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ABSTRAK 

Kemajuan  ilmu teknologi  memiliki  perananan yang  penting  terhadap setiap kegiatan 

yang ada di  instansi  pemerintahan.  Dan salah satu Intansi Pemerintah yaitu Dinas Sosial Kabupaten 

Tabalong yang bergerak dibidang pelayanan jasa yang khususnya dibidang sosial dan kemanusiaan 

yang mana sangat berperan penting dengan penyaluran bantuan yang ada di daerah Tabalong.  
  Permasalahan yang sedang terjadi yaitu pengolahan data saat ini masih terjadi yaitu tentang 

adanya waktu yang lama dibutuhkan saat mulai dari pendataan dari operator kecamatan sampai data 

tersebut masuk kepada admin, karena proses pendataannya masih manual yang mana mengharuskan 

operator bolak balik ke kantor dinas sosial untuk menyerahkan data kepada admin karena dilakukan 
secara semi manual.Maka harus adanya suatu sistem berupa Aplikasi Sistem Online Pendistribusian 

Bantuan Sosial Pangan daerah berbasis website. 

               Adapun kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan ini adalah untuk membuat 

aplikasi atau sistem yang dapat meningkatkan kinerja supaya lebih efisien dan terkordinir dengan 
pengelolaan dan pencarian data, serta data akan lebih aman dan terpusat pada satu database untuk 

mempermudah kegiatan pendistribusian bantuan dalam pengolahan data penerima bantuan sampai 

pendistribusian bantuan tersebut. 

Kata Kunci : Dinas Sosial kabupaten Tabalong; Sistem online; Distribusi Bantuan 
Pangan; MySQL; PHP; 

 

 
ABSTRACT 

Advances in science and technology play a very important role in every activity both in the 

company, industry and in government agencies. One of the government agencies, namely the 

Tabalong Regency Social Service, which is engaged in services, especially in the social and 

humanitarian fields, certainly cannot be separated from the support of information technology 
devices to produce useful information for the processors, in this case, especially information about 

the distribution of regional food social assistance at the Tabalong Regency Social Service. . 

              The problem that is happening is that data processing is currently still facing difficulties in 

distributing and collecting data on the recipients of regional food social assistance. Distribution and 
data collection is still done semi-manually so that it is possible for errors to occur in the data input 

process, duplicate identities, files, sometimes files are easily lost and difficult to find. This problem 

causes the existence of a system in the form of an Online System Application for the Distribution of 

Regional Food Social Assistance based on a website.  
              The conclusion of this research is the creation of an application that can provide more 

efficient solutions for processing, managing and searching data, as well as safer data because it is 
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stored in a database to support aid distribution activities in managing beneficiary data and aid 

distribution.  

Keywords : Dinas Sosial kabupaten Tabalong; online system; food aid distribution; MySQL; 
PHP 

 

 

 
PENDAHULUAN 

Dinas Sosial Kabupaten Tabalong merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah dibidang 

sosial yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui sekretaris daerah. Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sendiri juga bergerak dibidang 
pelayanan jasa yang khususnya dibidang sosial dan kemanusiaan. 

  Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sendiri membawahi 3 bidang, yaitu bidang perlindungan 

dan jaminan, bidang rehabilitasi sosial dan bidang pemberdayaan sosial. Dinas Sosial Kabupaten 

Tabalong juga membawahi 2 sekretariat, yaitu Sekretariat PKH dan Sekretariat SLRT ( Sistem 
Layanan Rujukan Terpadu) Serasi.nDinas Sosial Kabupaten Tabalong memiliki sekitar 43 orang 

pegawai yang terdiri dari 25 pegawai negeri sipil (PNS), dan 18 pegawai honorer/kontrak.  

              Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, memiliki peranan penting untuk membantu berjalannya 

program Bantuan Sosial Pangan Daerah yang diprogramkan oleh pemerintah daerah, yang 
mewajibkan Dinas untuk mendata masyarakat Kurang mampu yang telah menerima Bantuan Sosial 

Pangan Daerah. Saat ini pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Daerah pihak dinas masih mengalami 

kesulitan dalam melakukan Pendataan yang dilakukan oleh pihak dinas yang ada pada Tenaga Kerja 

Sosial kecamatan (TKSK) yang ada di Kabupaten Tabalong masih menggunakan sistem 
konvensional. Contohnya laporan pendataan di setiap kecamatan yang telah mendapatkan Bantuan 

Sosial Pangan Daerah dilakukan masih menggunakan kertas dan dibantu dengan program Microsoft 

Excel, sehingga sering kali terjadi kesalahan dalam pengimputan dan pengarsipan data. Selain itu 

sering terjadi kehilangan data serta sulitnya operator Pendataan untuk mengetahui informasi laporan 
data karena keterlambatan dalam pembuatan laporan dari Tenaga Kerja Sosial kecamatan (TKSK). 

Hal tersebut membuat kinerja petugas menjadi terhambat. 

             Salah satu contoh penelitian terkait yang dilakukan oleh (Rahmadani & Effiyaldi, 2019) 

dengan judul “Analisis Sistem Informasi Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan 
Pangan Non Tunai (BNPT) pada Dinas Sosial Kota Jambi” dalam mendata masyarakat penerima 

bantuan pangan non tunai masih dilakukan secara konvensional sehingga memungkinkan terjadi 

kesalahan dalam proses input data, identitas rangkap, penumpukan berkas, terkadang berkas mudah 

hilang dan sulit dicari. Jadi, pada penelitian tersebut solusi yang diberikan berupa Sistem Informasi 
Pendataan KPM BPNT berbasis website. 

            Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perlu dibuat suatu sistem informasi 

distribusi bantuan sosial pangan di Dinas Sosial Kabupaten Tabalong dengan judul penelitian diatas 

dan dari sistem tersebut diharapkan dapat mengelola pendistribusian bantuan pangan daerah menjadi 

lebih efisien serta menghasilkan data yang lebih akurat.       

METODE PENELITIAN 

1. Wawancara 

Dengan melakukan interaksi dengan proses tanya jawab secara langsung untuk mengumpulkan 
informasi dari sumber informasi terpercaya melalui pertemuan langsung dengan pihak-pihak 

terkait dengan penelitian tersebut. Dengan kondisi sekarang yang mengaruskan mengurangi 

pertemuan secara langsung, Wawancara juga dapat dilakukan juga secara virtual dengan pihak 

terkait karena dalam melakukan wawancara yang terpenting ialah mendapatkan informasi dari 
pihak yang bersangkutan. 

2. Observasi  

Mencari informasi dengan turun ke lapangan langsung untuk mengamati apa yang terjadi dan 

mengamati supaya tahu permasalahan yang terjadi ditempat penelitian. Kegiatan ini juga 
berguna untuk melihat seberapa efektifnya sistem yang digunakan saat ini apakah memiliki 

banyak kekurangan. Dengan mengetahui masalah yang sedang terjadi itu, maka akan dapat 

ditarik kesimpulan untuk melakukan perubahan dimasa yang akan datang. 
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3. Studi Dokumentasi 

Setelah melakukan wawancara dan observasi ,Langkah selanjutnya ialah mengumpulkan data-

data seperti alur pelaksanaan pendistribusian bantuan, jadwal mulai dari pendataan calon 
penerima sampai pendistribusian bantuan kepaada masyarakat langsung dan yang terakhir 

ialah mengumpulkan laporan-laporan yang berkaitan dengan pendistribusian bantuan sosial 

tersebut. 

4. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah proses mengumpulkan data-data dari hasil dokumentasi yang sudah 

dilakukan, baik dengan media cetak seperti buku, jurnal maupun dengan media cetak lainnya. 

Hasil yang sudah diperoleh dari bahan-bahan tersebut setelahnya diproses untuk menjadi acuan 

dalam pembuatan sistem baru yang akan digunakan dimasa mendatang. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem yang Berjalan 

Dari hasil penelitian yang sudah dijalankan dengan menganalisis sistem yang lama pada 
Dinas Sosial Kabupten Tabalong, maka dapat ditarik kesimpulan dengan usulan sistem baru yang 

akan diusulkan melalui Flowchart dibawah ini : 

 

Gambar  1 Flowchart Sistem Usulan 
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Berikut adalah‘Use case diagram’pada‘Aplikasi Distribusi Bantuan Sosial Pangan Daerah 

Berbasis Web pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.’ 

 
Gambar  2 Use Case Diagram 

1. Analisis Kebutuhan Sistem 
        Di tahap ini yang dilakukan adalah dengan menganalisis kebutuhan sistem yang ada di 

Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, Setelah itu dilakukan lagi dengan analisis terhadap sistem yang 

berjalan disana, Setelah dilakukan analisis maka dibuatlah usulan sistem baru yang dapat 

melengkapi kekurangan dari sistem yang terdahulu. 
2. Desain Sistem 

  ‘Selanjutnya ialah mendesain tampilan antarmuka sistem baru dengan berdasarkan 

kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh sistem baru. Rancangan baru biasanya dapat mengambil 

contoh dari sistem lama tapi sedikit memodifikasi tampilannya supaya terlihat lebih menarik lagi. 
Balsamiq Mockups merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendesain rancangan model sistem 

antarmuka masukan dan perancangan antamuka keluaran pada Aplikasi Pendistribusian Bantuan 

Sosial Pangan Daerah Berbasis Web pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. 

3. Implementasi 
   Pada tahap ini, untuk menterjemahkan dari desain sistem yang sudah dibuat sebelumnya 

maka digunakan bahasa pemrograman yaitu Visual Studio Code, dan untuk database server 

digunakan mysql. 

 4. Pengujian sistem 
   Tahap pengujian sistem ini kemudian diuji keseluruhan fungsi dari semuanya baik itu 

desain antarmuka serta dengan bahasa pemrograman yang sudah dibuat sebelumnya, Dan pada saat 

pengujian sistem berlangsung, apabila ditemukan masalah maka akan dilakukan lagi perbaikan 

dimana masalah itu terjadi, dan langsung dicari solusi untuk mengatasinya.  
 5. Perawatan  

  Dan tahap yang terakhir adalah tahap perawatan, yang mana ditahap ini, Aplikasi yang 

sudah diuji sebelumnya akan dilakukan uji coba sekali lagi apakah sesuai dengan rancangan awal 

atau tidak. Kalau missal terjadi maslaah akan dilakukan maintenance terhadap aplikasi. 
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Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

 Tampilan ini menampilkan antarmuka masukan sistem yang telah dibuat berdasarkan pada 

rancangan sebelumnya. Tampilannya adalah sebagai berikut : 

1. Tampilan menu (Login) 

Menu Login adalah menu yang dapat memberikan hak akses kepada semua user yang terdaftar 
pada sistem apabila user ingin masuk ke dalam sistem dan mengakses aplikasi yang ada pada 

aplikasi tersebut dengan mengklik tombil ‘Login’. 

 
Gambar  3  Tampilan menu (Login) 
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2. Tampilan menu (Menu awal) 

Menu awal merupakan menu yang berisi dashboard/tampilan awal dari suatu sistem yang mana 

mencakup data-data seperti data master pangan, pengguna, data pangan, data, penerima, data 

pendistribusian pangan.  

 

 
Gambar  4  Tampilan menu (Menu awal) 

 

3. Tampilan menu utama (Operator kecamatan) 

Sama halnya dengan menu awal tadi, Menu uatama operator berisi dashboard/tampilan awal dari 

Operator kecamatan yaitu pendataan dan penyaluran bantuan kepada penerima bantuan 

didaerajnya masing-masing. 

 
Gambar  5  Tampilan menu utama (Operator Kecamatan) 
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4. Tampilan menu utama (Penerima Bantuan) 

Sama halnya dengan menu awal tadi, Menu uatama operator berisi dashboard/tampilan awal dari 

Penerima Bantuan yaitu menberikan feedback dengan memberikan kritik dan saran terhadap 

jalannya pendistribusian bantuan, mulai dari pendataan sampai akhir, dan juga bisa mencek 

identitas diri sendiri apakah sudah terdaftar sebagai penerima bantuan. 

 
Gambar  6  Tampilan menu utama  (Penerima Bantuan) 

5. Tampilan menu Tambah Data Pengguna/User 

Pada menu tambah data pengguna ialah menu yang berfungsi untuk melihat dan menambah data 

pada pengguna/user, menghapus, dan mengedit data. 

 
Gambar  7  Tampilan menu Tambah Data Pengguna/User 
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6. Tampilan menu Entry Pangan  

Dalam entry pangan berisi informasi tentang data entry pangan dan untuk menambahkan data 

pangan, mengedit dan menghapus inputan data pangan. 

 
Gambar  8  Tampilan menu Entry Pangan 

7. Tampilan menu Entry Pangan Rusak 
Dalam entry pangan rusak berisi informasi tentang data entry pangan rusak dan untuk 

menambahkan data pangan rusak, mengedit dan menghapus inputan data pangan rusak. 

 
Gambar  9  Tampilan menu Entry Pangan Rusak 
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8. Tampilan menu Entry Data Survey Penerima Bantuan 

Dalam entry survey penerima bantuan berisi informasi tentang data entry survey penerima 

bantuan dan untuk menambahkan data survey penerima bantuan, mengedit dan menghapus 

inputan data survey penerima bantuan. 

 
Gambar  10  Tampilan Antarmuka Menu Input Survey Penerima Bantuan 

9. Tampilan menu Entry Input Data Pengaduan  

Dalam Entry Input Data Pengaduan berisi informasi tentang data Entry Input Data Pengaduan 

dan untuk menambahkan Entry Input Data Pengaduan, mengedit dan menghapus inputan Entry 

Input Data Pengaduan. 

 
Gambar  11  Tampilan menu Input Data Pengaduan 
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Tampilan Laporan Antarmuka Keluaran Sistem 

Tampilan laporan antarmuka keluaran sistem merupakan output dari sistem yang mana 

ditampilkan dalam bentuk table dan data. 
1. Tampilan keluaran sistem Rekapitulasi Pangan 

Pada menu output ini laporan berisi data dari hasil yang diinputkan pada menu entry dan dicetak. 

 
Gambar  12  Tampilan keluaran sistem Rekapitulasi Pangan 

2. Tampilan keluaran sistem Entry Pangan 

      Pada menu output ini laporan berisi data dari hasil yang diinputkan pada menu entry dan dicetak. 

 
Gambar  13  Tampilan keluaran sistem Entry Pangan 
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3. Tampilan keluaran sistem Kondisi Bahan Pangan 

Pada menu output ini laporan berisi data dari hasil yang diinputkan pada menu entry dan 

dicetak 

 
Gambar  14  Tampilan keluaran sistem Kondisi Bahan Pangan 

4. Tampilan keluaran sistem Survey Penerima Bantuan 

Pada menu output ini laporan berisi data dari hasil yang diinputkan pada menu entry dan dicetak 

 
Gambar  15  Tampilan keluaran sistem Survey Penerima Bantuan 
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5. Tampilan keluaran sistem Penerima Bantuan Verifed 

Pada menu output ini laporan berisi data dari hasil yang diinputkan pada menu entry dan dicetak 

 
Gambar  16  Tampilan keluaran sistem Penerima Bantuan Verifed 

6. Tampilan keluaran sistem Penerima Bantuan Tidak Valid 

Pada menu output ini laporan berisi data dari hasil yang diinputkan pada menu entry dan 

dicetak 

 

Gambar  17  Tampilan keluaran sistem Penerima Bantuan Tidak Valid 
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7. Tampilan keluaran sistem Data Penerima Bantuan Tidak Valid 

     Pada menu output ini laporan berisi data dari hasil yang diinputkan pada menu entry dan dicetak 

 
Gambar  18  Tampilan keluaran sistem Data Penerima Bantuan Tidak Valid 

8. Tampilan keluaran sistem Data Distribusi Pangan 

    Pada menu output ini laporan berisi data dari hasil yang diinputkan pada menu entry dan dicetak 

 
Gambar  19  Tampilan keluaran sistem Distribusi Pangan 
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9. Tampilan keluaran sistem Grafik Distribusi Pangan 

Pada menu output ini laporan berisi data dari hasil yang diinputkan pada menu entry dan dicetak 

 
Gambar  20  Tampilan keluaran sistem Grafik Distribusi Pangan 

10. Tampilan keluaran sistem Data Pengaduan Penerima Bantuan 

Pada menu output ini laporan berisi data dari hasil yang diinputkan pada menu entry dan  

dicetak 

 

 
Gambar  21  Tampilan keluaran sistem Data Pengaduan Penerima Bantuan 
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PENUTUP 

Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan baik itu dari penelitian sampai mendesain, Sistem Online 
Distribusi Bantuan Sosial Pangan Daerah Berbasis Web Pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong 

Dengan Fitur Verifed. Maka Kesimpulan dari semua itu ialah: 

1. Aplikasi yang telah dibuat ini memiliki tujuan untuk mempermudah tugas dari operator 

kecamatan mendata penerima bantuan baru dan juga mendistribusikan bantuan kepada 
penerima bantuan. 

2. Data yang digunakan sudah terorganisir kedalam satu data base, sehingga tidak perlu takut 

akan kehilangan data-data dimasa yang akan datang 

3. Setelah aplikasi ini dibuat maka, Jalannya pendistribusian bantuan yang akan datang 

akan lebih lancer dan baik lagi dari pada sebelumnya. 

Saran  

Sistem ini masih harus dilakukan lagi perbaikan, atau perubahan untuk masa yang akan 

datang sesuai nanti dengan kebutuhan, jadi nanti aplikasi dapat: 

1. Diharapkan pengembangan selanjutnya agar aplikasi ini dapat digunakan oleh beberapa 

pengguna. 

2. Desain tampilan antarmuka yang masih sangat sederhana diharapkan untuk kedepannya 

dapat dibuat lebih interaktif dan lebih baik lagi dalam segi tampilan. 
3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat  menambahkan fitur sms gateway untuk 

pemberitahuan informasi kepada penerima bantuan. 
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