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Abstract- Internet services and information technology 

has given birth to a new culture of society services in 

the village, especially in the village of Darmaji. In the 

village of the Darmaji does not have elektronik 

services, with this services the society can make 

requests for services especially application for letters, 

that is certificates and cover letters in the village. The 

village can inform user status of the letter request 

through the society home page and SMS messages on 

the mobile phone. Electronic village services (LED) is a 

system to support the process of correspondence in the 

Darmaji village. This services was developed with a 

method by analyzing the condition of village existing. 

After analyzing the condition of village existing, so get 

the forms and process can make as design in 

implementation LED system website based. In the LED 

system there are several features, namely the feature of 

letter request, news and features of the electronic 

village services questionnair. The test results with 

questionnair technical obtained from 32 respondents 

consisting of 1 admin respondent, 1 headman 

respondent and 30 society respondents. For each 

respondent, the admin and headman resulting 100% 

agree on the existence of the LED system, while on the 

society side 91% agreed to the existence of the LED 

system. 

Key words : Internet, Information Technology, 

Electronic Village Services, Questionnair, 

Respondents. 

I. PENDAHULUAN 

Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat, 

jaringan internet sudah masuk sampai kepelosok-pelosok 

desa. Jaringan internet berperan penting dalam penyebaran 

dan penyampaian informasi terbaru tentang perkembangan 

desa. Teknologi informasi memudahkan dalam 

pengolahan informasi secara cepat, tepat dan lugas 

termasuk pada bidang pemerintahan, khususnya pada 

bagian pelayanan masyarakat. Hal ini melahirkan suatu 

tuntutan untuk memajukan sistem pelayanan, khususnya 

pada layanan masyarakat. 

Peningkatan sistem pelayanan dapat memudahkan 

masyarakat dalam mengurus berbagai keperluannya di 

kantor desa, khusunya pada studi kasus ini yaitu di desa 

Darmaji kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah. 

Menurut data kependudukan desa Darmaji tahun 2016 

yaitu laki-laki 3792 orang, perempuan 3657 orang (lulus 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 340 orang, 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 240 orang, 

Diploma Satu (D1) 3 orang, Diploma Dua (D2) 6 orang, 

Diploma Tiga (D3) 8 orang, Sarjana (S1) 17 orang dan 

lulus Magister (S2) 2 orang). Pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat akan menentukan suatu kualitas dari 

kantor desa atau kelurahan, dimana masyarakat 

memerlukan pelayanan yang baik, berkualitas dan mudah, 

mulai dari peroses pengajuan persyaratan maupun pada 

proses pembuatan surat yaitu surat keterangan dan surat 

pengantar.  

Pembuatan surat-surat di desa masih menggunakan 

cara lama yaitu dengan cara manual, dimana masyarakat 

datang kekantor desa membawa persyaratan yang 

diketahui dan berkomunikasi langsung antara masyarakat 

dengan petugas yaitu kepala seksi (KASI) pelayanan desa. 

KASI pelayanan memeriksa semua perlengkapan yang 

dibawa oleh masyarakat sebagai persyaratan pembuatan 

surat-surat dan harus atas dasar sepengetahuan dari kepala 

desa (KADES) yang berupa tanda tangan dan stempel 

desa, dimana tidak setiap hari dan waktu KADES ada pada 

saat masyarakat yang bersangkutan melakukan 

permohonan pembuatan surat-surat. 

Menurut peraturan menteri desa, pembangunan daerah 

tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesian nomor 1 

tahun 2005 pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “Desa mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah 
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dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan 

oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa 

dan prakasa masyarakat desa”. Pasal 5 tahun 2015 

mengatur tentang pelayanan, tugas dan fungsi dari masing-

masing stakeholder yang ada di desa.  

Pemanfaatan perkembangan teknologi khususnya pada 

bidang elektronik yaitu dalam bentuk layanan elektronik 

berbasis website pada pemerintahan (E-government) dan 

Short Message Service (SMS) Gateway. Layanan 

elektronik yaitu suatu layanan yang memanfaatkan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sedangkan 

website yaitu sebuah halaman yang berisikan suatu 

informasi yang dapat diakses oleh semua lapisan 

masyarakat melalui jaringan internet. Pada umumnya 

halaman website berupa dokumen-dokumen multimedia 

(teks, gambar, animasi dan video) didalamnya yang 

menggunakan protokol Hypertext Transfer Protocol 

(HTTP), dimana untuk mengaksesnya menggunakan 

perangkat lunak yang disebut browser, sedangkan E-

government yaitu manajemen informasi dan layanan 

masyarakat berbasis internet. SMS Gateway yaitu suatu 

software yang dapat mengatur SMS lewat PC atau laptop. 

Berdasarkan masalah-masalah yang ada pada 

permohonan layanan surat pada desa Darmaji dan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan desa diperlukan adanya 

Layanan Elektronik Desa (LED). LED dikembangkan 

dengan sistem informasi berbasis website menggunakan 

framework Code Igniter, bahasa pemrograman web HTML 

dan PHP. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Perancangan dan pembuatan terkait sistem informasi 

desa cukup banyak, tetapi rata-rata berfokus pada 

pengorganiasian data kependudukan yang sistematis dan 

peraturan dalam pelayanan yang tidak sama di masing-

masing desa atau kelurahan. 

Pada tahun 2011, penelitian oleh Waspodo Dumami 

dengan judul “Sistem Informasi Pengolahan Data 

Penduduk Berbasis Desktop di Desa Petir Kecamatan 

Rongkop”. Pada penelitiannya menjelaskan tentang 

pembuatan sistem informasi yang dirancang dan dibangun 

menggunakan pengolahan data penduduk berbasis desktop 

di desa Petir kecamatan Rongkop dengan metode 

pengembangan sistem SDLC (System Development Life 

Cycle) yaitu dengan melakukan analisa terhadap 

kebutuhan sistem, pembuatan sistem, penerapan sistem 

dan pemeliharaan sistem [1]. 

Pada tahun 2013, penelitian oleh Bambang Sudaryatno 

dengan judul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 

Kependudukan Pada Desa Pamriyan Kecamatan Pituruh 

Kabupaten Purworejo”. Pada penelitiannya menjelaskan 

bahwa sistem informasi yang dibuat menerapkan 

penyimpanan data dalam bentuk digital, bukan hanya 

dalam bentuk manual atau fisik [2]. 

Pada tahun 2014, penelitian oleh Diyah Prihastini 

dengan judul “Sistem Informasi Pelayanan 

Kependudukan”.Pada penelitiannya menjelaskan tentang 

pembuatan sistem informasi yang dikembangkan 

menggunakan pengembangan sistem dengan metode 

waterfall dalam proses pelayanan kependudukan tingkat 

desa yang dilakukan di desa Kropeng kecamatan Talun 

kabupaten Pakalongan. Pada penelitian yang dilakukan 

menggunakan metode observasi, wawancara dan angket 
[3].  

Pada tahun 2015, penelitian oleh Yunita Fujiati dengan 

judul “Sistem Informasi Pengolahan Data Kependudukan 

Desa Purwosari”. Pada penelitiannya menjelaskan tentang 

pembuatan sistem informasi yang dirancang dan dibangun 

menghasilkan program aplikasi pengolahan data 

kependudukan dan administrasi pelayanan [4]. 

Pada tahun 2018, rancangan sistem informasi oleh 

Sumiati dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi 

Pengelolaan Surat dan Kearsipan pada Sekretariat Daerah 

Provinsi NTB Berbasis Web”. Pada rancangan sistem yang 

dibuat menjelaskan tentang pengolahan surat masuk dan 

surat keluar, proses disposisi, pencarian data dan proses 

rekapitulasi perbulan dari surat masuk dan surat keluar 

pada Seketertariat Daerah Provinsi NTB [5]. 

III. METODE PENELITIAN 

A. Proses Penelitian 

Proses penelitian yang akan dilakukan dimulai dengan 

study literature, pengumpulan data, analisis kondisi 

existing desa, desain LED, implementasi LED, uji coba 

dan evaluasi. Pada tahap evaluasi terdapat kondisi 

pengambilan keputusan yaitu jika layanan elektronik desa 

untuk mendukung pelayanan surat-menyurat berbasis 

website gagal atau tidak sesuai dengan yang diharapan, 

maka penelitian akan diulang kembali ketahap study 

literature untuk menambah data, informasi, pengetahuan 

dan pemahaman yang dibutuhkan. Sebaliknya jika 

penelitian berhasil atau sesuai dengan yang diharapkan, 

maka akan dilanjutkan keproses terakhir yaitu 

dokumentasi laporan hasil. 
Start

Study Literature

Pengumpulan Data

Analisa Kondisi Existing 

Desa

Desain LED

Implementasi  LED

Sesuai Harapan ?

Dokumentasi Laporan 

End

Uji  LED

Y

N

 
Gambar 1. Proses penelitian 

B. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : 

1. Wawancara yaitu data dan informasi dikumpulkan 

melalui wawancara dengan masing-masing perwakilan 

dari semua elemen masyarakat desa. 
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2. Observasi yaitu dengan pengamatan secara lansung 

terhadap keadaan desa Darmaji dan digunakan sebagai 

data pendukung dalam peneletian. 

3. Studi kepustakaan yaitu pengumpukan data yang 

diperoleh dari buku dan literature yang digunakan 

untuk memperoleh landasan teori. 

C. Analisa Kondisi Exesting Desa 

Analisa kondisi existing desa dalam bentuk pelayanan 

yang diberikan oleh semua stakeholder desa kepada 

masyarakat masih dilakukan secara bertatap muka antara 

pemohon (masyarakat) dengan pembuat (desa) surat-surat 

yaitu pembuatan surat keterangan dan surat pengantar. 

Permohonan pengajuan pembuatan surat-surat dimulai 

dari masyarakat datang ke kantor desa dengan membawa 

persyaratan yang diketahui, misalnya pada pembuatan 

surat kelahiran dengan persyaratan yaitu KTP, surat nikah 

dan sebagainya yang diserahkan pada kepala seksi (KASI) 

pelayanan masyarakat, dimana KASI pelayanan 

memeriksa kelengkapan pesyaratan yang dibawa oleh 

masyarakat, ketika pesyaratan dinyatakan lengkap maka 

dilakukan proses pembuatan surat-surat yang diajukan dan 

sebaliknya yaitu di informasikan untuk dilengkapi. Setelah 

surat dibuat oleh KASI pelayanan, selanjutnya akan 

dilakukan pengecekan terhadap keberadaan kepala desa 

(KADES), dimana jika KADES ada maka surat-surat yang 

diajukan dapat di keluarkan dan sebaliknya yaitu di 

informasikan untuk menunggu KADES, jika dalam waktu 

yang lama maka masyarakat akan di informasikan bahwa 

pengambilan surat-surat yang diajukan dapat dilakukan 

ketika KADES sudah melakukan pengesahan (tanda 

tangan dan stempel). Surat yang sudah disahkan dapat 

digunakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. 
Masyarakat KASI Pelayanan KADES

Mengajukan 

Surat

Start

Persyaratan  

Pengajuan
Periksa 

Persyaratan

Lengkap ?

Buat Surat

Ada KADES ?Tunggu Tanda Tangan

Stempel Desa

Cetak Surat
Hasil Surat

End

YT

Y

T

Gambar 2. Flowchart kondisi existing desa 
D. Desain 

LED Masyarakat KASI Pelayanan KADES

Start

Login
Persyaratan  

Pengajuan

Pengajuan 

Permohonan
Lengkap ?

Memverifikasi Sesuai ?

Meng-ApprovePrint OutEnd

Y

Y

T

T

Daftar

Gambar 3. Flowchart layanan elektronik desa 

Gambar 3 adalah flowchart Layanan Elektronik Desa 

(LED) pendukung pelayanan surat-menyurat berbasis 

website, bertujuan untuk menggambarkan alur atau 

rentetan proses yang dilakukan, dalam melakukan 

pengeksekusian terhadap permohonan pembuatan surat-

surat yaitu surat keterangan surat pengantar, yang diajukan 

oleh masyarakat terhadap pihak desa, username dan 

password LED diperoleh dari daftar (konfirmasi) terhadap 

pihak desa karena pada LED username dan password dari 

masyarakat yang sudah memenuhi syarat pemilihan 

(minimal umur 17 tahun) sudah terdaftar di sistem. 

Mengelola Data 

Masyarakat

Masyarakat

KASI Pelayanan

(Admin)

KADES

Melihat Informasi 

Masyarakat

Melihat Syarat 

Pengajuan Permohonan 

Surat

Mengelola User

Mengelola Berita

Memverifikasi 

Permohonan Surat

Melihat Pengajuan 

Permohonan surat

Melihat Surat Disetujui

Login

Daftar

Mengganti Password

Menyetujui 

Verifikasi Surat

Mengajukan 

Permohonan Surat

Logout

Melihat Hasil 

Permohonan Surat

Mencetak Surat

Syarat Pengajuan 

Permohonan Surat

Mengisi Kuesioner

Melihat Syarat 

Pengajuan Permohonan 

Surat
SMS Pemohon 

Surat

 
Gambar 4. Use case layanan elektronik desa 

Use case diagram Layanan Elektronik Desa (LED) 

untuk mendukung pelayanan surat-menyurat di desa 

Darmaji bertujuan untuk menggambarkan interaksi yang 

dapat dilakukan oleh masing-masing user yang terlibat 

dalam pelayanan pada LED yang dibangun. User dari LED 

untuk mendukung pelayanan surat-menyurat berbasis 

website terdiri dari masyarakat, admin (KASI pelayanan) 

dan KADES. KADES merupakan pemegang jabatan 

tertinggi di suatu desa dan dapat memberikan 

wewenangnya untuk mengesahkan (tanda tangan dan 

stempel desa) semua permohonan pembuatan surat-surat. 

 Masyarakat

KADES

Mempunyai

Permohonan SuratMengajukan Verifikasi SuratMempunyai

Menyetujui

Password
Nama 

Alamat

No_KK

NIK

Agama

jenis_kelamin

Tgl_lahir

m n

Admin

Level

No_HP

Password

Id_admin

Username

1

Username

1

n

Id_permohonan

Nama_surat

Tgl_permohonan

keterangan nama_syarat

NIK
status

Nama_pemohon
Tgl_verifikasi No_surat

Nama_kades

NIP

Alamat

TTD

Id_kades
Berita

Pertanyaan

Surat

User

Profil

Disetujui

Kuesioner

Daftar

Terdaftar 1 m

Isi

NIK Id_user

Id_kuesioner Memiliki

Id_pertanyaan

p1

NIK
Status

NIK

Id_mengisi

StatusMengisi 1

Id_pertanyaan

Pertanyaan

Id_berita

Judul

Berita

GambarId_desa

Nama_desa

Kecamatan

Kabupaten Provensi

Alamat

No_telepon

Kode_post

gambar

Id_daftar

GambarNik

Nama

Alamat No_hp

Id_suratKode_surat

Nama_surat

No_surat

Id_setujui

Status

tempat_lahir

SHDK

Pend_terakhir

Status_pernikahan

foto

KWN

Ibu_kandung

Ayah_kandung

Pekerjaan_ayah

Pekerjaan

Id_verifikasi

Sudah
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Id_setujui

Tgl_disetujui

Id_permohonan

Gambar 5. ERD layanan elektronik desa 



4 

 

ERD layanan elektronik desa pendukung pelayanan 

surat-menyurat berbasis website mempunyai beberapa 

entitas, relasi dan atribut. ERD layanan elektronik desa 

menjelaskan tentang alur atau rentetan proses yang 

dilakukan pada LED diantaranya mengajukan permohonan 

pembuatan surat-surat yaitu surat keterangan dan surat 

pengantar, yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak 

desa, masyarakat dapat menjadi KADES, admin dan staf-

staf lainnya yang merupakan perangkat dari perlengkapan 

desa atau kelurahan, admin melakukan pemeriksaan 

terhadap pesyaratan pengajuan permohonan pembuatan 

surat-surat dan verifikasi terhadap permohonan yang 

diajukan, sebelum diteruskan ke KADES untuk dilakukan 

persetujuan (approve) terhadap semua permohonan yang 

diajukan oleh masyarakat. Surat-surat yang sudah disetujui 

dapat lansung dicetak, ditanda tangani dan stempel dari 

desa atau kelurahan. Surat yang sudah disahkan dapat 

lansung digunakan oleh masyarakan sesuai dengan 

kebutuhannya. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASANA 

A. Implementasi 

 
Gambar 6. Beranda login 

Gambar 6 adalah beranda login utama dari Layanan 

Elektronik Desa (LED). Beranda login utama merupakan 

tempat untuk masyarakat melakukan login kedalam sistem 

LED sebelum melakukan permohonan surat pada desa. 

Pada beranda login utama terdapat button login untuk 

melakukan proses login yang sudah terdaftar dan button 

daftar untuk melakukan daftar atau konfirmasi username 

dan password LED.  

 
Gambar 7. Form daftar masyarakat 

Gambar 7 merupakan form daftar (konfirnasi) 

masyarakat untuk menjadi user pada sistem Layanan 

Elektronik Desa (LED). Masyarakat memasukkan NIK, 

nama, nomer HP dan alamat sebagai syarat untuk 

melakukan daftar atau konfirmasi username dan password 

pada desa.   

 

Gambar 8. Login administrator 

Gambar 8 merupakan beranda login dari admin (KASI 

pelayanan) dan beranda login kepala desa. Link dari laman 

login administrator terdapat pada beranda login utama. 

Penjelasan link laman login administrator dilaskan pada 

Gambar 9. 

 
Gambar 9. Link login administrator 

 
Gambar 10. Interface dashboard admin 

Gambar 10 adalah tampilan dari dashboard admin 

pada sistem Layanan Elektronik Desa (LED). Pada 

dashboard admin terdapat informasi dari surat disetujui, 

surat permohonan, jumlah user, masyarakat yang 

melakukan daftar atau konfirmasi dari username dan 

password pada desa dan informasi dari pengisian 

kuesioner masyarakat tentang LED. Pada informasi surat 

disetujui, surat permohonan, user dan masyarakat daftar 

merupakan jalan pintas admin untuk menuju kelaman dari 

informasi tersebut. 

 
Gambar 11. Interface data masyarakat 

Gambar 11 merupakan tampilan dari data masyarakat 

desa pada Layanan Elektronik Desa (LED). Data yang 

sudah terdaftar pada LED dapat digunakan sebagai 

persyaratan dalam melakukan penambahan user. Pada 

interface data masyarakat tedapat button tambah untuk 

menambah data masyarakat, detail untuk melihat detail 

dari data masyarakat, edit untuk merubah data dari 

masyarakat dan button hapus untuk menghapus data 

masyarakat pada LED. 
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Gambar 12. Interface permohonan surat 

Gambar 12 adalah interface dari semua permohonan 

surat masyarakat pada desa. Pada interface permohonan 

surat terdapat button lihat untuk melihat data permohonan 

dari masyarakat dan untuk melakukan verifikasi 

permohonan surat masyarakat, sedangkan button hapus 

untuk menghapus permohonan surat pada desa. 

  
Gambar 13. Form verifikasi permohonan 

Gambar 13 adalah form untuk melakukan verifikasi 

terhadap permohonan surat masyarakat pada desa. Pada 

form verifikasi terdapat button kembali untuk kembali 

kehalaman sebelumnya, verifikasi untuk melakukan 

verifikasi surat permohonan dan button batalkan untuk 

membatalkan permohonan dari masyarakat. 

 
Gambar 14. Interface dashboard kepala desa 

Gambar 14 adalam interface dari dashboard kepala 

desa (KADES). KADES dapat merubah data, jika data 

yang dimasukkan admin salah. 

 
Gambar 15. Interface permohonan approve 

Gambar 15 adalan interface permohonan approve dari 

permohonan surat masyarakat yang sudah diverifikasi oleh 

admin. Pada interface permohonan approve terdapt button 

detail untuk melihat detail dari data pemohon dan button 

setujui untuk menyetujui permohonan. 

 
Gambar 16. Form approve permohonan 

Gambar 16 adalah form untuk melakukan approve atau 

setujui dari permohonan surat masyarakat pada desa. Pada 

form approve terdapat button kembali untuk kembali 

kelaman sebelumnya, setujui untuk melakukan approve 

atau setujui permohonan surat masyrakat dan button 

batalkan untuk membatalkan permohonan surat dari 

masyarakat. 

 
Gambar 17. Interface dashboard masyarakat 

Gambar 17 adalah interface dari dashboard 

masyarakat pada Layanan Elektronik Desa (LED). 

Masyarkat dapat merubah data, jika data yang ditampilkan 

salah pada LED. 

 
Gambar 18. Interface status permohonan pada masyarakat 

Gambar 18 adalah interface dari status permohonan 

surat yang diajukan pada desa. Pada interface status 

permohonan tedapat informasi dari kondisi surat yang 

dimohon pada desa. 

 
Gambar 18. Print out surat permohonan 

Gambar 18 adalah hasil dari permohonan surat 

masyarakat pada desa, dimana surat dapat diambil di 

kantor desa. Informasi tentang status permohonan surat 

dapat dilihat di website masing-masing masyarakat dan 

informasi pada phonsel melalui pesan Short Message 

Service (SMS).  

B. Pengujian Sistem 

Pengujian dengan menggunakan kuesioner dilakukan 

dengan mencari responden untuk mencoba menjalankan 

sistem, dan memberikan pernyataan berupa kuisioner. 

Tujuan dari pengujian ini adalah mengetahui bagaimana 

kualitas sistem dilihat dari sisi pengguna (admin, kepala 

desa dan masyarakat). Pengujian ini dilakukan oleh 32 

responden yang dipilih secara acak yang terdiri dari 30 

orang berasal dari masyarakat desa Darmaji, kecamatan 

Kopang, kabupaten Lombok Tengan, 1 orang dari sisi 

admin dan 1 orang dari sisi kepala desa. Pada pengujian 

pertama dengan responden berasal dari masyarakat desa 

Darmaji, pengujian dilakukan dengan mempresentasikan 



6 

 

program kepada responden tersebut, lalu dilanjutkan 

dengan sesi tanya jawab dan responden diberikan 

kesempatan untuk mencoba sistem secara langsung, 

kemudian setelah itu, responden mengisi kuisioner untuk 

menilai sistem. 

Pengujian kedua dilakukan dengan responden dari sisi 

admin, yang berasal dari kepala seksi pelayanan desa. 

Responden pada pengujian ini dari masyarakat desa yang 

menjabat sebagai kepala seksi pelayana. Pengujian 

dilakukan tanpa memberikan penjelasan sistem terlebih 

dahulu dan membiarkan responden untuk mencoba sistem 

secara langsung kemudian mengisi kuisioner yang 

diajukan. Hal ini dilakukan karena kepela seksi pelayanan 

lebih terbiasa dalam berinteraksi dengan pelayanan pada 

masyarakat dan dunia elektronik. 

Pengujian ketiga dilakukan dengan responden dari sisi 

kepala desa. Pengujian dilakukan dengan menjelaskan 

fungsi dari layanan desa dan memberikan kesempatan 

kepala desa untuk melakukan persetujuan atas 

permohonan surat dengan sistem Layanan Elektronik Desa 

(LED), setelah itu kepala desa mengisi kuesioner yang 

diajukan untuk menilai sistem LED. 

Hasil dari jawaban responden nantinya akan dihitung 

dan ditarik kesimpulan mengenai hasil pengujian sistem. 

Kuesioner pengujian sistem terdiri dari delapan pernyataan 

dari sisi masyarakat, yaitu: 

1. Sistem ini memudahkan masyarakat dalam mengakses 

perkembangan informasi-informasi yang ada di desa. 

2. Sistem ini dapat memberikan informasi tentang 

layanan permohonan surat yang ada di desa. 

3. Sistem ini dapat memudahkan masyarakat dalam 

menilai kinerja pelayanan permohonan surat yang 

diberikan oleh desa. 

4. Sistem ini memudahkan masyarakat dalam melakukan 

permohonan surat pengantar dan surat keterangan pada 

desa. 

5. Sistem ini memudahkan masyarakat dalam merubah 

data yang ada pada desa sesuai dengan KK dan KTP. 

6. Sistem ini memberikan pelayanan permohonan surat 

yang lebih cepat dalam melakukan permohonan surat 

pada desa. 

7. Sistem ini dapat memberikan pelayanan yang lebih 

sesuai dengan sistem antrian yang lebih sistematis. 

8. Sistem ini memberikan informasi yang lebih cepat 

tentang permohonan surat masyarakat yaitu lansung 

terhubung dengan HP menggunakan Short Message 

Service (SMS) Gateway. 

Kuisioner pengujian sistem terdiri dari empat 

pernyataan dari sisi kepala desa, hasil dari jawaban 

responden nantinya akan dihitung dan ditarik kesimpulan 

mengenai hasil pengujian sistem, yaitu: 

1. Sistem ini dapat memberikan informasi tentang 

permohonan layanan surat pengantar dan surat 

keterangan yang ada pada desa. 

2. Sistem ini dapat memberikan informasi tentang 

kualitas pelayanan di desa dengan index kuesioner 

pada masyarakat. 

3. Sistem ini dapat memudahkan kepala desa dalam 

mengkoordinir setiap persetujuan permohonan surat 

yang dimohon oleh masyarakat pada desa. 

4. Sistem ini dapat memudahkan kepada desa dalam 

melakukan persetujuan terhadap setiap permohonan 

surat pengantar dan surat keterangan pada desa. 

Kuisioner pengujian sistem terdiri dari tujuh 

pernyataan dari sisi admin, hasil dari jawaban responden 

nantinya akan dihitung dan ditarik kesimpulan mengenai 

hasil pengujian sistem, yaitu: 

1. Sistem ini dapat memberikan informasi tentang 

permohonan surat pengantar dan surat keterangan yand 

ada pada desa. 

2. Sistem ini dapat memberikan informasi tentang 

kualitas pelayanan yang ada pada desa dengan index 

kuesioner pada masyarakat. 

3. Sistem ini dapat memudahkan admin dalam 

mengkoordinir setiap permohonan surat yang dimohon 

oleh masyarakat pada desa. 

4. Sistem ini memudahkan admin memproses setiap 

permohonan surat pengantar dan surat keterangan yang 

dimohon oleh masyarakat pada desa. 

5. Sistem ini memudahkan admin dalam menambah data 

pendudukan pada desa. 

6. Sistem ini memberikan informasi tentang data 

kependudukan yang sistematis. 

7. Sistem ini memudahkan admin dalam mengelola dan 

menyampaikan infomasi yang ada pada desa kepada 

masyarakat. 

Dari pernyataan tersebut, responden diminta untuk 

menjawab dengan nilai-nilai tertentu, diantaranya: 

1 = Sangat tidak setuju. 

2 = Tidak setuju. 

3 = Netral. 

3 = Setuju. 

4 = Sangat setuju. 

Berdasarkan jawaban tersebut, langkah selanjutnya 

adalah menghitung persentase dari setiap jawaban yang 

diberikan oleh pengguna di setiap pernyataan.  

Rumus untuk menghitung persentase nilai adalah sebagai 

berikut: 

Persentase = (Skor ideal / Rating scale)* 100 % 

Keterangan: 

1. Skor ideal: skor yang digunakan untuk menghitung 

nilai dari rating scale dari jumlah seluruh pernyataan. 

2. Rating scale: skala jawaban yang dikalikan dengan 

nilai sekala dari setiap jawaban. 

Untuk menghitung nilai skor ideal dari keseluruhan 

jawaban, perhitungan yang digunakan adalah 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Skor Kriterium = Nilai skala * Jumlah responden 

Untuk menghitung nilai rating scale dari keselurauhan 

jawaban dengan nilai nilai skala sebagai berikut : 
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Skala Jawaban 
Skala Jawaban 

* Nilai Skala 
Hasil 

Sangat tidak setuju (STS) STS*1 ? 

Tidak setuju (ST) ST*2 ? 

Netral  (N) N*3 ? 

Setuju (S) S*4 ? 

Sangat setuju  (SS) SS*5 ? 

Total  ? 

Jadi persentase responden terhadap jawaban kuesioner 

dari sisi masyarakat yaitu, sangat tidak setuju, tidak setuju, 

netral, setuju dan sangat setuju dapat dihitung secara 

keseluruhan dan didefinisikan sebagai nilai persentase. 

Dengan menggunakan rumus perhitungan diatas, 

perhitungan untuk hasil jawaban pengguna setiap 

pertanyaan pada kuesioner. Rincian penjelasan hasil 

kuesioner dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Hasil pengujian kuesioner dari sisi masyarakat 

Pernyataan 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

Sistem ini memudahkan 

masyarakat dalam 

mengakses 

perkembangan 

informasi-informasi 

yang ada di desa  

0 0 0 7 23 

Sistem ini dapat 

memberikan informasi 

tentang layanan 

permohonan surat yang 

ada di desa  

0 0 1 11 18 

Sistem ini dapat 

memudahkan 

masyarakat dalam 

menilai kinerja 

pelayanan permohonan 

surat yang diberikan 

oleh desa 

0 0 1 7 21 

Sistem ini memudahkan 

masyarakat dalam 

melakukan permohonan 

surat pengantar dan surat 

keterangan pada desa 

0 0 1 6 23 

Sistem ini memudahkan 

masyarakat dalam 

merubah data yang ada 

pada desa sesuai dengan 

KK dan KTP 

0 1 4 12 13 

Sistem ini memberikan 

pelayanan permohonan 

surat yang lebih cepat 

dalam melakukan 

permohonan surat pada 

desa 

0 0 1 6 23 

Sistem ini dapat 

memberikan pelayanan 

yang lebih sesuai dengan 

sistem antrian yang lebih 

sistematis 

0 0 3 7 20 

Sistem ini memberikan 

informasi yang lebih 

cepat tentang 

permohonan surat 

masyarakat yaitu 

lansung terhubung 

dengan HP 

menggunakan short 

message service (SMS) 

gateway. 

0 0 6 9 15 

Total 0 1 17 65 156 

Berdasaran hasil pengujian kuesioner yang dilakukan, 

maka dapat dihitung total keseluruhan dari pernyataan 

responden yaitu terdiri dari 0 (nul) sangat tidak setuju, 1 

(satu) tidak setuju, 17 (tujuh belas) netral, 65 (enam puluh 

lima) setuju dan 156 (seratus lima puluh enam) sangat 

setuju dari total delapan pernyataan pada kuesioner, 

dengan jumlah persentase 91% menyetujui Layanan 

Elektronik Desa (LED) dari semua pernyataan pada 

kuesioner sisi masyarakat. Hasil pengujian kuesioner 

dalam bentuk grafik dapat dilihat pada Gambar 4.65. 

 
Gambar 19 Grafik responden sisi masyarakat 

Gambar 19 merupakan hasil pengujian kuesioner pada 

sisi masyarakat yang dilakukan dan disajikan dalam 

bentuk grafik, dengan keterangan STS (Sangat Tidak 

Setuju), TS (Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju) dan SS 

(Sangat Setuju).  

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1 Intraksi pada layanan elektronik desa di desa Darmaji, 

terdiri dari beberapa tahap intraksi diantaranya pada 

permohonan surat terdapat 4 (empat) interaksi yaitu 

dari masyarakat ke admin, admin ke KADES, KADES 

ke admin dan admin ke masyarakat, kuesioner 2 (dua) 

intraksi yaitu dari masyarakat ke admin dan SMS 

Gateway 2 (dua) intraksi yaitu dari admin ke 

masyarakat. 

2 Layanan elektronik desa di desa Darmaji memiliki 4 

(empat) fungsi, yaitu fungsi informasi atau berita, 

kuesioner, Short Message Service (SMS) Gateway dan 

fungsi permohonan surat. 

3 Layanan elektronik desa di desa Darmaji dirancang dan 

dibangun berbasis website dengan memanfaatkan 

jaringan internet (online). 

4 Layanan Elektronik Desa (LED) dengan pengujian 

kuesioner pada sisi masyarakat dengan persentasi 91% 

masyarakat desa menyetujui adanya LED, dimana 

grafik dari masing-masing pernyataan pada sisi 

masyarakat didominasi dengan pilihan “Sangat Setuju” 

dari setiap pernyataan yang ada dan pada sisi admin 

dan kepala desa dengan persentasi 100% menyetujui 

LED. 

 

B. Saran 

1 Sistem ini diperuntukkan untuk layanan khususnya 

pada pelayanan permohonan surat yang ada pada desa 

Darmaji kecamatan Kopang kabupaten Lombok 

Tengah, namun sistem ini belum dapat digunakan 

untuk layanan yang lain, dikarenakan masing-masing 

desa atau kelurahan di setiap kabupaten memilki 
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format pelayanan dan khususnya pada layanan surat-

menyurat yang berbeda-beda. 

2 Sistem layanan ini bersifat online, dimana pelayanan 

dapat dilakukan dengan arah dan ketentuan yang sudah 

ditentukan, yaitu dari masyarakat-admin-kades-admin-

masyarakat, sedangkan untuk layanan yang bersifat 

offline belum desediakan. 

3 Short Message Service (SMS) Gateway yang 

digunakan masih perbayar, yaitu SMS Gateway 

menggunakan API (Application Programming 

Interface) dari zenziva.net dan bersifat terbatas. 

4 Pada penelitian selanjudnya disarankan dapat 

dilakukan permohonan surat melalui 2 (dua) cara yaitu 

secara online dan offline. 
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