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ABSTRAK  

 

Penelitian ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi 

Kalimantan Selatan yang mana pada saat mengajukan magang masih harus ke kantor BKKBN. Dan Kantor 

Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan masih menggunakan cara manual untuk pendataan absensi yaitu 

dengan kertas dan untuk kegiatan harian menggunakan microsoft-word.  

Metode yang digunakan dalam pencarian data penelitian ini dengan cara mengamati ke tempatnya 

langsung dan melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.  

Dengan adanya sistem ini maka akan mempermudah baik untuk calon peserta yang ingin mengajukan 

magang dan peserta yang sedang melakukan magang di kantor tersebut, karena dengan adanya sistem ini pada 

saat akhir magang proses percetakan hasil dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus mengetik manual. 

 

 

Kata Kunci: Aplikasi, Absensi, Web, Pelayanan; 

 

 

ABSTRACT  

 

This research was made to solve problem at the BKKBN agency office of South Kalimantan which at the time of 

applying for an intership still had to go to BKKBN office. And BKKBN agency office of South Kalimantan still 

uses the manual method for data collection of attendence like paper sheet and using microsoft-word for daily 

activity report.  

The method used in searching for research data is by observing the place directly and do some interviews with 

parties related to the object of research. 

With this system, it will make easier for both participants who want to apply for internships and participants who 

are doing internships in the office, because with this system, at the end of the internship the process of printing 

results can be done quickly without having to type manually. 
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PENDAHULUAN  

 

Latar Belakang 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN merupakan  BKKBN pemerintah 

yang bergerak di bidang kependudukan dimana BKKBN ini melakukan pengawasan terhadap gerak populasi 

penduduk Indonesia agar tidak terjadi adanya kelebihan penduduk pada Indonesia.  

BKKBN dalam melakukan pengawasan penduduk dengan memakai cara seperti melakukan program 

Keluarga Berencana atau KB yang memiliki banyak jenis menyesuaikan dengan calon penggunanya.  

BKKBN memiliki perwakilan di semua provinsi di Indonesia termasuk Kalimantan Selatan yang berpusat 

di kota Banjarmasin. Pada cabang ini BKKBN memiliki pegawai sekitar 50 orang yang terbagi dari beberapa 

bagian atau divisi seperti yang memiliki peran tersendiri untuk proses pengawasan penduduk. 

Setiap bulannya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Banjarmasin 

menerima peserta magang dimana peserta dapat melakukan pendaftaran langsung di kantor yang setelah diterima 

peserta dapat melakukan magang sampai pada waktu yang ditentukan.  

Pada kantor BKKBN ini pegawai sudah menggunakan sistem informasi untuk melakukan pendataan sesuai 

jenis data yang akan didatakan seperti data  bidan, data absensi dan lain sebagainya. Namun untuk proses magang 

kantor ini masih mendata peserta dengan manual sehingga terkadang data peserta bisa hilang seperti terselip atau 

terbuang. Dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa kantor perwakilan BKKBN kalimantan selatan 

belum mempunyai sistem informasi untuk melakukan pelayanan peserta magang yang sedang melakukan magang 

ataupun yang ingin mendaftar magang di BKKBN tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tadi maka judul untuk Penelitian ini diberi dengan judul “APLIKASI 

PELAYANAN, PENILAIAN DAN SERTIFIKAT PESERTA MAGANG PADA BKKBN BANJARMASIN 

BERBASIS WEB “. 

 

Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang diuraikan pada latar belakang tadi, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Tempat penyimpanan berkas absen dan kegiatan selalu berubah ubah. 

2. Pelaporan data absensi perlu dibuat ulang dengan perangkat lunak Microsoft Word untuk dicetak. 

3. Pembimbing BKKBN tidak bisa memonitor peserta magang selain melihat langsung ke tempat. 

 

Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada penelitian ini tetap pada tujuan dan tidak keluar dari topik, maka akan diberi 

batasan sebagai berikut: 

1. Aplikasi sistem baru hanya untuk proses pelayanan magang pada BKKBN Banjarmasin. 

2. Aplikasi sistem baru hanya melakukan proses pengelolaan pada data pendaftaran, absensi, kegiatan, 

tugas, dan nilai.  

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada BKKBN Banjarmasin agar pihak 

peserta bisa melakukan pendataan absensi dan kegiatan di komputer. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ada pada penelitian ini antara lain:  

1. Mempermudah peserta magang dalam melakukan absensi dan mengisi data kegiatan 

2. Mempermudah pembimbing BKKBN dalam mengawasi absensi peserta selain dengan melihat ke tempat 

langsung. 

 

METODE  

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mencari data yang dibutuhkan adalah: 

1. Wawancara (interview): Metode ini dilakukan dengan bertanya langsung dengan pihak yang mengurus 

proses magang untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. 

2. Pengamatan (Observasi): Metode ini dilakukan dengan mengamati secara langsung di tempat praktek 

kerja untuk mengetahui proses pendataan magang seperti data peserta, dan absensi sekaligus mengamati 

masalah lain yang berhubungan dengan proses magang 



 

 

Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Pada proses perancangan perangkat lunak akan menggunakan metode Waterfall  sebagai salah satu 

metode pengembangan perangkat lunak yang di mana metode ini berjalan dengan tahapan yang berurutan. 

Dengan model ini, proses pengembangan sistem baru akan lebih efisien karena proses pengembangannya dibagi 

beberapa tahap agar apabila ditemukan kesalahan pada salah satu tahapan akan dapat dengan mudah ditemukan 

karena letak kesalahan tidak jauh dengan bagian yang masuk dalam tahapan yang dilakukan, dan apabila masih 

belum ditemukan maka pencarian masalah akan di cari pada tahapan yang sedang berlangsung atau pada 

tahapan sebelumnya. 

 

 

Metode Pengujian Perangkat Lunak 

 Pada Proses Pengujian metode yang dipakai adalah black-box yang dimana pengujian ini menampilkan 

hasil berupa berhasil tidaknya sebuah fungsi dalam sistem yang diuji. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Usulan Sistem Baru 

Setelah proses analisa masalah dari data yang dikumpulkan maka usulan sistem baru dibuat untuk 

menyelesaikan permasalahan pada proses pendataan agar menjadi efisien. Dengan sistem baru yang diusulkan 

ini masing-masing pengguna dapat mengakses menu yang sesusai dengan tugasnya seperti admin dapat 

melakukan pelaporan data dan cetak data, pembimbing BKKBN dapat mengecek absensi, kegiatan dan memberi 

tugas kepada peserta magang, lalu untuk peserta magang dapat melakukan absensi, isi kegiatan dan mengecek 

tugas yang diberikan dari pembimbing BKKBN. 

 

Rancangan Model Sistem 

 

Model rancangan untuk sistem baru yang diusulkan akan menggunakan model Data Flow Diagram 

(DFD) yang di mana DFD adalah salah satu dari model rancangan sistem yang terbuat dari alur-alur data yang 

digunakan dalam sebuah sistem informasi.  

 

 
Gambar 1. DFD Level 0  



 

 
Gambar 2. DFD Level 1 

 
Perancangan Basis data 

Sistem Informasi ini memiliki basis data untuk menyimpan data inputan dari sistem informasi yang di 

mana basis data ini memiliki 6 tabel.   

 

Tabel 1. Tabel User 

No. Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_user Int(11) Primary Key 

2 id_data_user Int(11) Foreign Key 

3 username Varchar(255)  

4 password Varchar(255)  

5 tingkat Varchar(15)  

 

Tabel 2. Tabel Data Peserta Magang 

No. Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 Id_peserta Int(11) Primary Key 

2 id_data_user Int(11) Foreign Key 

3 id_divisi Int(11) Foreign Key 

4 status_magang Varchar(30)  

 

Tabel 3. Tabel Absensi 

No. Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_absen Int(11) Primary Key 

2 id_peserta Int(11) Foreign Key 

3 status_absen Varchar(15)  

4 tanggal DATE  



 

5 jam_absen Varchar(30)  

6 pembimbing_mengetahui Int(11)  

7 nilai_absen tinyint(3)  

8 latitude varchar(50)  

9 longtitude varchar(50)  

10 gambar varchar(30)  

 

Tabel 3. Tabel Kegiatan 

No. Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_kegiatan Int(11) Primary Key 

2 id_peserta Int(11) Foreign Key 

3 tanggal Varchar(20)  

4 kegiatan Text  

5 komentar Text  

6 nilai_kegiatan tinyint(3)  

 

Tabel 4. Tabel Pembimbing 

No. Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_pembimbing Int(11) Primary Key 

2 nama Varchar(50)  

3 alamat Varchar(255)  

4 jabatan Varchar(50)  

5 no_hp Varchar(20)  

6 email Varchar(50)  

 

Tabel 5. Tabel Divisi 

No. Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_divisi Int(11) Primary Key 

2 nama_divisi Varchar(50)  

3 id_pembimbing Int(11) Foreign Key 

 

Tabel 6. Tabel Tugas 

No. Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_tugas Int(11) Primary Key 

2 id_peserta Int(11) Foreign Key 

3 id_pembimbing Int(11) Foreign Key 

4 tanggal DATE  

5 tugas Text  

6 status varchar(30)  

7 nilai_tugas tinyint(3)  

 

Tabel 7. Tabel Penilaian 

No. Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_penilaian Int(11) Primary Key 

2 id_peserta Int(11) Foreign Key 



 

3 id_pembimbing Int(11) Foreign Key 

4 nilai_1 Varchar(3)  

5 nilai_2 Varchar(3)  

6 nilai_3 Varchar(3)  

7 nilai_4 Varchar(3)  

8 nilai_5 Varchar(20)  

 

Tabel 8. Tabel Pendaftaran 

No. Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_pendaftar Int(11) Primary Key 

2 nama Varchar(255)  

3 status Varchar(15)  

4 asal_universitas Varchar(255)  

5 alamat Varchar(255)  

6 email Varchar(30)  

7 no_hp Varchar(30)  

8 pas_foto Varchar(30)  

9 status_pendaftaran Varchar(30)  

10 tanggal_mulai date  

11 tanggal_selesai date  

12 berkas varchar(255)  

13 tanggal_daftar date  

14 nim varchar(10)  

 

 

Relasi Basis data 

Relasi pada basis data diperlukan untuk menghubungkan antara tabel dengan tabel lainnya yang 

memerlukan data tambahan. Relasi bisa dilakukan tanpa menghubungkan antar basis data karena saat 

melakukan perintah pemasukan data antar tabel, tabel tersebut sudah terhubung dengan kode unik yang sesuai 

antara tabel asal dengan tabel tujuan. Tetapi akan lebih baik jika pada peta antar muka basis data diberikan garis 

penghubung agar letak relasi dapat dilihat. 

Untuk relasi basis data dari tabel di atas dapat dilihat pada gambar 3. 



 

 
Gambar 3. Relasi Basis Data 

 



 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

 
Gambar 4. Tampilan Halaman Depan 

 

 
Gambar 5. Tampilan Halaman Utama 

 
Gambar 6. Tampilan Absensi untuk Peserta 



 

 

 
Gambar 7. Tampilan Isi Absen untuk Peserta 

 

 
Gambar 8. Tampilan Menu Kegiatan untuk Peserta 

 
Gambar 9. Tampilan Tambah kegiatan untuk peserta 

 



 

 
Gambar 10. Tampilan Tugas untuk Peserta 

 

 
Gambar 11. Tampilan Daftar Magang untuk peserta 

 
Gambar 12. Tampilan Tambah Nilai untuk Admin 
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PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat menjadi salah satu solusi untuk 

permasalahan dalam hal pendataan magang pada Kantor BKKBN cabang Kalimantan Selatan, dimana akan 

mempermudah proses pendataan baik untuk peserta, pembimbing BKKBN dan Admin BKKBN. 

Dengan sistem informasi ini akan memiliki keunggulan dari sistem manual sebelumnya, keunggulannya 

adalah: 

• Semua jenis pendataan sistem disimpan dalam satu penyimpanan yang dimana akan sangat mudah 

dijangkau namun tidak mengurangi tingkat keamanan data tersebut. 

• Semua data yang terinput sudah siap dicetak untuk pelaporan. 

• Pembimbing BKKBN dan admin dapat melakukan pengawasan tambahan pada peserta magang selain 

mengawasi langsung di tempat. 

 

Saran 

Karena sistem ini masih jauh dari sempurna maka ada beberapa kekurangan pada sistem ini yang dimana 

bisa diselesaikan pada saat penelitian ini dikembangkan di masa yang akan datang, diantaranya adalah: 

1. Sistem ini masih menggunakan web sehingga pengguna hanyar bisa mengakses sistem ini dengan 

browser. Akan lebih baik jika dikembangkan . ke sistem mobile seperti menggunakan sistem berbasis 

android sehingga akses lebih mudah didapat. 

2. Proses penilaian yang masih manual sehingga jika pembimbing tidak melakukan proses penilaian dalam 

waktu lama maka data yang perlu di nilai akan menumpuk sehingga terlihat banyak sekali. Akan lebih 

baik jika proses penilaian menggunakan button dimana nilai akan terisi otomatis sesuai dengan kategori 

data yang masuk. 
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