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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Dengan perkembangan ilmu dan teknologi dimasa sekarang membuat 

banyak perusahaan atau instansi yang bermunculan. Pada perkembangan teknologi 

yang begitu baik suatu perusahaan atau instansi dituntut untuk bekerja dengan 

cepat. tepat. benar dan efisien dengan suatu tingkat ketelitian yang harus tinggi. 

Hal ini bermaksud membuat perusahaan atau instansi tersebut dapat berjalan dan 

bertahan dalam persaingan yang sangat ketat di dunia teknologi yang kompetitif 

pada perkembangan sekarang iini (Putri, Zulkarnaen, & Asyari, 2019). Sehingga 

sistem informasi yang dibutuhkan atau yang dibanggun harus akurat, efisien dan 

fleksibel. Hal ini karena untuk membantu serta menuajang kelancaran aktivitas 

sehari-hari yang berjalan pada instansi atau perusahaan tersebut dengan sempuma 

(Saputra C. & Effiyaldi, 2017). Sama halnya dengan instansi unit terkecil 

pemerintahan yaitu kantor desa, dimana kantor desa merupakan pusat pelayanan 

administrasi pada wilayah tingkat terkecil yakni desa (Widya, Agustiawan , 

Fibrian, & Muttaqin, 2016). Sehingga dituntut untuk melayani serta mengayomi 

masyarakatnya dengan cepat, tepat dan akurat. Sehingga dengan adanya teknologi 

informasi pelayanan administrasi kependudukan lebih t(?rtata untuk pelayanan 

administrasi kependudukan desa (Rukayat, 2017). 

Pada saat ini instan.si terkecil pernerintahan yaitu KantOi Desa Punden 

Rejo belum memiliki sistem adm_inistrasi kependuduk~ yang optimal. Hal ini 

terlihat masih tersimpannya data administrasi kependudukan yang disimpan pada 

folder-folder microsoft excel atuapun pembukuan. Hal ini membuat model 

pelayanan yang bersifat manual tersebut hanya memiliki arsip berupa hardcopy 

dan softcopy yang belum optimal dalam penyimpanan data penduduknya, sehingga 

menyulitkan perekapan pelayaanan administrasi yang dilakukan. Dengan sistem 

pelayanan administrasi yang belum optimal mengakibatkan banyak kesalahan yang 

1 
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terjadi pada pelayanan administrasi kependududkan yang berlangsung, antara lain 

yaitu : data menjadi tidak sinkron sehingga terjadi redundancy (kerangkapan) 

data, karena data acuan(data dasaar) yang bersifat out of date (kadaluarsa) dan 

tidak valid dengan data yang sudah terbaru (Saputra C. & Effiyaldi, 2017) 

(Saputra, Afifudin, & W, 2019). 

Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi, maka diperlukan sarana yang 

tepat untuk mengatasi hat tersebut dengan tepat clan lebih baik. Salah satu alternative 

ataupun cara yang dapat dilakukan adalah menerapkan sistem informasi komputerisasi 

dalam instansi pemerintahan terkecil untuk kantor desa tepatnya kantor desa Punden 

Rejo. Dengan adanya alternative atuapun cara tersebut maka membuat sistem 

informasi ini memberikan kemudahan terhadap pegawai yang akan melayani 

administrasi kependudukan di desa tersebut Oleh karena itu, saya mengangkat judul 

kerja praktek ini dengana judul "Sistem Informasi Peningkatan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Desa Punden Rejo ". 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana rnembangun sistem peningkatan pelayanan administrasi desa Punden 

Rejo berbasis pada teknologi? 

2. Bagaimana membangun sistem yang lebih efektif dan efisien bagi para pegawai 

kantor desa dalam pelayanan administrasi desa? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam kerja praktek ini antara lain adalah : 

1. Dengan adanya sistem yang berbasis teknologi sehingga akan meningkatan 

pelayanan administrasi kependudukan khususnya pada data administrasi desa 

Punden Rejo. 

2 
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2. Dengan pembuatan sistem informasi Kantor Desa Punden Rejo guna untuk 

mengurangi kompleksitas kerja pegawai serta untuk meningkatkan sarana dan 

prasarana yang ada dikantor Desa Punden Rejo. 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam kerja prakek (KP) ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Penulis mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja pada saat melaksanakan 

kerja praktek (KP) di instansi kantor Desa Punden Rejo. 

2. Dapat meengimplementasikan ilmu yang selama ini didapatkan dalam dunia 

pendidikan, hal ini karena implementasi langsung pada kehidupan dunia kerja 

secara langsung. Sehingga memberikan peluang untuk penulis dapat 

mengernbangkan sikap kerja sarna, tanggung jawab serta menguasai apa yang 

sudah menjadi tuntutan bagi penulis. 

3. Mempermudah kinerja para pegawai dalam memasukkan, menghapus, mengubah 

serta mencetak data laporan dalam pelayanan administrasi kependudukan desa 

PundenRejo 

1.5 Waktu dan Tempat Pelaksaaan Kerja Praktek 

Lama waktu penulis melaksanaan kerja prakter (KP) terhitung selama 1 ( satu) 

bulan, dimulai tanggal 10 Agustus 2020 - 18 September 2020, dimana hari kerja 

instansi kantor Desa Punden Rejo terhitung dari hari senin samapai dengan hari jumat 

sehingga dalam sepekan sebanyak 5 hari jam kerja, dimana setiap hari kerja dimulai 

dari pukul 08.00-16.00 WIB. Lokasih instasi kantor desa Punden Rejo beralamatkan 

pada Jalan Utama Desa Punden Rejo Dususn III Nomor 189 dengan kode pos 20362. 
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2.1 Sistem lnformasi 

BAB II 
TINJAUAN TEORI 

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdapat dalam salah satu 

kebutuhan yang mendukung kinerja harian untuk berbagai fungsi operasi suatu 

kebutuhan yang bersifat manajerial, pengolahan transaksi dengan kegiatan strategi 

yang merupakan suatu fungsi dari organisasi untuk menyediakan pelayanan terhadap 

pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk mengambil sebuah 

keputusan (Dedi, Iqbal, & Fahroji, 2019). Semakin berkembangnya informasi dan 

teknologi ini dapat dilihat dari ketergantungan manusia akan informasinya, sehingga 

semakin bertambah kualitas informasinya karena informasi mempunyai dampak yang 

cukup besar terhadap perkembangan lembaga atau instansi yang memakai suatu 

sistem infonnsi. 

Maka dari itu sistem informasi adalah suatu sistem yang berada dalam lingkup 

ruang kelompok yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi yang 

bertujuan untuk mendukung kinerja operasi kebutuhan dengan kegiatan yang strategi 

untuk menciptakan suatu laporan-laporan yang dibutuhkan hingga . mempennudah 

pekerjaan suatu kebutuhan tersebut, sehingga informasi mempunyai dampak yang 

cukup besar terhadap perkembangan lembaga atau instansi tersebut {Paryanta, 

Sutariyani, & Susilowati, 2917). 

Sistem informsi juga memuat suatu informasi yang penting dalam 

penyampaian tujuannnya hal ini karena sistem infonnasi rnemuat suatu data yang 

dapat menentukan suatu keputusan akan suatu proses. Sistem informasi juga 

merupakan penghasil suatu infonnasi yang dibutuhkan, maka pada sistem infonnasi 

menjakup 3 point utama dalam perancangannya antara lain yaitu aktivitas masukan 

(input), pemprosesan (processing) dan keluaran (output) (Ahmad & Munawir, 

Agustus 20 J 8). 
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2.2 Administrasi Kependudukan Desa 

Administrasi kependudukan desa yakni suatu rangkaian kegiatan pembagusan 

serta penertiban dalam menerbitkan suatu atau sekelompok dokumen dan data 

kependudukan desa, serta mengelola informasi administrasi kependudukan menjadi 

lebih tertata, sehingga akan menghasilkan pelayanan publik yang baik dari segi waktu 

serta pelayanan efektif untuk warganya (Saputra, Afifudin, & W, 2019). Pada 

administrasi kependudukan desa Punden Rejo meliputi beberapa layanan administrasi 

kependudukan antara lain sebagai berikut: 

1. Layanan administrasi data penduduk 

2. Layanan aadministrasi data kartu keluarga 

3. Layanaan administrasi data pindah masuk 

4. Layanaan administrasi data pindah keluar 

5. Layanaan administrasi data kelahiran 

6. Layanaan administrasi data kematian 

Hal ini dikarenakan desa merupakan satuan instansi pemerintahan terkecil, 

sehingga banyak desa yang belum tertata dalam data administrasi kependudukannya. 

Administrsi desa juga berperan penting dalam hal pengelolahan data penduduk yang 

akan diinput, update dan delete suatu data administrasi desa. Adanya administrasi 

dalam suatu instansi desa sangatlah penting untuk mempermudah pegawai kantor 

desa dalam peningkatan pelayanan. Adanya administrasi kependudukan akan 

mempermudah dalam hal pelaporan data administrasi desa untuk ke pemerintahan 

kabupaten serta mempennudah dalam pemahaman data kependudukan karena dalam 

data penduduk tersebut sudah dilengkapi dengan nmgkaian ~rlrninistrasi ya.rig 

merupakan suatu rangkaian pendataan yang terstruktur dikarenakan tertatanya 

administrasi desa dengan baik. 

2.3 Website 

Website merupakan halaman yang dapat ditampilkan diinternet yang memuat 

suatu informasi tertentu. Website juga sering dikenal dengan World Wide Web 

(WWW) yang dikembangkan pada tahun 1990 di CERN (Laboratorium Fisika 

s 
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Partikel) Swiss (Yuniko & Putra, 2017). Website merupakan suatu halaman infonnasi 

yang disediakan dan berada pada jalur internet yang baik serta cerdas, sehingga dapat 

diakses seluruh dunia dalam kurun satu waktu. Akan tetapi website dapat terakses 

jika selama adanyajaringan internet yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi, clan 

data multimedia lainnya. Website digolongkan berdasarkan pada isinya (website 

contents) (Putri, Zulkarnaen, & Asyari, 2019). Website juga merupakan suatau 

halaman yang anda dilihat via browser, sedangkan yang disebut web sebenamya 

adalah sebuah aplikasi web, karena melakukan action tertentu dan membantu daJam 

melakukan kegiatan tertentu. Adapun website terbagi atas 3 jenis secara umum yang 

meliputi website statis, website dinamis dan website interaktif: berikut adalah 

penjelasan dari masing-masingjenis website (Abdulloh, 2018). 

Tabel 2.1 : Jenis-Jenis Website 

Website Statis Website Dinamis Website interaktif 

Website statis yaitu Website dinamis yaitu Website interaktif pada 

jenis website yang jenis website yang dasarnya termasuk 

isinya tidak isinya terus dalam kategori website 

diperbaharuisecara diperbaharui secara dinamis, dimana. isi 

berkala, sehingga isinya berkala oleh pengelola informasinya selalu 

dari waktu ke waktu web atau pemilik diperbaharui dari waktu 

akan selalu tetap. website. Website jenis ke waktu. Hanya saja, 

Website jenis ini ini banyak dimiliki oleh isi informasi tidak 

biasanya ha.11ya perusahaan atau hanya diubah oleh 

digunakan untuk perorangan yang pengelola website 

menampilkan profil dari aktifitas bisnisnya tetapi lebih banyak 

pemilik website seperti memang berkaitan dilakukan oleh 

profil perusahaan atau dengan internet. pengguna website itu 

organisasi sendiri. 
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2.4 XAMPP 

XAMPP merupakan suatu perangkat/aplik:asi yang bisa digunakan dengan 

mudah serta gratis sehingga penggunaan perangkat ini tidak dibatasi dalam 

penggunanya(bebas digunakan semua orang) (Ramadhan & Mukhaiyar, 2020). 

Menurut (Wati & Despahari, 2018) XAMPP juga berguna untu.k penggunaan server 

yang terdiri dari apache, localhost, MySQL, HTTP server,database serta serangkaian 

penerjemah Bahasa pemprograman yang dirangkai pada pemprograman PHP 

(Hypertext Preprocessor). XAMPP juga berguna untuk menyediakan jaringan lokal 

yang dapat digunakan pengguna untuk membuat website offline untuk masa 

pembuatan pada komputer sendiri tanpa adanya sambungan jaringan intemet(online) 

pada saat menggunakan aplikasi ini. 

XAMPP juga sebagai suatu server karena fungsinya yang dapat membangun 

server sendiri (loca/host) yang mana dapat membuat penggunaan server berada dalam 

pengunaannya di pc/laptop. Dalam pengunaan xampp ini utuk penyimpana file yang 

berisi bahasa pemprograman (source code) terletak difolder htdocs. Pada perangkat 

aplik:asi xampp · ini juga menyediakan penyimpanan database. Sehingga sangat 

memudahkan bagi para orang-orang yang ingin belajar web tapi belom tau mencari 

server yang akan digunkan untuk penyimpanannya. 

2.5 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan suatu bahasa dalam pemprograman 

diantara banyaknya bahasa pemprograman yang lainnya. PHP (Hypertext 

Preprocessor) juga berfungsi untuk melakukan pengolahan data pada database, 

sehingga data pada database dapat ditampilkan, dihapus,diubah pada website yang 

diatur oleh PHP biasa digunakan untuk pemprograman yang berbasis website ataupun 

server-side (Wahyono, Prihatminingtyas, & Purwatiningsih, 2019). PHP juga dapat 

digunakan bersamaan dengan HTML. 

Menurut (MF, 2020) PHP sebagai sekumpulan script bahasa program yang 

fungsi utamanya yaitu mampu mengumpulkan serta mengevaluasi hasil survei ke 

server database dan menciptakan efek beruntun. PHP juga merupakan bahasa 
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pemrograman universal untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah 

situs web clan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. Efek beruntun PHP ini 

berupa tindakan dari script lain yang akan melakukan komunikasi dengan database, 

mengumpulkan/mengelompokk:an infonnasi, kemudian menampilkannya pada saat 

ada website lain yang memerlukan menampilkan sebuah sistem (sesuai pada 

pennintaan user). 

2.6 PHP MyAdmin 

Menurut (Ramadhan & Mukhaiyar, 2020) PHP MyAdmin sebuah aplikasi 

atau perangkat berbasis open.source yang dapat digunakan secara gratis untuk 

melakukan pemprograman ataupun administrasi pada database MySQL. Pada 

PHPMyAdmin sendiri menggunakan bahasa PHP dalam pemprogramannya serta 

mendukung berbagai operasi yang meliputi: mengelola basis data, relasi (relations), 

tabel-tabel, bidang, indeks, user, permissions dan lainnya. Maka dari itu 

PHPMyAdmin berbeda dengan MySQL. Hal ini karena PHPMyAdmin digunakan 

sebagai alat/perantara "yang memudahkan dalam pengoprasian dari database MySQL, 

sedangkan database MySQL merupsakan suatu database itu sendiri yang digunakan 

untuk penyimpanan data pada pemprograman. 

2. 7 Database 

Database adalah susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi 

atau perusahaan, yang diorganisir, disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan 

metode tertentu, sehingga mampu memenuhi informasi yang optima! yang 

dibutuhkan. Database juga merupakan sekumpulan data yang terorganisir untuk 

mendukung banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data serta mengontrol 

data. Sehingga basis data merupakan suatu sistem yang terkomputerisasi yang tujuan 

utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi clan membuat 

informasi tersedia saat dibutuhkan pada suatu kumpulan data terhubung (interrelated 

data) yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media, tanpa mengatap satu 

sama lain atau tidak perlu suatu kerangkapan data (controlled redundancy). 
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2.8 HTML 

HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markup yang 

digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di 

dalam penjelajah web internet serta formating hypertext sederhana yang ditulis 

kedalam berkas format ASCII yang dapat menghasilkan tampilan wujud yang 

terintegerasi. Dengan maksud lain yaitu berkas yang dibuat dalam perangkat lunak 
_, 

pengolah kata dan disimpan kedalam format ASCII normal sehingga menjadi home 

page dengan perintahperintah HTML. Beberapa tugas utama HTML dalam 

membangun website, di antaranya sebagai berikut : Menentukan layout website, 

memformat teks dasar, seperti pengaturan paragraf dan format font, membuat list, 

membuat table, menyisipkan gambar, video, dan audio, membuat link dan membuat 

formulir. 

2.9 css 
Menurut (Ahmad & Munawir, Agustus 2018) CSS adalah singkatan dari 

Cascading Style Sheets yang merupakan script yang digunakan untuk mengatur 

desain website, walaupun HTML mempunyai kemampuan untuk mengatur tampilan 

website, namun kemampuannya terbatas. Salah satu fungsi dari CSS iyalah 

memberikan pengaturan yang lebih lengkap agar struktur website yang dibuat dengan 

HTML terlihat lebih rapi,elegan dan terstruktur. CSS juga digunakan untuk web 

programmer dan juga web designer untuk menentukan wama, tata letak font, dan 

aspek lainnya dari suatu presentasi dokumen di situsnya. Saat ini hampir tidak ada 

situs web yang dibangun tanpa kode CSS, haal ini begitu berfungsinya CSS da!am 

pembangunan website. 

2.10 Java Script 

Menurut (Abdulloh, 2018) JavaScript adalah sekumpulan perintah khusus 

yang digunakan untuk rnembuat serta membangun sebuah halaman web yang lebih 

responsif dan interaktif. JavaScript merupakan bahasa script yang 

dicantumkan/dikaitkan pada sebuah halaman web dan dijalankan disebuah web 
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browser. JavaScript terkenal/diutamakan karena penggunaannya di halaman web 

yang memberikan kemampuan tambahan HTML dengan mengizinkan 

pengeksekusian perintah disisi penjelajah web(user), bukan pada sisi server web. 

Sehingga JavaScript bergantung kepada penjelajah web yang memanggil halaman 

webnya yang berisikan script-script dari JavaScript yang terselip/terdapat di dalam 

dokumen HTML. Script JavaScript yang dimasukkan di dalam file HTML harus 
_., 

dimasukkan di antara tag <script> dan </script>. 

2.11 Flowchart 

Flowchart adalah representasi secara simbolik dari suatu algoritma atau 

prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah, dengan menggunakan flowchart akan 

memudahkan pengguna melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam 

analisis masalah dalam pembangunan sebuah sistem, disamping itu flowchart juga 

berguna sebagai fasilitas/wadah/tempat untuk berkomunikasi antara pemrogram yang 

bekerja dalam fun suatu proyek pembangunan. 

Tabel 2.2 : Simbol Sistem Flowchart 

Simbol Penjelasan Simbol Penjelasan 
Flowchart Flowchart 

"' 

Terminal, Proses, 
menunjukkaan [ i digunakan untuk 

( ) awal dan akhir LJ mewakili suatu 
suatu program proses 

Input/output, Database, untuk 

I ;' digunakan untuk I (\ menyimpan data 

L _J mewakili data \ \) yang ada 
i/o \ 

Proses Keputusan, 
terdefinisi, /'·, digunakan untuk rr i / ·, 

' menunjukk.an / " suatu seleksi 

11 
' 

! suatu operasi '• . ./ / kondisi didalam 
yang rinciannya program 
ditempat lain 

10 
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 29/11/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eka Pirdia Wanti - Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Peningkatan Pelayanan....



Persiapan, Garis alir, 

/~ digunakan untuk H( :;ii 
menunjukkan 

( > memberi nilai arus alir dari 
\ I awal suatu proses \ __/ 

be saran 

2.12 Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD ~dalah model data untuk menggambarkan hubungan antara satu entitas 

dengan entitas lain yang mempunyai hubungan dengan batasan-batasan pada entitas. 

Hubungan antara entitas akan melibatkan dua kornponen yang menyatakan jalinan 

hubungan yang akan terjadi, yaitu meliputi derajat serta partisipasi dari suatu 

hubungan entitas. Derajat hubungan menyatakan jumlah anggota entitas yang terlibat 

di dalam suatu ikatan yang terjadi untuk membentuk hubungan antara entitas. Derajat 

hubungan pada relationship tipe, batasan structural cardinality ratio rnemiliki jenis. 

Entity Relationship Diagram (ERD) merniliki dua komponen utama yaitu Entitas 

(Entity) dan Relasi (Relation). Kedua komponen ini masing-masing dilengkapi 

dengan sejumlah atribut yang mempresentasikan seluruh fakta yang ada pada 

perancangan yang akan dibangun. 

Tabel 2.3 : Simbol ER-Diagram 

Na ma Simbol Keterangan 

Persegi panjang 
menyatakan himpunan 

Entitas 
I I 

entitas adalah orang, 
kejadian atau berada 
dimana data akan 
dikumpulkan 

Atribut ini merupakan 
Atribut ~ informasi yang diambil 

tentang sebuah entitas 

,,/'-.. . Belah ketupat 
Relasi // -~ menyatakan himpunan 

, , , / relasi merupakan ""'-- / ' '·, hubungan antar entitas 
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Garis sebagai 
penghubung antara 

Link himpunan, relasi dan 
himpunan entitas dengan 
atributnya 

2.13 UML Activity Diagram 

Menurut (¥aslan, Setiono, & Alfazri, 2016) Activity diagram merupakan 

suatu diagram yang bersifat dinamis, hal ini karena activity diagram merupakan tipe 

khusus dari suatu aktivitas sistem yang akan dibangun. Dimana activity diagram 

memperlihatkan aliran dari aktivitas sistem yang akan dibangun dan · berfungsi untuk 

menganalisa suatu proses sistem (Enri & Rozikin, 2019). Activity diagram juga 

menjelaskan cara user untuk menggunakan aplikasi sistem yang telah dirancang 

sehingga semua aktivitas user akan dirangkai sedemikian rupa secara detail yang 

dapat dipahami dengan mudah (Nawangsi, 2017). 

Tabel 2.4 : Simbol Activity Diagram 

Simbol Na ma Keterangan 

• Bagaimana objek dibentuk ataua . 
Initial Node diawali 

~-----
State dari sistem yang 

.' \ Action mencerminkan eksekusi dari suatu \.. / 
aksi 

<> Digunakan untuk mrnggambarkan 
Decision suatu keputusan yang hams 

diaambil pada kondisi tertentu . 

• Activity Bagaimana objek dibentuk dan 
Final Node diakhiri. .. 

H~ ) 
Line Digunakan untuk menghubungkan 

Connector satu soimbol dengan simbol 
lainnya. 
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2.14 Tabel Relasi 

Tabel relasi digunakan untulc merunjuk kesebuah tabel dengan database 

rasional yang umum digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara tabel-tabel 

dalam database rasional (Supartini & Hindarto, 2016). Tabet° relasi juga merupakan 

suatu hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lainnya, yang berfungsi 

sebagai pengatur dalam operasi suatu database. Sehingga hubungan yang akan 

dibentuk pada tabel rel~si meliputi antara lain yaitu : One-To-One (I-1), One-To

Many (1-N) atau sebaliknya dan Many-To-Many (N-N) (Sitanggang & Noviyasari, 

2017). Tabet relasi merupakan suatu tabel yang mencakup data-data yang sating 

tergantungan yang menggambarkan data-data yang saling keterkaitan yang 

menghubungan tabel yang sating ketergantungan dimana pada tabel relasi ini 

mencakup primary key ataupun foreign key. 
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BAB ID 
PEMBAHASAN HASIL I PELAKSANAAN KERJA PRAK.TEK 

3.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Kantor Desa Punden Rejo adalah sebuah instansi dibawaah naungan 

pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Desa Punden Rejo merupakan salah satu desa 

yang ada dikecamatan TanyJng Morawa. Instansi ini merupakan tempat penulis 

melaksanakan kerja praktek. 

Alamat/Telp.Kantor 

Email 

: Jalan Uta.ma Desa Punden Rejo Dusun ill No.189, 

kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli 

Serdang 

: pundenrejo l 89@gmail.com 

Kantor Desa Punden Rejo merupakan instansi pemerintahan yang 

bertanggung jawab dalam pengelolahan data penduduknya dalam ruang lingkup 

instansi pemerintahan desa. Untuk meningkatkan k.inerja pegawai dalam mengelola 

data penduduk desa ,naka dengan ini diperlukan . suatu sistem informasi agar 

dimudahkannya dalam pelayanan administrasi pada instansi tersebut, sehingga 

mempercepat pengelolahan data lebih cepat dan akurat, serta memepercepat siklus 

informasi yang dibutuhkan dan menjadi sarana penunjang aktivitas kependudukan 

yang praktif, kondusif dan praktis dalam penyajian data informasi kependudukan. 

kantor Desa Punden Rejo juga merupakan salah satu wilayah yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang diberikan dari pemerintahan 

kabupaten. 

Pada kegiatan kerja praktek ini penulis melakukan wawancara untuk 

mendapatkan infonnasi seputar masalah yang ada pada instansi kantor desa Punden 

Rejo. Setelah melakukan wawancara penulis melanjutkan ta.hap penelitiannya yaitu 

dengan melakukan observasi untuk mendapatkan data yang ak:urat, sehingga dari data 

yang didapatkan penulis mendapatkan suatu masalah dalam pengelolahan 

administrasi kependudukan desa, hal ini karena sistemnya yang masih manual 

sehingga penulis membuat suatu sistem peningkatan pelayanan administrasi agar 
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terkomputerisasinya data penduduk desa terkhususnya data penduduk Desa Punden 

Rejo dengan baik dan aman. 

/ 
3.2 Bentuk Kegiatan 

Untuk mendapatkan sebuah gambaran umum untuk membangun suatu sistem 

yang baik maka diperlukan sebuah komunikasi yang intensif dengan pegawai kantor 

Desa Punden Rejo. Penulis melakukan sebuah komunikasi langsung dengan pegawai 

dan kepala desa dengan metode wawancara dan observasi. Adapun bentuk kegiatan 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1 : Jadwal Kegiatan Kerja Praktek 

NO MINGGU 
NAMA KEGIATAN . Ke--1 Ke-2 Ke--3 Ke-4 

1. Tahap Komuoikasi 

Wawancara 

Observasi dan Pengamatan 

Sistem yang Berjalan 

Pengumpulan data 

2. Tahap Perancangan 

Spesifikasi dan Kebutuhan 

Sistern yang Akan Dibangun 

Menganalisis Sistem yang 

Akan Dibangun 
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3. Tahap Pembangunan 

Program 

lmplementasi dan Pengujian 

Sistem 

4. Dokumentasi 

Pebuatan Laporan 

3.2.1 Wawancara 

Pada KP (Kerja Praktek) ini penulis rnelakukan salah satu metode yang 

digunakan yaitu dengan wawancara kepada salah satu pegawai desa lebih tepatnya 

posisi yang ia duduki adalah sebagai sekretaris serta kepala Desa Punden Rejo yang 

merupakan pembimbing lapangan dalam kegiatan KP penulis. Metode wawancara ini 

dilakukan dengan maksud untuk mengetahui gambaran serta merupakan salah satu 

teknik dalam pengumpulan data dari lokasi KP yang penulis pilih sebagai tempat 

untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama masa dibangku kuliah, 

sehingga memberikan pelajaran bagi penulis tentang nyatanya dunia kerja yang 

selama ini belum dirasakan penulis. 

Wawancaraa ini juga bertujuan untuk mendapatkan data gambaran tentang 

sistem administrasi yang ada dalam instansi tersebut, apakah sistem tersebut sudah 

terkomputerisasi atau masih dengan menggunakan sistem manual dengan cara 

pendataan yang manual dengan dicatatatnya pada buku atau sudah menggunakan 

komputerisasi akan tetapi belum efektif dalam penyimpananya data administrasi 

instansinya. Pada dasarnya Desa Punden Rejo juga berencana untuk membangun 

sebuah sistem informasi, hal ini karena sudah adanya perintah dari kepala 

pemerintahan kabupaten untuk setiap desa harus memiliki sistem informasi yang 

dapat menjamin keamanan data penduduknya yang merupakan data yang sangat 

penting. Sehingga dengan adanya kasus ini membuat penulis sejalan dengan apa yang 
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akan menjadi target penulis dalam kegiatan Kerja Praktek (KP) ini. Setelah 

mendapatkan gambaran tentang instansi desa Punden Rejo penulis melanjutkan 

metode pengumpulan datanya yaitu dengan melanjutkan kerja praktek ini dengan 

metode observasi untuk mendapatkan data yang akurat untuk laporan penulis. 

3.2.2 Observasi 
,.; 

Pada tahap observaasi ini penulis mengamati sistem yang berjalan pada 

instansi kantor Desa Punden Rejo untuk dilakukannya komputerisasi sistem yang 

terkait. Pada tahap observasi ini penulis mendapatkan administrasi kependudukan 

yang belum terkomputerisasi dengan baik yaitu contohnya data pindah masuk, data 

pindah keluar, dataa kelahiraan serta data kematian. Pada instansi desa Punden Rejo 

administrasi kependudukaan yang sudah terkomputerisasi adalah hana data penduduk 

saja, akan tetapi penyimpanan data ini hanya berupa file penyimpanan yang disimpan 

pada microsoft excel, hal ini membuat penyimpanan yang kurang efisien dan efektif 

dalam hal penyimpanan data penduduk pada instansi tingkat pememerintahan. 

Sehingga dari observasi yang dilakukan oleh penulis maka penulispun mengambil 

langkah untuk pembuatan sistem administrasi kependudukan sebagai judul Kerja 

Praktek penulis, hal ini guna mempermudah pegawai dalam memasukkan data, 

mengubah data, menghapus data pada sistem administrasi kependudukan desa 

Punden Rejo. 

3.3 Hasil Kerja Praktek 

Adapun hasil kerja praktek yang diperoleh dari hasil observasi dan wawanca.ra 

penulis lakukan pada instansi pemerintahan Kantor Desa Punden Rejo, penulis dapat 

mebangun sistem administrasi kependudukan Desa Punden Rejo. 

3.3. l Analisis Sistem Yang Berjalao 

Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara maka dapat diketahui 

bahwa sistem yang sedang berjalan selama ini masih menggunakan sistem manual 

atau biasa disebut pembukuan dengan menggunakan microsoft excel sebagai 
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penyimpanan datanya Dimana dengan hal ini akan menyebabkan gandanya 

penyimpanan data penduduk yang membuat jumlah dari keseluruhan data penduduk 

tersebut tidak valid. Maka dari itu analisis yang berjalan dapat menguraikan secara 

sistematik atas aktifitas-aktifitas yang terjadi pada proses pengolahan data 

administrasi kependudukan yang ada pada instansi pemerintahan kantor Desa Punden 

Rejo. 
--A. Kebutuhan Sistem Perangkat Keras 

Minimal kebutuhan perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan sistem 

informasi peningkatan pelayanan administrasi Desa Punden Rejo ini yaitu terdiri dari 

a Laptop 

b. Prosessor Intel Core i3 5005U 

c. Memory yang digunakan yaitu 2 GB 

d. Hard Disk 500 GB 

e. Keyboard dan mouse 

B. Kebutuhan Sistem Perangkat Lunak 

Minimal kebutuhan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem 

informasi peningkatan pelayanan administrasi Desa Punden Rejo ini yaitu terdiri dari 

a. Sistem operasi Windows 10 pro 64-bit 

b. XAMPP versi 3.2.2 

c. Bahasa pemrograman PHP 

d. Web browser Google Chrome 

e. Database MY SQL 

f. Web editor Sublime Text 

g. Bootstrap 

3.3.2 Analisis Sistem Yang Diusulkan 

Sistem peningkatan pelayanan administrasi desa Punden Rejo ini dirancang 

mengubah dari sistem yang selama ini berjalan secara konvensional menjadi sistem 

yang sudah terkomputerisasi. Hal ini bertujuan agar terkoordinasinya penyimpanan 

data desa yang selama ini kurang efektif dalam penyimpanannya serta mempermudah 
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pegawai dalam melakukan penginputan, pembaruan serta penghapusan data 

penduduk desa. 

3.3.3 Perancangan Sistem 

Adapun perancangan sistem dari sistem peningkatan pelayanan administrasi 

ini adalah sebagai berikut : 

3.3.3.1 ERD (Entity Relationship Data) 

(---·- \ ( .,, 
\ h:l~ ,I 1, usemame ) 

\ .. __ r··-·~/·--=-·--~·"\'--7,--.1 
\ \ _,,...,.,., , I 
) / !/ 
\, ---~~-- . 

0

f PEGAAWAI r 
__ ......... -

' - ) '--· - ... ./ 

11 

Gambar 3.1 : ER-Diagram 
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3.3.3.2 UML Activity Diagram 

"'8awai 

Pegn.'l!i Sistem Database 

J ; Request 
\ ( 

Validasi . ! 

Tidol: "') 
,,./ ... 

Eat Data ~~uduk\ ( Halaman Mellll UtamaJ 
'y~' 

·-·-...... __ --~-- _ _,, 

r:_·- --, r 
\ 

Rlqucst 'i"_) 
( T1111p1lbnD& 

Pciduduk ,, 

~-_) 
~\ 

\ Penduduk ) ...... ,,, 

TidakA 
Ya 

~~Tc!Si~ 

~~. I 9 ) 
,,..-···-----...... ·-------._ 

i I Request Ekstkusi r 

tampilkan Data~~\ I 
Keluarga I 

. ---f ../ 

/ V;ilidasi D-Jta K.mu .... ., 

Kduarga : 

Todll< ~ 
'· Ya 

' 
' / 

·Data Tersimpan) 
' ' ./ '--·· , 

20 
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 29/11/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eka Pirdia Wanti - Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Peningkatan Pelayanan....



(Tampilkan Dati,,CJ ---J----'-----r. Pindah Keluar / 

~wlD~) 
~j~ 

Tidak / , ~Ya:__+--~ / 
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~----.... 
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Gambar 3.2 : UML Activity Diagram Pegawai 

I . Pegawai melakukan login dengan input usemame dan password pada halaman 

login kemudian sistem akan memproses permintaan login dengan melakukan 

pengecekan login, jika benar mak.a akan masuk ke halaman menu utama dan 

proses login selesai. Akan tetapi jika gagal mak.a akan kembali lagi ke 

halaman login. 

2. Jika pegawai telah masuk pada halaman utama maka pegawai akan 

disuguhkan pilihan untuk mengeksekusi data administrasi yang ada pada 
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sistem ini. Jika pegawai ingin mengelola data penduduk, pilih menu data 

penduduk kemudian akan diproses dan di request di sistem lalu dieksekusi 

pada database, sehingga keluarlah tampilan menu data penduduk, setelah itu 

pegawai dapat mengelola data penduduk yang mencakup Insert, Update dan 

Delete. Maka pegawai dapat memilih kegiatan yang akan dilakukan baik itu 

insert, update ataupun delete, setelah melakukan salah satu kegiatan tersebut 
_, 

maka data dapat disimpan, jika ya maka data akan disimpan kedalam database 

dan proses selesai, jika tidak maka akan kembali ke tampilan menu data 

penduduk. 

3. Jika pegawai ingin mengelola data kartu keluarga, pilih menu data kartu 

keluarga kemudian akan diproses dan di request di sistem lalu dieksekusi 

pada database, sehingga keluarlah tampilan menu data penduduk, setelah itu 

pegawai dapat mengelola data penduduk yang mencakup Insert, Update dan 

Delete. Maka pegawai dapat memilih kegiatan yang akan dilakukan baik itu 

insert, update ataupun delete, setelah melakukan salah satu kegiatan tersebut 

maka data dapat disimpan, jika ya maka data akan disimpan kedalam database 

dan proses selesai, jika tidak maka akan kembali ke tampilan menu data kartu 

keluarga 

4. Jika pegawai ingin mengelola data kartu keluarga, pilih menu data kartu 

keluarga kemudian akan diproses dan di request di sistem lalu dieksekusi 

pada database, sehingga keluarlah tampilan menu data penduduk, setelah itu 

pegawai dapat mengelola data kartu keluarga yang mencakup Insert, Update 

dan Delete. Maka pegawai dapat memilih kegiatan yang akan dilakukan baik 

itu insert, update ataupun delete, setelah melakukan salah satu kegiatan 

tersebut maka data dapat disimpan, jika ya maka data akan disirnpan kedalam 

database dan proses selesai, jika tidak maka akan kernbali ke tampilan menu 

data kartu keluarga. 

5. Jika pegawai ingin mengelola data kartu keluarga, pilih menu data pindah 

masuk kemudian akan diproses dan di request di sistem lalu dieksekusi pada 

database, sehingga keluarlah tampilan menu data pindah masuk, setelah itu 
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pegawai dapat mengelola data pindah masuk yang mencakup Insert, Update 

dan Delete. Maka pegawai dapat memilih kegiatan yang akan dilakukan baik 

itu insert, update ataupun delete, setelah melakukan salah satu kegiatan 

tersebut maka data dapat disimpan, jika ya maka data akan disimpan kedalam 

/ .abase dan proses selesai, jika tidak maka akan kembali ke tampilan menu 

data pindah masuk. 
_, 

6. Jika pegawai ingin mengelola data pindah keluar, pilih menu data pindah 

keluar kemudian akan diproses dan di request di sistem lalu dieksekusi pada 

database, sehingga keluarlah tampilan menu data pindah keluar, setelah itu 

pegawai dapat mengelola data penduduk yang mencakup Insert, Update dan 

Delete. Maka pegawai dapat memilih kegiatan yang akan dilakukan baik itu 

insert, update ataupun delete, setelah melakukan salah satu kegiatan tersebut 

maka data dapat disimpan, j ika ya maka data akan disimpan kedalam database 

clan proses selesai, jika tidak maka akan kembali ke tampilan menu data 

pindah keluar. 

7. Jika pegawai ingin mengelola data. · kelahiran, pilih menu data kelahiran 

kemudian akan diproses clan di request di sistem lalu dieksekusi pada 

database, sehingga keluarlah tampilan menu data kelahiran, setelah itu 

pegawai dapat mengelola data kelahiran yang mencakup Insert, Update dan 

Delete. Maka pegawai dapat memilih kegiatan yang akan dilakukan baik itu 

insert, update ataupun delete, setelah melakukan salah satu kegiatan tersebut 

maka data dapat disimpan, jika ya maka data akan disimpan kedalam database 

dan proses selesai, jika tidak maka akan kembali ke tampilan menu data 

kelahiran. 

8. Jika pegawai ingin mengelola data kematian, pilih menu data kematian 

kemudian akan diproses dan di request di sistem lalu dieksekusi pada 

database, sehingga keluarlah tampilan menu data kematian, setelah itu 

pegawai dapat mengelola data kematian yang mencakup Insert, Update clan 

Delete. Maka pegawai dapat memilih kegiatan yang akan dilakukan baik itu 

insert, update ataupun delete, setelah melakukan salah satu kegiatan tersebut 
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maka data dapat disimpan, jika ya maka data akan disimpan kedalam database 

dan proses selesai, jika tidak maka akan kembali ke tampilan menu data 

kematian. 

9. Jika pegawai ingin mengakhiri aktifitas disistem, maka pegawai dapat logout 

~ nudian dan diproses request disistem kemudian dieksekusi didatabase dan 

pegawai telah keluar dari halaman menu utama. 

3.3.3.3 Tabel Relasi 

[lo , - . pegawai 
i id _pega1;1ai : int: mi 
,, U5ema~ varchari~O) 
~ password varchar<5fl) 
~ nama _peg~Nai varchari5~ 

Oo . ~ data_penduduk 
t id _µenjuduk . int'15) 
,; r.ik varchan.50) 
; namnarchan 100) 
i tem~t_lahir: varehar\50) 
ffi tanggal_lahir datE 
f j~ni$_k&lamin: varcha~10) 

I agama varchar:.201 
' pendidikan: varchan ID) 
! peker~an · ~archarf52i 
t llamat · varcha~IQO) 

0 0 . __;jaia -kartll _ keluarga 
~ id_kk: inti501 
f no_ Mi J.eluarga: ~archar(50) 
~ MK_kepa~a_ke1uarga : varcha~50) 

' nama_k€jlala}eiuarga : ~archa~50j 
~ jumlah_anqgota: intilO} 
; alamat · varchar(100) 

Tabel 3.2 : Tabel Relasi 

O datajiindah_keluar 
I 'd _pk : in!i2G) 
~ no_pindah_kelu.lr. int(10) 
If nama _pindohan varCJlar(51J\ 
l1l tanggalj:ndah · data 
:I alamat_ asal. varcha~10UJ 
i alamatJ.ijuan. varchan100) 

~ O ·· data _pindah _ masuk 
~ id_pm jit\iOi 
v no _pindah_masuk: irJt'.201 
1 oama _pin<l>han · varchar1 SU) 
I tanggal_p11dah. date 
! a!amat_ asal : varc~a~ 100; 
J alama:_ ru~an · varchan'100j 
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0 0 · data_kelahiran 
i id _slht(20'1 
# no_s~ int,2Q) 
f nama · varchan.50) 
~ tempatjahi va.rc!iarl10Di 
I l3nggal_lah'r date 
~ :enis_kelamin: varcliarf10) 
~ panjang_ba1i intiO) 
v berat_ bayi : inb 10) 
6 1ama _ayah. ~archa15C't 

t nama_dbu . varchan.5~\ 

a 0 data -kema~an 
~ id_skm : in~2C1 

~ no_skm in~20) 
i nama · wehan,50) 
j f.nis _kelamin: varcha~10) 
! !anggal_ kemati.in: dste 
~ lempat_ kematian : mcl!ar(100j 
i senab _kemana1 rex! 
! a~mat · varcharf 1001 
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3.3.3.4 Flowchart 

1. Flowchart Login Pegawai 

c Start ) 

l"_, ___ =r=_ ___ , 
! I 
j Halaman Login f 
l ---~l 

Gaga! 

Input usemame dan 
password 

! 

Halaman Home Sistem I 
Infonnasi I 

Gambar 3.3: Flowchart Login 

Pada tampilan flowchart login dapat dijelaskan tahapan-tahapannya 

yaitu start atau memulai, kernudian langsung masuk ke halaman login, 

lalu input usemame dan passwor~ setelah itu eek login, jika benar maka 

akan masuk ke halaman home sistem informasi dan kegiatan untuk login 

selesai. Tetapi jika gagal maka akan kemba)i lagi ke tampilan input 

usemame dan password. 
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2. Flowchart Insert, Update, Delete Data Penduduk 

r.i.i. 
Simpo<> /- ·---·,,r/:. 

r-· -7\ 
\ om Pendudlli< \ ) 

l _ 
I S<ltses / 

I / 
~;=[~, 

\ ...._ ___ ._ .) 

Gambar 3.4 : Flowchart Insert, Update, Delete Data Penduduk 

Pada tampilan flowchart CRUD data penduduk dapat dijelaskan 

tahapan-tahapannya yaitu start atau memulai, kemudian langs\ung 

masuk ke halaman data penduduk, lalu insert, update, atau delete data, 

setelah simpan data ke database dan selesai, dan jika tidak jadi 

melakukan penyimpanan data maka akan kembali ke halaman data 

penduduk. 
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3. Flowchart Cetak Data Penduduk 

Start 

Tampilkan form data 
penduduk 

Data penduduk 

End 

Tidak 

Gambar 3.5 : Flowchart Cetak Data Penduduk 

Pada tampilan flowchart cetak data penduduk dapat dijelaskan tahapan

tabapannya yaitu start atau memulai, kemudian langsung masuk ke 

halaman data penduduk, lalu melak:ukan cetak data jika ingin mencetak 

maka file akan tersimpan atau dapat di cetak dan jika tidak jadi 

melakukan penyimpanan data maka akan kembali ke halaman data 

penduduk. 
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4. Flowchart Insert, Update, Delete Data Kartu Keluarga 

( Slart ' 

t
":J _ _;_I 

m.pilk:a"nFormData kartu --------~ 
Keruarga I 

r ~ I ~ 
L_ l I 

r- il r ~ · 
I I l/pdat• ' I lL::JJI Oefe<e ;I· l.· ·I . ! L . . ~ 

, .. r. 

i Data Kartu ! \ 
I ~ ' \ I_JJ 
I I 

I SUbe• I 
I ,· ;_ _I __ _; 

,----~ 
End 

··--. -~; 

Gambar 3.6 : Flowchart Insert, Update, Delete Data Kartu Keluarga 

Pada tampilan flowchart CRUD data kartu kelurga dapat dijelaskan 

tahapan-tahapannya yaitu start atau memulai, kemudian langsung masuk 

ke halaman data penduduk, lalu insert, update, atau delete data, setelah 

simpan data ke database dan selesai, dan jika tidak jadi melak'llkan 

penyimpanan data maka akan kembali ke halaman data kartu keluarga. 
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5. Flowchart Cetak Data Kartu Keluarga 

Start 

Tampi11can Form 
Data Kartu Keluarga 

Ya 

Data Kertu Keluarga 

End 

TKlak 

Gambar 3.7: Flowchart Cetak Data Kartu Keluarga 

Pada tampilan flowchart cetak data kartu keluarga dapat dijelaskan 

tahapan-tahapannya yaitu start atau memulai, kemudian !angsung masuk 

ke halaman data penduduk, lalu melakukan cetak data jika ingin 

mencetak maka file akan tersimpan atau dapat di cetak dan jika tidak 

jadi rnelakukan penyirnpanan data maka akan kembali ke halaman data 

kartu keluarga. 
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6. Flowchart Insert, Update, Delete Data Pindah Masuk 

I 
lld>k ! , _ _ ___ _ __ .. _ ______ J 

1-- -- (' 
I ' ' IRtol'indah i 
\, - \' J 

'] ," 
I I 

I -.. I 

~ 
\ End ) 
'---- -· _, 

Gambar 3.8 : Flowchart Insert, Update, Delete Data Pindah Masuk 

Pada tampilan flowchart CRUD data pindah masuk dapat dijelaskan 

tahapan-tahapannya yaitu start atau memulai, kemudian langsung masuk 

ke halaman data penduduk, lalu insert, update, atau delete data, setelah 

simpan data ke database dan selesai, dan j ika tidak jadj melakukan 

penyimpanan data maka akan kembali ke halaman data pindab masuk. 
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7. Flowchart Cetak Data Pindah Masuk 

Start 

Tampilkan Form 
Data Pindah Masuk 

Ya 

Data Pindah Masuk 

End 

Tidak 

Gambar 3.9 : Flowchart Cetak Data Pindah Masuk 

Pada tampilan flowchart cetak data pindah masuk dapat dijelaskan 

tahapan-tahapannya yaitu start atau memulai, kemudia..n. langsung masuk 

ke halaman data penduduk, lalu melakukan cetak data jika ingin 

mencetak maka file akan tersimpan atau dapat di cetak dan jika tidak 

jadi melakukan penyimpanan data maka akan kembali ke halaman data 

pindah masuk. 
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8. Flowchart Insert, Update, Delete Data Pindah Keluar 

c~ ) 

Tatnplllcan Form Data Pindah 
~ --~~~~~~~--. 

- 1 

I 
I 0otaPindah 
\ Keluar 

Gambar 3.10 : Flowchart Insert, Update, Delete Data Pindah Keluar 

Pada tampilan flowchart CRUD data pindah keluar dapat dijelaskan 

tahapan-tahapannya yaitu start atau memulai, kemudian langsung masuk 

ke halaman data penduduk, lalu insert, update, atau delete data, setelah 

simpan data ke database dan selesai, dan jika tidak jadi melakukao 

penyimpanan data maka akan kembali ke balaman data pindah keluar. 
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9. Flowchart Cetak Data Pindah Keluar 

Start 

Tampilkan Fonn 
Data Pindah Keluar 

Ya 

Data Pindah Keluar 

End 

Tidak 

Gambar 3.11 : Flowchart Cetak Data Pindah Keluar 

Pada tampilan flowchart cetak data pindah masuk dapat dijelaskan 

tahapan-tahapannya yaitu start atau memulai, kemudian langsung masuk 

ke halaman data penduduk, lalu melakukan cetak data jika ingin 

mencetak maka file akan tersimpan atau dapat di cetak dan jika tidak 

jadi melakukan penyimpanan data maka akan kembali ke halaman data 

pindah masuk. 

34 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 29/11/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eka Pirdia Wanti - Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Peningkatan Pelayanan....



10. Flowchart Insert, Update, Delete Data Kelahiran 

""' I Start ~ 
\ __/ 

~1· 
__ _l _ _ ~ 

.• -···· I ! __ l ___ Tl 
' ' I I : I u Delete I I 

-·-- -- ·---·- - -

( Data --7\ 
. I } I Kelahiran 1 \_I __ __\, 

-7 

I Sukses I 
I I 

( ;.~ 
Gambar 3.12: Flowchart Insert, Update, Delete Data Kelahiran 

Pada ta.upilan flowchart CRUD data kelahiran dapat dijeiaskan tahapan

tahapannya yaitu start atau memulai, kemudian langsung masuk ke 

halaman data penduduk, lalu insert, update, atau delete data, setelah 

simpan data ke database dan selesai, dan jika tidak jadi melakukan 

penyimpanan data maka akan kembali ke halaman data kelahiran. 

35 
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 29/11/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eka Pirdia Wanti - Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Peningkatan Pelayanan....



11. Flowchart Cetak Data Kelahiran 

Start 

Tampilkan Form 
Data Kelahiran 

Ya 

Data Kelahiran 

End 

dak 

Gambar 3.13 : Flowchart Cetak Data Kelahiran 

Pada tampilan flowchart cetak data kelahiran dapat dijelaskan tahapan

tahapannya yaitu start atau memulai, kemudian Iangsung masuk ke 

halaman data penduduk, lalu melakukan cetak data jika ingin mencetak 

maka file akan tersimpan atau dapat di cetak dan jika tidak jadi 

melakukan penyimpanan data maka akan kembali ke halaman data 

kelahiran. 
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12. Flowchart Insert, Update, Delete Data Kematian 

r~_s-"Tta_rt _) 

! 
! Tampilkan Form 
J Data Kematian 

-_f ---· ··------ i__;--- --==i. 

[ --] ~_Li f:'·~ I 

Kematian 

/s7· ! 
c End~ 

Garn.bar 3.14 : Flowchart Insert, Update, Delete Data Kematian 

Pada tampilan flowchart CRUD data kematian dapat dijelaskan tahapan

tahapannya yaitu start atau memulai, kemudian langsung masuk ke 

halaman data penduduk, lalu insert, update, atau delete data, setelah 

simpan data ke database dan selesai, dan jika tidak jadi melakukan 

penyimpanan data maka akan kembali ke halaman data kematian. 
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13. Flowchart Cetak Data Kematian 

- ") 
. Start 

Tampilkan Fonn f 
Data Kematian ' 

Cetak 

Ya 

Data Kematian 

End 

Gambar 3.15 : Flowchart Cetak Data Kernatian 

Pada tampilan flowchart cetak data kematian dapat dijelaskan tahapan~ 

tahapannya yaitu start atau memulai; kemudian langsung masuk ke 

halaman data pendudu~ lalu melakukan cetak data jika ingin mencetak 

maka file akan tersimpan atau dapat di cetak dan jika tidak jadi 

melakukan penyimpanan data maka akan kembali ke halaman data 

kematian. 
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Tabet 3.5 : Tabel Data Pindah Keluar 

Nama Field Jenis Field Ukuran Field Keterangan 

No_pindah_keluar Integer IO Primary Key 

Nama _pindahan Varchar 30 Not Null 

Tanggal_pindah Date 10 Not Null 

Alamat_ asal Varchar 50 Not Null 

Alamat _ tujuan Varchar 50 Not Null 

Tabet 3.6 : Tabel Data Pindah Masuk 

NamaField Jenis Field Ukuran Field Keterangan 

No_pindah_masuk Integer 10 Primary Key 

Nama _pindahan Varchar 30 Not Null 

Tanggal _pindah Date 10 Not Null 

Alarnat asal Varchar 50 Not Null 

Alamat_ tujuan Varchar 50 Not Null 

Ta.bet 3. 7 : Tabel Data Kelahiran 

Nama Field Jenis Field Ukuran Field Keterangan 

No SKL Integer 10 Primary Key 

Nama Varchar 30 Not Null 

Tanggal_ lah.ir Date IO Not Null 

Tempat_lahir Varchar 10 Not Null 

Jenis_kelamin Varchar 10 Not Null 

Panjang Bayi Integer 10 Not Null 

Berat Bayi Integer 10 Not Null 

Nama_ayah Varchar 30 Not Null 

Nama ibu Varchar 30 Not Null 
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Tabel 3.8 : Tabel Data Kematian 

Nama Field Jenis Field Ukuran Field Keterangan 

No_SKM Integer 10 Primary Key 

Nama Varchar 30 Not Null 

Jenis_kelamin Varchar 10 Not Null 

Tanggal_ kematian Date 10 Not Null 

Tempat_ kematian Varchar 50 Not Null 

Sebab kematian Varchar 300 Not Null 

Alam at Varchar 100 Not Null 

3.3.4 lmplementasi 

I. Halaman Login 

Pegawai melakukan login jika ingin masuk kedalam sistem 

administrasi kependudukan desa Punden Rejo 

Gambar 3.16: Halaman Login Pegawai 

Jika usemame dan password tidak sesuai dengan yang ada didatabase 

maka tampilan sistem akan tetap pada tampilan login pegawai dan akan 

muncul pesan login gagal. 

41 
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 29/11/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eka Pirdia Wanti - Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Peningkatan Pelayanan....



s ;-:.1 • fl,:::;· ' !5 
c-:_'i 4·S<.:.--.\l ,i::..!_,! '.\!.:" 

.::-1n.,,5 ... ='!S, <:~:\:-_.:-_!(414 
:":s~ =- ~·!·~ :-i: -.. .:-:..i::' 

Gambar 3.17: Halaman Login Pegawai Gaga! 

akan tetapi jika username dan password sesuai dengan yang ada pada 

database maka user akan masuk kedalam sistem dan akan tampil pesan 

login sukses 

-[c_-;l l '~= . ,,. .. 
~ : , :..;r;_,'"'..,•1 >: .. .:.; J.:. I 
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Gambar 3.18: Halaman Login Pegawai Sukses 

Ketika user berhasil masuk login maka user akan masuk ke halaman 

dashboard atau tampilan utama pada sistem informasi peningkatan 

pelayanan administrasi desa Punden Rejo 

42 ----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 29/11/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eka Pirdia Wanti - Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Peningkatan Pelayanan....



Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang 
Kecamatan Tanjung Morawa 

DESA PUNDEN REJO 

Gambar 3.19: Halaman Index 

pada halaman dashboard ini jika user ingin logout dari sistem maka akan 

tampil pesan pada gambar berikut ini, jika diklik ok maka user akan 

kembali pada tampilan login. 

Gambar 3.20 : Halaman Logout Pegawai 
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2. Halaman Data Penduduk 

Halaman ini merupakan halaman utama dari tampilan data penduduk 

pada sistem. 

r 

Gambar 3.21 : Halaman Utama Data Penduduk 

•• 
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Setelah masuk pada halaman menu utama data penduduk maka 

pegawai dapat melakukan ubah, cetak, tambah dan hapus data 

penduduk dan perubahan dapat disimpan kedataabase jika sudah selesai 

melakukan aksi data tersebut, hal ini dapat dilihat pada seperti gambar 

berikut ini 

r ,.. 

-Gambar 3.22 : Halaman Ubah Data Penduduk 
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Gambar 3.23: Halaman Cetak Data Penduduk 

• • • 

• • • 

Gambar 3.24 : Halaman Tambah Data Penduduk 

• 0 

Gambar 3.25: Halaman Hapus Data Penduduk 
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3. Halaman Data Kartu Keluarga 

Halaman ini merupakan halaman utama dari tampilan dataa kartu 

keluarga pada sistem 

r ·;· "~ -"' 

Data Kartu Keluarga 

CICI 
CICI 
Cll:I 
CICI 
CllCI 
CICI 
CllCI 
CICI 
l:ICI 
l:ICI 

Gambar 3.26: Halaman Utama Data Kartu Keluarga 

Setelah masuk pada halaman menu utama data kartu keluarga maka 

pegawai dapat melakukan ubah, cetak, tambah dan hapus data 

penduduk dan perubahan dapat disimpan kedataabase jika sudah selesai 

melakukan aksi data tersebut, hal ini dapat dilihat pada seperti gambar 

berikut ini 

e 

-

Gambar 3.27: Halaman Hapus Data Kartu Keluarga 
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-Gambar 3.28 : Halaman Ubah Data Kartu Keluarga 

:i. 0 • • • 

Cl
Gambar 3.29 : Halaman Tambah Data Kartu Keluarga 

• • • 

... . 

Gambar 3.30: Halaman Cetak Data Kartu Keluarga 
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4. Halaman Data Pindah Keluar 

Halaman ini merupaakan haJaman utama dari tampilan data pindah 

keluar pada sistem 

r -·· • .. :! x •• 

Gambar 3.31 : Halaman Utama Data Pind.ah Keluar 

Setelah masuk pada halaman menu utama data pindah keluar maka 

pegawai dapat melakukan ubah, cetak, tambah dan hapus data 

penduduk dan perubahan dapat disimpan kedataabase jika sudah selesai 

melakukan aksi data tersebut, hal ini dapat dilihat pada seperti gambar 

berikut ini 

" e -

Gambar 3.32 : Halaman Hapus Data Pindah Keluar 
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J 
c 
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•• 

-Garn bar 3.33 : Halaman Ubah Data Pindah Keluar 

• • • 

m• 
Gambar 3.34 : Halaman Tambah Data Pindah Keluar 

-"'"' . -- . --. ... •• • ~ .. .. 

Gambar 3.35 : Halaman Cetak Data Pindah Keluar 
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5. Halaman Data Pindah Masuk 

Halaman ini merupakan halaman utama dari data pindah masuk pada 

sistem. 
r,.. 

' ~ ·-

CICI 
ClCI 
CIEi 
CllCll 
CllCI 
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CllCll 

Gambar 3.36 : Halaman Uta.ma Data Pindah Masuk 

Setelah masuk pada halaman menu utama data pindah masuk maka 

pegawai dapat melakukan ubah, cetak, tambah dan hapus data 

penduduk dan perubaban dapat disimpan kedataabase jika sudah selesai 

melakukan aksi data tersebut, hal ini dapat dilihat pada seperti gambar 

berikut ini 

e .. 

Gambar 3.37 : Halaman Hapus Data Pindah Masuk 

50 ----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 29/11/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Eka Pirdia Wanti - Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Peningkatan Pelayanan....



fa 
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• • • 

-Garn bar 3.38 : Halaman Ubah Data Pindah Masuk 

Tambah Data f>indah Masuk 

£:111::1 

Gambar 3.39 : Halaman Tambah Data Pindah Masuk 

•• 

- -==== -=--=-------== ~ 

Gambar 3.40 : Halaman Cetak Data Pindah Masuk 
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6. Halaman Data Kelahiran 

Halaman berikut merupakan halamann utaama dari data kelahiran pada 

sistem 

r 

~·-- --- ·-- .......... --

Gambar 3.41: Halaman Utama Data Kelahiran 

" .. 
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Setelah rnasuk pada halaman menu utama data kelahiran maka pegawai 

dapat melakukan ubah, cetak, tambah dan hapus data penduduk dan 

perubahan dapat disimpan kedataabase jika sudah selesai melakukan 

aksi data tersebut, hal ini dapat dilihat pada seperti gambar berikut ini 

r .. 

Gambar 3.42: Halaman Hapus Data Kelahiran 
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r ~ •• 

-Gambar 3.43 : Halaman Ubah Data Kelahiran 

... 

--Gambar 3.44 : Halaman Tambah Data Kelahiran 

r •• 

Gambar 3.45 : Halarnan Cetak Data Kelahiran 
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7. Halaman Data Kematian 

HaJaman berikut merupakan halaman utama dari tampilan data 

kematian pada sistem 

Garn bar 3.46 : Halaman Utama Data Kematian 

l:ICI 
a a 
CICI 
a a 
l:ICJ 

Setelah masuk pada halaman menu utama data kematian maka pegawai 

dapat melakukan ubah, cetak, tambah dan hapus data penduduk dan 

perubahan dapat disimpan kedataabase jika sudah selesai melakukan 

aksi data tersebut, haJ ini dapat dilihat pada seperti gambar berikut ini 
r , -

-

Gambar 3.47 : Halaman Hapus Data Kematian 
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Gambar 3.48 : Halaman Ubah Data Kematian 

Cl-
Gambar 3.49 : Halaman Tambah Data Kelahiran 
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Gambar 3.50 : Halaman Cetak Data Kematian 
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BAB IV 
PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Sistem informasi peningkatan pelayanan administrasi merupakan suatu sistem 

yang dapat membantu kinerja para pegawai desa dalam menginputkan, update serta 

- delete data penduduk desa. Sehingga dengan adanya sistem ini pegawai kantor desa 

terkhususnya pegawai kantor Desa Punden Rejo lebih efektif dan efisien dalam 

melakukan penyimpanan data administrasi desa serta tertatanya suatu administrasi 

penduduk desa yang ada padaa desa Punden Rejo. 

4.2 Sarao 

yaitu: 

Adapun saran penulis untuk berkembangnya sistem ini menjadi lebih baik lagi 

1. Dapat memperbaharui sistem yang sudah ada menjadi lebih baik lagi serta 

mengaktifkan atau membut fitur yang kurang dalam sistem ini misalnya 

pencarian data pada sistem. 

2. Menambahkan akses kepala desa serta penduduk dalam sistem 

administrasi ini agar lebih efektif lagi dalam pelayanan administrasi yang 

terkomputerisasi dengan baik. 
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