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“Apa pun yang saya miliki, di mana pun saya berada, saya dapat melewati 

apa pun di dalam Dia yang menjadikan saya siapa saya."  
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ABSTRAK 

 

Matheus Nduru. Sistem Pelayanan Administrasi Desa Wologai Dua Berbasis 

Website. Dibimbing oleh Edwin A. U. Malahina dan Remerta Noni Naatonis. 

 

Desa Wologai Dua merupakan salah satu pelaksana wilayah yang mempunyai 

tugas pokok  dalam melaksanakan berbagai urusan Pemerintahan. Pada saat ini 

juga di  Desa Wologai Dua masih menggunakan sistem manual yang pada 

akhirnya masyarakat tidak dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan setiap 

saat, sehingga banyak sekali informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat. 

Tujuan membangun website untuk membantu aparat Desa Wologai Dua dalam 

memberikan informasi secara cepat kepada masyarakat. Metode yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dan pembuatan aplikasi  ini 

menggunakan Visual Studio Code dan database MysQl. Hasil dari dari penelitian 

ini dapat di simpulkan bahwa terciptakan sebuh sistem pelayanan administrasi 

berbasis web dengan tujuan agar dapat mempublikasikan ke masyarakat luas serta 

memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan setiap saat 

hanya dengan menggunakan komputer yang sudah terkoneksi oleh internet. 

 

Kata Kunci: Website, Desa Wologai Dua, Administrasi, E-goverment 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Matheus Nduru. Website-based Wologai Dua Village Administration Service 

System. Supervised by Edwin A.U. Malahina and Remerta Noni Naatonis. 

 

Wologai Dua Village is one of the regional implementers, which has the main task 

of carrying out various government affairs. At this time, Wologai Dua Village is 

still using a manual system, which ultimately does not allow the municipality to 

obtain the information it needs at any time, so a lot of information is not known to 

the municipality. The purpose of creating a website is to help Wologai Dua village 

officials in providing information to the community quickly. The method used in 

this research is the technique of collecting data and creating this application 

using Visual Studio Code and a MySQL database. The results of this study suggest 

that a web-based administrative service system is being created with the aim of 

being able to publish to the wider community and making it easier for people to 

get the information they need at any time just by using a computer that is using is 

connected to the internet. 

 

Keywords: administration, e-government, website, Wologai Dua village. 
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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penyelenggaraan .pemerintah .yang .baik .pada .dasarnya memperlibatkan 

komponen penting birokrasi di lingkungan masyarakat.Dalam arti penyelengaraan 

pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memberikan kepastian dalam 

pelayanan kepada seluruh warga masyarakat dan melindungi dari berbagai 

tindakan yang sewenang-wenang terhadap diri maupun harta benda masyarakat. 

Esensi pemerintah yang baik (good governance) dapat dilihat dengan 

terlaksananya pelayan publik yang baik. Hal ini sesuai dengan ruh kebijakan 

desentralisasi dan oto nomi desa dengan tujuan untuk mengatur dan mengelolah 

desa demi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.  

Desa Wologai Dua merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Ende, 

Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Desa ini merupakan satu dari 

sekian banyak Desa yang berada di Kecamatan Ende. Desa Wologai Dua 

memiliki jumlah penduduk dengan jumlah 569 jiwa. Informasi tentang Desa 

merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Biasanya informasi mengenai Desa 

didapatkan pada saat ada kegiatan Desa. Namun walaupun telah mengikuti 

kegiatan tersebut tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara 

detail mengenai desanya sendiri karena dalam memberikan informasi dan 

penginputan data penduduk secara manual. 

 Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan teknologi informasi agar masalah 

yang dihadapi dapat diminimalisir, dengan teknologi yang paling memungkinkan 

untuk menjawab masalah dan memberi jalan keluar bagaimana menerapkan 

pengelolaan sistem pemerintahan yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. 

Agar informasi kepada masyarakat dapat tersampaikan secara cepat, akurat, 

efisien, dan tepat waktu. Maka Pemerintah Desa Wologai Dua, perlu 

mengembangkan sebuah website sebagai media penyampaian informasi. Selain 

penyampain informasi website dapat dijadikan sebagai media untuk basis data 

laporan yang akan dilaporkan ke kecamatan.  
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Pengembangan website di Desa Wologai Dua sangat dibutuhkan, oleh karena 

itu pada penelitian ini akan dikembangkan sebuah sistem layanan pemerintahan 

berbasis elektronik melalui media internet dengan memaksimalkan website 

dengan fitur yang dapat mengakomodir dua masalah di atas yaitu memberikan 

informasi kepada masyarakat dan Pengolahan data kependudukan. Dengan 

dikembangkan sistem pelayanan administrasi desa berbasis web pada Desa 

Wologai Dua, maka hasil yang diharapkan adalah sistem ini mampu memberi 

layanan kepada pemerintahan berupa informasi kepada masyarakat dari Desa dan 

pengolahan data kependudukan secara cepat dan mudah. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana membangun sistem informasi pada Desa Wologai Dua berbasis 

web yang mampu memberikan informasi yang ada di Desa Wologai Dua 

dan kepada masyarakat. 

2. Bagaimana membangun sistem informasi pada Desa Wologai Dua berbasis 

web yang dapat membantu Desa untuk pengolahan data kependudukan, 

informasi publik, pengajuan data penduduk, dan layanan pengaduan. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Membangun sistem informasi pada Desa Wologai Dua berbasis web untuk 

memberikan informasi yang ada di Desa kepada masyarakat secara baik, 

mudah dan cepat. 

2. Membagun sistem informasi pada Desa Wologai Dua berbasis web untuk 

membantu Desa dalam mengelola data kependudukan, informasi publik, 

pengajuan data penduduk, dan layanan pengaduan. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat bagi Desa Wologai Dua  

Dengan adanya sitem informasi pada Desa Wologai Dua berbasis web dapat 

meningkatkan kualitas kerja aparat Desa. 



 

 

 

 

3 

 

b. Manfaat bagi masyarakat  

 Dapat membantu masyarakat dalam mengetahui informasi dari desa secara 

cepat dan akurat. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

2.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Desa Wologai Dua yang beralamat di Jl.Nangaba Kec.Ende, Kabupaten Ende, 

Nusa Tenggara Timur, dengan kode pos: 85238 yang memiliki luas wilayah ± 

20.000 hektar. Desa Wologai Dua  merupakan tempat di mana satu orang atau 

lebih yang disebutkan dengan sekelompok yang dibentuk dalam sebuah satu 

wadah yang dinamakan dengan masyarakat kecil yang rukun,damai,sejahtera dan 

berkomitmen dalam pembentukan musyawara dan mufakat. Desa Wologia Dua 

disebut juga desa yang tertua dimana terdapat peninggalan bersejarah dan sebagai 

tempat berrekreasi.  

2.1.1. Sejarah Desa Wologai Dua 

Desa Wologai Dua adalah salah satu Desa dari 33 Desa diwilayah Kecamatan 

Ende. Pada tahun 2012 Desa Wologai Dua dibentuk sebagai desa defenitif dari 

pemekaran DesaWologai. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat untuk kebutuhan 

terhadap pendapatan pelayan publik dan pemerataan pembangunan. Pada tanggal 

20 April 2012 Desa Wologai Dua  diberikan  berdasarkan Keputusan Bupati Ende 

Nomor 10 tahun 2012 tentang Penetapan Desa persiapan di Kabupaten Ende, Pada 

tanggal 27 November 2012 Desa Wologai Dua diberikan Keputusan Bupati Ende 

Nomor 377 tahun 2012 tentang Penetapan Desa Defenitif di Kabupaten Ende oleh 

Bupati Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si. Desa Wologai Dua  mempunyai 

keunikan yaitu dalam satu wilayah Desa mempunyai dua Bahasa berkolaborasi 

antara lain Bahasa Lio dan Bahasa Ende yang digunakan masyarakat setiap hari, 

karena semuanya itu di Desa Wologai Dua adalah Letak perbatasanya antara Lio 

dan Ende untuk diwilayah Kecamatan Ende. 
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a. VISI 

Terwujudnya Pelayan Prima Kepada Masyarakat Desa Wologai Dua 

b. MISI 

1. Memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat agar 

terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat  Desa Wologai Dua 

3. Melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarak 

4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 

5. Meningkatkan kelestarian lingkungan melalui penegakan hokum”Awig-

Awig Desa Adat”. 

2.1.2. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi 

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang mengenai tugas, pekerjaan, 

hubungan, wewenang dan tangggung jawab dari orang-orang yang bekerja sama 

dalam organisasi tersebut: 

 

Gambar 1: Struktur Organisasi Desa Wologai Dua  
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2.1.3.  Job Deskripsi 

Berikut ini merupakan Job deskripsi dari Desa Wologai Dua sebagai berikut: 

1. Tugas Kepal Desa 

Kepala Bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa. Kepala Desa atau dengan sebutan lain adalah pejabat 

pemerintah desa yang memiliki tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta wewenang 

untuk menyelenggarakan rumah tangga desa-nya dan melaksanakan tugas dari 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

2. Tugas BPD 

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan 

dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka 

Tunggal Ika 

3. Tugas LPM 

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat: 

a. Menyusunrencana pembangunan yang partisipatif 

b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat 

c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan 

4. Tugas Sekretaris 

Sekretaris desa (Sekdes) memegang peranan yang sangat strategis di Desa, 

baik dalam penataan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa. Manakala 

Sekretaris desa (Sekdes) tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, 

maka banyak persoalan akan muncul, dan akibatnya desa tidak akan maju dan 

berkembang sesuai dengan harapan yang diharapkan pemerintah.  
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5. Tugas Kaur 

Kepala Urusan Perencanaan atau biasa disingkat Kaur Perencanaan adalah 

perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang 

membidangi urusan perencanaan desa. 

Kedudukan Kaur Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah bertugas 

sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur Pelaksana 

Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sesuai bidang tugasnya. 

6. Tugas Kepala Dusun 

a. Membina ketenteraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan 

masyarakat, mobilitas kependudukan, dan menata dan mengelola wilayah. 

b. Membantu Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya 

tidak dapat dilakukan sendiri 

c. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya. 

d. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan 

dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing. 

e. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. 

2.1.4. Sistem yang Sedang Berjalan 

 Melihat kenyataannya bahwa kegiatan proses dalam sistem yang sedang 

berjalan di Kantor Desa Wologai Dua Kecamatan Ende Kabupaten Ende yang 

masih menggunakan proses pencatatan secara tertulis, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat kekurangan dalam prosedur yang sedang berjalan yaitu Evaluasi Sistem 

yang sedang berjalan Permasalahan Pemecahan Pengelolaan data kependudukan 

di kantor Desa Wologai Dua yang sedang berjalan belum terkomputerisasi, 

sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatan KK, KTP, 

Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat dan Surat 

Keterangan Tidak Mampu. Dalam pengolahan datanya, dan menyebabkan proses 

pencarian data dan proses administrasi yang memakan waktu cukup lama 
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2.2. Tinjauan Umum Sistem Informasi 

2.2.1. Sistem 

Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang 

dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Dari definisi di atas maka dapat 

disimpulkan. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berkaitan atau 

terpadu yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem terbagi 

dalam beberapa elemen yaitu:  

a. Tujuan 

Setiap sitem memiliki tujuan (goal), entah hanya satu atau mungkin   

banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem.  

b. Masukan  

Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk kedalam sistem 

dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses.  

c. Proses  

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi 

dan dari masukan menjadi keluaran yang berguna.  

d. Keluaran  

Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem 

informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan 

dan sebagainya.  

e. Mekanisme pengendalian dan umpan balik  

Mekanisme pengendalian diwujudkan dengan menggunakan umpan balik, 

yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk 

mengendalikan baik masukan maupun proses.  

f. Batas  

Yang disebut batas sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar 

sistem. 

g. Lingkungan  

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan 

bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau 

menguntungkan sistem itu sendiri (Rahman, 2016). 
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2.2.2. Informasi  

Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna 

dan lebih berarti bagi yang menerima. 

 Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang 

lebih berguna dan lebih berarti bagi penggunanya yang menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan. 

Untuk lebih bermanfaat informasi yang diperoleh, maka kualitas informasi itu 

sendiri lebih diutamakan. Kualitas informasi  tergantung dari tiga hal: 

a. Akurat  

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak menyesatkan dan harus 

jelas mencerminkan maksud dan makna yang terkandung dari data 

penduduknya. 

b. Tepat Waktu  

Infomasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data,  datanya tidak 

boleh terlambat (usang), informasi yang terlambat tidak akan mempunyai 

yang baik, apabila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

dapat menimbulkan dalam tindakan yang diambil. 

c.   Informasi harus mempunyai manfaat bagi pihak yang menerimanya.        

2.2.3.Sistem Informasi 

Sitem informasi sebagai suatu alat untuk menyajikan sistem informasi 

dengan cara sedemikan rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya 

adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada 

perencanaan, pemerikasaan, pengorganisasian. 

Peran sistem informasi terhadap kemajuan organisasi sudah tidak diragukan 

lain. Dengan dukungan sudah tidak diragukan lain. Dengan dukungan sistem 

informasi yang baik maka sebuah perusahan akan memiliki berbagai keunggulan 

kompetitif sehingga mampu bersaing dengan perushan lain. Persiapan bisnis 

dalam era informasi telah mencapai tahapan kompetesi yang sangat ketat dimana 

sistem pengolahan bisnis secara konvensional tidak lagi memadai. Oleh karena itu 
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teknologi informasi berperan sebagai alat bantu untuk memudahkan pengolahan 

suatu sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi. 

 Sitem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang 

berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu 

lingkungan kompleks. 

Sistem informasi dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan. (fatta, 2007). 

2.2.4. Karakteristik Sistem  

Pada hakikatnya suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat 

tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen (component), batasan sistem 

(boundary), lingkungan luar sistem (environment), penghubung sistem (interface), 

masukan sistem (input), pengolahan sistem (process), keluaran sistem (output), 

dan sasaran sistem (objectives) atau tujuan sistem (goal) 

Karakteristik Sistem terbagi dalam beberapa elemen yaitu:  

1. Komponen sistem (component) 

Komponen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari 

sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan 

suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.  

2. Batasan Sistem (boundary) 

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem 

ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu sistem menunjukan 

ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut. 

3. Lingkungan luar sistem (environment) 

Lingkungan luar dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang 

mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat 

menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. 

4. Penghubung sistem (interface) 

Penghubung sistem merupakan media penghubung atau sub system dengan 
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sub sistem lainnya. Dengan sub sistem dapat berintegrasi dengan sub sistem 

lainnya membentuk satu kesatuan. 

5. Masukan sistem (input) 

Masukan sistem dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan 

masukan sinyal (signal input). Maintenance input berupa sebuah program 

komputer, pada komputer data merupakan signal input untuk diolah menjadi 

informasi. 

6. Pengolahan sistem (process) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan merubah 

input menjadi output. 

7. Keluaran sistem (output) 

Keluaran sistem merupakan hasil dari pengolahan sistem dan 

mengklasifikasikan masukan menjadi keluaran. 

8. Sasaran sistem (objectives) 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Sasaran sistem sangat 

menentukan sekali masukan yang dibutuhkan dan keluaran yang akan dikatakan 

berhasil bila mengenai sasaran dan tujuannya (Jogiyanto, 2005). 

2.2.5. Desa 

Desa berasal dari bahasa Sansekerta dhesi yang berarti “tanah kelahiran”. Desa 

identik dengan kehidupan agraris dan kesederhanaannya. Desa adalah suatu 

kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu 

wilayah tertentu serta, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik 

karena seketurunan maupun karena memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, 

dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki 

kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah 

tangga sendiri (Soenardjo, 2011). 

Desa merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). 

Pemerintahan di tingkat Desa dan Desa merupakan unsur pemerintahan yang 

berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam menjalankan semua 

perencanaan pembangunan di Desa terdapat Dewan Kelurahan (Dekel). Dewan 
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Desa berfungsi sebagai pemberi masukan kepada lurah tentang rencana 

pembangunan di wilayahnya. Desa adalah pembagian wilayah administratif di 

Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Desa 

merupakan wilayah kerja Desa sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. 

Desa dipimpin oleh seorang Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda 

dengan desa, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam 

perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. 

1. Ciri-Ciri Desa 

a. Berada di kecamatan kota/ibukota kabupaten/kotamadya 

b. Merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah 

c. Pendanaan jadi satu dalam APBD 

d. Tidak ada otonomi 

e. Bersifat administratif 

f. Bukan bagian dari otonomi desa  

2. Fungsi Desa 

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa 

b. Pemberdayaan masyarakat 

c. Pelayanan masyarakat 

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 

f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan 

3. Perangkat Desa  

Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari 

Sekretaris Desa dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan 

fungsional. 

4. Pemimpin Desa 

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan 

Bupati atau Walikota atas usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil. Maka 

lurah bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. 
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5. Wewenang Kepala Desa adalah:  

a. Pelaksana kegiatan pemerintahan Desa 

b. Pemberdayaan masyarakat 

c. Pelayanan masyarakat 

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 

2.2.6. Pelayanan Masyarakat  

Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, 

pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan 

oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan publik tidak 

terlepas dari masalah kepentingan umum. Pelayanan publik dibutuhkan 

masyarakat guna menunjang berbagai kebutuhannya. Pelayanan publik adalah 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 

memiliki setiap kegiatan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada suatu produk secara fisik (Dr. Harbani Pasolong, 2010) 

. 
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2.3. Konsep Dasar Membangun Sistem Informasi Berbasis Web 

2.3.1. PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk membangun aplikasi 

web, PHP (Pear Hypertext  Preprocssor) merupakan suatu bahasa pemrograman 

untum membuat web baru yang bersifat server-side scripting .PHP digunakan 

untuk membangun aplikasi berbasis web agar web tersebut dapat digunakan 

secara dinamis, serta menambah, mengubah, membaca, serta menghapus suatu 

konten. Dan jugs berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), terdiri 

atas program Apache HTTP Server, Mysql database, dan penerjemah bahasa yang 

ditulis dengan bahasa pemrograman PHP  dan Perl. (Hakim, 2014) 

2.3.2. MySQL 

Mysql adalah multi-user database yang menggunakan SQL (Strucutured 

Query Language). Mysql termasuk RDMBS (Relation Database Manajemen 

Syistem) dala konteks bahasa SQL. Keseluruhan tabel itu dihimpun dalam satu 

kesatuan yang disebut database yang berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk 

menyimpan, mengaklasifikasikan data secara profesional MSQL bekerja 

menggunakan SQL Language (Structure Query Language). 

MYSQL merupakan sebuah basis data yang mengandung satu atau jumlah tabel. 

Tabel terdiri dari atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau 

beberapa kolom. Di dalam PHP telah menyediakan fungsi untuk koneksi kebasis 

data dengan sejumlah fungsi untuk pengaturan baik menghubungkan maupun 

memutuskan koneksi dengan server databaser MYSQL sebagai sarana untuk 

mengumpulkan informasi. Pada umumnya, perintah yang paling sering digunakan 

dalam MYSQL adalah select (mengambil), insert (menambah), update 

(mengubah), dan delete (menghapus).  

Berikut beeberapa kelebihan yang dimiliki oleh MySQL: 

a. Bersifat open source, yang memiliki kemampuan untuk dapat 

dikembangkan lagi. 

b. Menggunakan bahasa SQL (Structure Qury Language), yang merupakan 

standar bahasa dunia dalam pengolahan data. 
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c. Super perfomance dan reliable, tidak bisa diragukan, proses databasenya 

sangat cepat dan stabil. 

d. Sangat mudah dipelajari. 

e.  Memiliki dukungan support (group) pengguna MySQL. 

f. Mampu lintas platform, dapat berjalan di berbagai sitem operasi. 

g. Multiuser, dimana MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam 

waktu yang bersamaan tanpa mengalami konflik. 

2.3.3. HTML 

HTML adalah sebuah teksmurni sehingga dapat dibuat editor teks sembarang. 

Dokumen inidikenal sebagai web page. HTML adalah markup language yang 

digunakan untuk menentukan struktur dari sebuah file. Bahasa ini bisa digunakan 

pada sebuah dokumen maupun sebuah web page. Kode HTML membantu anda 

memastikan format teks dan gambar yang tepat pada website. Tanpanya, browser 

tidak bisa menampilkan struktur dan format website dengan baik (Prabowo & 

Syani, 2017) 

Selain menyediakan struktur dasar sebuah halaman website, HTML biasa 

digunakan bersamaan dengan CSS (cascading style sheets) yang mengatur 

tampilan konten website. 

Saat digunakan bersama dengan bahasa lainnya seperti CSS dan Javascript, 

HTML dapat membangun segala jenis website — mulai dari website sederhana 

sampai yang paling rumit. 

HTML sendiri terdiri dari beberapa elemen berbeda lho Golden friends! 

Elemen-elemen ini digunakan untuk mendefinisikan tampilan, layout, dan juga 

fungsi dari file HTML tersebut. 

Elemen HTML selalu memiliki tag pembuka (opening tag) dan juga tag 

penutup (closing tag) yang berada diawal dan diakhir isi konten file. 

Melalui elemen-elemen ini, konten file akan didefinisikan menggunakan teks dan 

syntax tambahan. Syntax tambahan tersebut menjelaskan bagaimana file tersebut 

harus ditampilkan. 
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HTML mempunyai elemen dan syntax spesial yang sering juga disebut 

dengan HTML tags.HTML memang terdengar cukup rumit untuk pemula yang 

tidak mempunyai keahlian teknis 

2.3.4. XAMPP 

Xampp adalah program yang berisi paket Apache, MySql, dan phpMyAdmin. 

XAMPP juga merupakan sebuah paket perangkat lunak (software) komputer yang 

sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL (dulu) / Maria 

DB (sekarang), PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf “X” yang terdapat pada 

awal kata berasal dari istilah cross platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa 

dijalankan di empat sistem operasi berbeda, seperti OS Linux, OS Windows, Mac 

OS, dan juga Solaris (Yudhanto & Purbayu, 2014). 

Sejarah mencatat, software XAMPP pertama kali dikembangkan oleh tim 

proyek bernama Apache Friends dan sampai saat ini sudah masuk dalam rilis 

versi 7.3.9 yang bisa didapatkan secara gratis dengan label GNU (General Public 

License) 

2.3.5. Website  

Website atau situs dapat diartikan sebagai halaman-halaman yang digunakan 

untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara, 

dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis 

yang berbentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-

masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hiperlink) 

(ASROPUDIN, 2013) 
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BAB III 

URAIAN KEGIATAN  

 

3.1.Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

Waktu penelitian dimulai dari 7 Februari s/d 7 Maret 2022. Untuk lokasi 

penelitian adalah kantor Desa Wologai Dua Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur.Dalam penelitian yang dilakukan, digunakan data 

berupa referensi-referensi dari internet dan penelitian-penelitian terdahulu yang 

akan mendukung dalam penelitian penulis tentang Sistem Pelayanan Administrasi 

Desa Wologai Dua berbasis Website. 

Bahan penelitian ini terdiri dari beberapa data hasil dari penggalian studi 

literatur. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian 

yaitu media perangkat keras dan perangkat lunak, berikut adalah alat-alat yang 

digunakan: 

1. Perangkat keras 

a. Laptop acer 

b. Prosesor Intel(R) Celeron(R) N4000 CPU @ 1.10GHz 1.10GHz  

c. Memory (RAM): 4,00 GB (3,81 GB usable)  

d. System Type: 64-bit Operating System, x 64 based prosesor 

e. Model Aspire A314-33 

2. Perangkat lunak 

a. Sistem Operasi Windows 10 

b. Visual Studio Code 

c. Web Browser Chrome/Mozilla 

d. Xampp (MySQL) 

3.2. Uraian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

Adapun kegiatan penulis selama pelaksanaan kegiatan praktek kerja 

Lapangan (PKL) seperti pada Tabel 1. 

Nama/NIM  : Matheus Nduru/ 19130021 

Lokasi P K L : Kantor Desa Wologai Dua 

Pembimbing II : Edwin A.U. Malahina, S.Kom.,M.T. 
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Pembimbing II : Remerta Noni Naatonis, S.Kom.,M.Cs. 

Tabel 1. Tabel Uraian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

Hari Kerja Jam Kerja Kegiatan 

 Senin, 7 Februari 2022 7: 30 s.d  13 : 00 

Pengenalan Lokasi PKL 

Atau Kantor Desa 

Wologai Dua 

Selasa, 8 Februari 2022 7: 30 s.d  13 : 00 

Membantu Aparat Desa 

Untuk Pengetikan Surat 

Undangan 

Rabu, 9 Februari 2022 7: 30 s.d  13: 00 
Rapat Musyawarah Desa 

Bersama Masyarakat 

Kamis, 10 Februari 2022  7 : 30 s.d 13 : 00 
Membuat Surat 

Keterangan Kematian  

Jumat, 11 Februari 2022 07 : 30 s.d 13 : 00 
Membuat Surat 

Keterangan Tidak Mampu 

Senin, 14 Februari 2022 10:00 s.d 14:00 

Membuat Kurat 

Keterangan Kehilangan 

KTP 

Selasa, 15 Februari 2022 08:00 s.d 12:00 

Melakukan Sosialisai 

Dari Aparat  Desa Ke 

setiap Dusun 

Rabu, 16 Februari 2022 7:30 s.d 13: 00 
Rapat Bersama Aparat 

Desa Dan Kepala Desa  

Jumat, 18 Februari 2022 07:00 s.d 10:00 

Membersihkan 

Lingkungan Kantor Desa 

Wologai Dua 

Senin, 21 Februari 2022 09:00 s.d 12:00 

Membuat Surat Undangan 

Untuk Penerimaan Beras 

Raskin 

Selasa, 22 Februari 2022 09:00 s.d 15:00 Pembagian Beras Raskin 
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Hari Kerja Jam Kerja Kegiatan 

Kepada Masyarakat 

Rabu, 23 Februari 2022 09:00 s.d 16:00 

Lanjut Pembagian Beras 

raskin Kepada 

Masyarakat  

Kamis, 24 Februari 2022 09:00 s.d 16:00 

Evaluasi Kepala Desa 

Bersama Aparat Soal 

Akhir Bulan 

Senin, 28 Februari 2022 10:00 s.d 17:00 
Rapat Bersama Akhir 

Bulan Desa 

Selasa, 1 Maret 2022 08:00 s.d 15:00 

Acara Perpisahan 

Sekaligus Penyerahan 
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Gambar 2. Kegiatan Rapat Musyawarah Desa Wologai Dua 

      Rapat Musyawarah Desa Dalam Rangaka  masyarakat desa wologai di bidang 

lain adalah program di bidang jaringan dan telekomunikasi yang sampai saat ini 

desa wologai dan di wilayah sekitarnya  belum menikmati akses informasi 

tersebut  sebab di zaman era digital dan lajunya arus teknologi semua perkejaan 
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baik di pemerintahan, dunia pendidikan dan juga Petani membutukan media 

komunikasi yang bisa di manfaatkan untuk kemajuan di desa. 

" Kita harus menguslkan juga kepada pemerintah kabupaten agar bisa membangun 

jaringan telekomunikasi di kawasan  desa Wologai Dua, yang sampai saat ini kita 

belum menikamati apa yag sebut jaringan telkomunikasi, padahal tuntutan saat ini 

semua pekerjaan pembangunan atau apapun harus lewat tekonologi yang 

berkembang saat ini, pungkas Yosep Nai tokoh masyarakat desa wologai. 

 

                Gambar 3. Wawancara terkait pengembangan sistem 

Disinilah keluh kesah dari Bapak Kepela Desa dan Aparat Desa mengenai 

kendalah masalah sering terjadi di saat melakukan pembuatan surat atau juga 

dalam proses kerja sehari-hari di karena masih dalam bentuk manual. Maka 

dengan ini saya melakukan pembuatan atau Pengembangan sistem dalam bentuk 

aplikasi yaitu Sistem Pelayanan Administrasi Desa Wologai Dua Berbasis 

Website. Dengan adanya aplikasi atau website yang dibangun dengan sendirinya 

untuk mempermudah segala urusan atau pekerjaan yang berkaitan dengan surat 

menyurat di Kantor Desa Wologai Dua 
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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

4.1. Analisis Dan Analisa Permasalahan 

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yaitu studi literatur dengan 

mempelajari referensi-referensi yang terkait dengan penelitian, pengumpulan data 

dari berbagai pengembangan sistem informasi Kantor Desa Wologai Dua. 

Analisis sistem berupa analisis masalah, pemecahan dan kebutuhan, kemudian 

langkah selanjutnaya adalah perancangan sistem secara keseluruhan, setelah itu 

pengujian sistem apakah berjalan sesuai dengan tujuan penelitian. Apabila sistem 

menunjukkan hasil yang valid maka sistem siap untuk diimplementasikan. Dapat 

dilihat pada gambar sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 4. Flowchart penelitian 
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Berdasarkan alur flowchart tahapan penelitian pada Gambar 4 maka, dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara obsevasi dan wawancara lansung 

ke lapangan tempat penelitian yaitu pada kantor Desa Wologai Dua. 

2. Perumusan masalah  

Pada tahap ini dilakukan perumusan masalah yang telah dikumpulkan dan 

diamati, setelah itu di buatlah solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada 

pada kantor Desa Woloagai Dua. 

3. Menganalisis data 

Pada tahapan ini peneliti melakukan kegiatan berupa pengecekan identitas 

responden berupa, nama, alamat, usia, bidang keahlian, dan institusi. Setelah 

itu memeriksa isi instrumen pengisian data, dan mengecek isi data. 

4. Perancanagan 

Dalam tahap perancangan yaitu dengan cara merancang sebuah perancangan 

yang sesuai dengan data yang telah dikumpulkan, dianalisa dan siap untuk 

dilakukan. 

5. Implementasi 

Ini dilakukan yaitu dengan cara mendemo aplikasi yang telah dirancang dan 

dibangun, jika aplikasinya berhasil dan benar pada saat dijalankan maka akan 

di lanjutkan tahap implementasi, jika tidak maka akan kembali ketahap 

analisis data untuk menganalisis kembali data dengan benar. 

6. Pengujian 

Pada tahap ini program Aplikasi akan dijalankan pada setiap form antarmuka 

sesuai dengan tombol fungsi yang dibuat dan hasilnya akan diketemui pada 

saat aplikasi dijlankan. 
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4.2. Defenisi Kebutuhan Pemakai Dan Perancangan 

Prosedur penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah model proses 

pengembangan rekayasa perangkat lunak konsep Waterfall. Konsep Waterfall 

merupakan salah satu metode dalam System Development Life Cycle (SDLC), 

yaitu model yang mempunyai struktur yang dimulai dari perencanaan, analisis, 

desain, dan implementasi, sehingga tahap pengambangan dalam Waterfall 

mempunyai struktur model pengembangan yang disebut dengan linier dan 

sequential. Tahapan metode Waterfall dapat dilihat pada 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Metode Waterfall 

Dalam pengembangannya metode Waterfall memiliki beberapa tahapan yang 

berurut yaitu requirement (analisis kebutuhan), designsystem (desain sistem), 

implementation, integrationand testing, dan maintenance (perawatan).  

Tahapan-tahapan dari metode Waterfall adalah sebagai berikut:  

1. Requirement 

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data 

dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau study literatur. 

Seorang sistem analis akan menggali informasi sebanyak banyaknya dari user 

sehingga akan tercipta sebuah system komputer yang bisa melakukan tugas-tugas 

yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen 

userrequirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan 

Requirement 

Design 

Implementation 

Integration and Testing 

Maintenance 
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keinginan user dalam pembuatan sistem. Dokumen inilah yang akan menjadi 

acuan system analis untuk menterjemahkan ke dalam bahasa pemrogram.  

2. Design 

Pada tahap ini dilakukan proses desain yang akan menerjemahkan syarat 

kebutuhan sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum 

dibuat coding. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, 

representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini akan 

menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. Dokumen inilah yang 

akan digunakan programmer untuk melakukan aktivitas pembuatan sistemnya.  

3. Implementation 

Pada tahap ini dilakukan proses coding atau pembuatan software. Pembuatan 

software dipecah menjadi beberapa model yang nantinya akan digabungkan dalam 

tahap berikutnya. Selain itu dalam tahap ini juga dilakukan untuk memenuhi 

fungsi yang diinginkan atau belum.  

4. Integration and Testing 

Dalam hal ini dilakukan pengujian sistem terhadap sistem yang berjalan agar 

dapat mengetahui fungsi sistem sudah bekerja dengan baik dan tidak ada 

kesalahan.  

5. Maintenance  

Pada tahap ini dilakukan pengoperasian terhadap aplikasi yang sebenarnya 

kemudian dilakukan pemeliharan atau perawatan pada sistem. Untuk 

pengembangan pada sistem ini hanya dilakukan pada tahap pengujian sistem, 

pemeliharan atau perawatan.  



 

 

 

 

4.3. Alat Dan Bahan

Sistem layanan berita Desa Wologai Dua 

dibuat untuk membantu masyarakat Desa Wologai Dua 

informasi yang bersumber dari kantor 

dengan sistem informasi berbasis 

karena informasi yang diakses dikirim melalui 

Sistem yang dirancang dengan 

memudahkan user 

informasi pengguna media 

pada laptop atau PC untuk menginformasikan maupun melihat daftar pengaduan 

semua perangkat harus terhubung dengan internet 

 

 Mobile 

Web

 

1. Fungsi Produk 

a. Fungsi mengelola data dan berita 

1. Fungsi tambah berita, digunakan untuk menambah data berita.

2. Fungsi ubah Data berita, digunakan untuk menambah Data berita.

3. Fungsi hapus data berita, digunakan untuk menghapus data berita. 

b. Fungsi Mengelola Kegiatan 

1. Fungsi tambah data kegiatan, digunakan untuk menambh kegiatan.

2. Fungsih ubah data kegiatan digumnakan untuk mengubah data kegiatan.

3. Fungsi hapus data kegiatan, digu

c. Fungsi Mengelola Data Administrasi

1. Fungsi tambah data administrasi, digunakan untuk menambah data 

administrasi.
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an  

Sistem layanan berita Desa Wologai Dua merupakan perangkat lunak yang 

ntuk membantu masyarakat Desa Wologai Dua dalam mengakses 

yang bersumber dari kantor desa yang bisa mengoperasikan 

dengan sistem informasi berbasis website sistem ini merupakan koneksi internet, 

karena informasi yang diakses dikirim melalui database mysql yang admin

Sistem yang dirancang dengan user interface yang sederhana sehingga dapat 

 untuk mengakses sistem. Pengguna dapat men

informasi pengguna media smartphone berbasis mobile web diimplementasikan 

pada laptop atau PC untuk menginformasikan maupun melihat daftar pengaduan 

semua perangkat harus terhubung dengan internet webservice. 

Mobile    Web  Service 

Web     Database Service

Gambar 6. Perancangan Arsitektur sistem 

Fungsi mengelola data dan berita  

Fungsi tambah berita, digunakan untuk menambah data berita.

Fungsi ubah Data berita, digunakan untuk menambah Data berita.

Fungsi hapus data berita, digunakan untuk menghapus data berita. 

Fungsi Mengelola Kegiatan  

Fungsi tambah data kegiatan, digunakan untuk menambh kegiatan.

Fungsih ubah data kegiatan digumnakan untuk mengubah data kegiatan.

Fungsi hapus data kegiatan, digunakan untuk menghapus data kegiatan. 

Fungsi Mengelola Data Administrasi 

Fungsi tambah data administrasi, digunakan untuk menambah data 

administrasi. 

Internett 

 

merupakan perangkat lunak yang 

dalam mengakses 

yang bisa mengoperasikan smartphone 

sistem ini merupakan koneksi internet, 

yang admin-nya. 

yang sederhana sehingga dapat 

untuk mengakses sistem. Pengguna dapat menentukan 

diimplementasikan 

pada laptop atau PC untuk menginformasikan maupun melihat daftar pengaduan 

Database Service 

 

Fungsi tambah berita, digunakan untuk menambah data berita. 

Fungsi ubah Data berita, digunakan untuk menambah Data berita. 

Fungsi hapus data berita, digunakan untuk menghapus data berita.  

Fungsi tambah data kegiatan, digunakan untuk menambh kegiatan. 

Fungsih ubah data kegiatan digumnakan untuk mengubah data kegiatan. 

nakan untuk menghapus data kegiatan.  

Fungsi tambah data administrasi, digunakan untuk menambah data 
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2. Fungsi ubah data administrasi, digunakan untuk mengubah data 

administrasi. 

3. Fungsi hapus data administrasi, digunakan untuk menghapus data 

administrasi. 

d. Fungsi Mengelola Data Admin 

1. Fungsi tambah data admin, digunakan untuk menambah data admin, 

fungsi ini dilakukan oleh   admin. 

2.  Fungsi ubah data admin, digunakan untuk mengubah data admin. 

Fungsi ini dilakukan oleh admin.  

3. Fungsi hapus data admin, digunakan untuk menghapus data admin. 

Fungsi ini dilakukan oleh admin. 

e. Fungsi Menampilkan Kegiatan Fungsi ini untuk menampilkan informasi 

kegiatan yang bersumber dari Kantor Desa Wologai Dua 

f. Fungsi Menampilkan Berita dan Fungsi ini untuk menampilkan berita yang 

bersumber dari Kantor Desa Wologai Dua. 

g. Fungsi menampilkan pencarian informasi administrasi Fungsi ini untuk 

mencari informasi administrasi di Kantor Desa Wologai Dua 

2. Kebutuhan antarmuka eksternal  

1. Antarmuka pemakai 

   Pengguna dari sistem yaitu pengguna dapat mengakses melalui mobile. 

2. Antarmuka Perangkat Keras  

3. Laptop Acer Prosesor Intel(R) Celeron(R) N4000 CPU @ 1.10GHz 

1.10GHz 

4. HDD 500GB.  

5. Internal RAM 4,00 GB (3,81 GB usable). 

3. Antarmuka Perangkat lunak 

a. Nama : Sistem Operasi Windows 10 64-Bit. 

     Fungsi : Sistem operasi. 

b. Nama : Visual Studio Code.  

     Fungsi : Sebagai bahasa pemrograman.  

c. Nama : XAMPP. 
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     Fungsi : Sebagai tool yang memiliki paket perangkat lunak. 

d. Nama : Opera mini, Mozilla, Internet Exprorer dan Google Crome. 

     Fungsi : Sebagai web browser. 

1. Use case diagram  

 Diagram use case menyajikan interaksi antara use case dan actor. Dimana 

aktor dapat berupa orang, peralatan atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem 

atau persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan. 

a. Use case admin  

 Admin adalah orang yang bertugas untuk mengolah data-data pada 

halaman admin  

 

 

Gambar 7. Use case diagram admin 
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b. Usecase pengguna 

   Penguna adalah orang-orang yang mengakses pada halaman website. 

 

 

Gambar 8. Use case diagram pengguna 

 

2. Spesifikasi use case 

 Penjabaran alur kinerja atau langkah-langkah setiap use case melalui 

skenario. Spesifikasi use case dapat dibuat setelah use case diagram selesai dibuat 

setelah use case diagram selesai dibuat dan sudah diketahui fungsionalistas 

masing-masing use case. 

 

Tabel 2. Penjelasan aktor dan pengguna 

Aktor admin Mengolah data admin, mengolah data berita, 

mengolah data mengolah profil, mengolah kegiatan, 

mengolah data administrasi penduduk, mengolah data 

gallery dan mengurus surat online 

Aktor pengguna Mengakases layanan informasi  
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Tabel 3. Spesifikasi use case: login admin 

Use case name Login 

Brief 

description 

Usecase ini digunakan admin untuk mengakses 

sistem.  Login menggunakan username dan 

password 

Actor  Admin 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika admin 

hendak memasuki sistem 

2. Sistem meminta admin untuk mengisi 

username dan password 

3. Admin mengisi username dan password 

 4. Admin memberitahukan kepada sistem bahwa 

username dan password telah diisi 

5. Sistem memeriksa username dan password 

yang telah diisi 

E-1 : username dan password salah atau 

tidak lengkap 

6. Sistem memberikan akses ke admin 

7. Use case selesai 

Alternatif flow 8. None 

Error flow E-1 : Username dan password salah 

1. Sistem memberikan peringatan 

username dan password salah atau 

tidak lengkap 

9. Kembali ke basic flow langkah ke-3 

Pre-conditions None 

Post-conditions Admin memasuki sistem dan dapat 

menggunakan fungsi pada sistem 
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Tabel 4. Spesifikasi use case: mengolah data profil 

 Use case name   Mengelola profil 

 Actor Admin 

 Brief deskription Use case ini digunakan oleh admin untuk melakukan 

pengolahan data profil. Admin dapat menambah, 

mengubah dan menghapus data profil. 

 Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika admin memilih 

untukmelakukan pengolahan dataprofil. 

2. Sistem memberikan pilihan kepada admin untuk 

melakukan penambahan, pengubahan atau 

penghapusan dataprofil. 

3. Admin memilih untuk melakukan penambahan 

data profil. 

     A-1 : admin memlih untuk mengubah data profil. 

  A-2 : admin memlih untuk menghapus data profil. 

4. Sistem meminta admin untuk mengisi dataprofil. 

5. Admin meminta sistem untuk menyimpan 

data profil yang telah diisi olehadmin. 

E-1 : data tidak lengkap. 

6. Sistem menyimpan data profil ke database. 

 Sistem menampilkan data profil pada 

tampilanprofil. 

Use case selesai 

 4. Use case ini dimulai ketika admin memilih 

untukmelakukan pengolahan dataprofil. 
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Tabel 4. Spesifikasi use case: mengolah data profil (lanjutan) 

 5. Sistem memberikan pilihan kepada admin untuk 

melakukan penambahan, pengubahan atau 

penghapusan dataprofil. 

6. Admin memilih untuk melakukan penambahan  

dataprofil. 

A-2 : admin memlih untuk menghapus data    

profil. 

7. Sistem meminta admin untuk mengisi dataprofil. 

8. Admin meminta sistem untuk menyimpan data 

profil yang telah diisi olehadmin. 

 E-1 : data tidak lengkap. 

9. Sistem menyimpan data profil kedatabase. 

 Sistem menampilkan data profil pada 

tampilanprofil. 

9. Use case selesai. 

Alternatif flow A-1 :admin memlih untuk mengubah data profil. 

1. Admin memilih data profil yang akan diubah. 

2. Sistem menampilkan data profil yang 

dipilih oleh admin. 

3. Admin mengubah data profil. 

4. Admin meminta sistem untuk menyimpan 

data profil yang telah diubah. 

 5. Sistem akan memeriksa data profil yang 

telah diubah. 

6. Sistem menyimpan data profil yang telah 

diubah. 

7. Berlanjut ke basic flow langkah  ke – 7 

A-2 admin memlih untuk menghapus data profil. 

1. Admin memilih data profil yang akan dihapus. 

2. Sistem menampilkan data profil yang 

dipilih oleh admin. 

3. Admin menghapus data profil yang dipilih. 

4. Sistem menghapus data profil tersebut. 

5. Berlanjut ke basic flow langkah ke - 7. 

Error flow  E.1 data tidak lengkap 

1. Sistem memberi peringatan bahwa data 

profil tidak lengkap. 

Kembali ke basic flow langka ke - 5. 

Pre-conditions 1. Usecase mengolah profil telahdilakukan. 

2. Admin telah memasuki sistem. 

Post-conditions Data profil di database telah di perbaharui. 
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Tabel 5. Spesifikasi use case: melihat berita 

Use case name Melihat berita 

Brief description Use case ini digunakan oleh pengguna 

untuk menampilkan berita 

Actor  Pengguna  

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika pengguna 

ingin melihat berita 

2. Pengguna meminta sistem 

menampilkan berita 

3. Sistem akan menampilkan pilihan berita 

4. Pengguna memilih salah satu berita 

5. Sistem akan menampilkan detail berita 

6. Use case selesai 

Alternatif flow - 

Error flow - 

Pre conditions Pilihan berita belum ditampilkan 

Post conditions Pilihan berita sudah ditampilkan 

 

Tabel 6. Spesifikasi use case: melihat kegiatan 

Use case name Melihat kegiatan 

Brief description Use case ini digunakan oleh pengguna untuk 

menampilkan kegiatan 

Actor  Pengguna  

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika penduduk 

ingin melihat kegiatan 

2. Pengguna meminta sistem 

menampilkan kegiatan 

3. Sistem akan menampilkan daftar kegiatan 

4. Penduduk memilih salah satu kegiatan 

5. Sistem akan menampilkan kegiatan 

6. Use case selesai 

Alternatif flow - 

Error flow - 

Pre conditions Pilihan melihat kegiatan belum ditampilkan 

Post conditions Pilihan melihat kegiatan sudah ditampilkan 

 

Tabel 7 . Spesifikasi use case: mengurus administrasi 

Use case name Mengurus data adiministrasi 

Brief description Use case ini digunakan oleh pengguna 

untuk mengurus informasi 

Actor  Pengguna  

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika penduduk 

ingin mengurus administrasi 

2. Pengguna meminta sistem  
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Tabel 7. Spesifikasi use case: mengurus administrasi (lanjutan) 

 menampilkan data administrasi 

3. Sistem akan menampilkan administrasi 

4. Penduduk memilih administrasi 

5. Penduduk mengimput data yang akan 

6. ditampilkan pada administrasi 

7. Use case selesai 

Alternatif flow - 

Error flow - 

Pre conditions Pilihan mengurus administrasi belum ditampilkan 

Post conditions Pilihan mengurus administrasi sudah ditampilkan 

 

Tabel 8. Spesifikasi use case: melihat gallery 

Use case name Melihat gallery 

Brief description Use case ini digunakan oleh pengguna untuk 

menampilkan gallery 

Actor  Pengguna  

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika penggguna 

ingin melihat gallery 

2. Pengguna meminta sistem menampilkan gallery 

3. Sistem akan menampilkan daftar gallery 

4. Pengguna memilih gallery 

5. Sistem akan menampilkan gallery 

6. Use case selesai 

Alternatif flow - 

Error flow - 

Pre conditions Pilihan gallery belum ditampilkan 

Post conditions Pilihan gallery sudah ditampilkan 

 

Tabel 9. Spesifikasi use case: memberikan komentar 

Use case name Memberikan komentar 

Brief description Use case ini digunakan oleh pengguna untuk 

memberikan komentar 

Actor  Pengguna  

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika penduduk 

ingin memberikan komentar 

2. Penduduk meminta sistem mengirimkan 

komntar ke admin agar dapat ditampilkan 

3. Sistem akan mengirim komentar ke admin 

A-1 admin menolak untuk meampilkan komentar 

A-2 admin menyetujui untuk 

menampilkan komentar 

4. Sistem menampilkan komentar 
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Tabel 9. Spesifikasi use case: memberikan komentar (lanjutana) 

 

Alternatif flow 

A-1 admin menolak untuk menampilkan komentar 

1. Sistem tidak menampilkan komentar 

A-2 admin menyetujui untuk 

menampilkan komentar 

2. Sistem menampilkan komentar 

Error flow - 

Pre conditions Pilihan telah memasuki system 

Post conditions Pilihan sudah ditampilkan oleh sistem 

 

Tabel 10. Spesifikasi use case: mengolah berita 

Use case name Mengolah berita 

Brief description Use case ini digunakan untuk mengolah data 

berita yaitu simpan, ubah dan hapus 

Actor  Admin  

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika admin 

memilih untuk mengolah data berita 

2. Sistem memberikan pilihan kepada 

admin untuk menyimpan, mengubah atau 

menghapus data berita 

3. Sistem menampilkan data berita 

4. Admin memilih untuk menyimpan data berita 

A-1 : admin memilih mengubah data berita 

A-2 : admin memilih menghapus berita 

5. Sistem memeriksa data berita 

E-1 data berita sudah lengkap 

6. Sistem menyimpan berita 

7. Use case selesai 

Alternatif flow A-1 admin memilih mengubah data berita 

1. Admin memilih data berita yang akan diubah 

2. Sistem menampilkan data berita yang dipilih 

3. Admin mengubah data berita yang dipilih 

4. Kembali ke basic flow langkah ke-4 

A-2 admin memilih mengahapus data berita 

1. Admin memilih data berita yang akan dihapus 

2. Sistem menampilkan data berita yang dipilih 

3. Admin mengahapus data berita yang dipilih 

4. Kembali ke basic flowlangkah ke-4 

Pre conditions Admin telah memasuki system 

Post conditions Data berita di basis data telah ter-update 
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Tabel 11. Spesifikasi use case: mengelolah pengguna 

Use case name Mengelolah pengguna 

Brief description Use case ini digunakan admin untuk 

mengelolah data login 

 

Tabel 12. Spesifikasi use case: mengelolah pengguna 

Actor  Admin 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika admin ingin 

mengelola data login pengguna 

2. Sistem memberikan pilihan kepada 

admin untuk melakukan penambahan, 

pengubahan, ubah otomatis password dan 

penghapusan data login pengguna 

3. Admin memilih untuk menambah data log

pengguna 

A-1 admin memilih melakukan 

pengubahan data login pengguna 

A-2 admin memilih melakukan 

mengubah otomatis password 

A-3 admin memilih melakukan 

menghapus data login pengguna 

4. Sistem meminta admin untuk megisi data 

login pengguna 

5. Admin mengisi data login pengguna 

6. Admin meminta sistem untuk 

menyimpan data pengguna 

7. Sistem memeriksa data pengguna 

E-1 data login pengguna tidak lengkap 

8. Sistem memperbaharui data login 

pengguna 

9. Use case selesai 

Alternatif flow A-1 admin memilih melakukan pengubahan 

data login pengguna 

1. Admin memilih data login pengguna 

yang akan diubah 

2. Sistem menampilkan data login 

pengguna yang dipilih 

3. Admin mengubah data login pengguna 

4. Kembali ke basic flow langkah ke-6 

A-2 admin memilih melakukan mengubah 

otomatis password 

1. Admin memilih datat login pengguna yang 

passwordnya akan diubah otomatis 

2. Sistem menampilkan password data 

login pengguna yang baru 

A-3 admin memilih melakukan mengahapus 
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data login pengguna 

1. Admin memilih data login pengguna  

2. yang akan dihapus 

 

Tabel 12. Spesifikasi use case: mengelolah pengguna (lanjutan) 

 3. Sistem menampilkan data login 

pengguna yang dipilih 

4. Admin meminta sistem untuk 

mengahapus data login pengguna 

yang dipilih 

5. Sistem memeriksa apakah data 

tersebut sedang digunakan 

E-2 data login pengguna sedang digunakan 

6. Sistem menghapus data login pengguna 

Kembali ke basic flow langka ke-8 

Error flow E-1 data login pengguna tidak lengkap 

1. Sistem memberikan peringatan 

bahwa data login pengguna yang 

dimasukkan tidak lengkap 

2. Kembali ke basic flow langkah ke-5 

E-2 data login pengguna sedang digunakan 

1. Sistem memberikan peringatan 

bahwa data itu sedang digunakan dan 

tidak bisa dihapus 

2. Kembali ke alternative flow (A-2) 

Pre conditions Admin telah memasuki sistem 

Post conditions Data login pengguna telah terupdate 

 

Tabel 13. Spesifikasi use case: mengolah kegiatan 

Use case name Mengola data kegiatan 

Brief description Use case ini digunakan untuk mengolah data 

kegiatan yaitu simpan, ubah dan hapus 

Actor  Admin 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika admin 

memilih untuk mengelolah data kegiatan 

2. Sistem memberikan pilihan kepada 

admin untuk menyimpan, mengubah atau 

menghapus data kegiatan 

3. Sistem menampilkan data kegiatan 

4. Admin memilih untuk menyimpan data kegiatan  

A-1 : Admin memilih mengubah data kegiatan 

A-2 : Admin memilih menghapus data kegiatan 

5. Sistem memeriksa data kegiatan 

E-1 : data kegiatan sudah lengkap 

6. Sistem menyimpan berita 
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7. Use case selesai 

Alternatif flow A-1 : Admin memilih mengubah data berita 

1. Admin memilih data kegiatan yang akan diubah

2. Sistem menampilkan data kegiatan yang dipilih

3. Admin mengubah data kegiatan yang dipilih 

Tabel 13. Spesifikasi use case: mengolah kegiatan (lanjutan) 

 4. Kembali ke basic flow langkah ke-4 

A-2 : Admin memilih menghapus data berita 

1. Admin memilih data kegiatan yang akan dihapus

2. Sistem menampilkan data kegiatan 

yang akan dipilih 

3. Admin menghapus data berita yang dipilih 

4. Kembali ke basic flow langkah ke-4 

Error flow E-1 : Data informasi 

1. Sistem memberitahukan data 

kegiatan tidak lengkap 

2. Kembali ke basic flow langkah ke-3 

Pre conditions Admin telah memasuki sistem 

Post conditions Data kegiatan di basis data telah ter-update 

Tabel 14. Spesifikasi use case: mengelolah data administrasi 

Use case name Mengelolah data administrasi 

Brief description Use case ini digunakan untuk mengelolah data 

administrasi yaitu simpan, ubah dan hapus 

Actor  Admin 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika admin memilih 

untuk mengelolah data administrasi 

2. Sistem memberikan pilihan kepada admin 

untuk menyimpan, mengubah atau 

menghapus data administrasi 

3. Sistem menampilkan data administrasi 

4. Admin memiih untuk menyimpan data 

administrasi  

A-1 : Admin memilih mengubah data administrasi 

A-2 : Admin memilih menghapus data administrasi 

5. Sistem memeriksa data administrasi 

E-1 : data administrasi sudah lengkap 

6. Sistem menyimpan berita 

7. Use case selesai 

Alternatif flow A-1 : Admin memilih mengubah data 

administrasi 

1. Admin memilih data administrasi yang 

akan diubah 

2. Sistem menampilkan data administrasi 

yang dipilih 

3. Admin mengubah data administrasi 

yang dipilih 
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4. Kembali ke basic flow langkah ke-4 

A-2 : Admin memilih menghapus data berita 

 

Tabel 14. Spesifikasi use case: mengelolah data administrasi (lanjutan) 

 1. Admin memilih data administrasi yang 

akan dihapus 

2. Sistem menampilkan data administrasi 

yang akan dipilih 

3. Admin menghapus data administrasi 

yang dipilih 

4. Kembali ke basic flow langkah ke-4 

Error flow E-1 : Data informasi 

5. Sistem memberitahukan data administrasi tidak 

lengkap 

6. Kembali ke basic flow langkah ke-3 

Pre conditions Admin telah memasuki sistem 

Post conditions Data administrasi di basis data telah ter-update 

 

Tabel 15. Spesifikasi use case: mengolah gallery 

Use case name Mengolah gallery 

Brief description Use case ini digunakan untuk mengolah data 

gallery yaitu simpan, ubah dan hapus 

Actor  Admin 

Basic flow 1. Use case ini dimulai ketika admin memilih 

untuk mengelolah data gallery 

2. Sistem memberikan pilihan kepada admin 

untuk menyimpan, mengubah atau 

menghapus data gallery 

3. Sistem menampilkan data gallery 

4. Admin memiih untuk menyimpan data gallery 

A-1 : Admin memilih mengubah data gallery 

A-2 : Admin memilih menghapus data gallery 

5. Sistem memeriksa data gallery 

E-1 : data gallery sudah lengkap 

6. Sistem menyimpan gallery 

7. Use case selesai 

Alternatif flow A-1 : Admin memilih mengubah data gallery 

1. Admin memilih data gallery yang akan diubah 

2. Sistem menampilkan data gallery yang dipilih 

3. Admin mengubah data gallery yang dipilih 

4. Kembali ke basic flow langkah ke-4 

A-2 : Admin memilih menghapus data gallery 

1. Admin memilih data gallery yang akan dihapus 

2. Sistem menampilkan data gallery yang dipilih 

3. Admin menghapus data gallery yang dipilih 
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4. Kembali ke basic flow langkah ke-4 

Pre conditions Admin telah memasuki sistem 

Post conditions Data gallery di basis data telah ter-update 

 

Tabel 16. Spesifikasi use case: mengelolah komentar 

Use case name Mengelola komentar 

Brief description Use case ini digunakan oleh admin untuk 

mengelolah komentar 

Actor  Admin 

Basic flow 1) Use case ini dimulai ketika admin ingin 

memberikan persetujuan komentar 

A-1 admin menolak untuk menampilkan komentar 

A-2 admin menyetujui untuk menampilkan 

surat komentar 

1. Sistem menampilkan komentar 

2. Sistem menampilkan komentar 

3. Use case selesai 

Alternatif flow - 

Error flow - 

Pre conditions Admin telah memasuki sistem 

Post conditions Komentar sudah ditampilkan oleh sistem  

 

Tabel 17. Spesifikasi use case: mengurus surat online 

Use case name Mengelolah komentar 

Brief description Use case ini digunakan oleh admin untuk 

mengelolah surat online 

Actor  Admin 

Basic flow 2) Use case ini dimulai ketika admin ingin 

memberikan persetujuan SuratOnline 

A-1 admin menolak untuk menampilkan komentar 

A-2 admin menyetujui untuk menampilkan 

surat online 

4. Sistem menampilkan surat online 

5. Sistem menampilkan surat online 

6. Use case selesai 

Alternatif flow - 

Error flow - 

Pre conditions Admin telah memasuki sistem 

Post conditions Surat online sudah ditampilkan oleh sistem  
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3. Sequence diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Oleh karena itu untuk menggambarkan sequence diagram maka harus 

diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode 

yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Membuat sequence 

diagram juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada use case. 

1. Sequence diagram login admin 

 Usecase ini digunakan admin untuk mengakses system Login 

menggunakan username dan password, 

 

 

 

Gambar 9. Sequence diagram login admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Admin MengolahLoginAdminUI ControlLoginAdminUI Admin

1 : MengolahLoginAdmin()

2

3 : UserNameDanPassword()

4 : ValidasiDataLogin() 5 : getDataAdmin()

67

8
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2. Sequence diagram tambah data admin 

 Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem.  Dapat menambah 

data admin pada sistem. 

 

 

 

Gambar 10. Sequence diagram tambah admin 

3. Sequence diagram ubah data admin 

 Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem.  Dapat mengubah 

data admin pada kantor Desa Wologai Dua. 

 

Gambar 11. Sequence diagram ubah admin 

 : Admin MengolahAdminUI ControlAdmin Admin

1 : MengolahAdminUI()

2

3 : inputDataAdmin()

4 : ValidasiDataAdmin()
5 : GetDataAdmin()

67

8 : insertDataAdmin()

9 : insertDataAdmin()

10
11

12 : getDataAdmin()

13 : getDataAdmin()

1415

16 : ShowDataAdmin()

17

 : Admin MengolahAdminUI ControlAdmin Admin

1 : MengolahAdminUi()
2 : getDataAdmin() 3 : getDataAdmin()

4
5

6 : showDataAdmin()

7

8 : editDataAdmin() 9 : validasiDataAdmin()
10 : getDataAdmin()

11
12

13 : updateDataAdmin() 14 : updateDataAdmin()

15
16

17 : getDataAdmin()

18 : getDataAdmin()

19
20

21 : showDataAdmin()
22
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4. Sequence diagram hapus data admin 

Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem.  Dapat menghapus 

data admin pada sistem. 

 

 

Gambar 12. Sequence diagram hapus admin 

5. Sequence diagram admin tambah profi 

 Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem. Dapat menambah 

data pada sistem. 

 

 

Gambar 13. Sequence diagram tambah profil 

 : Admin MengolahAdminUI ControlAdmin
Admin

1 : MengolahAdminUI()
2 : getDataAdmin() 3 : getDataAdmin()

4
5

6 : showDataAdmin()

7

8 : deleteDataAdmin() 9 : deleteDataAdmin()
10 : deleteDataAdmin()

11
12

13 : getDataAdmini() 14 : getDataAdmini()

15
16

17 : showDataAdmin()

18

 : Admin MengelolahProfilUI Control profil
Profil

1 : MengeolahProfil()

2

3 : inputDataProfil()

4 : ValidasiDataProfil()
5 : GetProfil()

67

8 : insertDataProfil()

9 : insertDataProfil()

10
11

12 : GetProfil()

13 : GetDataProfil()

1415

16 : ShowDataProfil()

17
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6. Sequence diagram admin ubah profil 

Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem.  Dapat mengubah data 

profil pada sistem 

 

 

Gambar 14. Sequence diagram ubah profil 

7. Sequence diagram admin hapus profil 

 Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem. Dapat menghapus 

data profil pada sistem. 

 

 

Gambar 15. Sequence diagram hapus profi 

 : Admin MengelolahProfilUI ControlProfil Profil

1 : MengolahProfilUI()
2 : getDataProfil() 3 : getDataProfil()

4
5

6 : showDataProfil()

7

8 : editDataProfil() 9 : validasiDataProfil()
10 : getDataProfil()

11
12

13 : updateDataProfil() 14 : updateDataProfil()

15
16

17 : getDataProfil()
18 : getDataProfil()

19
20

21 : showDataProfil()

 : Admin MengelolahProfilUI ControlControl Profil

1 : MengolahProfilUI()
2 : getDataProfil() 3 : getDataProfil()

4
5

6 : showDataProfil()

7

8 : editDataProfil() 9 : deleteDataProfil()
10 : deleteDataProfil()

11
12

13 : getDataProfil() 14 : getDataProfil()

15
16

17 : showDataProfil()

18
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8. Sequence diagram admin tambah berita 

 Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem.  Dapat menambah 

data berita pada sistem. 

 

Gambar 16. Sequence diagram tambah berita 

 

9.Sequence diagram admin ubah berita 

  Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem.  Dapat mengubah 

data berita pada sistem. 

.  

 

Gambar 17. Sequence diagram ubah berita 

 

 : Admin MengolahDataBeritaUI ControlDataBerita Berita

1 : MengolahDataBeritaUI()

2

3 : inputDataBerita()

4 : ValidasiDataBerita()
5 : GetDataBerita()

67

8 : insertDataBerita()

9 : insertDataBerita()

10
11

12 : getDataBerita()

13 : getDataBerita()

1415

16 : ShowDataBerita()

17

 : Admin MengolahDataBeritaUI ControlDataBerita Berita

1 : MengolahDataBeritaUI()
2 : getDataBerita() 3 : getDataBerita()

4
5

6 : showDataBerita()

7

8 : editDataBerita() 9 : validasiDataBerita()
10 : getDataBerita()

11
12

13 : updateDataBerita() 14 : updateDataBerita()

15
16

17 : getDataBerita()

18 : getDataBerita()

19
20

21 : showDataBerita()
22
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10. Sequence diagram admin hapus berita 

 Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem. Dapat   

menghapus data berita pada sistem. 

 

 

Gambar 18. Squence diagram hapus berita  

11. Sequence diagram tambah data pegawai 

  Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem. Dapat menambah 

data pegawai pada sistem. 

 

 

 

Gambar 19. Squence diagram tambah pegawai 

 : Admin
MengolahDataBeritaUI ControlDataPegawai Berita

1 : MengolahDataBeritaUI()
2 : getDataBerita() 3 : getDataBerita()

4
5

6 : showDataBerita()

7

8 : deleteDataBeria() 9 : deleteDataBerita()
10 : deleteDataBerita()

11
12

13 : getDataBerita() 14 : getDataBerita()

15
16

17 : showDataBerita()

18

 : Admin MengolahDataPegawaiUI ControlDataPegawai Pegawai

1 : MengolahDataPegawaiUI()

2

3 : inputDataPegawai()

4 : ValidasiDataPegawai()
5 : GetPegawai()

67

8 : insertDataPegawai()

9 : insertDataPegawai()

10
11

12 : getPegawai()

13 : getPegawai()

1415

16 : ShowDataPegawai()

17
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12. Sequence diagram admin ubah pegawai 

  Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem. Dapat 

memengubah data pegawai pada sistem. 

 

Gambar 20. Sequence diagram ubah pegawai 

13. Sequence diagram admin hapus pegawai 

 Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem. Dapat menghapus 

data pegawai pada sistem. 

 

Gambar 21. Sequence diagram hapus pegawai 

 : Admin MengolahDataPegawaiUI ControlDataPegawai
Profil

1 : MengolahDataPegawaiUI()
2 : getDataPegawai() 3 : getDataPegawai()

4
5

6 : showDataPegawai()

7

8 : editDataPegawai() 9 : validasiDataPegawai()
10 : getDataPegawai()

11
12

13 : updateDataPegawai()14 : updateDataPegawai()

15
16

17 : getDataPegawai()
18 : getDataPegawai()

19
20

21 : showDataPegawai()
22

 : Admin
MengolahDataPegawaiUI ControlDataPegawai Pegawai

1 : MengolahDataPegawaiUI()
2 : getDataPegawai() 3 : getDataPegawai()

4
5

6 : showDataPegawai()

7

8 : deleteDataPegawai() 9 : deleteDataPegawai()
10 : deleteDataPegawai()

11
12

13 : getDataPegawai() 14 : getDataPegawai()

15
16

17 : showDataPegawai()

18
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14. Sequence diagram admin tambah administrasi  

 Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem. Dapat menambah 

data administrasi pada sistem. 

 

 

Gambar 22. Sequence diagram tambah administrasi 

15. Sequence diagram admin ubah administrasi  

  Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem Dapat mengubah 

data administrasi pada sistem. 

 

 

 

Gambar 23. Sequence diagram ubah administrasi 

 

 : Admin MengolahDataAdministrasiUI ControlDataAdministrasi
Administrasi

1 : MengolahDataAdministrasiUI()

2

3 : inputDataAdministrasi()

4 : ValidasiDataAdministrasi()
5 : GetDataAdministrasi()

67

8 : insertDataAdministrasi()

9 : insertDataAdministrasi()

10
11

12 : getDataAdministrasi()

13 : getDataAdministrasi()

1415

16 : ShowDataAdministrasi()

17

 : Admin
MengolahDataAdministrasiUI ControlDataAdministrasi AdministrasiUI

1 : MengolahDataAdministrasiUI()
2 : getDataAdministrasi() 3 : getDataAdministrasi()

4
5

6 : showDataAdministrasi()

7

8 : editDataAdministrasi() 9 : validasiDataAdministrasi()
10 : getDataDataAdministrasi()

11
12

13 : updateDataAdministrasi() 14 : updateDataAdministrasi()

15
16

17 : getDataAdministrasi()
18 : getDataAdministrasi()

19
20

21 : showDataAdministrasi()
22



 

 

 

 

48 

 

16. Sequence diagram admin hapus administrasi  

  Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem Dapat menghapus 

data administrasi pada sistem. 

 

Gambar 24. Sequence diagram hapus administrasi 

17. Sequence diagram admin tambah kegiatan 

  Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem Dapat menambah 

data kegiatan pada sistem. 

 

 

Gambar 25. Sequence diagram tambah kegiatan 

 : Admin MengolahDataAdministrasiUI ControlDataAdministrasi Administrasi

1 : MengolahDataAdministrasikUI()
2 : getDataAdministrasi() 3 : getDataAdministrasi()

4
5

6 : showDataAdministrasi()

7

8 : deleteDataAdministrasi() 9 : deleteDataAdministrasi()
10 : deleteDataAdministrasi()

11
12

13 : getDataAdministrasi() 14 : getDataAdministrasi()

15
16

17 : showDataAdministrasi()

18

 : Admin MengolahDataKegiatanUI ControlDataKegiatan Kegiatan

1 : MengolahDataKegiatanUI()

2

3 : inputDataKegiatan()

4 : ValidasiDataKegiatan()
5 : GetDataKegiatan()

67

8 : insertDataKegiatan()

9 : insertDataKegiatan()

10
11

12 : getDataKegiatan()

13 : getDataKegiatan()

1415

16 : ShowDataKegiatan()

17
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18. Sequence diagram admin uabah kegiatan 

 Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem.  Dapat mengubah 

data kegiatan pada sistem. 

 

Gambar 26. Sequence diagram ubah kegiatan 

19. Sequence diagram admin hapus kegiatan 

 Sequence ini digunakan admin untuk mengakses sistem. Dapat menghapus 

data kegiatan pada sistem. 

 

 

 

Gambar 27. Sequence diagram hapus kegiatan 

 : Admin MengolahKegiatanUI ControlKegiatan Kegiatan

1 : MengolahKegiatanUi()
2 : getDataKegiatan() 3 : getDataKegiatan()

4
5

6 : showDataKegiatan()

7

8 : editDataKegiatan() 9 : validasiDataKegiatan()
10 : getDataKegiatan()

11
12

13 : updateDataKegiatan() 14 : updateDataKegiatan()

15
16

17 : getDataKegiatan()

18 : getDataKegiatan()

19
20

21 : showDataKegiatan()
22

 : Admin
MengolahDataKegiatanUI ControlDataKegiatan Kegiatan

1 : MengolahDataKegiatanUI()
2 : getDataKegiatan() 3 : getDataKegiatan()

4
5

6 : showDataKegiatan()

7

8 : deleteDataKegiatan() 9 : deleteDataKegiatan()
10 : deleteDataKegiatan()

11
12

13 : getDataKegiatan() 14 : getDataKegiatan()

15
16

17 : showDataKegiatan()

18
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20. Sequence diagram pengguna memberikan komentar 

 Sequence ini digunakan pengguna untuk mengakses sistem. Dapat 

memberikan komentar pada sistem. 

 

Gambar 28. Sequence diagram hapus komentar 

21. Sequence diagram pengguna mengelolah komentar 

 Sequence ini digunakan pengguna untuk mengakses sistem. Dapat 

memberikan komentar pada sistem. 

 

 

Gambar 29. Sequence diagram ubah komentar 

 : Pengguna Memberikan Komentar Control Komentar Komentar

1 : MemberikanKomentar()

2 : ValidasiKomentar()
3 : Mendapatkan Komentar()

4

5

6 : Tampilkan Komentar()

7

 : Admin
Mengelolah Komentar

Control Komentar Komentar

1 : Mengolahkomentar()

2

3 : menyetujuikomentar()
4 : Validasi Komentar() 5 : Mendapatkan Komentar()

6
7

8 : Penyetujui Komentar Terpilih()
9 : Penyetujui Komentar Terpilih()

10
11

12 : Tampilan Komentar()

13
14 : Hapus Komentar Terpilih() 15 : Validasi Komentar() 16 : Mendapat Komentar()

17
18 : Hapus Komentar Terpilih()

19 : Hapus Komentar Terpilih()

2021
22 : Tampilkan Komentar()

23
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22. Sequence diagram pengguna mengelolah Surat Online 

 Sequence ini digunakan pengguna untuk mengakses sistem. Dapat 

mengelolah surat online pada sistem. 

 

Gambar 30. Sequence diagram admin mengolah surat online 

23. Sequence diagram pengguna mengelolah Surat Online 

 Sequence ini digunakan pengguna untuk mengakses sistem. Dapat 

mengelolah surat online pada sistem. 

 

 

 

Gambar 31. Sequence diagram pengguna mengelolah Surat Online 

 

 : Admin
MengelolahSuratOnline

Control SuratOnline SuratOnline

1 : MengolahSuratOnline()

2

3 : menyetujuiSuratOnline()
4 : Validasi SuratOnline() 5 : Mendapatkan SuratOnline()

6
7

8 : Penyetujui SuratOnlineTerpilih()
9 : Penyetujui SuratOnlineTerpilih()

10
11

12 : Tampilan SuratOnline()

13
14 : Hapus SuratOnline Terpilih() 15 : Validasi SuratOnline() 16 : MendapatSuratOnline()

17
18 : Hapus SuratOnlineTerpilih()

19 : Hapus SuratOnlineTerpilih()

2021
22 : Tampilkan SuratOnline()

23

 : Pengguna MemberikanSuratOnline Control Komentar SuratOnline

1 : MemberikanSuratOnline()

2 : ValidasiSuratOnline()
3 : Mendapatkan SuratOnline()

4

5

6 : Tampilkan SuratOnline()

7
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4. Class diagram 

Class diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan 

beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem yang sedang digunakan. 

. 

 

 

Gambar 32. Class diagram 

 

 

MengolahLoginAdmin

+MengolahLoginAdmin()

+Usernamedanpassword() ControlLoginAdminUI

+ValidasiDataLogin()

Admin

+id_admin

+username

+Password

+getDataAdmin()

+tambahtDataAdmin()

+updateDataAdmin()

+deleteDataAdmin()

MengolahAdminUI

+mengolahAdmin()

+inputDataAdmin()

+showDataAdmin()

+editDataAdmin()

+deleteDataAdmin()

Berita

+id_berita

+judul_beria

+isi_berita

+tgl_berita

+getDataBerita()

+insertDataBerita()

+updateDataBerita()

+deleteDataBerita()

MengolahDataBeritaUI

+mengolahDataBerita()

+inputDataBerita()

+showDataBerita()

+editDataBerita()

+deleteDataBerita()

ControlDataPenulisBerita

+validasiDataBerita()

+insertDataBerita()

+getDataBerita()

+showDataBerita()

+updateDataBerita()

+deleteDataBerita()

Administrasi

+Nama

+Nik

+No_KK

+Agama

+Hubungan

+Jenis_Kelamin

+Pekerjaan

+Pendidkan

+Tempat_Lahir

+Tanggal_Lahir

+Warganegara

+Nama_Ayah

+RT

+RW

+Status

+getDataAdministrasiPenduduk()

+tambahDataAdministrasiPenduduk()

+ubahAdministrasiPenduduk()

+hapusDataAdministrasiPenduduk()

MengolahAdministrasiPenduduk

+mengolahAdministrasiPenduduk()

+tambahAdministrasiPenduduk()

+mengolahAdministrasiPenduduk()

+tambahAdministrasiPenduduk()

+showAdministrasiPenduduk()

+hapusAdministrasiPenduduk()

ControlAdministrasi

+validasiDataAdmin()

+tambahDataAdmin()

+getDataAdmin()

+showDataAdmin()

+ubahDataAdmin()

+hapusDataAdmin()
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Gambar 32. Class diagram (lanjutan) 

1. Dekomposisi data 

  Dekomposisi data adalah tabel yang memuat deskripsi mengenai tabel-

tabel yang digunakan dalam aplikasi pemesanan. 

 

Tabel 18. Admin  

Nama Data Tipe Ukuran Keterangan 

Id_Admin Int  6 Pk  

Nama_Admin Text - Null  

Email Text - Null 

Username Text - Null 

Password Text - Null 

pegawai

+Id_pegawai

+Nama

+Nip

+Pangkat

+Jabatan

+getDataPegawai()

+insertDataPegawai()

+updateDataPegawai()

+deleteDataPegawai()

MengolahDataPegawaiUI

+mengolahDataPegawai()

+inputDataPegawai()

+showDataPegawai()

+editDataPegawai()

+deleteDataPegawai()

ControlDataPegawai

+validasiDataPegawai()

+insertDataPegawai()

+getDataPegawai()

+showDataPegawai()

+updateDataPegawai()

+deleteDataPegawai()

Komentar

+Id_komentar
+nama
+alamat
+email
+subjek
+pesan

+mendapatkanKomentar()
+menyetujuiKomentarTerpilih()
+mendaptkanKomentar()
+hapusKomentarTerpilih()

MengolahKomentarUI

+memberikanKomentar()
+mengolahKomentar()
+menyetujuiKomentar()
+hapusKomentar()
+tampilKomentar()

Controlkomentar

+validasiKomentar()
+tampilkomentar()
+menyetujuiKomentar()

SuratOnline

+Id_surat

+Nik

+getSuratOnline()

+insertSuratOnline()

+updateSuratOnline()

+deleteSuratOnline()

MengolahSuratOnlineUI

+mengolahSuratOnline()

+inputSuratOnline()

+showSuratOnline()

+editSuratOnline()

+deleteSuratOnline()

ControlSuratOnline

+validasiSuratOnline()

+insertSuratOnline()

+getSuratOnline()

+showSuratOnline()

+updateSuratOnline()

+deleteSuratOnline()
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Tabel 19. Pegawai  

Nama Data Tipe Ukuran Keterangan 

Id_pegawai Int 6 PK/Auto increment 

Nama_pegawai Varchar 30 Null 

Nip Varchar 20 Null 

Pangkat Varchar 8 Null 

Jabatan Varchar 20 Null 

Foto  Varchar 30 Null 

 

     Tabel 20. komentar 

Nama  Data Tipe Ukuran Keterangan 

Id Int  6 PK/Auto_increment 

Nama  Varchar  30 Null 

Alamat Text  - Null 

Email  Varchar  20 Null 

Subjek Text  - Null 

Pesan Text  - Null 

 

Tabel 21. Berita 

Nama Data Tipe Ukuran Keterangan 

Id_berita  Int 6 PK/Auto_increment 

Judul_berita Date - Null 

Isi_berita Text  - Null 

Id_kategori Int  6 Null 

Gambar  Text  - Null 

 

Tabel 22. Data administrasi penduduk 

Nama Data Tipe Ukuran Keterangan 

Id_penduduk  Int PK/Auto_increment 
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Tabel 22. Data administrasi penduduk (lanjutan) 

Nik  Varchar  30 Null  

Nomor KK  Varchar  20 Null 

Agama Text  - Null 

Hubungan Date   - Null 

Jenis_kelamin  Varchar  9 Null 

Pekerjaan Text  - Null 

Pendidkan Varchar  30 Null 

Tempat Lahir Varchar  20 Null 

Tanggal Lahir Varchar  30 Null 

Tabel 22. Data administrasi penduduk (lanjutan) 

Warganegara Varchar  20 Null 

Nama Ayah Varchar  10 Null 

Nama Ibu Varchar  20 Null 

RT Varchar  Null 

RW Varchar  Null 

Status Varchar  Null 

 

Tabel 23. Surat Online 

Nama Data Tipe Ukuran Keterangan 

Id_suratonline  Int 6 Auto_increment 

Nik Text  - Null 

 

2. Perancangan antarmuka  

Antarmuka pengguna merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan 

dengan pengguna user. Antarmuka pengguna berfungsi untuk menghubungkan 

antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer tersebut bisa 

digunakan. 
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1. Menu Utama Admin 

Menu utama admin merupakan form menu utama untuk memanggil seluruh 

form lainnya. Melalui form ini, website Desa Wologai Dua. Untuk menu yang 

terdapat pada form ini antara lain Admin, dashboar, Tambah data Administrasi, 

Berita, data pegawai, dan log out. 

Gambar 33. Tampilan antarmuka admin 

2. Form login admin  

Form login atama merupakan gerbang utama untuk dapat masuk ke dalam 

website. Admin memasukkan username dan sandi. Username dan sandi tersebut 

telah tersimpan dalam database. 

 

Gambar 34. Form login admin 
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3. Form data admin 

Halaman data admin merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk 

melakukan tambah data admin, ubah data admin dan hapus data admin. 

 

Gambar 35. Form data admin 

4. Form data profil 

 Halaman data profil merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk 

melakukan tambah data profil, ubah data profil dan hapus data profil. 

 

Gambar 36. Form data profil 

 

 

 

Footer

logo Dashboard Tambah Data Data Penduduk Logout

Cari

Data Profil

No Visis Misi Gambar Aksi

Tambah HapusUbah1.

2.

Sejarah
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5. Form data Pegawai 

Halaman data pegawai merupakan halaman yang digunakan oleh admin 

untuk melakukan tambah data Pegawai, ubah data pegawai dan hapus data 

pegawai. 

 

Gambar 37. Form data pegawai 

6. Form data berita 

Halaman data berita merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk 

melakukan tambah data berita, ubah data berita dan hapus data berita. 

 

Gambar 38. Form data berita 

 

Footer

logo Dashboard Tambah Data Data Penduduk Logout

Cari

Tambah Data Pegawai

No Foto Nama Nip Aksi

Tambah HapusUbah1.

2.

Pangkat Jabatan

Footer

logo Dashboard Tambah Data Data Penduduk Logout

Cari

Data Admin

No Judul Berita Gambar Aksi

Tambah HapusUbah1.

2.

Isi Berita
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7. Form komentar 

Digunakan admin untuk mengakses isi data kartu keluarga penduduk 

 

Gambar 39. Form data komentar 

8. Form data Penduduk 

Halaman data administrasi penduduk merupakan halaman yang digunakan 

oleh admin untuk melakukan tambah data administrasi penduduk, ubah data 

administrasi penduduk dan hapus data administrasi penduduk. 

 

 

Gambar 40. Form data penduduk 

 

 

 

Footer

logo Dashboard Tambah Data Data Penduduk Logout

Cari

Data Kartu Keluarga

No Nik Aksi

1.

2.

Nama Jk Tl Agama Golongan Hubungan Pekerjaan Pendidikan Kewarganegaraan

Footer

logo Dashboard Tambah Data Data Penduduk Logout

Cari

Data Kartu Penduduk

No Nik Aksi

1.

2.

Nama Jk Tl Agama Golongan Hubungan Pekerjaan Pendidikan Kewarganegaraan

Ubah Hapus
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9. Form data surat online 

Digunakan admin untuk mengakses isi surat online yang di akses 

oleh pengunjun. 

 

Gambar 41. Form data Surat Online 

 

10. From data Visi Dan Misi Desa Wologai Dua 

 

Gambar 42. Form data Visi Misi 

 

 

 

 

Footer

logo Profil kegiatan Administrasi Penduduk Berita Gallery Komentar Logout

Cari

Surat Online

No Surat Online Nama Nik Tgl surat Aksi

Blokir HapusUbah1.

2.

Nama Surat Email Pesan
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11. From data sejarah Desa Wologai Dua 

Gambar 43. Form data Sejarah Desa Wologai Dua 

12. From data Lembaga Desa Wologai Dua 

 

Gambar 44. Form data Lembaga Desa Wologai Dua 

13. From data Pemerintah Desa Wologai 

 

Gambar 45. Form data Pemerintah Desa Wologai Dua 
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14. From data Kegiatan Desa 

 

Gambar 46. Form data Kegiatan Desa 

15. From data Lembaga Kemasyarakat Desa 

 

Gambar 47. Form data Lembaga Kemasyarakatan  Desa 

16. From data Daftar Nama Peduduk Desa Wologai Dua 

 

Gambar 48. Form data Daftar Nama Peduduk Desa Wologai Dua 
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17. From data Statistik Desa Wologai Dua 

 

Gambar 49. Form data Statistik Desa Wologai Dua 

18. From data Statistik Desa Wologai Dua 

 

Gambar 50. Form data Statistik Desa Wologai Dua 

 

19. From data Statistik Desa Wologai Dua 

 

Gambar 51. Form data Statistik Desa Wologai Dua 
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20. From data Statistik Desa Wologai Dua 

 

Gambar 52. Form data Statistik Desa Wologai Dua 

 

21. From data Statistik Desa Wologai Dua 

 

Gambar 53. Form data Statistik Desa Wologai Dua 
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22. From data Gellery 

 

Gambar 54. Form data Gellery 

 

23. From data Komentar 

 

Gambar 55. Form data Komentar 

24. From data Dashboard 

 

Gambar 56. Form data Dashboard 
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25. From data Dashboard 

 

Gambar 57. Form data Dashboard Visi Misi 

26. Form data Dashboard 

 

Gambar 58. Form data Dashboard 

27. From data Dashboard 

 

Gambar 59. Form data Dashboard 
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28. From data Dashboard 

 

Gambar 60. Form data Dashboard 

29. From data Dashboard 

 

Gambar 61. Form data Dashboard 

30. From data Dashboard 

 

Gambar 62. Form data Dashboard 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Implementasi Sistem  

Sistem informasi Desa Wologai Dua Berbasis Website dirancang untuk 

menghasilkan sebuah sistem yang mampu mengolah data administrasi pada Desa 

Wologai Dua. Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemerograman 

PHP dan MYSQL sebagai database servernya. 

a. Proses Implementasi Sistem 

Tahap implementasi merupakan tahapan setelah melakukan analisis dan 

perancangan sistem, dimana pada tahap ini sistem siap dijalankan untuk 

mengetahui hasil output sesuai perancangan sistem. 

b. File Hasil Implementasi Sistem 

Sistem dapat berjalan dengan baik dan benar apabila sistem tersebut memiliki 

file-file pendukung untuk menunjang berbagai proses komputasional yang akan 

dijalankan. File-file tersebut harus mengandung beberapa fungsi, method dan 

query yang bertugas untuk mengontrol atau mengendalikan berbagai proses dalam 

sebuah program. 

  

Tabel 26. Hasil Implementasi Program 

Lokasi File Nama File Ukuran Deskripsi 

C:\xampp\htdocs DB controller 1 kb Halaman DB 

controller berfungsi 

untuk antara 

PHPMyAdmin  7.2.30 

dan MYSQL 

C:\xampp\htdocs Dashboard 16 kb Halaman ini berisi 

tampilan 

data keurahan 
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Tabel 26. Hasil Implementasi Program (Lanjutan)  

C:\xampp\htdocs\

wologaidua 

Data penduduk 9 kb Halaman data 

penduduk berisi tambah 

data, ubah data, hapus 

data. 

C:\xampp\htdocs\

wologaidua 

Data pegawai 13 kb Halaman data pegawai 

berisi tampilan tambah 

data, ubah data, hapus 

data. 

C:\xampp\htdocs\

wologaidua 

Profil 12 kb Halaman data profil 

berisi tampilan data 

profil tambah data, 

ubah data, hapus data. 

   tambah data, ubah 

data, hapus data. 

C:\xampp\htdocs\

Manulai\surat 

Login 

pengguna 

10 kb Halaman Login 

pengguna yang berisi 

username dan 

password  

C:\xampp\htdocs\

Manulai\surat 

Halaman surat 

Online 

9 kb Halaman login surat 

menyurat online yang 

bisa di akses oleh 

pengguna kapanp dan 

dimanapun 

 

  



 

 

 

 

5.2 Antarmuka Sistem

   Berikut ini akan dibahas fungsi dan cara kerja setiap halaman serta menu

menu yang dihasilkan oleh program:

a.  Antarmuka Login

 Antarmuka halaman

apabila ingin masuk kedalam sistem, terlebih dahulu memasukan username dan 

password kemudian memili tombol 

 

 

b. Tampilan Halaman Utama 

Tambah data, ubah data dan hapus data. Proses input data, ubah data, dan 

hapus Antarmuka menu dashboard atau biasa juga disebut menu home adalah 

tampilan utama setelah 

terdapat  proses data sebagai

1. Admin harus mengklik tombol tambah data maka secara otomatis 

sistem akan menampilkan 

data kemudian admin harus mengklik menu simpan agar data yang 

diinput dapat tersimpan ke

secara otomatis sistem akan menampilkan.

2. Jika admin ingin mengubah data maka admin harus menginput 

keyword 

memilih 

otomatis sistem akan 
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.2 Antarmuka Sistem 

Berikut ini akan dibahas fungsi dan cara kerja setiap halaman serta menu

menu yang dihasilkan oleh program: 

Login 

Antarmuka halaman login merupakan tampilan awal yang diakses oleh admin, 

apabila ingin masuk kedalam sistem, terlebih dahulu memasukan username dan 

kemudian memili tombol SignIn atau tekan enter pada 

Gambar 63. Antarmuka login 

Tampilan Halaman Utama Dashboard 

Tambah data, ubah data dan hapus data. Proses input data, ubah data, dan 

hapus Antarmuka menu dashboard atau biasa juga disebut menu home adalah 

tampilan utama setelah login berhasil dilakukan. Pada halaman 

terdapat  proses data sebagai berikut: 

Admin harus mengklik tombol tambah data maka secara otomatis 

sistem akan menampilkan form tambah data. Setelah admin mengisi 

data kemudian admin harus mengklik menu simpan agar data yang 

dapat tersimpan kedatabase. Jika data berhasil disi

secara otomatis sistem akan menampilkan. 

Jika admin ingin mengubah data maka admin harus menginput 

 pada form pencarian setelah data ditampilkan, admin harus 

memilih icon ubah data pada tampilan tabel data maka secara 

otomatis sistem akan menampilkan form ubah data. Setelah admin 

 

Berikut ini akan dibahas fungsi dan cara kerja setiap halaman serta menu-

merupakan tampilan awal yang diakses oleh admin, 

apabila ingin masuk kedalam sistem, terlebih dahulu memasukan username dan 

atau tekan enter pada keyboard. 

 

Tambah data, ubah data dan hapus data. Proses input data, ubah data, dan 

hapus Antarmuka menu dashboard atau biasa juga disebut menu home adalah 

berhasil dilakukan. Pada halaman dashboard 

Admin harus mengklik tombol tambah data maka secara otomatis 

tambah data. Setelah admin mengisi 

data kemudian admin harus mengklik menu simpan agar data yang 

. Jika data berhasil disimpan maka 

Jika admin ingin mengubah data maka admin harus menginput 

pada form pencarian setelah data ditampilkan, admin harus 

ubah data pada tampilan tabel data maka secara 

ubah data. Setelah admin 
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melakukan ubah data kemudian admin harus mengklik menu simpan 

agar data yang diubah dapat disimpan kedatabase. 

Jika admin ingin menghapus data maka admin menginput keyword 

pada form pencarian. Setelah data ditampilkan admin memilih icon 

hapus data pada tampilan tabel data maka secara otomatis data yang 

dipilih akan terhapus. 

 

 

Gambar 64. Antarmuka Halaman Utama Menu Dashboard 

 

c. Antarmuka Tampilan Halaman Data Penduduk 

    Halaman data penduduk menampilkan halaman tambah data jika nomor 

kk sama makah sistem akan menolak dan menampilkan notifikasi bahwa 

nomor kk sudah pernah diinput (telah terdaftar di dalam sistem). Apabila 

nomor kk belum terdaftar dalam sistem, maka admin dapat menginput data 

penduduk. 

 

 

 

Gambar 65. Antarmuka Halaman Data Penduduk 
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d. Antarmuka Tampilan Halaman Profil 

Antarmuka halaman profil menampilkan visi misi sejarah Desa Wologai 

Dua 

 

Gambar 66. Antarmuka Halaman Data Berita 

e.  Antarmuka Tampilan Halaman Data Berita 

    Antarmuka halaman data berita menampilkan halaman berita yang berisi 

berita dan artikel Desa Wologai Dua. Admin mempunyai hak akses untuk 

menginput, tambah data, ubah data dan menghapus data. 

 

Gambar 68. Antarmuka Halaman Data Berita 
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f. Tampilan Antarmuka Halaman Data Pegawai 

Antarmuka halaman data pegawai menampilkan nama, nip, pangkat, dan 

jabatan. Admin mempunyai hak akses untuk dapat menambah, mengubah 

dan menghapus. 

 

Gambar 69.Antarmuka Halaman Data Data Pegawai 

g. Antarmuka Tampilan Halaman Utama Pengguna 

 Anatamuka tampilan halaman utama merupakan menu yang akan ditampil 

pertama disaat website akan ditampilkan. Dalam menu utama terdapat 

menubar. Pada menubar ada lima menu yaitu menu beranda, profil, layanan 

Desa,  surat menyurat dan statistik kelurahan yang di tampilkan pada website 

Desa Wologai Dua 

 

 

Gambar 70. Antarmuka Halaman Utama Pengguna 
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h. Tampilan Antarmuka pemerintah Desa 

Tampilan ini adalah halaman pegawai Desa Wologai Dua. Halaman ini 

digunakan untuk menampilkan data pegawai Desa Wologai Dua. 

 

 

Gambar 71. Antarmuka Halaman pemerintah Desa 

 

i. Tampilan Form Antarmuka Lembaga Kemasyarakatan 

     Halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar RT/RW Desa Wologai Dua 

 

 

Gambar 72. Antarmuka Lembaga Kemasyarakatan Desa 

 

j. Tampilan  From Antarmuka Penduduk 

     Halaman ini adalah untuk menampikan data penduduk Desa Wologai Dua 

 

Gambar 73. Antarmuka Form Antarmuka Penduduk 



 

 

 

 

75 

 

k. Tampilan From Antarmuka Surat Online 

         Halaman ini adalah form surat Online. Form ini digunakan untuk 

membuat surat pindah surat keterangan tidak mampu, surat keterangan tidak 

mampu, surat kehilangan surat keterangan belum menikah. 

 

Gambar 74. Antarmuka From Surat Online 

 

l. Tampilan Form Antarmuka Statistik Desa 

Tampilan form antarmuka Statistik Kelurahan. Form ini digunakan untuk 

menampilkan grafik pekerjaan, agama, hubungan dan jenis kelamin. 

 

 

Gambar 75. Tampilan Antarmuka Statistik Desa 
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5.3. Pengujian Sistem  

   Tahapan akhir dimana sistem yang baru diuji kemampuan dan 

keefektifitasnya sehingga akan ditemukan kekurangan dan kelemahan dari sistem 

itu sendiri yang kemudian akan dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan 

terhadap sistem agar menjadi lebih baik dan sempurna. Tahapan pengujian 

dilakukan dengan menguji fungsionalitas sistem dan pengujian pengguna sistem.  

Pengujian fungsionalitas dilakukan dengan menguji keseuaian tampilan dari 

proses yang dihasilkan dengan input yang diberikan. Dari hasil pengujian 

fungsionalitas yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem sudah 

berjalan sesuai dengan harapan pengguna. Sistem dapat diimplementasikan 

dengan baik dan sesuai dengan perancangannya, tetapi tidak menutup 

kemungkinan dapat terjadi kesalahan dikemudian hari pada saat sistem digunakan 

oleh pengelola dalam hal ini user atau pengguna. Berikut ini tabel ysng 

menunjukan deskripsi data dan pengujian fungsionalitas sistem informasis Desa 

Wologai Dua berbasis website. 

  



 

 

 

 

77 

 

Tabel 26. Pengujian Sistem 

 

No Deskripsi Prosedur 

Pengujian 

Masukan Keluaran yang 

Diharapkan 

Hasil yang 

diperoleh 

Kesimpula

n 

1 Pengujian login 

user 

Klik surat 

online 

NI NIK diautentifikasi 

dan pengguna 

berhasil memasuki 

sistem 

NIK diautentifikasi dan 

pengguna berhasil 

memasuki sistem 

Sukses 

2 Pengujian login 

admin Kelurahan 

Klik login 

admin 

Username dan 

password 

Nama pengguna dan 

kata sandi berhasil 

diautentifikasi dan 

pengguna berhasil 

memasuki sistem 

username dan password 

berhasil diautentifikasi 

dan pengguna berhasil 

memasuki sistem 

Sukses 

3 Mengolah data 

Profil 

Klik profil Menambah,mencetak,  

mengubah, menyimpan 

dan menghapus 

Data profilberhasil 

diubah, dihapus dan  

Disimpan 

Data profilberhasil 

diubah, dihapus dan 

disimpan 

Sukses 

4 Mengolah data  

No Kartu Keluarga 

Klik No Kartu 

Keluarga 

 

Menambah, mencetak,  

mengubah, menyimpan 

dan menghapus 

Data No Kartu Keluarga

Berhasil ditambah,  

dicetak, diubah,  

Data No Kartu Keluarga 

Berhasil ditambah,  

dicetak, diubah, 

Sukses 
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dihapus dan disimpan dihapus dan disimpan 

5 Mengolah data 

Artikel 

Klik Data ArtikelMenambah, mencetak,  

mengubah, menyimpan 

dan menghapus 

Data Artikel berhasil 

ditambah, dicetak, 

diubah, dihapus dan  

Disimpan 

Data artikelberhasil 

ditambah, dicetak, 

diubah, dihapus dan 

disimpan 

Sukses 

6 Mengolah data 

Pegawai 

Klik data 

Pegawai 

Menambah, mencetak,  

mengubah,menyimpan 

dan menghapus 

Data pegawai berhasil 

ditambah, dicetak, 

diubah, dihapus dan 

disimpan 

Data pegawai berhasil 

ditambah,dicetak,diubah, 

dihapus dan  

disimpan 

Sukses 
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5.4. Kelebihan Sistem 

 Sistem informasi Desa Wologai Dua Berbasis website memiliki kelebihan 

yang sangat signifikan sehingga dapat membantu pihak Desa dalam mengolah dan 

mengakses data penduduk serta informasi mengenai Desa Wologai Dua. 

Berikut kelebihan sistem tersebut antara lain:  

a. Sistem dapat memberikan kemudahan bagi pihak Desa dalam mengolah 

data penduduk dengan mudah dan cepat dalam proses pengolahan data dan 

pelayanan kepada pengguna. 

b. Sistem dapat memberikan kemudahan bagi pihak pengguna dalam melihat 

informasi, mengurus surat online, serta memberikan kritik dan saran bagi 

pihak Desa. 

c. Sistem dapat memberikan kemudahan bagi pihak Lurah dalam melihat 

data penduduk, melihat kritik dan saran, serta mencetak surat online. 

5.5.  Kekurangan Sistem 

Sistem informasi Desa Wologai Dua Berbasis website memiliki beberapa 

kekurangan seperti: Bahasa pemograman PHP yang berjalan pada sistem ini 

masih mengunakan pemrograman PHP version 5.0. Disini saya 

menggunakan metode php version 5.0, Saya sering mengalami kendala atau 

masalah yang sering terjadi, yaitu tidak terbaca eror atau tidak dapat 

mengatasi atau deteksi dimana titik erornya dan sering terjadi Not 

responding pada saat saya menjalankan program. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1.  Kesimpulan 

  Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam 

penulisan ini dapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan 

adanya sitem informasi pada Desa Wologai Dua Berbasis Web dapat 

meningkatkan kualitas kerja Desa kepada masyarakat secara baik, mudah dan 

cepat. Penerapan web yang telah mengganti cara lama dengan cara menulis 

tangan dan merekap berupa arsip dokumen beralih ke sistem berbasis website 

yang dapat mengelolah data dimana saja dan kapan saja serta pengarsipan 

berbasis digital yang lebih aman dicari sehingga petugas sangat membantu 

dengan adanya sistem yang telah di kembangkan. 

6.2.  Saran  

  Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pengguna bahwa 

pembangunan sistem ini masih terbilang sederhana, terutama dari segi tampilan 

dan keamanan. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan saran pihak-pihak 

yang ingin mengembangkan sistem baru kedepannya sebagai berikut: 

a. Pengembangan sistem lebih lanjut dibuat semenarik mungkin dan 

dikembangkan lebih lanjut dengan tambahan informasi yang lebih lengkap 

lagi yang pastinya bisa bermanfaat bagi pengguna. 

b. Menambahkan fitur-fitur yang lebih menarik dalam sistem informasi 

administrasi Desa Wologai Dua agar mempermudah pengguna dalam 

mengajukan data kependudukan ke pihak Desa. 

c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lain dalam 

mengembangkan layanan sistem informasi yang praktis, efektif, lengkap, 

dan menarik.  
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