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ABSTRAK 

 

 Dalam pelayanan administrasi kepada warga di Kantor Desa Jawa Laut masih menggunakan sistem 

manual yaitu menggunakan pengetikan menggunakan Microsoft Office untuk membuatkan surat-surat dan arsip 

suratnya pun dicatat di buku besar, untuk melakukan pencarian data memerlukan waktu tidak singkat dan 

kemungkinan besar data sering hilang ataupun lupa dicatat di buku besar. Aplikasi Berbasis Web sebagai 

metode untuk mencari solusi yang dari suatu permasalahan yang berkaitan dengan optimalisasi ruangan yang 

terbatas dengan kesiapan pembicara yang terbatas. Aplikasi yang dibuat dengan menggunakan website ini, 

akan dengan mudah untuk mencatat dan melihat data Kantor Desa karna sistem yang digunakan secara online 

dan lebih mudah untuk di akses. Mempercepat proses kerja dari admin yang bekerja dalam menginput data 

seperti anggaran tahunan, data anggaran bansos, anggaran proyek, rencana anggaran biaya, dan pengolahan 

data dokumentasi bansos dan proyek. Dengan adanya aplikasi ini lebih mudah menyipan data-data penting 

lebih aman dan memudahkan pelaporan keatasan karna secara online lebih efektif dan efisien. 
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ABSTRACT 

 

 administrative services to residents at the Jawa Laut Village Office, they still use a manual system, 

namely using typing using Microsoft Office to make letters and the archive of letters is recorded in a ledger, 

searching for data takes no time and it is likely that data is often lost or forgotten. recorded in the ledger. Web-

Based Applications as a method to find a solution to a problem related to the optimization of a limited room 

with limited speaker readiness. Applications made using this website will make it easy to record and view 

Village Office data because the system used is online and easier to access. Accelerate the work process of 

admins who work in inputting data such as annual budgets, social assistance budget data, project budgets, 

budget plans, and data processing of social assistance and project documentation. With this application, it is 

easier to store important data, safer and easier to report to superiors because online is more effective and 

efficient. 
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PENDAHULUAN  

Kantor Desa Jawa Laut beralamatkan di Jl Cempaka Gg Muhajirin kecamatan 

Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Menjadi pusat 

Pemerintahan desa, dimana salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan dan mengelola 

data rencana anggaran biaya desa. Dalam pelayanan administrasi kepada warga di Kantor 

Desa Jawa Laut masih menggunakan sistem manual yaitu menggunakan pengetikan 

menggunakan Microsoft Office untuk membuatkan surat-surat dan arsip suratnya pun dicatat 

di buku besar, untuk melakukan pencarian data memerlukan waktu tidak singkat dan 

kemungkinan besar data sering hilang ataupun lupa dicatat di buku besar. Kemudian dalam 

pembuatan data kepegawaian dan rencana anggaran biaya yang mana dalam Kantor Desa 

Jawa Laut juga belum ada aplikasi yang bisa menyimpan data kepegawaian dan rencana 

anggaran biaya Kantor Desa Jawa Laut. 

Permasalahan transparansi dana desa diselesaikan oleh (Wardani, 2019) dengan 

membangun aplikasi berbasis Web publikasi perencanaan dan realisasi anggaran desa dibuat 

untuk memberikan informasi terkait masalah perencanaan desa dan realisasi anggarannya 

agar lebih transparan dengan apa yang akan dan telah dilaksanakan. Permasalahan Penerapan 

pengelolaan alokasi dana desa kuta bakti dikatakan sudah cukup baik dengan melibatkan 

masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, dan juga tanggung jawab 

dalam mengelola dana desa tersebut dengan merealisasikan sebagian dari perencanaan 

pembangunan didesa kuta bakti. pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat ketika 

tahap perencanaan saja tahap selanjutnya hanya pihak pemerintah desa saja yang tahu dan 

juga segala perencanaan yang dimusawarahkan oleh aparat desa tidak semua terealisasikan 

(Sri Wahyuni, 2019).  

 Berdasarkan uraian yang sudah diungkapkan, maka dibuatlah aplikasi berbasis web 

yang berjudul Pengembangan Aplikasi Pelayanan Dan Rencanaan Anggaran Biaya Desa 

Jawa Laut Berbasis Web 
 

METODE  

 

1.  Wawancara 

 Wawancara mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung 

dengan Bapak Sairozi jabatan sebagai Sekertaris Desa Jawa Laut wawancara dilakukan pada 

hari kamis 15 April 2021 bertempat di Kantor Desa Jawa Laut beralamatkan Jl Cempaka Gg 

Muhajirin Martapura, wawancara tersebut menghasilkan kesimpulan diantaranya pelayanan 

pembuatan surat-surat dan pembukuan anggaran masih menggunakan Microsoft Office. 

2.  Observasi 

 Observasi yaitu teknik pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti guna 

memperoleh data seperti surat-surat untuk pelayanan kemasyarat, rencana anggaran biaya dan 

data pajak. Dan mendapatkan keterangan yang objektif. Dengan mengamati secara langsung 

di Kantor Desa Jawa Laut. 

3. Studi Dokumentasi 

 Penelitian dengan mempelajari jurnal ilmiah yang relevan dalam pembahasan ini dan 

yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini digunakan 

referensi yang terdapat pada jurnal-jurnal terdahulu di internet yang berkaitan dengan 

administrasi. 

 

 

 



 

4.  Tahapan dengan metode waterfall 

 A. Requirement Analysis and Definition 

  B. System and Software Design 

 C. Implementation and Unit Testing 

 D. Integration and System Testing 

 E. Operation and Maintenance 

 

  
 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 1. Tampilan Halaman Utama 

 

      Tampilan halaman utama terdapat beberapa fitur yang bisa diakses 

 

 
 

  

 2. Tampilan Halaman Login Admin 

 

     Tampilan halaman masuk untuk akses masuk admin ke aplikasi dan          

     mengoperasikan semua fitur   yang ada di aplikasi. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. Tampilan Login Karyawan 
 

 Pada form login karyawan terdapat dua field yang dapat dimasukan data berupa 

 username dan  password. Jika data username dan password disi dengan bener, maka 

 akan masuk ke halaman utama yang bisa mengakses keseluruhan data pengolahan 

 administrasi 
 

 
 

 

4. Data Masyarakat 

 

Halaman ini menampilkan data masyarakat yang ada didesa, Karyawan     

    bisa menambah, mengedit, mencetak dan menghapus data. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

5.  Transparansi Dana Desa 

 

Halaman ini untuk melihat Transparansi Dana Desa dan Pengelolaan dana  

   desa. 

 

 
 

 

 Tampilan laporan merupakan hasil dari suatu sistem berbentuk format laporan data  

yang dihasilkan oleh sistem seperti gambar berikut: 

 

1. Laporan Data  Masyarakat 

 

 Laporan data masyarakat selanjutnya ini adalah hasil proses dari sistem berbentuk 

 softcopy yang  menghasilkan laporan 
 

 

 

 

 



 

 

 

2. Laporan Anggaran Tahunan 

 

Laporan anggaran tahunan selanjutnya ini adalah hasil proses dari sistem   

    berbentuk softcopy yang menghasilkan laporan. 
 



 

 

PENUTUP 

Berdasarkan dari hasil analisis, perancangan dan pengujian terhadap Pengembangan 

Aplikasi Pelayanan Dan Rencana Anggaran Biaya Desa Jawa Laut Berbasis Web, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pengolahan administrasi yang sebelumnya masih 

menggunakan cara manual menghabiskan waktu yang cukup banyak kurang efisien, setelah 

adanya sistem administrasi berbasis web, pengolahan data menjadi lebih mudah dan sangat 

efisien dalam segi waktu. Memudahkan Admin dan Mempercepat proses kerja dalam 

menyimpan data seperti data karena tersimpan dalam database. Dengan adanya aplikasi ini 

lebih mudah menyipan data-data penting lebih aman dan memudahkan pelaporan keatasan 

karna secara online lebih efektif dan efisien. 

Dalam penelitian ini tidak lepas dari kekurangan baik secara penulisan maupun dari segi 

pembuatan program sehingga diharapkan dengan adanya saran ini dapat dikembangkan lagi 

dalam Pelayanan Dan Rencana Anggaran Biaya Desa Jawa Laut Berbasis Web. Saran untuk 

penelitian selanjutnya: Hak akses aplikasi yang hanya bisa dilakukan oleh admin dan 

karyawan diharapkan nanti juga bisa diakses oleh para masyarakat dan pimpinan sehingga 

apabila ada dari masyarakat dan pimpinan memerlukan data tersebut bisa langsung 

mengakses aplikasi nya. 
. 
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