 

balai desa pulau burung. 

Dengan diterapkannya sistem ini pada kantor balai desa pulau burung diharapkan dapat mempermudah 

dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Sistem ini juga diharapkan dapat mempercepat dalam 

proses input, output dan pembuatan laporan yang dapat membantu bagian petugas yang melakukan pendataan dan 

pengelolaan. 

Sistem administrasi ini dapat dikembangkan dengan menambahkan adanya fitur laporan otomatis ke 

email kepala desa. Diharapkan untuk kedepannya sistem administrasi ini dapat dikembangkan dan diterapkan ke 

semua kantor balai desa khususnya wilayah Kalimantan Selatan. 
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ABSTRACT 

 

The Village Hall is a place where the village head, village officials and the community conduct rural 

administration. The village hall office is the center of village administration in the countryside. The bird island 

village hall office is located in the Simpang Empat sub-district, Tanah Spice Regency. 

The data collection process at the Pulau Burung Village Hall actually uses a computer, but only uses Ms 

Excel from Microsoft, this causes irregular data management because data updates are done manually by 

employees. 

From these problems, a web-based village hall administration system was created. The author uses the 

programming language PHP and MySQL as the database. With the village hall population administration system, 

it is hoped that it can be useful and accelerate population data collection at the bird island village hall. 

With the implementation of this system at the Pulau Burung village hall office, it is hoped that it will 

simplify and reduce errors that may occur. This system is also expected to speed up the process of input, output 

and report generation that can help the officers who carry out data collection and management. 

This administrative system can be developed by adding an automatic report feature to the village head's 

email. It is hoped that in the future this administrative system can be developed and applied to all village hall 

offices, especially the South Kalimantan area. 
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PENDAHULUAN 

Desa Pulau Burung adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah 

Bumbu, sebelumnya Desa Pulau Burung terletak di Kabupaten Kotabaru, namun setelah pemekaran Kabupaten 

dari Kabupaten Kotabaru menjadi Kabupaten Tanah Bumbu. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2003 tanggal 8 April 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi 

Kalimantan Selatan, setelah pemekaran Kabupaten nama Desa Pulau Burung diganti menjadi Desa Pulau Panjang 

oleh Bupati yang menjabat yakni Bpk. Dr. H. Zairullah Azhar, kemudian setelah masa pemerintahan yang baru 

nama Desa kembali di rubah yang asalnya Desa Pulau Panjang Menjadi Desa Pulau Burung oleh Bupati yang 

menjabat saat itu. 

Mayoritas penduduk Desa Pulau Burung adalah penduduk yang melaut atau nelayan. Dikarenakan 

wilayah atau letak desa yang berbeda dari desa lain, yaitu berada diantara pulau Kalimantan, Pulau Sewangi dan 

Kotabaru. Letak desa yang berada diantara pulau ini, satu-satunya akses untuk menuju Desa Pulau Burung adalah 

dengan menggunakan kapal laut yang disiapkan desa untuk antar jemput pegawai desa yang tinggal diluar Desa 

Pulau Burung, ataupun tamu desa yang ingin berkunjung ke Desa Pulau Burung. Adapun untuk mayoritas 

penduduk Desa Pulau Burung di domisili oleh suku Bugis dari berbagai daerah yang berada di Indonesia. 

Pada Balai Desa Pulau Burung dalam hal pengelolaan data administrasi penduduk, pengelolaan 

pengobatan desa dan persalinan khususnya dibagian penginputan datanya masih dilakukan secara semi manual 

yaitu: menggunakan Ms. Excel dari Microsoft  sehingga saat data diperlukan akan membutuhkan banyak waktu 

karena update data dilakukan secara manual oleh pegawai. Data di inputkan oleh pegawai yang bertugas ke 

lapangan dengan  buku, kemudian pegawai harus menginputkan lagi data tersebut ke dalam Ms. Excel  hal tersebut 

bisa membuat data lambat untuk dilaporkan, sehingga perlu dibuatkan suatu sistem dimana pegawai yang survei 

penduduk dilapangan dapat menginputkan secara langsung data tersebut dan bisa langsung terlihat hasil 

laporannya. 

Beberapa Penelitian telah dilakukan berkaitan dengan aplikasi administrasi penduduk diantaranya  

adalah penelitian dengan judul “Sistem Informasi Pendataan Penduduk Desa Ganepo Berbasis Dekstop.”, 

Sugianur (2013). Penelitian “Sistem Informasi Jasa Pelayanan Kependudukan Pada Kelurahan Krapyak Semarang 

Dengan Menggunakan Dhelpi”, Tubagus Faisal (2013) dan “Sistem Informasi Pendataan Penduduk Tingkat Desa 

Di Balai Desa Kalirejo Bagelen Menggunakan Codeignitier”, Eva Suprihatin (2013). 

Menurut Sugianur (2013) dalam pengelolaan data penduduk dan laporannya dikarenakan dalam 

penyimpanan data-data tersebut berupa arsip juga masih di tumpuk dalam lemari sehingga memerlukan waktu 

yang lama dalam hal pencarian data untuk pengecekan data itu sendiri dan juga sistem keamanan yang  tidak ada 

sehingga banyak data yang sering hilang. Beberapa kelemahan diantaranya adalah cakupan sistem informasi 

pendataan penduduk Desa Ganepo hanya sebatas tingkat desa saja dap dikembangkan lebih luas lagi seperti 

tingkat Kelurahan dan Kecamatan, penyediaan fasilitas informasi yang terintegritas LAN untuk akses informasi 

lain dari Desa, dapat diintegrasikan dengan informasi ini. 

Menurut Tubagus Faisal (2013) Proses pemasukan data yang belum terkomputerisasi sehingga kinerja 

para pelaksana berjalan lambat dan tempat penyimpanan data yang kurang aman dan tidak terjamin, dan memiliki 

kelemahan yaitu selain meningkatkan pelayanan terhadap warga, kepada Kelurahan Krapyak Semarang juga harus 

memperlihatkan kelebihan dan fasilitas dengan mengembangkan teknologi informasi computer baik hardware dan 

software, agar system terkomputerisasi ini dapat berjalan dengan baik maka di perlukan sumber daya manusia 

yang dapat menjalankan system dengan baik, sebaiknya data di-backup secara otomatis untuk menghindari apabila 

kehilangan data atau terkena virus. 

Menurut Eva Suprihatin (2013) Permasalahan yang sering dihadapi pada saat ini adalah sulitnya 

memberikan data dan informasi secara cepat dan akurat mengenai laporan pendataan penduduk tertentu, 

pemeriksaan laporan hasil pendataan penduduk tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu, Karena prosesnya 

memerlukan waktu yang cukup lama, dan perangkat computer yang telah ada tidak digunakan secara optimal 

untuk pengolahan data serta memiliki beberapa kelemahan yaitu  sistem Informasi pendataan penduduk ini masih 

sebatas pengolahan layanan data penduduk tingkat desa. Dapat di kembangkan lebih luas lagi. penyediaan fasilitas 

informasi pendataan yang terintegrasi LAN untuk akses informasi lain dari balai desa, dapat diintegrasikan dengan 

sistem informasi ini, admin sebagai brainware, diharapkan dapat menciptakan iklim kesadaran terhadap teknologi 

informasi dengan pengguna, sehingga pengguna memiliki rasa keingintahuan untuk mempelajari perkembagan 

teknologi informasi, dengan harapan dpat menjadi balai desa berbasis teknologi IT yang dapat bersaing. 

Berdasarkan uraian di atas, ada sebuah keinginan untuk merancang dan membuat suatu aplikasi 

administrasi penduduk dan bagian pengelolaan balai pengobataan desa serta persalinan berbasis web. Oleh karena 

itu, dibuatlah solusi dengan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul: ”Aplikasi Administrasi 

Penduduk Dan Bagian Pengelolaan Balai Pengobatan Desa Dan Persalinan Pada Balai Desa Pulau 

Burung Berbasis Web”. 
 

 

 



 

 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai 

identifikasi dan analisa kebutuhan sistem, antara lain:  

1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu metode yang diterapkan dengan cara wawancara langsung dengan pihak 

yang bersangkutan berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Dengan metode ini data yang didapatkan 

memiliki tingkat keakuratan yang tinggi karena mengetahui informasi langsung dari sumbernya. 

2. Observasi 

Observasi yaitu sistematika dengan cara terjun langsung kelapangan, dalam hal ini penulis langsung 

terjun ke lapangan guna mengambil data yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan. Apalagi 

dalam penelitian ini sangat diperlukan pengamatan langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi 

langsung mengenai bagaimana proses administrasi balai desa pulau burung . 

3. Studi Kepustakaan 

Untuk melengkapi data-data yang diperlukan untuk penelitian ini diperlukan juga data-data tambahan 

yang terdiri referensi dari buku-buku guna mendukung kajian pustaka dalam membahas pokok masalah 

yang diteliti. 

4. Studi Dokumentasi 

Untuk melengkapi data-data yang diperlukan untuk penelitian ini diperlukan juga data-data tambahan 

yang terdiri dari literatur-literatur dan dokumentasi dari jurnal, artikel, media massa, internet dan sumber 

informasi lain guna mendukung kajian pustaka dalam membahas pokok masalah yang diteliti.  

5. Metode Perancangan Sistem 

Metode yang digunakan adalah waterfall model yang merupakan salah satu model proses perangkat lunak 

yang mengambil kegiatan proses dasar seperti spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi dengan 

mempresentasikannya sebagai fase- proses yang berbeda seperti analisis dan definisi persyaratan, 

perancangan perangkat lunak, implementasi dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, operasi, 

dan pemeliharaan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sisitem Yang Berjalan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa sistem yang sudah berjalan dalam 

pengelolaan administrasi kependudukan yang dijalankan pada Desa Pulau Burung: 

1. Pemohon / masyarakat menyerahkan berkas permohonan administrasi 

2. Bagian TU dan Umum membuatkan disposisi untuk Kepala Desa 

3. Bagian Administrasi memverifikasi berkas permohonan administrasi 

4. Menyerahkan hasil verifikasi ke bagian TU dan Umum 

5. Bagian TU dan Umum membuatkan permohonan pemohon 

6. Bagian TU dan Umum membuatkan laporan untuk Kepala Desa 

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

memberikan kemudahan pada petugas untuk mengisi data Aplikasi Kependudukan  ini pada Balai Desa Pulau 

Burung, dengan adanya aplikasi ini mempermudah dan mempercepat pendataan bagi pemohon. 

 

Use Case Diagram 

Use case diagram digunakan untuk menampilkan rancangan aplikasi serta menu apa saja yang terdapat 

didalamnya. 

 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram 



 

 

Berdasarkan gambar 3.3 sistem informasi ini mempunyai 2 aktor yaitu Admin dan Pimpinan. Admin 

login dengan menginputkan username dan password, admin bertugas menginputkan data, edit data, hapus data 

dan mencetak laporan, Pimpinan login dengan menginputkan username dan pasword, pimpinan bertugas untuk 

mencetak seluruh laporan. 

 

Activity Diagram 

1. Penduduk 

 
Gambar 3. 2 Activity Diagram Penduduk 

 

2. Kepala Keluarga 

 
Gambar 3. 3 Activity Diagram Kepala Keluarga 

 

3. Anggota Keluarga 

 
Gambar 3. 4 Activity Diagram Anggota Keluarga 



 

 

4. Kelahiran 

 
Gambar 3. 5 Activity Diagram Kelahiran 

 

5. Kematian 

 
Gambar 3. 6 Activity Diagram Kematian 

 

6. Pegawai 

 
Gambar 3. 7 Activity Diagram Pegawai 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Pendatang 

 
Gambar 3. 8 Activity Diagram Pendatang 

 

8. Pindah 

 
Gambar 3. 9 Activity Diagram Pindah 

 

Sequence Diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk membuat rancangan aplikasi serta fitur – fitur apa saja yang ada 

pada entitas di database. 

1. Sequence Diagram Penduduk 

 
Gambar 3. 10 Sequence Diagram Penduduk 

 

 

 

 

 



 

 

2. Sequence Diagram Kelahiran 

 
Gambar 3. 11 Sequence Diagram Kelahiran 

 

3. Sequence Diagram Kematian 

 
Gambar 3. 12 Sequence Diagram Kematian 

 

4. Sequence Diagram Pegawai 

 
Gambar 3. 13 Sequence Diagram Pegawai 

 

 

 

 

 



 

 

5. Sequence Diagram Kepala Keluarga 

 
Gambar 3. 14 Sequence Diagram Kepala Keluarga 

 

6. Sequence Diagram Anggota Keluarga 

 
Gambar 3. 15 Sequence Diagram Anggota Keluarga 

 

7. Sequence Diagram Pendatang 

 
Gambar 3. 16 Sequence Diagram Pendatang 

 

 

 

 

 



 

 

8. Sequence Diagram Pindah 

 
Gambar 3. 17 Sequence Diagram Pindah 

 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Berikut hasil-hasil program yang sudah berhasil dibuat dari rancangan sebelumnya yaitu : 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Halaman Login 

Halaman ini menampilkan inputan username dan password untuk login ke dalam aplikasi 

 
Gambar 4. 1 Halaman Login 

 

2. Halaman Home 

Halaman ini menampilkan berbagai menu untuk dikelola oleh admin di dalam aplikasi 

 
Gambar 4. 2 Halaman Home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Halaman Input Penduduk  

Halaman ini menampilkan inputan penduduk yang dilakukan di balai desa pulau burung 

 
Gambar 4. 3 Halaman Input Penduduk 

 

4. Halaman Input Kepala Keluarga 

Halaman ini menampilkan inputan kepala keluarga yang dilakukan di balai desa pulau burung 

 
Gambar 4. 4 Halaman Tampilan Input Kepala Keluarga] 

 

5. Halaman Input Anggota Keluarga  

Halaman ini menampilkan inputan saat orang ingin menambahkan anggota keluarganya sendiri. 

 
Gambar 4. 5 Halaman Tampilan Input Anggota Keluarga 

 

 

 

 



 

 

6. Halaman Input Kelahiran  

Halaman ini menampilkan inputan data kelahiran bagi perempuan desa yang melahirkan dan dibantu 

oleh tenaga kesehatan. 

 
Gambar 4. 6 Halaman Tampilan Input Kelahiran 

 

7. Tampilan Halaman Input Kematian 

Halaman ini menampilkan inputan data kematian penduduk pada desa pulau burung. 

 
Gambar 4. 7 Halaman Tampilan Input Kematian 

 

8. Tampilan Halaman Input Tenaga Kesehatan 

Halaman ini menampilkan inputan tenaga kesehatan yang berelasi dengan data kelahiran. 

 
Gambar 4. 8 Halaman Tampilan Input Tenaga Kesehatan 



 

 

9. Tampilan Halaman Input Balai Pengobatan 

Halaman ini menampikan inputan penduduk desa yang sudah berobat di balai desa. 

 
Gambar 4. 9 Halaman Halaman Input Balai Pengobatan 

 

10. Tampilan Halaman Input Pegawai  

Halaman ini menampilkan inputan data pegawai – pegawai yang ada di balai desa pulau burung. 

 
Gambar 4. 10 Halaman Input Pegawai 

 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan Data Penduduk 

Halaman ini menampilkan hasil dari inputan penduduk 

 
Gambar 4. 11 Laporan Data Penduduk 

 

 

 

 

 



 

 

2. Laporan Data Kepala Keluarga 

Halaman ini menampilkan hasil dari inputan kepala keluarga 

 
Gambar 4. 12 Laporan Data Kepala Keluarga 

 

3. Halaman Laporan Anggota Keluarga  

Halaman ini menampilkan hasil dari inputan anggota keluarga 

 
Gambar 4. 13 Laporan Anggota Keluarga 

 

4. Laporan Data Kelahiran 

Halaman ini menampilkan hasil dari inputan kelahiran 

 
Gambar 4. 14 Laporan Data Kelahiran 

 

 



 

 

5. Laporan Kematian 

Halaman ini menampilkan hasil dari inputan kematian 

 
Gambar 4. 15 Laporan Kematian 

 

6. Laporan Data Pendatang 

Halaman ini menampilkan hasil dari inputan data pendatang 

 
Gambar 4. 16 Laporan Data Pendatang 

 

7. Laporan Data Pindah 

Halaman ini menampilkan hasil dari inputan pindah 

 
Gambar 4. 17 Laporan Data Pindah 

 

 



 

 

8. Laporan Data Pengobatan 

Halaman ini menampilkan data hasil dari inputan pengobatan 

 
Gambar 4. 18 Laporan Data Pengobatan 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisa dari penelitian serta beberapa pembahasana tentang perancangan 

“Aplikasi Administrasi Penduduk Dan Bagian Pengelolaan Balai Pengobatan Desa Dan Persalinan Pada Balai 

Desa Pulau Burung Berbasis Web “ maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan diterapkannya sistem ini dapat memudahkan pimpinan untuk memantau penyampaian 

pelaporan administrasi. 

2. Dengan diterapkannya sistem ini dapat memudahkan admin untuk mengelola data-data administrasi 

kependudukan. 

3. Dengan diterapkannya memudahkan penginputan data dengan menggunakan web.   

Saran 

Aplikasi ini masih memiliki banyak kekurangan untuk itu agar Aplikasi ini berjalan dengan baik dalam 

penggunaan serta pengembangannya, maka hal-hal yang perlu dilakukan guna untuk pengembangan sistem yang 

lebih lanjut adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dapat di kembangkan lagi dengan bentuk laporan yang secara otomatis bisa masuk ke 

email pimpinan 

2. Sistem ini diharapkan dapat menambahkan fitur fitur pelengkap dalam aplikasi nya misal notifikasi 

untuk user atau penduduk agar mengetahui status proses administrasi yang sudah diajukan. 
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