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 Abstrak— Penelitian ini membahas mengenai rancang bangun Sistem Informasi pendataan kependudukan dan 

administrasi pada desa Wanasaba Lauk. Pada proses pendataan kependudukan dan administrasi di kantor desa Wanasaba Lauk 

sebelumnya menggunakan sistem manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Maka dilakukan suatu penelitian dengan 

tujuan membuat sistem baru yang bisa membantu dalam proses pengerjaan pendataan kependudukan dan proses administrasi 

pada desa Wanasaba Lauk. 

 Sistem Informasi pendataan kependudukan dan administrasi desa pada desa Wanasaba Lauk dibangun menggunakan 

framework Codeigniter, sehingga sistem dapat dijalankan secara online maupun offline. Pada penelitian ini sistem dijalankan 

pada localhost dan WAMP Server digunakan sebagai aplikasi web server. 

 Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan metode black box yaitu, semua halaman pada sistem berjalan dengan 

baik dan tidak ditemukan error/bug. Sedangkan pengujian menggunakan metode user experience dilakukan dengan pengisian 

kuisioner oleh 20 responden yang terdiri dari 4 orang pegawai pemerintah desa dam 16 orang dari masyarakat yang diambil 

secara acak. Hasil dari pengujian menggunakan metode user experience didapatkan persentase kepuasan responden terhadap 

sistem yaitu setuju terhadap penggunaan sistem sebanyak 60.71% dan sangat setuju terhadap penggunaan sistem sebanyak 

39.29%. 

Kata kunci— Sistem Informasi kependudukan, Administrasi desa, Codeigniter. 
 

 
Abstract— This study discusses the design of Information Systems data collection and administration of the village 

population at Wanasaba Lauk. In the process of data collection and administration of population in the village office Wanasaba 

Lauk previously had used a manual system, so it takes a long time. Then a study conducted with the aim of making a new 

system that could help in the process of data collection on demographic and administrative processes at village Wanasaba Lauk. 

Information Systems data collection and administration of the village population in the village Wanasaba Lauk built 

using framework Codeigniter, so that the system can run both online and offline. In this study, a system run on localhost and 

WAMP Server is used as a web application server. 

The results of tests performed using black box method, so that all the pages on a system running well and not found 

error/bug. Whereas the user experience testing method is done by filling the questionnaire by 20 respondents consisting of 4 

dams village officials, 16 people from the community were drawn at random. Results of testing using the method of user 

experience gained satisfaction percentage of respondents to a system that agrees to use the system as much as 60.71% and 

strongly agreed to the use of the system as much as 39.29%. 

Keywords— Demographic information systems, administrative villages, Codeigniter. 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi dibuat dan dikembangkan oleh manusia 

untuk mempermudah setiap pekerjaan. Banyak teknologi 

yang dikembangkan mambawa manfaat bagi kehidupan, 

salah satunya teknologi informasi. Perkembangan 

teknologi informasi yang sangat pesat berpengaruh 

terhadap apa yang dilakukan di kantor, perusahaan atau 

instansi pemerintah. Instansi pemerintah pada tingkat 

paling bawah adalah Kantor Desa. Menurut UU No. 5 

tahun 1979, struktur pemerintah desa terdiri dari kepala 

desa, lembaga musyawarah desa, perangkat-perangkat 

desa yang terdiri dari sekretaris desa dan kepala dusun. 

Pemanfaatan teknologi Sistem Informasi komputer, 

salah satunya adalah untuk menyelesaikan permasalahan 

kependudukan dan administrasi di kantor Desa atau 

Kelurahan. Sistem Informasi komputer tersebut dapat 

membantu dalam proses pendataan kependudukan, 

penyelesaian pekerjaan dibidang administrasi desa dan 

mempermudah untuk mendapatkan data penduduk. 

Perkembangan suatu desa akan diikuti oleh laju 

pertumbuhan populasi penduduk yang semakin meningkat. 

Melihat keadaan di desa Wanasaba Lauk ditemukan 

masalah mengenai pendataan  penduduk dan administrasi 



desa, bahkan sampai saat ini pemerintah Desa wanasaba 

Lauk belum memiliki data pendududk secara lengkap. 

Sistem informasi pendataan penduduk masih bersifat 

pembukuan atau secara manual, dengan sistem 

pembukuan tersebut akan menyulitkan dalam proses 

pendataan penduduk. Permasalahan yang ada di Desa 

Wanasaba Lauk, seperti sulitnya pemberian data dan 

informasi secara cepat dan akurat mengenai laporan 

pendataan penduduk dikarenakan banyaknya jumlah 

penduduk dan dengan sulitnya untuk mendapatkan data 

penduduk berdampak pada pelayanan administrasi desa. 

Kemajuan teknologi informasi tentu mendukung 

adanya suatu sistem informasi yang dapat mengolah data 

secara tepat, akurat, dan tentu saja bermanfaat sesuai 

dengan kebutuhan, maka penulis ingin merancang dan 

membangun “Sistem Informasi Pendataan Kependudukan 

dan Administrasi Desa Wanasaba Lauk”. Sistem 

Informasi ini dibangun menggunakan framework 

codeigniter dan sistem tidak hanya berfugsi sebagai 

aplikasi pendataan kependudukan dan administrasi desa 

saja, melainkan memiliki beberapa fitur tambahan. Antara 

lain peta desa yang berfungsi untuk membatu pemerintah 

desa maupun masyarakat dalam memantau perkembangan 

desa dan fitur publikasi yang akan membantu pemerintah 

desa dalam transparansi anggaran. Selain itu sistem ini 

juga mempublikasikan program kerja dari pemerintah 

desa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian diatas maka permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1) Bagaimana merancang dan membangun Sistem 

Informasi Pendataan Kependudukan dan 

Administrasi di Desa Wanasaba Lauk dengan 

menggunakan framework Codeigniter. 

2) Bagaimana mengukur Sistem Informasi Pendataan 

Kependudukan dan Administrasi Desa dari sudut 

panadang pengguna. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu: pada 

prosedur administrasi dan pendataan kependudukan 

seperti:   

1) Pada proses pendataan kependudukan seperti, 

pendataan kelahiran, kematian, pindah, dan 

kedatangan, sedangkan untuk proses administrasi 

desa seperti proses pembuatan surat permohonan 

KTP atau KK, surat pengantar dan surat 

keterangan secara umum. 

2) Menggunakan framework Codeigniter. 

3) Pengujian hanya menggunakan metode black box. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan 

membangun Sistem Informasi Pendataan Kependudukan 

dan Administrasi di Desa Wanasaba Lauk, sehingga dapat 

membatu dalam proses pendataan kependudukan dan 

pengerjaan administrasi di desa Wanasaba Lauk. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat: 

1) Memberikan wawasan akan pentingnya sistem 

informasi komputer. 

2) Bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan 

mengenai bagaimana membangun Sistem 

Informasi Pendataan Kependudukan dan 

Administrasi Desa. 

3) Bagi Kantor Desa Dapat meningkatkan pelayanan 

terhadap pengolahan data tentang  pendataan 

penduduk, dan proses administrasi. 

4) Diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi 

dalam pengembangan sistem informasi 

kependudukan. 

5) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi / acuan 

di Universitas Mataram pada umumnya dan di 

Fakultas Teknik khususnya untuk penelitian yang 

berhubungan dengan sistem informasi 

kependudukan dan administrasi pada kasus yang 

lebih kompleks. 

II. LANDASAN TEORI 

2.1  Pustaka Yang Terkait Dengan Penelitian 

Penelitian tentang Sistem Informasi Jasa Pelayanan 

Kependudukan telah banyak dilakukan diantaranya adalah  

Tubagus Faisal A (2013), mengemukakan tentang   sistem 

informasi data kependudukan  pada Kelurahan Krapyak 

Semarang Dengan Menggunakan Delphi.  Aplikasi  ini  

dapat  membantu Kelurahan Krapyak Semarang untuk 

memproses formulir-formulir tentang pengolahan data 

penduduk seperti formulir isian data kartu keluarga, 

formulir laporan kedatangan, formulir permohonan 

pindah,  pengajuan KTP, dan  formulir laporan kematian, 

sehingga memudahkan ketua RT dan ketua RW untuk 

mengakses di Kelurahan Krapyak Semarang. 

Dedi Prasetyo Nugroho (2013), mengemukakan 

Perancangan Pendataan Kependudukan Desa Sugihwaras.  

Aplikasi  ini  dapat  membantu aparat Desa Sugihwaras 

untuk memproses formulir-formulir tentang pengolahan 

data penduduk seperti formulir isian data penduduk, data 

kelahiran, data kematian, data KK, data RT, data RW, 

data dusun, data desa, data pindah, dan data pendatang, 

sehingga memudahkan aparat Desa Sugihwaras dalam 

pemerosesan data dan pembuatan laporan. 

Radenal Andika (2011), mengemukakan tentang 

Penerapan CI (Codeigniter)  dalam Pengembangan Sistem 

Informasi Manajemen Surat dan Pengarsipan (study kasus 

PT Semen Padang). Aplikasi ini dapat membantu 

karyawan PT Semen Padang dalam memanajemen dan 

pengarsipan surat, seperti surat keluar dan surat masuk 

baik internal maupun eksternal. 

Berdasarkan beberapa jurnal di atas, terdapat 

permasalahan dan kekurangan yang dihadapi antara lain, 

pada jurnal Tubagus Faisal A (2013) fungsi dari aplikasi 

pendataan penduduk tersebut terbatas hanya pada proses 

pembuatan kartu keluarga, surat kelahiran, surat kematian, 

pindah dan kedatangan, tidak mencakup aspek-aspek lain 

seperti pengantar nikah dan surat menyurat lainnya yang 

masih menjadi layana dalam kantor desa atau lurah. Pada 

jurnal  Dedi Prasetyo Nugroho (2013) aplikasi hanya 

terbatas pada pengolahan data saja dan tidak mencakup 

pada output berupa surat keterangan yang juga di 

butuhkan oleh masyarakat sehingga bisa dikatakan masih 

kurang efisien dikarenakan admin harus membuat surat 

keterangan tersebut. Sedangkan pada jurnal Radenal 



Andika (2011) sistem yang dibuat hanya terbatas pada 

manajemen dan pengarsipan surat saja, sistem yang dibuat 

tidak mencakup pada proses pembuatan surat sehingga 

surat masih dibuat secara manual oleh karyawan PT 

Semen Padang.  

Perbedaan penelitian ini dengan jurnal yang diambil 

diatas adalah, pada jurnal pertama peneliti merancang 

sekaligus membuat sistem pendataan penduduk yang 

terbatas hanya pada beberapa aspek yaitu kartu keluarga, 

surat kelahiran, surat kematian, pindah dan kedatangan, 

sedangkan pada penelitian ini peneliti merancang sistem 

pendataan penduduk dan sistem administrasi sehingga 

mencakup aspek-aspek lain seperti pembuatan surat 

keterangan secara umum sehingga sistem ini diharapkan 

lebih kompleks. Pada jurnal kedua perbedaanya adalah 

peneliti hanya merancang sistem pendataan penduduk, 

sedangkan pada penelitian ini peneliti merancang dan 

membangun sistem pendataan penduduk dan sistem 

administrasi desa. Sedangkan pada jurnak ketiga 

perbedaanya adalah peneliti hanya merancang sistem 

manajemen dan pengarsipan surat, sedangkan pada 

penelitian ini peneliti merancang sistem administrasi desa 

yang dapat membuat surat pengantar maupun surat 

keterangan secara umum. 

Perbedaan sistem informasi di dalam penelitian yang 

dilakukan dengan sistem informasi pendataan 

kependudukan yang sejenis adalah sebagai berikut: 

1) Bahasa pemrograman menggunakan Object 

Oriented Programing (OOP) PHP. 

2) Data base menggunakan MySQL. 

3) Terdapat fitur publikasi dengan tujuan transparansi 

anggaran. 

4) Terdapat fitur peta desa dengan Google Maps 

untuk dapat memantau perkembangan desa dari 

tahun ke-tahun dan mempermudah dalam 

pencarian penduduk berdasarkan lokasi rumah. 

5) Penduduk dapat mengajukan permohonan surat 

secara online. 

 

2.2  Framework CodeIgniter 

 CodeIgniter adalah sebuah web framework  yang 

dikembangkan oleh Rick Ellis dari Ellis resource yang 

Lab. CodeIgniter dirancang untuk menjadi sebuah web 

framework  yang ringan dan mudah untuk digunakan. 

Menurut pengakuan dari Rasmus Lerdorf pencipta bahasa 

pemrograman PHP, mengatakan bahwa CodeIgniter 

merupakan web framework mudah dan handal (Ridwan 

Fadjar Septian, 2009). 

2.2.1 Aliran Data CodeIgniter 

 Saat menjalankan aplikasi berbasis CodeIgniter, 

adapun aliran data dan proses-proses yang dijalankan 

CodeIgniter seperti yang diilustrasikan pada Gambar 

2.1. (Ridwan Fadjar Septian, 2009) 

 

 
Gambar 2.1 Aliran Data CodeIgniter 

 

 

 

2.2.2  Konsep Model View Controller (MVC) 

      CodeIgniter menggunakan pendekatan Model-

View-Controller, yang bertujuan untuk memisahkan 

logika dan presentasi. Konsep ini mempunyai 

keunggulan dimana desainer dapat bekerja pada 

template file, sehingga redundansi kode presentasi 

dapat diperkecil. Berikut adalah konsep Model-View-

Controller yang diterapkan di CodeIgniter: (Ridwan 

Fadjar Septian, 2009) 

1) Model menggambarkan struktur data. Class 

model berisi fungsi-fungsi yang digunakan untuk 

mengambil, menambah, dan memperbaharui 

informasi yang ada di database.  

2) View adalah informasi yang diperlihatkan 

kepada user. View adalah halaman web yang 

terdiri dari HTML, CSS dan Javascript, tapi pada 

CodeIgniter, view dapat juga sebagai potongan 

halaman seperti header atau footer. Bahkan dapat 

juga halaman RSS atau tipe halaman lainnya. 

3) Controller adalah perantara Model, View, dan 

resource lainya yang dibutuhkan untuk 

menangani HTTP request dan menghasilkan 

halaman web.  

Pada framework codeigniter, developer juga dapat 

mengabaikan pemakaian Model dan cukup 

menggunakan Controller dan View. MVC 

digambarkan seperti pada gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2 Model View Controller 

2.2.3  Struktur File CodeIgniter 

 CodeIgniter di jalankan under web dan harus 

dengan web server. Program CodeIgniter cukup di 

letakkan di bawah folder directory web server anda. 

(Akhmad Sofwan, 2007) 

Berikut adalah struktur file CodeIgniter yang 

digambarkan seperti pada gambar 2.3: 

 
Gambar 2.3 Struktur  File CodeIgniter 

 



2.3  Google Maps 

Google Maps adalah layanan aplikasi peta  online  

yang disediakan oleh  Google secara gratis. Layanan peta  

Google Maps secara resmi dapat diakses melalui situs 

http://maps.google.com. Pada situs tersebut dapat dilihat 

informasi geografis pada hampir semua permukaan di 

bumi kecuali daerah kutub utara dan selatan. Layanan ini 

dibuat sangat interaktif, karena di dalamnya peta dapat 

digeser sesuai keinginan pengguna, mengubah level  

zoom, serta mengubah tampilan jenis peta.  

Google Maps  mempunyai banyak fasilitas yang dapat 

dipergunakan misalnya pencarian lokasi dengan 

memasukkan kata kunci, kata kunci yang dimaksud 

seperti nama tempat, kota, atau jalan, fasilitas lainnya 

yaitu perhitungan rute perjalanan dari satu tempat ke 

tempat lainnya. (M. Syaiful Amri) 

 

2.4  Desa  

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (Undang-Undang nomor 6 tahun 

2014). 

2.4.1 Kewenangan Desa  

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di 

bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 

Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan adat istiadat Desa. 

Kewenangan Desa meliputi: 

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. 

b. Kewenangan lokal berskala Desa. 

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota. 

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

2.4.2  Hak Dan Kewajiban Desa Dan Masyarakat 

Desa 

Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa 

diatur dalam undang-undang, adapun hak dan kewajiban 

desa dan masyarakat desa sesuai dengan undang-undang 

nomor 6 tahun 2014 yaitu: 

a. Hak-hak Desa 

a) Mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat 

istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat 

Desa. 

b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa. 

c) Mendapatkan sumber pendapatan. 

b. Kewajiban Desa 

a) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, 

serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka 

kerukunan nasional dan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

Desa. 

c) Mengembangkan kehidupan demokrasi. 

d) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat 

Desa. 

e) Memberikan dan meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat Desa. 

c. Hak-hak Masyarakat Desa 

a) Meminta dan mendapatkan informasi dari 

Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 

b) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil. 

c) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat 

lisan atau tertulis secara bertanggung jawab 

tentang kegiatan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

d) Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: 

 Kepala Desa. 

 Perangkat Desa. 

 Anggota Badan Permusyawaratan Desa. 

 Anggota lembaga kemasyarakatan Desa. 

e) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan 

dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di 

Desa. 

d. Kewajiban Masyarakat Desa  

a) Membangun diri dan memelihara lingkungan 

Desa. 

b) Mendorong terciptanya kegiatan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa yang baik. 

c) Mendorong terciptanya situasi yang aman, 

nyaman, dan tenteram di Desa. 

d) memelihara dan mengembangkan nilai 

permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, 

dan kegotongroyongan di Desa. 

e) berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. 

III. METODE PENELITIAN  

3.1  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1) Studi literatur yaitu, dengan mempelajari literatur-

literatur yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian yang dilakukan baik dari 

buku maupun internet. Literatur digunakan sebagai 

acuan untuk mencari solusi apabila terjadi 

kejanggalan pada proses maupun hasil penelitian. 

2) Metode eksperimen yaitu, dengan melakukan 

penelitian langsung dilapangan untuk mengetahui 

proses-proses yang berlangsung dilapangan sehingga 

didapat rancangan untuk pembuatan Sistem 

Informasi Pendataan Kependudukan dan 

Administrasi Desa Wanasaba Lauk. 

Penelitian ini dilakukan dengan merancang dan 

membangun sebuah sistem informasi pendataan 

kependudukan dan administrasi Desa Wanasaba Lauk. 



Selanjutnya pada bab ini akan dibahas alat dan bahan 

yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, serta 

proses dan prosedur dalam melakukan penelitian. Pada 

prosedur penelitian akan dibahas mengenai tahap-tahap 

penelitian yang dilakukan. Berikut adalah tahap-tahap 

dalam penelitian yang digambarkan dalam bentuk 

diagram alir seperti pada gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam membangun 

Sistem Informasi adalah sebagai berikut: 

1. Sebuah Laptop Asus K45VD sebagai perangkat 

pembantu penelitian dalam pembuatan Sistem 

Informasi Pendataan Kependudukan dan 

Administrasi Desa. Spesifikasinya diuraikan pada 

tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Spesifikasi Notebook Asus K45VD 

Perangkat Keterangan 

Prosesor Intel Pentium CPU B980 2,4 GHz 

(2 CPUs) 

Memori 4 Giga Byte 

Harddisk 320 Giga Byte 

Kartu 

Ethernet 

Broadcom 802.11n Network 

Adapter 

Sistem 

Operasi 

Windows 10 Home 64 Bit. 

Software 

Pendukung 

WAMP Server 

 

2. Sebuah Smartphone Android yang berfungsi sebagai 

alat untuk pencarian koordinat GPS dari setiap 

rumah penduduk. 

 

3.3  Perangkat Lunak 

Penelitian ini membutuhkan beberapa perangkat lunak 

untuk menunjang proses pembuatan Sistem Informasi, 

adapun perangkat lunak yang dibutuhkan yaitu sebagai 

berikut: 

1) Perangkat lunak coding (Sublime Text 2) 

2) WAMP Server 

3) Google Maps API 

4) Lat Long (Latitude Longitude), aplikasi Android 

untuk mencari koordinat GPS. 

5) Framework Codeigniter 

6) Framework startbootstrap-sb-admin-2-1.0.7 

 

3.4  Sistem yang Sedang Berjalan 

Proses yang berjalan di kantor Desa Wanasaba Lauk 

untuk pendataan kependudukan dan sistem administrasi 

desa merupakan proses yang masih manual sehingga 

sangat jauh dari kata efisien untuk pengolahan datanya, 

dikarenakan semua data di simpan dalam satu buku, 

sehingga proses dalam pencarian data membutuhkan 

waktu yang cukup lama. Begitu pula dengan sistem 

administrasinya, setiap pembuatan surat menyurat 

dilakukan secara manual. 

 

3.5  Rancangan Sistem 

 Sistem informasi pendataan kependudukan dan 

administrasi desa dibangun menggunakan PHP dengan 

konsep Object Oriented Design (OOD). PHP dipilih 

sebagai bahasa pemrograman dalam penelitian ini 

dikarenakan, PHP lebih dinamis dibandingkan dengan 

bahasa pemrograman lain, sebab PHP merupakan bahasa 

pemrograman yang berbasis web, sehingga program dapat 

dijalankan secara online maupun offline. Program yang 

dibangun menggunakan PHP dapat dijalankan pada 

sistem operasi apapun seperti Windows, Linux, Mac OS, 

Android dan lain-lain, sehingga program PHP dapat 

berjalan pada perangkat mobile maupun Laptop/PC. 

3.5.1 Diagram Alir Pembuatan Program 

 Diagram alir akan menunjukkan mengenai 

langkah-langkah dalam pembuatan program seperti, 

analisis dan desain program yang terdiri dari kegiatan 

Analisis ER, analisis skenario, desain arsitektur, dan 

definisi atribut. Analisa E-R bertujuan untuk 

mengetahui atribut dan objek yang dibutuhkan dalam 

pembuatan program. Berdasarkan hasil analisa yang 

didapat dari analisa skenario program, arsitektur 

program dapat dirancang sesuai dengan analisa yang 

didapatkan. Program akan dibangun berdasarkan hasil 

analisis dan desain. Setelah semuanya selesai maka 

program akan di uji coba sesuai dengan prosedur yang 

ada di Kantor desa Wanasaba Lauk. Atribut-atribut dari 

program yang belum ada atau yang akan ditambahkan 

setelah melakukan uji coba program, dimasukkan dalam 

kategori pemeliharaan.  Diagram alir pembuatan 

program digambarkan seperti pada gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Program 

 

3.5.2 Data Flow Diagram (DFD) Sistem 
Data Flow Diagram berfungsi untuk 

menggambarkan aliran data pada sistem informasi 

supaya aliran datanya dapat dibaca dengan mudah. 

Data flow diagram (DFD) untuk sistem pendataan 

kependudukan digambarkan seperti pada gambar 3.3. 



 
Gambar 3.3 DFD untuk sistem pendataan 

kependudukan 

Sedangkan data flow diagram (DFD) untuk 

sistem administrasi desa digambarkan seperti pada 

gambar 3.4. 

 

  
Gambar 3.4 DFD untuk sistem administrasi desa 

3.5.3 Block Diagram 

Block Diagram berfungsi untuk mempermudah 

pembacaan alur program sehingga dengan adanya 

Block Diagram dalam pembuatan program dapat 

membantu untuk membaca diagram alir dari program 

itu sendiri. Block diagram dari sistem yang dibangun 

dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5 Blok Diagram Sistem Informasi 

Kependudukandan Administrasi Desa 

 

3.5.4 Use Case Diagram 

Use case diagram  menggambarkan interaksi 

antara  aktor dengan sistem. Sistem informasi yang 

akan dibangun memiliki 4 (empat) aktor yaitu pertama 

admin  yang  bertugas memasukkan data yang 

berhubungan dengan kependudukan dan administrasi 

desa, kedua penduduk yaitu semua orang yang berada 

pada suatu wilayah tersebut, ketiga bendahara desa 

yaitu koordinator bagian keuangan yang mengatur dan 

mengontrol dana yang masuk maupun keluar, dan 

yang keempat kepala desa yaitu pimpinan desa dan 

sebagai pelaksana pemerintahan di wilayah desa. Use 

Case diagram  disini  menggambarkan tentang 

fungsionalitas dan hubungan antara  empat aktor  

tersebut dengan sistem.  Empat aktor tersebut  

memiliki beberapa interaksi  dengan sistem 

diantaranya adalah mengelola  data  administrasi  

kependudukan termasuk didalamnya pengubahan, 

penambahan serta penghapusan data. Use Case 

diagram dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6 Use Case Diagram 

 

3.5.5 ERD (Entity Relationship) dan Cardinality 

Entity relationship diagram (E-RD) berfungsi 

untuk perancangan model dasar dari arsitektur data 

serta hubungan antar data tersebut. Sedangkan 

cardinality yaitu jumlah maksimum entitas yang dapat 

berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang 

lain. Membuat model dasar dari arsitektur data akan 

lebih memudahkan peneliti dalam pembuatan 

database dari program yang akan dibuat. Entity 

relationship diagram dari sistem yang dibangun dapat 

dilihat pada gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7 Entity Relationship Diagram 



 

Keterangan atribut yang diberi tanda PK pada 

setiap tabel menandakan atribut tersebut di gunakan 

sebagai Primery Key, sedangkan ateribut yang diberi 

tanda FK digunakan sebagai forign key. Aliran data 

mengalir sesuai dengan arah panah yang ada pada 

tiap-tiap tabel. 

Berikut bentuk tabel yang tidak berelasi 

seperti tabel User, tabel Alokasi APBD, tabel APBD,  

tabel lokasi dan tabel Program Kerja, adapun user 

dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu super admin, 

admin dan user. Tabel-tabel yang tidak berelasi dapat 

dilihat pada gambar 3.8. 

 
Gambar 3.8 Tabel yang tidak berelasi 

 

 User diberikan status sesuai dengan kebutuhan 

dan hak akses dari setiap user seperti, user dengan 

status super admin diberikan akses sepenuhnya 

terhadap sitem, seperti mengelola pengaturan sistem 

dan pengelolaan terhadap data admin atau user. User 

dengan status admin diberi akses sebatas pada proses 

administrasi dan proses pendataan penduduk, 

sedangkan untuk user dengan status user hanya dapat 

melaukukan pembuatan surat pengantar atau surat 

keterangan yang nantinya harus divalidasi oleh 

pegawai atau admin di kantor desa. 

 

3.5.6 Rancangan Interface 

Sistem Informasi Pendataan Kependudukan 

dan Administrasi Desa dibuat menggunakan PHP, 

sehingga aplikasi bisa berjalan di platform apapun 

baik Windows maupun Linux, adapun rancangan 

interface dari sistem yang akan dibuat sebagai berikut. 

Untuk rancangan halaman login digambarkan seperti 

pada gambar 3.9. 

 
Gambar 3.9 Halaman Login 

Halaman utama pada sistem menampilkan 

beberapa informasi seperti jumlah penduduk, jumlah 

kelahiran pertahun, jumlah kematian pertahun, jumlah 

penduduk yang datang pertahun dan pada halaman 

utama sistem juga menampilkan peta desa serta 

monografi desa. Monografi desa berisi data umum 

desa seperti nama desa, letak koordinat desa, nama 

kepala desa, batas wilayah dan sebagainya. Menu pada 

sistem ditampilkan sesuai dengan level dari pengguna, 

untuk pengguna dengan level super admin menu yang 

ditampilkan seperti pada gambar 3.10. 

 

 
Gambar 3.10 Halaman Utama Super Admin 

 

3.6 Pengujian Sistem  

Pada penelitian yang dilakukan, adapun aspek-

aspek yang menjadi bahan pengujian diantaranya 

sebagai berikut: 

a) Aspek User Experience (UX) 

Pengujian dilakukan pada semua halaman dan 

status user dengan menggunakan metode black 

box. 

b) Aspek tanggapan pengguna 

Pengujian dilakukan dengan pengisian kuisioner 

oleh 20 responden yang terdiri dari 4 orang dari 

pegawai pemerintah desa dan 16 orang dari 

masyarakat secara umum. 

 

IV. PEMBAHASAN 

 

4.1 Implementasi 

Bab ini berisi uraian mengenai implementasi 

dari perancangan sistem yang telah dibuat, terdiri dari 

implementasi database sistem dan implementasi 

interface sistem. 

4.1.1 Implementasi Database 

Database yang di bangun pada penelitian ini 

bernama desa yang terdiri dari 32 tabel, yaitu seperti 

pada gambar 4.1: 

 
Gambar 4.1 Implementasi database desa 

4.1.2 Implementasi Class Sistem 
Class dibangun berdasarkan struktur pada 

framework Code Igniter terdiri dari Models, View, 

Controller. Berikut merupakan implementasi class 

dalam pembuatan sistem pendataan kependudukan dan 

administrasi desa, diantaranya sebagai berikut: 

1. Implementasi class pada models. 

Sistem Informasi Pendataan Kependudukan dan 

Administrasi Desa yang dibangun memiliki 25 class 

models seperti pada gambar 4.2 berikut ini: 



 
Gambar 4.2  Implementasi class pada models. 

 

2. Implementasi class pada controller. 

Sistem Informasi Pendataan Kependudukan 

dan Administrasi Desa yang dibangun memiliki 

43 class controller seperti pada gambar 4.3 

berikut ini: 

 
Gambar 4.3 Implementasi class pada controller. 

3. Implementasi class pada view. 

Sistem Informasi Pendataan Kependudukan 

dan Administrasi Desa yang dibangun memiliki 

file view yang terdiri dari 209 file php dan dibagi 

kedalam beberapa folder untuk memudahkan 

dalam melakukan pengkodingan, seperti pada 

gambar 4.4 berikut ini: 

 
Gambar 4.4 Implementasi class pada view 

 

4.1.3 Implementasi Interface 

Pembuatan interface dari Sistem Informasi 

Pendataan Kependudukan Dan Administrasi Desa ini, 

dibangun dengan menggunakan template bootstrap dan 

memanfaatkan berbagai fitur dalam bootstrap. Agar 

dapat lebih mengenal sistem ini, berikut penjelasan 

fitur-fitur yang dimiliki sistem dan alur dari sistem 

pendataan kependudukan dan administrasi desa. 

Fitur-fitur dalam sistem pendataan kependudukan dan 

administrasi desa:  

1. Form Login 

Sistem ini menyediakan halaman untuk 

login. Form login memungkinkan sistem tidak 

dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang, 

dan hak aksespun dibatasi oleh level pengguna. 

Adapun level pengguna dalam sistem ini dibagi 

menjadi tiga yaitu super admin, admin dan user.  

2. Format pengisian data dan notifikasi kesalahan 

Format pengisian pada setiap form 

berfungsi untuk membantu user, sehingga user 

terhindar dari kesalahan format pengisian data 

hasil pendataan penduduk. Apabila terjadi 

kesalahan format atau terdapat data yang tidak 

terisi maka akan ada notifikasi kesalahan dari 

sistem sehingga membantu user dalam 

memperbaiki kesalahan yang dilakukan, seperti 

pada gambar 4.5. 

 

 
Gambar 4.5 Format pengisian data dan notifikasi 

kesalahan 

3. Verfikasi Kematian 

Verifikasi data kematian berfungsi untuk 

menghindari penyalah gunaan data, pada sistem 

ditambahkan fitur verifikasi data kematian, dimana 

data pemohon akan di ferivikasi terlebih dahulu oleh 

sistem, sehingga data penduduk yang sudah 

meninggal dunia tidak dapat di gunakan untuk 

melakukan permohonan surat keterangan dan 

sebagainya. Halam verifikasi kematian dapat dilihat 

pada gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6 Verifikasi data kematian 

4. Peta desa 

Peta desa yang terdapat pada Sistem 

Informasi ini dibangun menggunakan google API, 

sehingga pembangunan desa dapat dipantau 



setiap tahunnya, dan dapat mempermudah dalam 

pencarian rumah penduduk. 

5. Management data pengguna, data map, pejabat 

desa, pejabat dusun, dan biaya administrasi. 

6. Managment data penduduk dan penduduk datang 

7. Managment data kelahiran, kematian dan  

kedatangan.  

8. Pembuatan surat keterangan dan surat pengantar 

9. Managment dana APBD, alokasi dana dan 

program kerja 

10. Publikasi  

Sistem ini menyediakan fitur publikasi yang 

berfungsi untuk mempublikasikan kegiatan atau 

program kerja desa dan mempublikasikan dana 

APBD serta alokasinya untuk membantu dalam 

transparansi pemerintahan desa. 

11. Pembuatan laporan 

Sistem ini menyediakan fitur 

pembuatan laporan bulanan, adapun laporan 

yang dihasilkan diantaranya: 

a. Laporan kelahiran 

b. Laporan kematian 

c. Laporan kedatangan 

d. Laporan pindah 

e. Laporan pembayaran administrasi 

4.2  Pengujian Sitem  

Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini berdasarkan 

dua aspek yaitu, aspek Aspek User Experience (UX) dan 

aspek tanggapan pengguna yang didapatkan dari 

kuisioner, adapun hasil dari masing-masing pengujian 

sebagai berikut. 

4.2.1 Aspek User Experience (UX)  

Pengujian dengan menggunakan aspek User 

Experience (UX) dilakukan pada semua halaman dan 

level pengguna pada sistem menggunakan metode 

black box. Adapun hasil dari pengujian yang 

dilakukan yaitu semua halaman berjalan dengan baik 

dan belum ditemukan kesalahan error/bug. 

4.2.2 Aspek Tanggapan Pengguna 

Pengujian dilakukan dengan mencari 

beberapa responden untuk mencoba menjalankan 

sistem, lalu memberikan pernyataan berupa kuisioner. 

Tujuan dari pengujian ini adalah mengetahui 

bagaimana kualitas sistem dilihat dari sisi pengguna. 

Metode yang digunakan dalam pengujian kuisioner ini 

adalah metode kuantitatif, yaitu hasil pengujian 

didefinisikan dalam suatu nilai angka. 

Pengujian ini dilakukan oleh 20 responden 

yang terdiri dari 4 orang pegawai pemerintah desa dan 

16 orang dari masyarakat desa Wanasaba Lauk yang 

diambil secara acak. Hasil dari jawaban responden 

nantinya akan dihitung dan ditarik kesimpulan 

mengenai hasil pengujian sistem.  

Sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada 

kuisoner, responden diminta untuk menjawab dengan 

nilai-nilai tertentu, diantaranya: 

1. 1 = Sangat tidak setuju. 

2. 2 = Tidak setuju. 

3. 3 = Setuju. 

4. 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: 

 

 

(4-1) 

Keterangan: 

1. J : total nilai jawaban yang diberikan 

pengguna pada setiap nomor. 

2. N  : jumlah pengguna. 

Menggunakan rumus perhitungan diatas, 

perhitungan untuk hasil jawaban  pada setiap pertanyaan 

pada kuisioner adalah sebagai berikut: 

Berdasaran hasil perhitungan diatas, maka dapat 

dihitung jumlah dan persentase dari jawaban semua 

responden terhadap semua pernyataan pada kuisioner. 

Tabel 4.1 Jawaban semua responden terhadap semua 

pernyataan pada kuisioner. 

Jawaban Keterangan Jumlah 

jawaban 

Persentase 

1 Sangat tidak 

setuju 

0 0 % 

2 Tidak setuju 0 0 % 

3 Setuju 85 60.71 % 

4 Sangat setuju 55 39.29 % 

Berdasarkan hasil pengujian responden terhadap 

sistem pada tabel 4.18, didapatkan persentase jawaban 

dari semua responden terhadap semua pernyataan pada 

kuisioner yaitu, jawaban setuju sebanyak 61.71% dan 

jawaban sangat setuju sebanyak 39.29%. Berdasarkan 

hasil dari perhitungan di atas maka dapat diartikan bahwa, 

sistem yang dibangun dapat membantu pemerintah desa 

dalam proses pendataan kependudukan dan proses 

administrasi desa, dengan demikian dapat mempermudah 

masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai data 

penduduk serta mempermudah masyarakat dalam 

memperoleh surat pengantar maupun surat keterangan 

secara umum. Fitur publikasi dapat membatu pemerintah 

desa dalam transparansi anggaran dan mempublikasikan 

program kerja dari pemerintah desa. 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian dan analisa yang telah 

dilakukan pada penelitian ini, dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem Informasi Pendataan Kependudukan dan 

Administrasi desa yang dibangun menggunakan 

framework Codeigniter berjalan dengan baik. Sistem 

dapat mencetak surat keterangan dan surat 

pengantar, menampilkan map atau peta desa, serta 

menampilkan publikasi anggaran dan program kerja 

desa. 

2. Sistem Informasi  Pendataan Kependudukan dan 

Administrasi desa  yang dibangun menggunakan 

framework Codeigniter memiliki 25 class Model, 43 

class Controller, dan view terdiri dari 209 file PHP. 

File View dibuat dalam folder-folder untuk 

mempermudah dalam pengkodingan. 

3. Hasil pengujian sistem menggunakan metode black 

box yaitu, semua halaman pada sistem berjalan 

dengan baik dan belum ditemukan pesan kesalahan 

(bug/error). 

Persentase = J / N * 100  = J / N * 100 



4. Pengujian sistem menggunakan metode user 

experience dilakukan dengan pengisian kuisioner 

oleh 20 responden yang terdiri dari 4 orang pegawai 

pemerintah desa dan 16 orang dari masyarakat yang 

diambil secara acak. Berikut adalah hasil dari 

pengujian menggunakan metode user experience: 

a. Sistem Informasi Pendataan Kependudukan dan 

Administrasi Desa yang dibangun dapat 

membatu pegawai dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Sesuai dengan tanggapan 

responden dari pegawai pemerintah desa yaitu 

setuju terhadap penggunaan sistem sebanyak 

75% dan sangat setuju terhadap penggunaan 

sistem sebanyak 25%, tanggapan responden dari 

masyarakat yaitu setuju terhadap penggunaan 

sistem sebanyak 31.25% dan sangat setuju 

terhadap penggunaan sistem sebanyak 68.75%. 

b. Halaman publikasi untuk masyarakat yang 

terdapat pada sistem dapat membantu pihak 

pemerintah desa dalam melakukan transparansi 

anggaran, dan membantu dalam 

mempublikasikan setiap program kerja 

pemerintah desa. Sesuai dengan tanggapan 

responden dari pegawai pemerintah desa yaitu 

setuju terhadap penggunaan sistem sebanyak 

100%, tanggapan responden dari masyarakat 

yaitu setuju terhadap penggunaan sistem 

sebanyak 75% dan sangat setuju terhadap 

penggunaan sistem sebanyak 25%. 

c. Peta desa yang terdapat pada sistem dapat 

membantu pemerintah maupun masyarakat 

dalam memantau pembangunan desa dan 

membantu dalam pencarian lokasi rumah 

penduduk. Sesuai dengan tanggapan responden 

dari pegawai pemerintah desa yaitu setuju 

terhadap penggunaan sistem sebanyak 75% dan 

sangat setuju terhadap penggunaan sistem 

sebanyak 25%, tanggapan responden dari 

masyarakat yaitu setuju terhadap penggunaan 

sistem sebanyak 75% dan sangat setuju terhadap 

penggunaan sistem sebanyak 25%. 

d. Berdasarkan jawaban dari semua responden 

terhadap semua pernyataan pada kuisoner, 

didapatkan persentase kepuasan responden 

terhadap sistem yaitu, setuju terhadap 

penggunaan sistem sebanyak 60.71% dan sangat 

setuju terhadap penggunaan sistem sebanyak 

39.29%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh pada 

saat pembangunan sistem, berikut adalah beberapa saran 

yang perlu diperhatikan untuk pengembangan sistem 

selanjutnya: 

1. Agar sistem komputerisasi ini dapat berjalan dengan 

baik maka diperlukan sumber daya manusia yang 

dapat menjalankan sistem dengan baik.  

2. Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu 

diadakannya pendataan penduduk secara 

menyeluruh oleh petugas pemerintah desa. 

3. Perlu dilakukan pembaharuan data pada sistem 

secara rutin agar data yang tersimpan dalam sistem 

merupakan data yang akurat. 

4. Sebaiknya  data  di-backup  secara otomatis untuk 

menghindari apabila kehilangan data atau komputer 

terkena virus. 
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