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ABSTRAK 

 
Aplikasi pelayanan masyarakat yang ada di kantor kecamatan candi laras utara belum 

menggunakan sistem aplikasi dan menggunakan cara manual, sehingga memakan waktu yang 

dalam melakukan pelayanan yang ada. Adapun masalah yang terjadi seperti pada saat pelayanan 

masyarakat berlangsung, pegawai harus mencari file data terlebih dahulu dan pada saat saat 

penginputan pun pegawai yang bersangkutan harus mengedit data sebelumnya untuk 

menginputkan data yang baru. 

Dari permasalahan tersebut memunculkan gagasan untuk membuat sebuah aplikasi yang  

dapat digunakan untuk membantu petugas kecamatan sehingga akan memudahkan bagi pegawai-

pegawai di kantor kecamatan candi laras utara dalam pelayanannya menggunakan aplikasi 

pelayanan masyarakat yang berbasis komputerisasi. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah 

PHP dan HTML, untuk tampilan menggunakan CSS Bootsrap dan MySQL sebagai database. 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pekerjaan petugas kecamatan 

menjadi lebih cepat, efektif dan efisien. 

 

Kata Kunci : Aplikasi, Pelayanan, PHP, HTML, CSS, MySQL 

 

 PENDAHULUAN 

mailto:myuhdi07@gmial.com


 
 

2 
 

Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota 

dimpimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali 

kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan 

kewenangan desentralisasi. 

 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan meliputi destinasi 

pariwisata, industri pariwisata, pemasaran dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Provinsi, 

melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

METODE 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. 

Adapun metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Wawancara (Interview)  

Wawancara merupakan metode mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak-

pihak terkait yang berada di tempat Penelitian mengenai data-data yang dibutuhkan dalam 

penulisan laporan. Dalam hal ini dilakukannya diskusi dengan pembimbing dan karyawan instansi 

terkait. 

2.Metode Pengamatan (Observasi)  

Pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien untuk 

mengetahui proses kerja yang terjadi di lokasi Peneletiansecara langsung terhadap objek-objek 

studi yang menjadi pokok permasalahan. 

3.Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi 

Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan 

menelaah berbagai literatur-literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, 

jurnal ilmiah, situssitus di internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Tapin selama ini, terdapat beberapa 

masalah yang terjadi, terutama dalam proses  pengolaan penginputan data dan pembuatan laporan. 

Hal ini terjadi karena proses penginputan data masih dilakukan dengan cara manual yaitu dengan 

menggunakan Microsoft word. sehingga sulit mendapatkan laporan data surat-surat tersebut, selain 

itu sulit melakukan pencarian data-data lama, dan tidak bisa melakukan filter data berdasarkan 

bulan/tahun dan berujung kepada sulitnya membuat laporan/report bulanan. 

Pada tahapan ini dilakukan sebuah analisa terhadap sistem yang sedang berjalan di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin untuk unit Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

selama Peneitian untuk keperluan–keperluan sistem penunjang yang akan dibuat. Analisis 

Prosedur ini bertujuan untuk mengetahui lebih detail bagaimana sebuah sistem berjalan. 

Berikut merupakan penjelasan atau gambaran usulan sistem baru pada di  

Dinas Kebudayaan Dan Parawisata Kabupaten Tapin : 

 

Gambar 1 Usulan Sistem Baru 
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Alur sistem yang berjalan sebagai berikut : 

1. Pegawai mengajukan permohonan data 

2. Admin menginput data diaplikasi. 

3. Aplikasi memproses dan mencetak permohonan. 

4. Permohonan diinformasikan kepada kepala dinas apakah disetujui atau tidak. 

 

Use Case Diagram digunakan untuk mendefinisikan kegiatan yang telah disepakati dan 

dapat dilakukan oleh system, maka Use Case Diagram diindentifikasikan berdasarkan kegiatan 

pendataan Kepegawaian yang ada di Dinas Kebudayaan Dan Parawisata Kabupaten Tapin. 

Berikut penjelasan dari Use Case Diagram yang akan digunakan 

 

Gambar 2 Use Case Diagram 

RELASI TABEL 
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Gambar 3 Relasi Tabel 

 

 

Tampilan Antarmuka  Sistem 

1. Halaman Login 

Halaman login digunakan oleh admin dan pegawai untuk masuk kedalam aplikasi 

dan juga sebagai validasi keamanan sistem. 

 

Gambar 4 Halaman Login 

2. Halaman Beranda User Admin 
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` Halaman beranda Admin adalah halaman utama bagi user dengan level admin saat 

masuk ke aplikasi 

 

Gambar 5 Halaman Beranda User Admin 

 

 

3. Halaman Beranda Karyawan 

Halaman beranda karyawan adalah halaman utama bagi user dengan level 

karyawan/pegawai saat masuk ke aplikasi. 

 

Gambar 6 Halaman Beranda Karyawan 

4. Halaman  Tampilan Data Karyawan 
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Halaman ini digunakan untuk menampilkan, mencetak dan menghapus data 

karyawan pada aplikasi. 

 

Gambar 7 Tampilan Data Karyawan 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan Data Karyawan 
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Gambar 8 Laporan Karyawan 
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2. Laporan Data Cuti 

 

Gambar 9 Laporan Data Cuti 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil analisis, perancangan dan pengujian terhadap Aplikasi 

Kepegawian dan Pelayanan Objek Parawisata pada Dinas Kebudayaan dan Parawisata 

Kabupaten Tapin, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Dengan adanya Aplikasi kepegawaian ini dapat mempermudah proses pendataan dan 

pengelolaan data pegawai. 

2. Melalui sistem ini, data dapat tersimpan dengan baik dalam database secara 

komputerisasi dan mempercepat proses pencarian data-data lama apabila diperlukan. 

3. Sistem ini mampu memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan/report seperti 

laporan karyawan, laporan data absen, laporan data cuti, laporan data izin, laporan data 

mutasi, Laporan data sppd dan Laporan data pegawai pensiun. 

SARAN 

Agar aplikasi ini berjalanan dengan baik dalam penggunaanya serta pengembangannya, 

maka penulis berkeinginan memberikan saran-saran yanag mungkin dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi para pembaca, yaitu : 

1. Kedepannya diperlukan program yang lebih bagus lagi dengan fitur yang lebih 

lengkap, karena fitur yang ada di aplikasi ini masih sederhana. 
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2. Perlu adanya pengembangan sistem menjadi lebih baik lagi agar keamanan data lebih 

terjaga.  

3. Diharapkan pembuatan aplikasi nantinya berbasis mobile (android) agar lebih praktis. 
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