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ABSTRAK 

 

Kantor Kelurahan Banua Anyar yaitu Kantor yang melakukan beberapa kegiatan untuk menyelenggarakan 

urusan kegiatan pemerintahan, seperti pelayanan terhadap masyarakat. Pada Kantor Kelurahan Banua Anyar, 

pelayanan administrasi kependudukan adalah hal yang penting dalam sebuah instansi pemerintahan kelurahan. 

Adapun jenis pelayanan administrasi di antaranya adalah Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kematian, 

Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Tidak Mampu, dan masih banyak lagi. Pembuatan surat-menyurat 

di Kantor Kelurahan Banua Anyar sudah menggunakan Aplikasi Pelayanan Administrasi namun masih berbasis 

dekstop. Atas dasar permasalahannya ialahnya warga tidak dapat dilayani secara 24 jam sesuai dengan motto Kepala 

Lurah. Hal ini dikarenakan untuk mengakses sistem tersebut harus datang langsung ke kantor Kelurahan Banua 

Anyar, sementara jam kerja pemerintahan Kelurahan Banua Anyar hanya 5 hari dan terbatas. Aplikasi Pelayanan 

Administrasi Kependudukan ini menggunakan metode waterfall yang dimulai dari tahap (requirement analisis), 

system design, implementation, integration and testing, serta maintenance. Menggunakan Bahasa pemprograman 

PHP, database MySQL. 
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ABSTRACT 

 

Banua Anyar Village Office is an office that carries out several activities to carry out government activities, 

such as services to the community. At the Banua Anyar Sub-District Office, population administration services are 

important in a sub-district government agency. The types of administrative services include Business Certificates, 

Death Certificates, Birth Certificates, Inability Certificates, and many more. Making correspondence at the Banua 

Anyar Sub-District Office already uses the Administrative Service Application but is still desktop-based. On the 

basis of the problem, residents cannot be served 24 hours according to the motto of the Head of the Lurah. This is 

because to access the system, one has to come directly to the Banua Anyar sub-district office, while the Banua 

Anyar sub-district administration's working hours are only 5 days and limited. This Population Administration 

Service application uses the waterfall method starting from the stage (requirements analysis), system design, 

implementation, integration and testing, and maintenance. Using PHP programming language, MySQL database.  
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PENDAHULUAN 

Kelurahan Banua Anyar merupakan satu dari Sembilan kelurahan yang berada dibawah Kecamatan 

Banjarmasin Timur, dengan jarak tempuh ke ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berjarak kurang lebih 5,4 km. 

Kelurahan Banua Anyar ialah sebuah instansi pemerintahan kecil yang memiliki wewenang untuk mengatur 

wilayahnya yang terbatas, dimana kantor Kelurahan Banua Anyar ini merupakan suatu instansi yang melakukan 

pelayan administrasi kependudukan terutama dalam proses pembuatan Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan 

Menikah, Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, Surat Pengantar SKCK dan lainnya. Saat ini kantor Kelurahan 

Banua Anyar sudah menerapkan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan namun belum berbasis web. Pada 

kantor Kelurahan Banua Anyar memiliki beberapa Pegawai dan Honorer dengan jumlah sekitar 4 Pegawai dan 2 

Honorer yang memiliki tugas masing-masing untuk melayani penduduk diwilayahnya. Di wilayah Banua Anyar 

terdapat beberapa RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) yang memiliki jumlah kepala keluarga yang cukup 

banyak, dengan setiap RT memiliki kebijakan serta peraturan untuk mencapai tujuan dalam mengayoni warganya. 

Pada kantor Kelurahan Banua Anyar saat ini aplikasi yang digunakan untuk pelayanan administrasi masih 

menggunakan aplikasi desktop dengan single-user, dengan memberikan keuntungan antara lain dapat 

meminimalisir resiko kesalahan penulisan identitas, lebih praktis, dan lain-lain. Namun kelemahan aplikasi tersebut, 

warga tidak dapat dilayani secara 24 jam sesuai dengan motto Kepala Lurah. Hal ini dikarenakan untuk mengakses 

sistem tersebut harus datang langsung ke kantor Kelurahan Banua Anyar, sementara jam kerja pemerintahan 

Kelurahan Banua Anyar hanya 5 hari dan terbatas. 

Kemudian dalam proses pembuatan surat ijin usaha masih terbilang kurang efektif sehingga membutuhkan 

waktu yang cukup lama terutama ketika menginputkan data, dikarenakan banyaknya masyarakat di kelurahan banua 

anyar yang mendapatkan bantuan UMKM dari pemerintah, dan salah satu untuk mendapatkan bantuan UMKM 

tersebut ialah harus melampirkan surat ijin usaha. 

Dengan melihat kelemahan dan kekurangan di kelurahan dan diharapkan aplikasi pelayanan administrasi 

dan pelayanan surat ijin usaha ini dapat memberikan solusi bagi penanganan dan pembuatan data kependudukan. 

Selain itu hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan mutu pelayanan pada Kelurahan Banua Anyar, 

Mempermudah dalam proses pembuatan Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Menikah, Surat Keterangan 

Belum Pernah Menikah, Surat Pengantar SKCK dan lainnya, sehingga lebih efektif dan efisien, serta proses 

informasi penduduk dapat lebih cepat diolah. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas pada kantor Kelurahan Banua Anyar maka sebagai upaya 

untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan mengantisipasi perubahan maka diperlukan sebuah pemikiran untuk 

membuat aplikasi pelayanan administrasi kependudukan dan pengarsipan berbasis web dengan judul diatas adalah 

Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Surat Ijin Usaha pada Kantor Kelurahan Banua 

Anyar Berbabis Web. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Wawancara; Metode ini mengumpulkan data dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak-

pihak terkait yang berada di tempat kantor Kelurahan Banua Anyar yaitu mengenai data-data yang 

dibutuhkan dalam penulisan laporan. 

2. Observasi; Salah satu teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien untuk mengetahui proses 

kerja yang berlokasi di kantor Kelurahan Banua Anyar yaitu pihak secara langsung mengetahui 

terhadap objek-objek studi yang menjadi pokok permasalahan. 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi; Penulis mempelajari, meneliti, dan menelaah berbagai 

literatur-literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs internet, 

dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian yaitu tentang aplikasi pelayanan 

administrasi kependudukan dan pengarsipan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menghasilkan Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dapat mempermudah 

dalam melakukan proses pembuatan Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Menikah, Surat Keterangan Belum 

Pernah Menikah, Surat Pengantar SKCK dan lainnya yang berada di Kelurahan Banua Anyar, Serta menjelaskan 

tentang aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan rancangan antarmuka sistem sebelumnya. Pada bagian ini akan 

dibahas mengenai tampilan antarmuka masukan dan tampilan antarmuka keluaran sistem.   

 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

 Tampilan antarmuka masukan sistem merupakan tampilan untuk menampilkan dan mengelola informasi 

pada sistem yang telah dibuat berdasarkan pada rancangan antarmuka masukan sistem. Tampilan antarmuka 

masukan sistem yang dibangun sebagai berikut : 

 

 



 
 

 
 

1. Tampilan Antarmuka Halaman Utama 

Tampilan Halaman Utama adalah tampilan pertama kali ketika masuk ke dalam aplikasi tersebut sebelum 

mengakses form login dan daftar. 

 
Gambar 4. 1 Tampilan Antarmuka Halaman Utama 

2. Tampilan Antarmuka Form Login 

Halaman login yakni halaman yang difungsikan untuk melakukan authentifikasi sistem yang dapat memberikan 

hak akses kepada pengguna seperti Admin, Kepala Lurah, Pegawai, dan Warga. 

 
Gambar 4. 2 Tampilan Antarmuka Form Login 

3. Tampilan Antarmuka Form Daftar 

Tampilan halaman daftar difungsikan untuk pengguna seperti warga yang ingin mengakses aplikasi tersebut 

namun tidak mempunyai akun, maka akan diarahkan ke form daftar terlebih dahulu. 

 
Gambar 4. 3 Tampilan Antarmuka Form Daftar 



 
 

 
 

4. Tampilan Antarmuka Dashboard Warga 

Halaman dashboard warga adalah tampilan setelah form login untuk pengguna akun warga, yang memiliki 

banyak menu didalamnya seperti berita sebuah kegiatan, visi misi tentang kelurahan, serta menu untuk 

pembuatan surat keterangan yang dapat dipilih oleh pengguna.  

 
Gambar 4. 4 Tampilan Antarmuka Dashboard Warga 

5. Tampilan Antarmuka Dashboard Admin 

Halaman dashboard admin adalah tampilan untuk pengguna admin yang memiliki banyak menu didalamnya 

seperti menu verifikasi akun warga, memasukkan data penduduk, menu laporan hasil pembuatan Surat 

keterangan yang telah disetujui kepala lurah, serta memverifikasi berkas Surat keterangan yang diinputkan oleh 

warga yang akan diteruskan ke akun kepala lurah agar bisa disetujui. 

 
Gambar 4. 5 Tampilan Antarmuka Dashboard Admin 

6. Tampilan Antarmuka Dashboard Lurah  

Halaman dashboard lurah adalah tampilan untuk pengguna lurah yang bertugas untuk memeriksa berkas masuk 

yang telah di verifikasi oleh admin sebelumnya. Selain memeriksa berkas masuk, tugas lainnya ialah dapat 

menyetujui dan menolak berkas masuk tersebut yang nantinya akan terkirim kembali ke admin untuk 

mencetaknya. 

 
Gambar 4. 6 Tampilan Antarmuka Dashboard Lurah 



 
 

 
 

7. Tampilan Antarmuka Dashboard Pegawai 

Halaman dashboard pegawai adalah halaman yang bertugas sebagai memasukkan data induk penduduk, data 

mutasi penduduk, serta data kartu keluarga (KK). Halaman ini hanya dapat digunakan oleh pegawai dikelurahan 

tersebut. 

 
Gambar 4. 7 Tampilan Antarmuka Dashboard Pegawai 

8. Tampilan Antarmuka Form Pengajuan Surat Keterangan (Warga) 

Halaman form pengajuan surat keterangan ini merupakan dimana pengguna atau warga memilih untuk 

mengajukan surat keterangan yang diinginkan. 

 
Gambar 4. 8 Tampilan Antarmuka Form Pengajuan Surat Keterangan (Warga) 

9. Tampilan Antarmuka Form Input Data Surat Keterangan Usaha (Warga)  

Halaman form tersebut berfungsi untuk memasukkan atau menginputkan data warga untuk pengajuan surat 

keterangan yang dipilih. Form tersebut akan terkirim secara otomatis ke admin untuk memverifikasi data yang 

diinputkan warga tersebut.  

 
Gambar 4. 9 Tampilan Antarmuka Form Input Data Surat Keterangan Usaha (Warga) 



 
 

 
 

10. Tampilan Antarmuka Form Approval Surat Keterangan Usaha (Admin)  

Pada menu ini admin bertugas untuk melihat berkas atau data masuk yang sebelumnya telah diinputkan oleh 

warga, serta admin dapat menyetujui dan menolak berkas atau data tersebut. 

 
Gambar 4. 10 Tampilan Antarmuka Form Approval Surat Keterangan Usaha (Admin) 

11. Tampilan Antarmuka Form Data Masuk (Lurah) 

Pada menu ini lurah bertugas untuk melihat berkas atau data masuk yang sebelumnya telah di verifikasi oleh 

admin, serta lurah dapat menyetujui dan menolak berkas atau data tersebut. 

 
Gambar 4. 11 Tampilan Antarmuka Form Data Masuk (Lurah) 

12. Tampilan Antarmuka Form Data KK (Pegawai)  

Pada menu form data kartu keluarga berfungsi untuk menginput, mengedit, serta menghapus data kartu keluarga. 

 
Gambar 4. 12 Tampilan Antarmuka Form Data KK (Pegawai) 



 
 

 
 

13. Tampilan Antarmuka Form Data Induk Penduduk (Pegawai)  

Pada menu ini pegawai bertugas untuk mencari data penduduk dengan menggunakan kartu keluarga untuk 

mempermudah pencarian. 

 
Gambar 4. 13 Tampilan Antarmuka Form Data Induk Penduduk (Pegawai) 

14. Tampilan Antarmuka Form Data Mutasi Penduduk (Pegawai) 
Pada menu ini pegawai bertugas untuk membuat laporan mutase penduduk dengan memasukkan periode tanggal 

yang diinginkan. 

 
Gambar 4. 14 Tampilan Antarmuka Form Data Mutasi Penduduk (Pegawai) 

15. Tampilan Antarmuka Form Cetak Surat Keterangan Usaha (Admin)  

Pada menu ini admin bertugas untuk mencetak surat keterangan yang telah di setujui oleh lurah. 

 
Gambar 4. 15 Tampilan Antarmuka Form Cetak Surat Keterangan Usaha (Admin) 



 
 

 
 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem  

Pada halaman tampilan antarmuka keluaran sistem ini menampilkan laporan atau keluaran yang telah 

dibuat dari rancangan sebelumnya. 

1. Tampilan Laporan Surat Keterangan Usaha 

Laporan ini memuat data-data dari database yang sudah dinputkan melalui akun warga yang sudah diverifikasi 

oleh admin dan disetujui oleh lurah. 

 
Gambar 4. 16 Tampilan Laporan Surat Keterangan Usaha 

2. Tampilan Laporan Surat Keterangan Meninggal Dunia 

Laporan ini memuat data-data dari database yang sudah dinputkan melalui akun warga yang berhubungan 

dengan keluarga yang meninggal dan sudah diverifikasi oleh admin serta disetujui oleh lurah. 

 

 
Gambar 4. 17 Tampilan Laporan Surat Keterangan Meninggal Dunia 



 
 

 
 

3. Tampilan Laporan Surat Keterangan Kelahiran  

Laporan ini memuat data-data dari database yang sudah dinputkan melalui akun warga yang berhubungan 

dengan keluarga yang baru melahirkan dan sudah diverifikasi oleh admin serta disetujui oleh lurah. 

 
Gambar 4. 18 Tampilan Laporan Surat Keterangan Kelahiran 

4. Tampilan Laporan Surat Keterangan Belum Nikah 

Laporan ini memuat data-data dari database yang sudah dinputkan melalui akun warga yang membuat 

keterangan belum menikah dan sudah diverifikasi oleh admin serta disetujui oleh lurah. 

 
Gambar 4. 19 Tampilan Laporan Surat Keterangan Belum Nikah 



 
 

 
 

5. Tampilan Laporan Surat Keterangan Tidak Mampu 

Laporan ini memuat data-data dari database yang sudah dinputkan melalui akun warga yang berhubungan 

dengan keluarga tidak mampu dan sudah diverifikasi oleh admin serta disetujui oleh lurah. 

 
Gambar 4. 20 Tampilan Laporan Surat Keterangan Tidak Mampu 

6. Tampilan Laporan Surat Keterangan Domisili 

Laporan ini memuat data-data dari database yang sudah dinputkan melalui akun warga yang sudah diverifikasi 

oleh admin serta disetujui oleh lurah. 

 
Gambar 4. 21 Tampilan Laporan Surat Keterangan Domisili 



 
 

 
 

7. Tampilan Laporan SKCK 

Laporan ini memuat data-data dari database yang sudah dinputkan melalui akun warga yang sudah diverifikasi 

oleh admin serta disetujui oleh lurah. 

 
Gambar 4. 22 Tampilam Laporan SKCK 

8. Tampilan Laporan Data Pengajuan SK Usaha Per Periode 

Laporan ini memuat data-data dari database yang sudah di filter secara periode untuk mengetahui jumlah laporan 

yang telah diverifikasi dan disetujui oleh lurah. 

 
Gambar 4. 23 Tampilan Laporan Data Pengajuan SK Usaha Per Periode 

  



 
 

 
 

9. Tampilan Laporan Data Induk Penduduk  

Laporan ini memuat data-data dari database yang sudah di filter secara No Kartu Keluarga untuk mengetahui 

jumlah laporan keluarga yang telah diinputkan pegawai. 

 
Gambar 4. 24 Tampilan Laporan Data Induk Penduduk 

10. Tampilan Laporan Data Mutasi Penduduk Per Periode 

Laporan ini memuat data-data dari database yang sudah di filter secara periode untuk mengetahui jumlah laporan 

yang telah diinputkan oleh pegawai. 

 
Gambar 4. 25 Tampilan Laporan Data Mutasi Penduduk Per Periode 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

1. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi pelayanan administrasi yang awalnya menggunakan single-user 

dengan berbasis desktop menjadi berbasis web dengan multi-user sehingga dapat di akses oleh warga di Banua 

Anyar. 

2. Sistem dapat membuat surat keterangan ijin usaha, meninggal, lahir dan lainnya, tanpa harus mendatangi ke 

kantor kelurahan untuk membuat surat keterangan apapun cukup melalui aplikasi pelayanan berbasis web. 

3. Sistem dapat membantu untuk mempermudah pelayanan administrasi hingga 24 jam. 

 

Saran 

Penelitian yang dilakukan tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, untuk kebaikan 

pengembang sistem lebih lanjut diperlukan perhatian terhadap beberapa hal, diantaranya : 

1. Harus adanya pemeliharaan berkala terhadap aplikasi pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan 

surat ijin usaha yang dibuat agar sistem dapat berjalan dengan baik. 

2. Aplikasi ini hanya mampu melakukan beberapa pengajuan surat keterangan  serta melakukan pendataan seperti 

data induk penduduk dan data mutasi penduduk. Untuk pengembangan sistem lebih lanjut, diharapkan 

pengembangan sistem berikutnya dapat mengelola pendataan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Kelurahan 

Banua Anyar. 
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