Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sistem Informasi
Vol 1, No.4, Desember 2019

278

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN PADA
KANTOR KEPALA DESA TANJUNG PUTRA
Roma Efrianza1, Hendrawan2, Akwan Sunoto3
Program Studi Sistem Informasi, STIKOM Dinamika Bangsa, Jambi
Jl.Jenderal Sudirman Thehok – Jambi
E-mail: 1romaefrianza02@gmail.com, 2Hendrawan@stikom-db.ac.id, 3Akwan@stikom-db.ac.id

Abstract
Tanjung Putra Village Head Office is a small government institution directly directly under the
Subdistrict which is headed by the Head of the Sub-District who regulates and takes care of the interests
of the local community and is tasked with carrying out general government work at the Tanjung Putra
Village Head Office where the data processing in the form of bookkeeping or archives in the form of
family cards, death certificates, birth certificates, immigration letters, and immigrant letters, so that in the
effort to process population data services to obtain information and search population data it still takes a
long time. The aim is to analyze information systems that are running on population data processing and
designing population information systems in processing population data. The method used by researchers
in developing this system is the Waterfall model. So to fulfill this with the population information system
that can complete the old system using the Visual Basic.Net 2010 programming language, Database and
Crystal Report. The design of this system is made using modeling Use Case Diagrams, Class Diagrams,
Activity Diagaram and Flowcharts. Conclusion with the existence of this system making reports on
population becomes faster, so that when the election will be carried out the population data report is not
too late.
Keywords: Sistem Information, Population

Abstrak
Kantor Kepala Desa Tanjung Putra merupakan suatu institusi pemerintah kecil yang langsung berada
langsung dibawah Kecamatan yang di pimpin oleh Kepala Camat yang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat dan bertugas menyelenggarakan pelaksanaan kerja pemerintahan umum
di Kantor Kepala Desa Tanjung Putra masih bersifat manual dimana pengolahan datanya masih dilakukan
dalam bentuk pembukuan atau arsip – arsip berupa, kartu keluarga, surat kematian, surat kelahiran, surat
pindah, dan surat pendatang, sehingga dalam upaya pengolahan data pelayanan kependudukan untuk
mendapatkan informasi maupun pencarian data penduduk masih membutuhkan waktu yang cukup lama.
Tujuan untuk menganalisa sistem informasi yang sedang berjalan pada pengolahan data kependudukan
dan merancang sistem informasi kependudukan didalam pengolahan data penduduk. Metode yang
dilakukan peneliti dalam dalam pengembangan sistem ini adalah model Waterfall. Maka untuk memenuhi
hal tersebut dengan sistem informasi kependudukan yang dapat melengkapi sistem lama dengan
menggunakan bahasa pemograman Visual Basic.Net 2010, Database dan Crystal Report. Rancangan
sistem ini dibuat menggunakan pemodelan Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagaram dan
Flowchart. Kesimpulan dengan adanya sistem ini pembuatan laporan mengenai kependudukan menjadi
lebih cepat, sehingga ketika akan dilakukan pilkada laporan data penduduk tidak terlambat.
Kata Kunci: Sistem Informasi, Kependudukan

1.

Pendahuluan

Sistem informasi dan teknologi komputer berkembang sangat pesat sejalan dengan besarnya kebutuhan
terhadap informasi. Perkembangan teknologi infomasi tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi
komputer, karena komputer merupakan media yang dapat memberikan kemudahan bagi manusia dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan. Sistem informasi itu sendiri sangat mendukung dan dibutuhkan untuk
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membantu dan melancarkan kinerja dalam suatu instansi pemerintahan, hal ini dikarenakan sistem
informasi dapat memberikan solusi dan kemudahan dalam pengolahan data serta pengawasan terhadap
kerahasiaan data yang dimiliki [4]. Sebuah instansi yang besar tentunya mempunyai data yang banyak
untuk diolah. Hal ini tentu akan cukup sulit jika pengolahan datanya masih secara sederhana [3].
Kantor Kepala Desa Tanjung Putra Kecamatan Mersam merupakan lembaga pemerintahan yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membuat surat – surat yaitu : Surat Pengantar KK
(Kartu Keluarga), Surat Keterangan Nikah, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Kelahiran,
Surat Keterangan Tidak Mampu dan Surat Keterangan Domisili.
Di Kantor Kepala Desa Tanjung Putra pengolahan data kependudukan masih dilakukan dengan cara
menulis atau mencatat, staff atau bagian kepegawaian harus membuka buku besar untuk melihat data
kependudukan. Hal ini dalam sistem informasi kependudukan masih kurang effisien dan memerlukan
waktu yang cukup lama untuk pendataan dan pengubahan data kependudukan.
2.

Tinjauan Pustaka

2.1 Perancangan
Perancangan merupakan suatu aktivitas untuk mendefinisikan bagaimana struktur dari sistem yang ingin
diciptakan dan merumuskan bagaimana cara membentuk struktur tersebut. Kegiatan perancangan
merupakan kegiatan yang bertujuan menciptakan sesuatu. Soetam Rizky [7] mengungkapkan bahwa :
“Perancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan suatu yang akan dikerjakan dengan
menggunakan teknik yang bervariasi serta didalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta
detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya.Jadi, dapat
disimpulkan perancangan adalah aktivitas yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik bervariasi
yang nantinya akan dapat memenuhi hasil dari analisa kebutuhan sistem.
2.2 Sistem Informasi
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan
pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu
organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Dan berikut ini
merupakan penjelesanan mengenai sistem informasi, yaitu: Hapzi Ali dan Tonny Wandra [2] menyatakan
bahwa “Sistem informasi (information system) merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen
dalam suatu perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran
informasi”.
2.3 Kependudukan
Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan dinamika
kependudukan manusia, meliputi didalamnya ukuran, struktur dan distribusi penduduk, serta bagaimana
jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi dan mobilitas
sosial Indra Jani [3] .
2.4 Kantor Kepala Desa
Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 5 dalam Undang Undang tersebut menyatakan bahwa definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
2.5 Penelitian Sejenis
Dari referensi-referensi yang telah dikumpulkan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian
yang akan penulis lakukan menggunakan teori yang sama dengan penelitian diatas. penulis akan
membangun sebuah sistem informasi kependudukan. Penelitian sejenis atau penelitian terdahulu sangat
penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui
hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan membandingkan hasil yang telah dicapai oleh
penelitian lanjutan yang telah dilakukan oleh penelitian yang terbaru.
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2.6 Use Case Diagram
Use case diagram digunakan untuk memodelkan bisnis proses berdasarkan perspektif pengguna sistem.
Use case diagram terdiri atas diagram untuk use case dan actor. Actor merepresentasikan orang yang
akan mengoperasikan atau berinteraksi dengan sistem aplikasi. Dikutip dari jurnal yang dibuat oleh
Muhammad Sandi Sudrajat dan Jajat Sudrajat [4] mendefinisikan “Use case adalah urutan langkahlangkah yang secara tindakan saling terkait (skenario), baik terotomatisasi maupun secara manual, untuk
tujuan melengkapi satu tugas bisnis tunggal. Sedangkan narasi use case merupakan deskripsi tekstual
kegiatan bisnis dan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem untuk menyelesaikan suatu
tugas”.
Activity Diagram
Activity diagram menggambarkan usaha dan operasional langkah demi langkah alur kerja komponen
dalam sistem. “Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktifitas dari sebuah sistem
atau proses bisnis” Rosa A.S dan M.Shalahudin [6].

2.7

2.8 Class Diagaram
Class diagram merupakan diagram yang selalu ada di permodelan sistem berorientasi objek. Class
diagram menunjukan hubungan antara class dalam sistem yang sedang dibangun dan bagaimana mereka
saling berkolaborasi untuk mecapai suatu tujuan. Menurut Dani Anggoro dkk [1] “Diagram kelas adalah
alat perencanaan terbaik untuk tim pengembang sistem perangkat lunak”.
2.9 Database
Basis data merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat
diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan
informasi. Menurut pendapat Pajrin Farisi [5] menyatakan bahwa “Database (Basis Data) merupakan
kumpulan data yang saling berhubungan. Terdapat struktur baris dan kolom dalam database yang akan
menampung record - record data website”.
2.9 Visual Basic 2010
Visual Basic adalah salah satu bahasa pemrograman komputer, bahasa pemrograman adalah perintah perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas - tugas tertentu. Bahasa pemograman
Visual Basic, yang dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1991, merupakan pengembangan dari
pendahulunya yaitu bahasa pemrograman BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code)
yang dikembangkan pada era 1950-an.
3.

Metodologi

3.1. Kerangka Kerja
Untuk membantu dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu adanya susunan kerangka kerja (frame
work) yang jelas tahap - tahapnya. Kerangka kerja ini merupakan langkah - langkah yang akan dilakukan
dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Kerangka kerja ini akan mampu membantu peneliti
dalam memanajemen waktu penelitian serta membantu dalam pengontrolan kegiatan penelitian. Adapun
kerangka kerja penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:
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Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian
1.

Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian, dengan tujuan
untuk memahami atau menemukan permasalahan yang dihadapi Kantor Kepala Desa Tanjung
Putra, sehingga dalam tahap analisa dan perancangan ada batasan masalah yang harus diteliti dan
tidak. Hal pertama yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah adalah melakukan
pengamatan pada Kantor Kepala Desa Tanjung Putra untuk menemukan kekurangan yang ada
dan penyebab timbulnya permasalahan tersebut.

2.

Studi Literatatur
Pada tahap ini dilakukan pencarian landasan - landasan teori yang diperoleh dari berbagai buku
dan juga sumber dari internet mengenai, Perancangan, Sistem Informasi, Kependudukan , Visual
Basic.Net, Microsoft acces 2007, use case diagram, activity diagram, class diagram, dimana
bertujuan untuk mendapatkan pemahaman konsep dan teori, sehingga memiliki landasan yang
baik dan benar dalam langkah pengembangan sistemnya.

3.

Penggumpulan Data
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan informasi dengan metode observasi dan
wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai sistem penyebaran informasi yang ada pada
Kantor Kepala Desa Tanjung Putra.

4.

Analisis Data
Pada tahap ini diharapkan dapat menghasilkan analisis permasalahan yang ada, berupa kendala kendala dan permasalahan yang terjadi dalam proses penyebaran informasi yang ada pada
Kantor Kepala Desa Tanjung Putra sehingga peneliti dapat mencari solusi dari permasalahan
tersebut.

5.

Perancangan Sistem
Pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem dengan menggunakan model waterfall (air
terjun). Model waterfall (air terjun) merupakan metode yang menyarankan sebuah pendekatan
perangkat lunak yang sistematis melalui tahapan - tahapan yang ada pada siklus hidup
pengembangan sistem untuk membangun sebuah perangkat lunak.
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6.

Pembuatan Laporan
Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan dari hasil penelitian ini sehingga penulis dapat
mengetahui apakah masalah yang ditemukan pada yang ada pada Kantor Kepala Desa Tanjung
Putra telah terpecahkan atau belum.

3.2. Pengembangan Sistem
Metode pengembangan sistem yang digunakan oleh penulis adalah metode waterfall. Waterfall adalah
model pengembangan sistem yang setiap tahapnya harus diselesaikan terlebih dahulu secara penuh
sebelum diteruskan ke tahap berikutnya untuk menghindari terjadinya pengulangan tahapan. Penulis
menggunakan model waterfall dikarenakan pengaplikasianya mudah dan sistematik atau secara berurutan
dalam pembuatanya.

Gambar 2. Model Sistem dengan Model Waterfall
1.

Rekayasa Sistem
Pada tahapan ini penulis melakukan proses perekayasaan bentuk sistem yang akan digunakan
pada Kantor Kepala Desa Tanjung Putra. Pada tahap ini pula dilakukan pengumpulan data
tentang kebutuhan - kebutuhan dari pengguna sistem. Selain itu, pada tahap ini pula dilakukan
proses penentuan spesifikasi dari sistem, baik itu penggunaan aplikasi maupun hardware yang
akan mendukung penggunaan sistem tersebut.

2.

Analisis
Setelah mengumpulkan data, tahap selanjutnya adalah tahap analisis. Penulis melakukan analisis
terhadap sistem yang sedang berjalan, analisis permasalahan yang menghambat jalannya sistem
serta menganalisa kebutuhan dari sistem yang akan dibangun. Proses ini membantu penulis
menemukan solusi serta membantu dalam mendefenisikan kebutuhan-kebutuhan sistem yang
akan di bangun.

3.

Perancangan (Design)
Setelah menganalisis kebutuhan dari kantor lurah, maka selanjutnya adalah tahap desain sistem.
Perancangan sistem merupakan tahap Use Case Diagram, Class Diagram dan Activity Diagram.
Rancangan input, proses dan output yang digunakan dalam mendesain struktur perangkat lunak
yang didapatkan dari spesifikasi dengan mempertimbangkan apa yang dibutuhkan dan bukan
bagaimana melakukannya.

4.

Pemrograman (coding)
Tahap ini sering juga di sebut juga sebagai tahap implementasi perangkat lunak atau coding.
Desain perangkat lunak yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya, selanjutnya akan
direalisasikan kedalam bentuk program yang terpisah sesuai dengan unit - unitnya. Dengan kata
lain, pada tahap ini dilakukan implementasi hasil rancangan ke dalam baris - baris kode program
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yang dapat dimengerti oleh mesin (komputer). Penulis menggunakan Visual Basic dan Microsoft
Accses untuk merancang aplikasi. Setelah program dibangun, penulis melakukan pengujian unit
dengan tujuan untuk mencari kelemahan terhadap sistem agar sesuai dengan kebutuhan yang
dibutuhkan pada sistem tersebut.

4.

5.

Pengujian (testing)
Tahap ini merupakan tahap pengujian, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah
perangkat lunak yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan apakah masih terdapat kesalahan
atau tidak. Pengujian pun dilakukan untuk mengetahui dimana letak kekurangan pada sistem
agar dapat diperbaiki sebelum dilakukan penyempurnaan pada sistem.

6.

Operasi dan Pemeliharaan
Untuk tahap ini penulis tidak melakukannya karena pembuatan software ini sifatnya hanya
sebatas penelitian, sehingga tahapan pengembangan software hanya sampai ke testing sistem
saja.

Hasil dan Pembahasan

4.1. Diagram Use Case
Mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat.
Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem
informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu”.Dibawah ini merupakan Diagram
use case. Dari use case ini terdapat aktor dan use case fungsi-fungsi sistem.penggunayang merupakan
aktor yang berinteraksi dengan sistem secara lansung, seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3. Use Case Diagram
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5.1 IMPLEMENTASI SISTEM
Implementasi merupakan kegiatan merubah rancangan program menjadi program yang dapat dieksekusi.
1.

Tampilan Menu Utama
Tampilan menu utama adalah halaman awal yang akan dilihat admin ketika menjalankan Sistem
Informasi.

Gambar 4 Tampilan Menu Utama

2.

3.

Tampilan Form Login
Form Login digunakan oleh administrator untuk masuk kedalam sistem Informasi.

Gambar 5 Tampilan Form Login
Tampilan Form Data Warga
Form data warga menampilkan data – data warga yang diperlukan yang ada di Kantor Kepala Desa
Tanjung Putra yang dapat dilihat oleh admin.
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Gambar 6 Tampilan Form Data Warga
4.

Tampilan Form Data RT
Form Data RT menampilkan nama – nama RT yang bertugas yang ada di Kantor Kepala
Desa Tanjung Putra.

Gambar 7 Tampilan Form Data RT
5.

Tampilan Form Mengelola Surat
Form Mencetak surat menampilkan jenis surat yang ingin dicetak di Kantor Kepala Desa
Tanjung Putra
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Gambar 8 Form Mencetak Surat
6.

Tampilan Form Laporan Data Warga
Tampilan Laporan Rekapitulasi, Laporan Kelahiran Dan Kematian, Laporan Lansisa, Laporan Jenis
Kelamin. Berikut adalah gambar hasil laporan Data Warga dapat dilihat pada gambar 5.6 sebagai berikut :

Gambar.9 Tampilan Form Laporan Data Warga

© 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sistem Informasi

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sistem Informasi

287

Vol 1, No.4, Desember 2019

Gambar. 10 Laporan Rekapitulasi Kependudukan
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Gambar. 11 Laporan Kelahiran Dan Kematian

Gambar. 11 Laporan Lansia
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Gambar. 12 Laporan Jenis kelamin
7.

Tampilan Form Cetak Surat Yang disertai No.KTP Warga

Gambar 13 Tampilan Form Nomor KTP Warga
Nomor KTP menampilkan surat yang ingin dicetak menggunakan nomor ktp warga yang ada di
Kantor Kepala Desa Tanjung Putra.
8.

Tampilan Menu Admin Form menu admin digunakan administrator untuk mengubah nama atau
password admin.
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Gambar 14 Tampilan Menu Admin
5. Kesimpulan
5.1 Simpulan

Perancangan Sistem Informasi Kependudukan Kantor Kepala Desa Tanjung Putra telah
diuraikan secara lengkap pada bab-bab sebelumnya, berdasarkan bab - bab tersebut peneliti
mengambil beberapa kesimpulan antara lain:
1.
Penelitian ini menghasilkan sebuah Sistem Informasi kependudukan di Kantor Kepala
Desa Tanjung Putra.
2.
Sistem Informasi Kependudukan ini membantu dan mempermudah staff kantor desa
dalam melakukan pengolahan data kependudukan di Kantor Kepala Desa Tanjung
Putra.
3.
Pada penelitian ini peneliti mengembangkan Perancangan Sistem Informasi
Kependudukan di Kantor Kepala Desa Tanjung Putra yang di implementasikan dengan
menggunakan bahasa pemograman Visual Basic dan di bantu dengan Microsoft Accses
serta menggunakan perangkat aplikasi Microsoft visual studio 2008, untuk
mempermudah dalam pengolahan data agar lebih terkomputerisasi.
5.2 Saran
Saran yang dapat penulis sampaikan berhubungan dengan penelitian yang telah penulis lakukan pada
Kantor Kepala Desa Tanjung Putra antara lain:
1. Sistem Informasi Kependudukan yang dikembangkan ini merupakan suatu bentuk sistem
informasi komputerisasi yang belum begitu sempurna sehingga perlu dilakukan penyempurnaan,
pengembangan dan perbaikan sistem sesuai kebutuhan pengguna sistem.
2. Sebelum diimplementasikan, diharapkan dilakukan pengujian sistem yang dibangun dan
dipastikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari instansi pemerintah di Kantor Kepala
Desa Tanjung Putra Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.
3. Diharapkan dilakukan pelatihan terlebih dahulu agar pengguna benar – benar memahami sistem
dan cara pengunaannya sekaligus pemeliharaannya, sehingga sistem dapat digunakan dengan
optimal untuk jangka waktu yang cukup lama.
.
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