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ABSTRAK 

 

Kantor Kelurahan Banua Anyar Merupakan kantor pemerintahan yang bergerak dalam bidang pelayanan 

masyarakat, pada kantor Kelurahan Banua Anyar ada beberapa kegiatan pemerintahan seperti mengelolaan data 

bantuan sosial di antaranya seperti mengelola data peserta PKM PKH, data keanggotaan DTKS, data penerima 

bantuan BST, data penerima bantuan APBD, dan lainnya. Dalam pengelolaan data bantuan sosial di Kelurahan 

Banua Anyar tergolong manual karena belum menggunakan database sehingga menimbulkan dampak sering 

terjadinya data yang hilang dan peletakan data tidak sesuai pada tempatnya serta penyaluran bantuan masih kurang 

tepat sasaran dikarenakan data yang dikelola tidak di perbaharui secara berkala, yang mengakibatkan data tersebut 

menjadi kurang valid. Aplikasi Pengelolaan Bantuan Sosial ini menggunakan metode waterfall yang dimulai dari 

tahap requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Menggunakan Bahasa pemprograman 

PHP, database MySQL. 
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ABSTRACT 

 

Banua Anyar Village Office Is a government office that is engaged in community services, at the Banua 

Anyar Village office there are several government activities such as managing social assistance data, including 

managing PKM PKH participant data, DTKS membership data, BST aid recipient data, APBD aid recipient data , 

and others. In managing social assistance data in Banua Anyar Village, it is classified as manual because it has not 

used a database so that it has the impact of frequent missing data and the placement of data is not in the right place 

and the distribution of assistance is still not on target because the managed data is not updated regularly, which 

results in data it becomes invalid. This Social Assistance Management application uses the waterfall method starting 

from the requirements, design, implementation, verification, and maintenance stages. Using PHP programming 

language, MySQL database. 
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PENDAHULUAN 

Kantor Kelurahan Banua Anyar merupakan satu dari sembilan kelurahan yang berada dibawah naungan 

Kecamatan Banjarmasin Timur serta memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya. Kantor Kelurahan Banua 

Anyar adalah salah satu Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Kantor 

tersebut merupakan sebuah Instansi Pemerintahan di dalam negeri yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. 

Dalam instansi tersebut ada beberapa kegiatan pengelolaan data bantuan sosial salah satu jenis program bantuan 

sosial adalah program PKM PKH, Program bantuan BST, Program bantuan BPNT, dan Program bantuan APBD 

yang terdiri dari raskin/raskot dan bantuan langsung tunai (BLT). 

Bantuan sosial mengacu pada program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu memberikan tingkat 

dukungan pendapatan minimum kepada individu dan rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan.  

Bantuan sosial sangat diperlukan bagi masyarakat yang kurang bercukupan dalam ekonomi. Sasaran utama 

penerima bantuan adalah rumah tangga miskin, masyarakat terdampak Covid-19, masyarakat yang memiliki 

pendapatan dibawah minimum. 

Pada Kantor Kelurahan Banua Anyar saat ini sistem yang sedang digunakan masih manual menggunakan 

aplikasi dari microsoft excel untuk pengelolaan data bantuan sosial serta data penyaluran penerima bantuan 

sosialnya. Sistem tersebut mempunyai kelemahan yaitu sering terjadinya kehilangan berkas, penyimpanan data 

belum menggunakan database sehingga proses penyimpanan masih tergolong manual dan data yang di inputkan ke 

dalam aplikasi microsoft excel sering mengalami data yang tidak sesuai atau data yang tidak akurat dengan aslinya.  

Kemudian pada penyaluran bantuan masih kurang tepat sasaran dikarenakan data yang dikelola tidak di 

perbaharui secara berkala, yang mengakibatkan data tersebut menjadi kurang valid. 

Dengan melihat kekurangan dan kelemahan di Kelurahan Banua Anyar, maka diperlukan sebuah pemikiran 

dengan judul “APLIKASI PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL PADA KANTOR KELURAHAN BANUA 

ANYAR BERBASIS WEB” yang mana diharapkan aplikasi ini dapat membantu memberikan solusi dalam 

pengelolaan yang ada sehingga mempermudah petugas dan masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Pengumpulan Data 

1. Wawancara: Metode selanjutnya yaitu menggunakan metode wawancara atau bertanya langsung 

kepada staff dan pegawai di kantor Kelurahan Banua Anyar yang bertujuan untuk pengumpulan data 

dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. 

2. Observasi: Metode yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

ketempat objek penelitian, diantaranya dengan menggunakan catatan informasi yang berhubungan 

dengan masalah yang bersangkutan. 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi: Metode pengumpulan data selanjutnya dilakukan dengan 

cara mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan seperti data kependudukan, data peserta PKH, 

data pemerima bantuan APBD dan lainnya dari catatan di buku besar dan file  yang ada di folder 

komputer. Serta mempelajari referensi – referensi dari skripsi . Tidak lepas dari itu media internet 

juga digunakan dalam mencari data dan informasi yang terkait dengan penelitian. 

b. Pengembangan Perangkat Lunak 

Metode pengembangan sistem perangkat lunak, hal ini mengacu pada model waterfall. Dalam 

Model Waterfall, setiap tahap harus berurutan, dan tidak dapat meloncat ketahap berikutnya, harus 

menyelesaikan tahap pertama baru lanjut ke tahap ke dua dan seterusnya. 

 
Gambar 1. 1 Model Waterfall 

Menurut Tahapan-tahapan metode waterfall adalah sebagai berikut: 

1. Requirement 

Pada tahap ini merupakan tahap analisis kebutuhan user. Dari masalah yang telah di rumuskan, 

maka pada tahap ini ditentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan sebagai solusi dari permasalahan. 



 
 

 
 

2. Design 

Tahapan ini merupakan tahapan dimana kebutuhan yang telah ada ditahap sebelumnya dibuat 

menjadi rancangan sistem. Sehingga terlihat gambaran bentuk sistem yang akan dibuat. 

3. Implementation 

Pada tahap ini merupakan implementasi dari tahap design. Gambaran sistem di tahap sebelumnya 

di implementasikan dalam bentuk coding sampai menghasilkan sistem akhir atau sistem jadi. 

4. Verification 

Tahapan ini merupakan tahap dimana sistem atau aplikasi yang telah dibuat di uji. Apakah sistem 

sistem tersebut layak atau masi harus diperbaiki. Apabila sistem dianggap sudah baik maka sistem itu 

bisa diterapkan. 

5. Maintenance 

Sistem yang telah diterapkan kemudian dilakukan pemeliharaan agar selalu dalam kondisi baik 

dan tidak terjadi kesalahan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menghasilkan aplikasi pengelolaan bantuan sosial sehingga dapat mempermudah pegawai di 

Kantor Kelurahan Banua Anyar untuk mengelola data bantuan sosial dengan akurat, serta membuat data penyaluran 

penerima bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran kepada warga di wilayah Banua Anyar. Dengan mengusulkan 

sistem baru untuk meningkatkan pengelolaan bantuan sosial agar lebih efektif dan efisien. Usulan sistem baru dapat 

dilihat pada flowmap dibawah ini: 

 
Gambar 1. 2 Flowmap Usulan Sistem Baru 

 

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 Login 

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

mengakses form dashboard. 



 
 

 
 

 
Gambar 1. 3 Tampilan Antarmuka Halaman Login 

2. Tampilan Antarmuka Halaman Registrasi 

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

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

 
Gambar 1. 4 Tampilan Antarmuka Halaman Registrasi 



 
 

 
 

3. Tampilan Antarmuka Dashboard Warga 

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

banyak menu didalamnya seperti visi misi tentang kelurahan, serta menu untuk pengajuan bantuan yang dapat 

diinput oleh pengguna.  

 
Gambar 1. 5 Tampilan Antarmuka Dashboard Warga 

4. Tampilan Antarmuka Dashboard Pegawai 

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

seperti menu verifikasi akun warga, memasukkan data penduduk, menu laporan pengajuan bantuan sosial yang 

telah disetujui kepala lurah, serta memverifikasi berkas pengajuan bantuan sosial yang diinputkan oleh warga 

yang akan diteruskan ke akun kepala RT agar bisa disetujui. 

 
Gambar 1. 6 Tampilan Antarmuka Dashboard Pegawai 

 

 

 



 
 

 
 

5. Tampilan Antarmuka Dashboard Lurah  

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

yang telah di verifikasi oleh pegawai sebelumnya. Serta dapat menyetujui dan menolak berkas masuk yang telah 

disetujui oleh Kepala RT. 

 
Gambar 1. 7 Tampilan Antarmuka Dashboard Lurah 

6. Tampilan Antarmuka Dashboard RT 

Halaman dashboard RT adalah halaman yang bertugas sebagai memeriksa berkas masuk yang telah diinputkan 

oleh warga dalam pengajuan bantuan sosial yang nantinya akan terkirim ke akun lurah. 

 
Gambar 1. 8 Tampilan Antarmuka Dashboard RT 

 

 

 

 



 
 

 
 

7. Tampilan Antarmuka Form Input Pengajuan DTKS (Warga) 

Halaman form pengajuan DTKS ini dimana merupakan hanya pengguna atau warga yang dapat menginputkan 

berkas tersebut. 

 
Gambar 1. 9 Tampilan Antarmuka Form Input Pengajuan DTKS 

8. Tampilan Antarmuka Form Input Pengajuan Bantuan APBD (Warga)  

Halaman form pengajuan APBD ini dimana merupakan hanya pengguna atau warga yang dapat menginputkan 

berkas tersebut.  

 
Gambar 1. 10 Tampilan Antarmuka Form Input Pengajuan Bantuan APBD (Warga) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

9. Tampilan Antarmuka Form Verifikasi Pengajuan Data Peserta DTKS (Pegawai)  

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

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

 
Gambar 1. 11 Tampilan Antarmuka Form Verifikasi Pengajuan Data Peserta DTKS (Pegawai) 

10. Tampilan Antarmuka Form Verifikasi Pengajuan Data Bantuan APBD (Pegawai) 

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

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

 
Gambar 1. 12 Tampilan Antarmuka Form Verifikasi Pengajuan Data Bantuan APBD (Pegawai) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

11. Tampilan Antarmuka Form Verifikasi Pengajuan Data Peserta DTKS (Lurah) 

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

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

 
Gambar 1. 13 Tampilan Antarmuka Form Verifikasi Pengajuan Data Peserta DTKS (Lurah) 

12. Tampilan Antarmuka Form Verifikasi Pengajuan Data Bantuan APBD (Lurah) 

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

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

 
Gambar 1. 14 Tampilan Antarmuka Form Verifikasi Pengajuan Data Bantuan APBD (Lurah) 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

13. Tampilan Antarmuka Form List Penerima Peserta DTKS (RT) 

Pada menu form ini RT berfungsi untuk melihat berkas yang telah di inputkan oleh warga, serta dapat menyetujui 

dan menolak berkas tersebut. 

 
Gambar 1. 15 Tampilan Antarmuka Form List Penerima Peserta DTKS (RT) 

 

TAMPILAN ANTARMUKA KELUARAN SISTEM  

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

dibuat dari rancangan sebelumnya. 

1. Tampilan Laporan Kartu Pendaftar Calon Peserta DTKS 

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

oleh pegawai dan disetujui oleh lurah. 

 
Gambar 1. 16 Tampilan Laporan Kartu Pendaftar Calon Peserta DTKS 



 
 

 
 

2. Tampilan Laporan Data Pengajuan DTKS Per Periode 

Laporan ini memuat data-data dari database yang sudah dinputkan sebelumnya, serta laporan tersebut dapat 

dicetak dengan periode yang diinginkan. 

 

 
Gambar 1. 17 Tampilan Laporan Data Pengajuan DTKS Per Periode 

3. Tampilan Laporan Pendaftar Calon Peserta APBD 

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

oleh pegawai dan disetujui oleh lurah. 

 
Gambar 1. 18 Tampilan Laporan Pendaftar Calon Peserta APBD 

 



 
 

 
 

4. Tampilan Laporan Data Pengajuan APBD Per Periode 

Laporan ini memuat data-data dari database yang sudah dinputkan sebelumnya, serta laporan tersebut dapat 

dicetak dengan periode yang diinginkan. 

 
Gambar 1. 19 Tampilan Laporan Data Pengajuan APBD Per Periode 

5. Tampilan Laporan Data Penerima Peserta DTKS Per Tahap 

Laporan ini memuat data-data dari database yang sudah dinputkan sebelumnya, serta laporan tersebut dapat 

dicetak dengan periode yang diinginkan. 

 
Gambar 1. 20 Tampilan Laporan Data Penerima Peserta DTKS Per Tahap 

6. Tampilan Laporan Data Penerima Anggota PKH Per Tahap 

Laporan ini memuat data-data dari database yang sudah dinputkan sebelumnya, serta laporan tersebut dapat 

dicetak dengan periode yang diinginkan. 

 
Gambar 1. 21 Tampilan Laporan Data Penerima Anggota PKH Per Tahap 

 

 



 
 

 
 

7. Tampilan Laporan Data Penerima Bantuan APBD Per Tahap 

Laporan ini memuat data-data dari database yang sudah dinputkan sebelumnya, serta laporan tersebut dapat 

dicetak dengan periode yang diinginkan. 

 
Gambar 1. 22 Tampilam Laporan Data Penerima Bantuan APBD Per Tahap 

8. Tampilan Laporan Data Penerima Bantuan BST Per Tahap 

Laporan ini memuat data-data dari database yang sudah dinputkan sebelumnya, serta laporan tersebut dapat 

dicetak dengan periode yang diinginkan. 

 
Gambar 1. 23 Tampilan Laporan Data Penerima Bantuan BST Per Tahap 

9. Tampilan Laporan Data Penerima Bantuan BPNT Per Tahap  

Laporan ini memuat data-data dari database yang sudah dinputkan sebelumnya, serta laporan tersebut dapat 

dicetak dengan periode yang diinginkan. 

 
Gambar 1. 24 Tampilan Laporan Data Penerima Bantuan BPNT Per Tahap 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi dengan sistem yang dapat mengelola data bantuan sosial dengan 

mudah, yang sebelumnya masih manual menjadi menggunakan database sehingga dapat mempermudah pegawai 

dalam proses pengelolaan data bantuan sosial dengan meminimalisir kehilangan dan kesalahan dalam pengelolaan 

data. 

 

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 pengelolaan bantuan social yang dibuat agar sistem dapat 

berjalan dengan baik. 

2. Aplikasi ini hanya dapat melakukan 2 jenis pengajuan bantuan sosial serta 5 jenis data penyaluran bantuan 

sosial. Untuk pengembangan sistem lebih lanjut, diharapkan pengembangan sistem berikutnya dapat mencakup 

pengelolaan lebih luas. 
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