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ABSTRAK 

Kelurahan Landasan Ulin Utara adalah instansi pemerintah yang memberikan sebuah pelayanan berupa 

pembuatan surat keterangan. Terdapat sebuah permasalahan yaitu pembuatan surat keterangan menggunakan aplikasi 

pengolah kata sebagai alat pembuatan surat keterangan dan data register yang masih ditulis manual menggunakan 

buku, serta pencarian data yang masih manual. 

Dari permasalahan diatas dibuat lah sebuah Aplikasi Pelayanan Kesejahteraah dan Sosial yang berbasis web 

dengan menggunakan bahasa pemprograman php serta mysql sebagai penyimpanan database. 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan dalam pembuatan surat keterangan, pembuatan 

laporan, dan pencarian data agar lebih cepat dan efisien. 
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ABSTRACT 

North Landasan Ulin Village is a government agency that provides a service in the form of making a 

certificate. There is a problem, namely making a certificate using a word processing application as a tool for making 

certificates and register data that are still written manually using books, as well as searching for data that is still 

manual. 

From the above problems, a web-based Welfare and Social Service Application was created using the PHP 

programming language and MySQL as database storage. 

With this application, it is hoped that it will make it easier to make certificates, make reports, and search 

data to make it faster and more efficient. 
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Pendahuluan 

Kelurahan Landasan Ulin Utara adalah instansi pemerintah yang memberikan sebuah pelayanan berupa 

pembuatan surat keterangan. Surat keterangan yang dibuat di dalam bidang kesejahteraan dan sosial adalah Surat 

Keterangan Belum Kawin, Surat keterangan Tidak Mampu Berobat, Surat Keterangan Tidak Mampu Sekolah, Surat 

Keterangan Kematian, dan Surat Keterangan Biasa. Sebagai instansi pemerintah Kelurahan Landasan Ulin Utara 

banyak menangani permintaan pembuatan surat keterangan tiap harinya. Data dari pembuatan surat keterangan dapat 

dikelola untuk bisa dipergunakan lagi untuk sumber informasi apabila ingin digunakan dan pengelolaannya juga harus 

dilakukan dengan baik.  

Pelayanan kelurahan Landasan Ulin Utara tersebut.masih menggunakan aplikasi pengolah kata dalam 

membuat surat keterangan dan register data prosesnya masih ditulis tangan pada buku register.Proses pelayanan pada 

kelurahan Landasan Ulin Utara pelayanan  surat keterangan yang ditujukan kepada warga yang datang ke kelurahan 

tersebut sebagai pemohon, pelayanan pada bidang kesejahteraan dan sosial (kessos) beberapa diantaranya yaitu Surat 

Keterangan Belum Kawin, Surat Keterangan Tidak Mampu Berobat, Surat Keterangan Tidak Mampu Sekolah, Surat 

Keterangan Kematian, dan Surat Keterangan Biasa. Pemecahan masalah dari proses yang manual adalah dengan 

membuat aplikasi khusus untuk membuat surat keterangan. Dengan aplikasi ini pemohon dapat mengurus surat 

keterangan tanpa mengantri di kantor keluraha, serta para staff pelayanan lebih mudah dalam membuat surat 

keterangan. 

 

METODE 

 

1. Wawancara 

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau tanya jawab langsung kepada seluruh pihak yang ada pada 

kantor kelurahan Landasan Ulin Utara mengenai apa saja surat keterangan yang dibuat di bidang kesejahteraan sosial, 

cara melakukan pelayanan serta data apa saja yang diolah menjadi surat keterangan. 

 

2. Observasi 

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses pelayanan pada kantor 

kelurahan bagian kesejahteraan dan sosial, sehingga diperoleh data berupa data pemohon, data register dan data surat 

keterangan serta cara mengolahnya menjadi surat keterangan. 

 

3.Studi Dokumentasi 

Dilakukan dengan mempelajari berbagai jurnal ilmiah dan situs-situs di internet yang berhubungan dengan penelitian 

tentang e-administrasi dan pembuatan surat keterangan. 

 

 

RELASI ANTAR TABEL 

Relasi antar tabel merupakan hubungan antara tabel yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan 

berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Berikut relasi antar tabel dari aplikasi pelayanan kesejahteraan sosial 

pada kelurahan landasan ulin utara : 

 

 

 

 

 

 



 
 

PERANCANGAN MODEL SISTEM  

Perancangan model sistem dari aplikasi pelayanan kesejahteraan sosial pada kelurahan landasan ulin utara 

digambarkan melalui UML (United Modelling Language). Metode UML terdiri dari Use Case Diagram, Activity 

Diagram dan Sequence Diagram sebagai berikut : 

 

1. Use Case Diagram 

Bagian ini menggambarkan aktor-aktor yang terlibat dalam aplikasi pelayanan kesejahteraan dan sosial pada 

kelurahan landasan ulin utara. 

Gambar  1 Relasi Antar Tabel 

Gambar  2 Sequence Diagram 



 
 

2. Sequence Diagram 

Berikut sequence diagram dari aplikasi pelayanan kesejahteraan sosial pada kelurahan landasan ulin utara. 

3. Activity Diagram 

Berikut activity diagram dari aplikasi pelayanan kesejahteraan sosial pada kelurahan landasan ulin utara. 

 

Gambar  3 Sequance Diagram 

Gambar  4 Activity Diagram 



 
 

HASIL TAMPILAN APLIKASI 

 

1. Tampilan Masukan Sistem 

Berikut Beberapa Tampilan masukan sistem dari aplikasi pelayanan kesejahteraan sosial pada kelurahan landasan ulin 

utara. 

 

Gambar  5 Tampilan Form Login 

Gambar  6 Tampilan Tambah Pengajuan 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar  8 Tampilan Tambah Register Surat Keterangan 

Gambar  7 Tampilan Tambah Surat Keterangan 



 
 

 

2. Tampilan Keluaran Sistem 

Berikut beberapa tampilan keluaran sistem dari aplikasi pelayanan kesejahteraan sosial pada landasan ulin utara. 

 

 

 

 

 

Gambar  9 Tampilan Laporan Register Surat Keterangan 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar  10 Tampilan Laporan Surat Keterangan 



 
 

PENGUJIAN 

1. Pengujian Sistem Login 

Tabel  1 Pengujian Sistem Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengujian pada Tambah Data 

Tabel  2 Pengujian Tambah Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aktivitas Pengujian Hasil yang diharapkan hasil 

Mengisi username dan 

password dengan benar 

lalu klik “LOGIN” 

Berhasil login ke menu 

utama 

 
Salah mengisi username 

dan password lalu klik 

“LOGIN” 

Terdapat notifikasi 

username dan password 

salah 

 
Tidak mengisi salah satu 

kolom atau kedua kolom 

lalu klik “LOGIN” 

Terdapat peringatan kolom 

harus diisi 

 

Aktivitas 

Pengujian 

Hasil yang diharapkan Hasil 

Klik tombol 

“TAMBAH 

DATA” Kemudian 

mengisi data ke 

kolom 

inputan dan klik 

tombol 

“SIMPAN” 

Data berhasil disimpan 

dan terdapat 

pemberitahuan data 

sudah tersimpan 

 

Klik tombol 

“UBAH” 

Kemudian 

mengubah data 

pada kolom  

Data berhasil diubah dan 

terdapat pemberitahuan 

data sudah tersimpan 

 



 
 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang suda dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Pelayanan Kesejahteraan 

dan Sosial pada Kelurahan Landasan Ulin Utara dapat menghasilkan surat keterangan belum kawin, surat 

keterangan tidak mampu berobat, surat keterangan tidak mampu sekolah, surat keterangan biasa, dan surat 

keterangan kematian berdasarkan data dan informasi dari pemohon. 

2. Saran 

Saran-saran yang dapat dikemukakan guna penyempurnaan sistem dari Aplikasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

pada Kelurahan Landasan Ulin Utara antara lain : 

1. Desain tampilan yang bisa ditingkatkan untuk pengembangan selanjutnya 

2. Bisa dikembangkan dengan platform android agar pemohon tidak perlu login melalui browser dan langsung 

lewat aplikasi android. 

3. Menambah jenis surat keterangan yang diolah agar pelayanan menjadi lebih variatif, seperti surat 

keterangan suami istri, surat keterangan janda dua, surat keterangan ahli waris, dan surat keterangan ijin 

keramaian. 
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