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ABSTRAK 

 

Kelurahan Pemurus Luar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kota 

Banjarmasin, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan 

pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan oleh Walikota.   

Di Bagian Administrasi proses pengolahan data kelurahan dan pengelolaan data warga kurang mampu, domisili, 

domisili usaha, usaha, pindah, kematian, dan kelahiran memang sudah terkomputerisasi, namun diketik manual 

menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel yang mana kurang efektif dan efisien untuk penggunaannya 

dimasa sekarang. Dari permasalahan tersebut ditemukan solusi dengan membangun aplikasi berbasis web 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database melalui analisis kebutuhan 

sistem dengan menggunakan metode penelitian berupa wawancanra, observasi dan studi pustaka. Pengerjaan 

penelitian ini dilakukan dengan cara bertahap atau berurutan dengan menggunakan metode Waterfall, untuk 

metode pendekatan aplikasi menggunakan permodelan berorientasi objek (UML). Kemudian proses pengujian 

dilakukan dengan metode Black Box untuk mengurangi kesalahan-kesalahan pada fungsi aplikasi. Dengan 

penelitian ini diharapkan dapat memudahkan kantor Kelurahan Pemurus Luar Bagian Adminsitrasi dalam proses 

pengolahan data kelurahan dan pengelolaan data warga kurang mampu, domisili, domisili usaha, usaha, pindah, 

kematian, dan kelahiran dengan efektif dan efisien. 
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ABSTRACT 

 

The Kelurahan Pemurus Luar has the task of carrying out some of the authority of the Banjarmasin city 

government, which includes the fields of government, economy, development, community welfare and community 

life development as well as other public service matters submitted by the Mayor. 

In the Administration Section, the village data processing and data management for underprivileged people, 

domicile, business domicile, business, moving, death, and birth are already computerized, but they are typed 

manually using Microsoft Word and Microsoft Excel which are less effective and efficient for use today. From 

these problems, a solution was found by building a web-based application using the PHP programming language 

and MySQL as a database through analysis of system requirements using research methods in the form of 

interviews, observations and literature studies. The work of this research was carried out in stages or sequentially 

using the Waterfall method, for the application approach method using object-oriented modeling (UML). Then 

the testing process is carried out using the Black Box method to reduce errors in application functions. With this 

research, it is hoped that it will facilitate the administrative division of the Kelurahan Pemurus Luar office in 

processing village data and managing data for underprivileged residents, domicile, business domicile, business, 

moving, death, and birth effectively and efficiently. 
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PENDAHULUAN  

Kelurahan Pemurus Luar adalah salah satu kelurahan yang di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan 

Selatan, Indonesia. Pemurus Luar adalah salah suatu unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa yang 

didirikan pada tahun 1980 di kota Banjarmasin, yang luas wilayahnya 2, 45 KM Persegi, dengan jumlah penduduk 

12,353 jiwa. Kelurahan Pemurus Luar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kota 

Banjarmasin, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan 

pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan oleh Walikota.  

Pengolahan data kelurahan dan pengelolaan data  merupakan sesuatu yang sangat penting bagi Kantor 

Kelurahan Pemurus Luar sehingga dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan 

dalam menyampaikan informasi. Dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat, maka sistem informasi 

program kegiatan, anggaran dan adminsitrasi diharapkan dapat mengolah data kelurahan dan pengolahan data 

dengan efektif dan efisien. Pada saat ini sistem pengolahan data kelurahan dan pengelolaan data kegiatan, 

anggaran dan administrasi yang diterapkan di kantor Kelurahan Pemurus Luar memang sudah terkomputerisasi, 

namun penggunaannya masih standar umum yaitu menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel kemudian 

dicetak dan disimpan pada sebuah folder dan buku. Aplikasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat 

digunakan untuk membantu penyelesaian suatu pekerjaan. Setiap instansi dapat dipastikan membutuhkan 

teknologi seperti komputer baik yang digunakan secara sistem 

Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan yaitu memungkinan adanya kesalahan penulisan dan 

pencatatan serta lamanya waktu pencarian data saat pelayanan Administrasi. 

Dalam perjalananya Kelurahan Pemurus Luar juga sering mengalami kendala penginputan data . Seringkali 

terdapat data ganda yang dilakukan petugas di lapangan, atau bahkan saat petugas melakukan pencarian data, data 

yang dicari tidak ada atau salah , sehingga proses pelayanan di kelurahan tersebut tersendat dan bisa 

mengakibatkan lambatnya pelayanan  kelurahan tersebut. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perlu 

dibuat suatu sistem pelayanan terpadu di Fakultas Teknologi Informasi dengan judul penelitian “SISTEM 

INFORMASI PROGRAM KEGIATAN, ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PADA KELURAHAN 

PEMURUS LUAR BERBASIS WEB”. 

 

METODE  

1. Pengamatan (Observasi), merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan 

pengamatan kegiatan yang sedang berlangsung di salah satu mitra yang telah bekerja sama tepatnya 

perusahaan dm photostudio. 

2. Wawancara, Metode ini berdialog secara tanya langsung kepada pihak yang bersangkutan yang mengerti 

akan masalah yang ada seperti pemilik perusahaan dan karyawan di dm photostudio. 

3. Studi Pustaka (Literatur), metode ini dilakukan dengan carpencarian data buku, browsing internet atau 

literatur-literatur yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam peneletian dan pembuatan aplikasi 

promosi, keuangan dan pemesanan jasa dokumentasi foto dan video berbasis web di kalimantan. 

 

ANALISIS DAN TINJAUAN SISTEM 

Analisis Sistem yang Berjalan 

       Sistem yang berjalan merupakan gambaran tentang bagaimana sistem yang sedang berjalan di 

Kantor Kelurahan Pemurus Luar sebelum dibuatnya sistem. Adapun sistem yang berjalan digambarkan dalam 

flowchart berikut : 

 
Gambar 3. 1 Flowchart Sistem Yang Berjalan 



 

 

Usulan Sistem Baru 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama untuk pengolahan data pegawai pada kantor kelurahan 

pemurus luar maka dapat diusulkan sistem baru untuk mempermudah dan mempercepat proses pengolahan data 

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

 

 
Gambar 3. 2 Flowmap Sistem Usulan 

 

1. Admin melakukan login dengan mengisi username dan password. 

2. Sistem memproses login, apabila username dan password salah maka akan tetap berada dihalaman login 

kemudian mengisi kembali username dan password. Dan apabila username dan password benar maka akan 

menampilkan pilihan menu. 

3. Admin melakukan inputan data dan setelah berhasil terinput maka dapat mengubah maupun menghapus data. 

4. Setelah melakukan proses pengolahan data admin dapat mencetak laporan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan antarmuka menu login 

Halaman ini merupakan tampilan awal yang digunakan sebagai identifikasi user untuk masuk ke halaman 

selanjutnya. Berikut merupakan tampilan login : 

 
Gambar 4. 2 Tampilan Login 

2. Tampilan Menu Utama 

Halaman ini menampilkan pilihan menu dan laporan setelah berhasil login. 



 

 
Gambar 4. 3 Tampilan Menu Utama 

3. Tampilan Data Warga 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan informasi atau data warga yang sudah 

ditambahkan sebelumnya. 

 
Gambar 4. 4 Tampilan Data Warga 

4. Tampilan Tambah Data Warga 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan proses penambahan data warga 

 
Gambar 4. 5 Tampilan Tambah Data Warga 

5. Tampilan Data Kurang Mampu 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan informasi atau data kurang mampu 

yang sudah ditambahkan sebelumnya. 

 



 

Gambar 4. 5 Tampilan Tambah Data Warga 

 

6. Tampilan Tambah Data Kurang Mampu 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan proses penambahan data kurang 

mampu. 

 

Gambar 4. 6 Tampilan Tambah Data Kurang Mampu 

 

7. Tampilan Data Domisili 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan informasi atau data domisili 

ditambahkan sebelumnya. 

 
Gambar 4. 7 Tampilan Data Domisili 

 

8. Tampilan Tambah Data Domisili 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan proses penambahan data domisili. 

 
Gambar 4. 8 Tampilan Tambah Data Domisili 

 

9. Tampilan Data Domisili Usaha 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan informasi atau data domisili usaha 

ditambahkan sebelumnya. 



 

 
Gambar 4. 9 Tampilan Data Domisili Usaha 

 

10. Tampilan Tambah Data Domisili Usaha 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan proses penambahan data domisili 

usaha. 

 
Gambar 4. 10 Tampilan Tambah Data Domisili Usaha 

 

 

11. Tampilan Data Usaha 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan informasi atau data usaha ditambahkan 

sebelumnya. 

 
Gambar 4. 11 Tampilan Data Usaha 

 

12. Tampilan Tambah Data Usaha 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan proses penambahan data  usaha. 



 

 
Gambar 4. 12 Tampilan Tambah Data Usaha 

 

13. Tampilan Data Pindah 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan informasi atau data pindah 

ditambahkan sebelumnya 

 
Gambar 4. 13 Tampilan Data Pindah 

 

14. Tampilan Tambah Data Pindah 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan proses penambahan data  pindah. 

 
Gambar 4. 14 Tampilan Tambah Data Pindah 

 

15. Tampilan Data Kelahiran 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan informasi atau data kelahiran 

ditambahkan sebelumnya. 

 



 

Gambar 4. 15 Tampilan Data Kelahiran 

 

16. Tampilan Tambah Data Kelahiran 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan proses penambahan data  kelahiran. 

 
Gambar 4. 16 Tampilan Tambah Data Kelahiran 

 

17. Tampilan Data Kematian 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan informasi atau data kematian 

ditambahkan sebelumnya. 

 
Gambar 4. 17 Tampilan Data Kematian 

 

 

18. Tampilan Tambah Data Kematian 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan proses penambahan data  kematian. 

 
Gambar 4. 18 Tampilan Tambah Data Kematian 

 

19. Tampilan Data Kegiatan 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan informasi atau data kegiatan 

ditambahkan sebelumnya. 



 

 
Gambar 4. 19 Tampilan Data Kegiatan 

 

 

20. Tampilan Tambah Data Kegiatan 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan proses penambahan data  kegiatan. 

 
Gambar 4. 20 Tampilan Tambah Data Kegiatan 

 

21. Tampilan Data Anggaran 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan informasi atau data anggaran 

ditambahkan sebelumnya 

 
Gambar 4. 21 Tampilan Data Anggaran 

 

 

 

22. Tampilan Tambah Data Anggaran 

Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan proses penambahan data  anggaran. 

 
Gambar 4. 22 Tampilan Tambah Data Anggaran 

 

1.3.1. Tampilan Antarmuka keluaran sistem 

1. Tampilan Laporan Warga 

Halaman ini merupakan hasil cetak dari Laporan Warga 



 

 
 

2. Tampilan Laporan Kurang Mampu 

Halaman ini merupakan hasil cetak dari Laporan kurang mampu. 

 
3. Tampilan Laporan Domisili 

Halaman ini merupakan hasil cetak dari Laporan domisili 

 
4. Tampilan Laporan Domisili Usaha 

Halaman ini merupakan hasil cetak dari Laporan usaha 



 

 
5. Tampilan Laporan Usaha 

Halaman ini merupakan hasil cetak dari Laporan usaha 

 
6. Tampilan Laporan Pindah 

Halaman ini merupakan hasil cetak dari Laporan pindah 

 
7. Tampilan Laporan Kelahiran 

Halaman ini merupakan hasil cetak dari Laporan kelahiran 



 

 
 

8. Tampilan Laporan Kematian 

Halaman ini merupakan hasil cetak dari Laporan kematian 

 
9. Tampilan Laporan Kegiatan  

Halaman ini merupakan hasil cetak dari Laporan kegiatan 

 
 

10. Tampilan Laporan Anggaran 

Halaman ini merupakan hasil cetak dari Laporan anggaran 



 

 

PENGUJIAN 

Pengujian sistem dilakukan untuk menguji aplikasi sistem informasi program kegiatan, anggaran dan 

administrasi pada kelurahan pemurus luar berbasis web, terbebas dari kesalahan sistem dan mengetahui apakah 

sistem berfungsi dengan benar sesuai dengan yang diinginkan. Pengujian dilakukan dengan metode black box 

yaitu pengujian yang berfokus pada fungsi sistem yang dibangun. 

Hasil pengujian merupakan hasil yang diambil dari tahapan pengujian sistem terhadap kesesuaian 

dengan kebutuhan sistem. Berikut adalah hasil pengujian aplikasi sistem informasi program kegiatan, anggaran 

dan administrasi pada kelurahan pemurus luar berbasis web dengan metode yang digunakan dalam tahap 

pengujian : 

Table 4. 1 Pengujian Login 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Username : admin Apakah tombol  Sesuai yang di Berhasil 

Password : admin 

login di klik akan harapkan  

 

menampilkan menu 

utama 

  

 

Table 4. 2 Pengujian Data Warga 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tambah data warga 

dengan  klik tombol 

“Simpan” 

Sistemakan menyimpan 

dan melakukan 

penambahan data warga 

Data yang 

tersimpan sesuai 

dengan yang di 

harapkan 

Berhasil 



 

Edit data warga 

dengan klik tombol 

“Edit” 

Sistem akan melakukan 

perubahan pada database 

sehinga data pada form 

data warga juga akan 

berubah 

Data yang berubah 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

Hapus data warga 

dengan klik tombol 

“Hapus” 

Sistem akan menghapus 

data  pada database 

sehinga data pada form 

data warga akan 

menghilang 

Data yang terhapus 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

  

Table 4. 3 Pengujian Data Kurang Mampu 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tambah data 

kurang mampu 

dengan  klik tombol 

“Simpan” 

Sistemakan menyimpan 

dan melakukan 

penambahan data kurang 

mampu 

Data yang 

tersimpan sesuai 

dengan yang di 

harapkan 

Berhasil 

Edit data kurang 

mampu dengan klik 

tombol “Edit” 

Sistem akan melakukan 

perubahan pada database 

sehinga data pada form 

data kurang mampu juga 

akan berubah 

Data yang berubah 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

Hapus data kurang 

mampu dengan klik 

tombol “Hapus” 

Sistem akan menghapus 

data  pada database 

sehinga data pada form 

data kurang mampu akan 

menghilang 

Data yang terhapus 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

 

Table 4. 4 Pengujian Data Domisilli 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tambah data 

domisili dengan  

klik tombol 

“Simpan” 

Sistemakan menyimpan 

dan melakukan 

penambahan data domisili 

Data yang 

tersimpan sesuai 

dengan yang di 

harapkan 

Berhasil 

Edit data domisili 

dengan klik tombol 

“Edit” 

Sistem akan melakukan 

perubahan pada database 

sehinga data pada form 

data domisili juga akan 

berubah 

Data yang berubah 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

Hapus data domisili 

dengan klik tombol 

“Hapus” 

Sistem akan menghapus 

data  pada database 

sehinga data pada form 

data domisili akan 

menghilang 

Data yang terhapus 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

 

Table 4. 5 Pengujian Data Domisili Usaha 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tambah data 

domisili usaha 

dengan  klik tombol 

“Simpan” 

Sistemakan menyimpan 

dan melakukan 

penambahan data domisili 

usaha 

Data yang 

tersimpan sesuai 

dengan yang di 

harapkan 

Berhasil 



 

Edit data domisili 

usaha dengan klik 

tombol “Edit” 

Sistem akan melakukan 

perubahan pada database 

sehinga data pada form 

data domisili usaha juga 

akan berubah 

Data yang berubah 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

Hapus data domisili 

dengan klik tombol 

“Hapus” 

Sistem akan menghapus 

data  pada database 

sehinga data pada form 

data domisili usaha akan 

menghilang 

Data yang terhapus 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

 

Table 4. 6 Pengujian Data Usaha 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tambah data usaha 

dengan  klik tombol 

“Simpan” 

Sistemakan menyimpan 

dan melakukan 

penambahan data usaha 

Data yang 

tersimpan sesuai 

dengan yang di 

harapkan 

Berhasil 

Edit data usaha 

dengan klik tombol 

“Edit” 

Sistem akan melakukan 

perubahan pada database 

sehinga data pada form 

data usaha juga akan 

berubah 

Data yang berubah 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

Hapus data usaha 

dengan klik tombol 

“Hapus” 

Sistem akan menghapus 

data  pada database 

sehinga data pada form 

data usaha akan 

menghilang 

Data yang terhapus 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

 

Table 4. 7 Pengujian Data Pindah 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tambah data 

pindah dengan  klik 

tombol 

“Simpan” 

Sistemakan menyimpan 

dan melakukan 

penambahan data pindah 

Data yang 

tersimpan sesuai 

dengan yang di 

harapkan 

Berhasil 

Edit data pindah 

dengan klik tombol 

“Edit” 

Sistem akan melakukan 

perubahan pada database 

sehinga data pada form 

data pindah  juga akan 

berubah 

Data yang berubah 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

Hapus data pindah  

dengan klik tombol 

“Hapus” 

Sistem akan menghapus 

data  pada database 

sehinga data pada form 

data pindah akan 

menghilang 

Data yang terhapus 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

 

Table 4. 8 Pengujian Data Kelahiran 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tambah data 

kelahiran dengan  

klik tombol 

“Simpan” 

Sistemakan menyimpan 

dan melakukan 

penambahan data 

kelahiran 

Data yang 

tersimpan sesuai 

dengan yang di 

harapkan 

Berhasil 



 

Edit data kelahiran 

dengan klik tombol 

“Edit” 

Sistem akan melakukan 

perubahan pada database 

sehinga data pada form 

data kelahiran juga akan 

berubah 

Data yang berubah 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

Hapus data 

kelahiran dengan 

klik tombol 

“Hapus” 

Sistem akan menghapus 

data  pada database 

sehinga data pada form 

data kelahiran akan 

menghilang 

Data yang terhapus 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

 

Table 4. 9 Pengujian Data Kematin 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tambah data 

kematian dengan  

klik tombol 

“Simpan” 

Sistemakan menyimpan 

dan melakukan 

penambahan data 

kematian 

Data yang 

tersimpan sesuai 

dengan yang di 

harapkan 

Berhasil 

Edit data kematian 

dengan klik tombol 

“Edit” 

Sistem akan melakukan 

perubahan pada database 

sehinga data pada form 

data kematian juga akan 

berubah 

Data yang berubah 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

Hapus data 

kematian dengan 

klik tombol 

“Hapus” 

Sistem akan menghapus 

data  pada database 

sehinga data pada form 

data kematian akan 

menghilang 

Data yang terhapus 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

 

Table 4. 10 Pengujian  Data Kegiatan 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tambah data 

kegiatan dengan  

klik tombol 

“Simpan” 

Sistemakan menyimpan 

dan melakukan 

penambahan data kegiatan 

Data yang 

tersimpan sesuai 

dengan yang di 

harapkan 

Berhasil 

Edit data kegiatan 

dengan klik tombol 

“Edit” 

Sistem akan melakukan 

perubahan pada database 

sehinga data pada form 

data kegiatan juga akan 

berubah 

Data yang berubah 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

Hapus data kegiatan 

dengan klik tombol 

“Hapus” 

Sistem akan menghapus 

data  pada database 

sehinga data pada form 

data kegiatan akan 

menghilang 

Data yang terhapus 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

 

Table 4. 11 Pengujian Data Anggaran 

Kasus dan Hasil Uji 

Data Masukan Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tambah data 

anggaran dengan  

klik tombol 

“Simpan” 

Sistemakan menyimpan 

dan melakukan 

penambahan data 

anggaran 

Data yang 

tersimpan sesuai 

dengan yang di 

harapkan 

Berhasil 



 

Edit data anggaran 

dengan klik tombol 

“Edit” 

Sistem akan melakukan 

perubahan pada database 

sehinga data pada form 

data anggaran juga akan 

berubah 

Data yang berubah 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

Hapus data 

anggaran dengan 

klik tombol 

“Hapus” 

Sistem akan menghapus 

data  pada database 

sehinga data pada form 

data anggaran akan 

menghilang 

Data yang terhapus 

sesuai dengan yang 

di harapkan 

Berhasil 

 

PENUTUP 
Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sedang berjalan dan 

rancangan sistem adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa aplikasi sangat diperlukan dalam pengolahan data kelurahan di kantor Kelurahan Pemurus Luar 

yang sebelumnya dilakukan dengan cara mengetik manual. Dengan adanya aplikasi ini dapat 

meningkatkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengolahan dan pengelolaan data. 

2. Pembuatan laporan  dan pencarian data  dapat dihasilkan secara mudah cepat dan akurat sehingga 

dapat mengurangi waktu ketika mencari suatau data atau laporan.\ 
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