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ABSTRAK 
Dinas Komunikasi Informatikan dan Statistik Kota Banjarmasin merupakan instansi tingkat kota di kota 

Bajarmasin yang bertugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan 

informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 

yang ditugaskan kepada daerah. Dalam hal ini pemerintah kota Banjarmasin dan wali kota Banjarmasin sering 

mengadakan event di kota Banjarmasin, maka dari itu diperlukannya manajemen data baik, dan sistem pendaftaran 

yang mudah. Manajemen data dan sistem pendaftaran yang berjalan saat ini di Dinas Komunikasi Informatika dan 

Statistik Kota Banjarmasin masih dilakukan dengan mengisi data secara menual dan diketik menggunakan 

Microsoft Office. 
Metode perancangan sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi komponen – komponen 

perancangan sistem ini meliputi struktur tabel database, dan beberapa perancangan diagram –diagram yang 

menjelaskan skenario alur proses sistem ini. Untuk pembuatan sisem ini menggunakan software sublime text 3 

dengan bahasa pemrograman HTML, PHP, dan database MySQL. 

Dengan adanya Sistem Informasi Pendaftaran Event pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kota Banjarmasin ini diharapkan dapat membantu instansi tersebut dalam mempermudah proses manajemen data 

dan sistem pendaftaran sehingga dapat dilakukan secara cepat dam akurat. 

Adapun saran yang diberikan adalah 1) Menambahkan fitur pengiriman email secara otomatis kepada 

peserta yang sudah melakukan pendaftaran 2) Menambahkan fitur cetak data setifikat kepada peserta yang 

mengikuti event. 
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ABSTRACT 
 

The Banjarmasin City of Informatics and Statistics Communication Service is a city-level agency in the 

city of Bajarmasin which is tasked with assisting the mayor in carrying out government affairs in the fields of 

communication and informatics, coding, and statistics which are the regional authority and assistance tasks 

assigned to the regions. In this case, the Banjarmasin city government and the Banjarmasin mayor often hold 

events in the city of Banjarmasin, therefore good data management and an easy registration system are needed. 

The data management and registration system currently running at the Department of Communication, Informatics 

and Statistics of the City of Banjarmasin is still being done by filling in data manually and typed using Microsoft 

Office. 

The system design method used to identify the components of this system design includes the structure 

of the database table, and several design diagrams that explain the scenario of the process flow of this system. For 

the manufacture of this system using sublime text 3 software with HTML, PHP, and MySQL database 

programming languages. 

With the Event Registration Information System at the Office of Communication, Information and 

Statistics of Banjarmasin City, it is expected to be able to assist the agency in facilitating the data management 

process and registration system so that it can be done quickly and accurately. 

The suggestions given are 1) Adding an automatic email sending feature to participants who have 

registered 2) Adding a data certificate printing feature for participants who take part in the event. 
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PENDAHULUAN  

 
Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. seperti 

memproses, menyimpan, dan memanipulasi data dalam bermacam cara untuk menghasilkan informasi 

yang bagus dan berkualitas, informasi yang relevan, akurat, dan dapat diakses secara cepat tanpa 
dibatasi ruang dan waktu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di masa sekarang 
ini semakin pesat dan canggih. Perkembangan teknologi informasi ini membawa pengaruh luar biasa 
untuk kegiatan manusia sekarang dan di masa yang akan datang. 

Dinas Komunikasi Informatikan dan Statistik Kota Banjarmasin merupakan instansi tingkat 
kota di kota Bajarmasin yang bertugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah 
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.   

Dinas Komunikasi, Informatika dan statistic Kota Banjarmasin, Terletak di Jl. RE Martadinata, 
Telawang, Kec. Banjarmasin Bar., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231. Dalam menjalakan 
aktivitasnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin belum mempunyai sistem 
manajemen data dan sistem pendaftaran untuk peserta dari event yang akan di selenggarakan. Semua 
kegiatan event yang dilaksanakan sangat memerlukan perhatian khusus agar manajemen data dan sistem 
pendaftaran dapat di organisir dengan baik. 
Pada saat ini sistem manajemen data dan sistem pendaftaran event yang dilakukan pada Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin masih dilakukan secara menual dengan 
menggunakan aplikasi Microsoft Office. Pendataan yang dilakukan secara menual seperti ini dapat 
mempersulit pekerjaan petugas karena hasilnya tidak efesien dan kurang akurat. 

Wali kota Banjarmasin menginginkan dibuatkan laporan, selama ini proses laporannya masih 
dilakukan secara menual sehingga membuat petugas kewalahan dan banyak memakan waktu. Untuk itu 
diperlukanya Sistem Informasi Pendafraran Event agar lebih mudah, efesien, cepat, dan aman. 

Beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan berkaitan dengan sistem pendaftaran dan 

manajemen data diantaranya adalah penelitian dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Event 
Berbasis Web Pada UPTD Balai Tekkom Dinas Pendidikan Kota Palembang” Irianto Mubarak (2018), 
“Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Web Pada Sekolah MI Darul 
Hikmah” Ani Yoraeni (2020), “Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru Di Sekolah 
Permata Harapan Batam Berbasis Web Menggunakan PHP dan MySQL” Marianna Sipayung (2017). 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perlu dibuat suatu sistem di Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin dengan judul penelitian “SISTEM 

INFORMASI PENDAFTARAN EVENT PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK KOTA BANJARMASIN BERBASIS WEB”. 
 
METODE  

 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang 
dilakukan dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut : 
1. Metode pengamatan (Observasi) : Dengan metode ini bisa langsung mengamati kegiatan yang 

sedang berlangsung di Dinas Komunikasi Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 

Banjarmasin. 

2. Metode Wawancara (Interview) : Dengan metode ini bisa berdialog  secara Tanya langsung kepada 

pegawai pepustakaan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin untuk 

lebih detail bagaimana pelayanan pendaftaran Event. 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi; ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan 

menelaah berbagai literatur – literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku – buku, teks, 

jurnal ilmiah, situs – situs di internet, dan bacaan – bacaaan yang ada kaitannya dengan topic 

penelitian. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Tampilan Aplikasi 



 

Pada sub bab ini akan ditampilkan hasil dari tampilan SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN 

EVENT PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA 

BANJARMASIN BERBASIS WEB.  

1. Tampilan antarmuka masukan sistem  

1. Halaman beranda 

Halaman beranda merupakan halaman utama yang menyajikan informasi singkat 

mengenai event yang akan dilaksanakan. Calon peserta dapat melihat informasi lebih rinci 

mengenai event dengan mengklik tombol selengkapnya. 

 

 
2. Halaman Selengkapnya 

Halaman selengkapnya menyajikan informasi secara rinci mengenai event yang akan 

dilaksanakan. Pada halaman ini terdapat deskripsi event serta jadwal dan lokasi 

pelaksanaan event. 

 
3. Halaman Pendaftaran 

Calon peserta yang berminat mengikuti event dapat langsung melakukan pendaftaran 

peserta secara online dengan mengklik tombol daftar, seperti terlihat pada gambar dibawah 

ini : 



 

 
 

4. Halaman Tentang 

Halaman Tentang berisi mengenai profil singkat website event sebagai informasi yang 

ditujukan kepada pengunjung website, seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 

 
 

5. Halaman Kontak 

Halaman kontak berisi mengenai informasi alamat dan email instansi/lembaga yang dapat 

dihubungi oleh pengunjung, seperti terlihat pada gambar dibawah ini :      

 
 

6. Halaman Event Terlaksana 

Halaman ini menyajikan Informasi Event yang sudah dilaksanakan. Dan event yang sudah 

dilaksanakan pengunjung bisa memberi kritik dan saran pada event tersebut dengan 

mengklik tombol kritik dan saran, seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 



 

 

 
7. Halaman Login 

Halaman ini digunakan sebagai akses masuk ke dalam halaman administrator, yang 

dimana admin mengisi username dan password terlebih dahulu, seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini : 

 
8. Halaman Dashboard 

Halaman ini menyajikan informasi singkat mengenai jumlah jumlah peserta event, data 

event, susunan acara event, pelaksana event, pemasukan event, pengeluaran event, seperti 

terlihat pada gambar dibawah ini : 

 
9. Tampilan Masukan data Event 

Halaman ini berguna untuk menginput data event atau menambah data event dengan 

mengisi nama event, tanggal, jam, lokasi, biaya dan deskripsi dan menekan tombol 

simpan. Setelah menekan tombol simpan data tersebut akan disimpan kedalam database 

dan ditampilkan pada halaman peserta, seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 



 

 
 

10. Tampilan Masukan data acara event 

Form ini berguna untuk menginput susunan acara pada event yang akan dilaksanakan 

dengan mengisi data nama event, waktu, kegiatan. Dan menekan tombol simpan, maka 

data tersebut akan disimpan kedalam database, seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 

 
 

11. Tampilan Masukan Data Pelaksana Event 

Form ini berguna untuk menginput data pelaksana event yang akan dilaksanakan dengan 

mengisi data nama event, nama pelaksana dan tugas. Dan menekan tombol simpan. Maka 

data tersebut tersimpan ke dalam database, seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 



 

 
 

12. Tampilan Masukan Data Pemasukan Event 

Form ini berguna untuk menginput data pemasukan pada event yang akan dilaksanakan 

dengan mengisi data nama event, tanggal, transaksi dan pemasukan, seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini : 

 
 

13. Tampilan masukan data pengeluaran event 

Form ini berguna untuk menginput data pemasukan pada event yang akan dilaksanakan 

dengan mengisi data nama event, tanggal, transaksi dan pemasukan, seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini : 

 
2. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 



 

1. Tampilan Keluaran Peserta Event 

Laporan ini berfungsi untuk menampilkan data peserta event  yang telah diolah menjadi 

sebuah informasi dalam bentuk laporan, seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 

 
 

2. Tampilan Keluaran Susunan Acara Event 

Laporan ini berfungsi untuk menampilkan data susunan acara event yang telah diolah 

menjadi sebuah informasi dalam bentuk laporan, seperti terlihat pada gambar dibawah ini 

: 



 

 
3. Tampilan Laporan Panitia Kegiatan Event 

Laporan ini berfungsi untuk menampilkan data panitia kegiatan Event yang telah diolah 

menjadi sebuah informasi dalam bentuk laporan, seperti terlihat pada gambar dibawah ini 

: 

 
4. Tampilan Laporan Pemasukan Event 

Laporan ini berfungsi untuk menampilkan data pemasukan event yang telah diolah 

menjadi sebuah informasi dalam bentuk laporan, seperti terlihat pada gambar dibawah ini 

: 



 

 
5. Laporan Pengeluaran Event 

Laporan Pengeluaran Event ini berfungsi untuk menampilkan data pengeluaran event yang 

telah diolah menjadi sebuah informasi dalam bentuk laporan, seperti terlihat pada gambar 

dibawah ini : 

 
 

6. Laporan Pertanggung Jawaban Event 

Laporan ini berfungsi untuk menampilkan data pertangung jawaban event yang telah 

diolah menjadi sebuah informasi dalam bentuk laporan, seperti terlihat pada gambar 

dibawah ini : 



 

 

 
B. Pengujian 

1. Pengujian Sistem (Blackbox Testing) 

a. Pengujian Form Login 

Data masukan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

Mengisi form 

login dan klik 

tombol login 

Data yang dimasukan salah, tidak 

dapat masuk kedalam sistem dan 

Sesuai Berhasil  



 

redirect kehalaman login untuk 

memasukan data kembali 

Mengisi form 

login dengan data 

admin 

Redirect kehalaman dashboard 

untuk admin 

Sesuai Berhasil 

 
2. Pengujian data peserta seminar 

Data masukan Yang di harapkan Hasil kesimpulan 

Mengisi form ubah 

dan menekan 

tombol simpan 

Data peserta seminar yang tersimpan 

dalam database sistem akan 

diperbaharui 

Sesuai Berhasil 

Menekan tombol 

hapus 

Data peserta semianr yang tersimpan 

dalam database sistem akan dihapus 

  

 

3. Pengujian data seminar 

Data masukan Yang di harapkan Hasil kesimpulan 

Mengisi form 

tambah dan 

menekan tombol 

simpan 

Data seminar yang dimasukan akan 

tersimpan kedalam database system 

Sesuai Berhasil  

Mengisi form ubah 

dan menekan 

tombol simpan 

Data seminar yang tersimpan dalam 

database sistem akan diperbaharui 

Sesuai Berhasil 

Menekan tombol 

hapus 

Data seminar yang tersimpan dalam 

database sistem akan dihapus 

  

 

4. Pengujian data acara seminar 

Data masukan Yang di harapkan Hasil kesimpulan 



 

Mengisi form 

tambah dan 

menekan tombol 

simpan 

Data acara seminar yang dimasukan 

akan tersimpan kedalam database 

system 

Sesuai Berhasil  

Mengisi form ubah 

dan menekan 

tombol simpan 

Data acara seminar yang tersimpan 

dalam database sistem akan 

diperbaharui 

Sesuai Berhasil 

Menekan tombol 

hapus 

Data acara seminar yang tersimpan 

dalam database sistem akan dihapus 

  

 

5. Pengujian data pelaksana seminar 

Data masukan Yang di harapkan Hasil kesimpulan 

Mengisi form 

tambah dan 

menekan tombol 

simpan 

Data pelaksana seminar yang 

dimasukan akan tersimpan kedalam 

database system 

Sesuai Berhasil  

Mengisi form ubah 

dan menekan 

tombol simpan 

Data pelaksana seminar yang 

tersimpan dalam database sistem 

akan diperbaharui 

Sesuai Berhasil 

Menekan tombol 

hapus 

Data pelaksana seminar yang 

tersimpan dalam database sistem 

akan dihapus 

  

 

6. Pengujian data pemasukan seminar 

Data masukan Yang di harapkan Hasil kesimpulan 

Mengisi form 

tambah dan 

Data pemasukan seminar yang 

dimasukan akan tersimpan kedalam 

database system 

Sesuai Berhasil  



 

menekan tombol 

simpan 

Mengisi form ubah 

dan menekan 

tombol simpan 

Data pemasukan seminar yang 

tersimpan dalam database sistem 

akan diperbaharui 

Sesuai Berhasil 

Menekan tombol 

hapus 

Data pemasukan seminar yang 

tersimpan dalam database sistem 

akan dihapus 

  

 

7. Pengujian data pengeluaran seminar 

Data masukan Yang di harapkan Hasil kesimpulan 

Mengisi form 

tambah dan 

menekan tombol 

simpan 

Data pelaksana seminar yang 

dimasukan akan tersimpan kedalam 

database system 

Sesuai Berhasil  

Mengisi form ubah 

dan menekan 

tombol simpan 

Data pelaksana seminar yang 

tersimpan dalam database sistem 

akan diperbaharui 

Sesuai Berhasil 

Menekan tombol 

hapus 

Data pelaksana seminar yang 

tersimpan dalam database sistem 

akan dihapus 

  

 
PENUTUP 

Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan penelitian untuk menghasilkan sebuah 
Sistem informasi pendaftaran event pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. dengan 
melihat dari permasalahan, analisis, perancangan dan pembuatan sistem maka dapat diambil 
kesimpulan diantaranya: 

1. Mempermudah dalam menyampaikan informasi kepada orang terkait. 

2. Mempermudah dalam memanajemen data dan informasi agar lebih terorganisir. 

3. Mempermudah dalam pembuatan laporan Event. 

4. Mempermudah peserta dalam melakukan pendaftaran. 
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