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ABSTRAK 

 
Pengembangan sistem ini dilatarbelakangi oleh hasil wawancara dan pengamatan langsung di 

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Dari hasil wawancara dan pengamatan diketahui bahwa proses 

register (pencatatan data penduduk) yang melakukan pelayanan administrasi pada seksi pelayanan dan 

informasi kecamatan masih konvensional menggunakan buku register, akibatnya kesulitan dalam 

pengolahan data register penduduk serta pelaporan data register. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, maka perlu adanya sistem yang dikembangkan pada proses register di seksi pelayanan umum 

kecamatan, guna meningkatkan kualitas pelayanan yang baik. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah merancang sistem informasi administrasi 

pelayanan umum pada kecamatan? (2) apakah pengembangan sistem informasi register ini mampu 

meningkatkan pelayanan kependudukan secara optimal?. 

Penelitian ini merubah proses register yang mulanya dilakukan dengan mencatat pada buku 

register (manual) menjadi proses register yang terkomputerisasi, dengan menggunakan pengembangan 

sistem yang berupa aplikasi register. Dengan menggunakan pendekatan metodologi pengembangan 

perangkat lunak waterfall. Pemodelan menggunakan Unified Modelling Language (UML). Dan 

penerapan menggunakan bahasa pemrograman berbasis dekstop yaitu Delphi2010, serta database 

MySQL. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pengembangan sistem informasi yang dibuat mencakup 

pengolahan data penduduk dan layanan administrasi hingga pelaporan sudah sesuai dan dapat diterapkan 

pada sistem register di seksi pelayann dan informasi kecamatan secara digital. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan agar mampu memberikan solusi 

dalam meningkatkan pengolahan data register kependudukan pada seksi pelayanan dan informasi 

kecamatan, dan juga diharapkan dapat mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik. 

 

 

KATA KUNCI: Sistem Informasi, Register Kependudukan, Waterfall, MySQL, Delphi. 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Kecamatan adalah suatu instansi 

pemerintahan yang fungsi utamanya yaitu 

mengkoordinasi dalam hal pemberdayaan 

masyarakat, ketenteraman & ketertiban 

umum, penegakan peraturan perundangan, 

pemeliharaan prasarana & fasilitas umum, 

kegiatan pemerintahan, membina 

pemerintahan desa atau kelurahan, 

pelayanan masyarakat yang belum 

dilaksananakan desa atau kelurahan. 

Terkait jumlah serta keragaman kebutuhan 

masyarakat yang berbeda menuntuk kinerja 

aparatur pemerintah agar bisa bekerja 

sesuai dengan kebutuhan sistem informasi 

di Kecamatan. 
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Register merupakan pencatatan 

mengenai biodata penduduk, pelaporan 

peristiwa kependudukan, dan pendataan 

penduduk. Terdapat beberapa pelayanan 

yang perlu diregister pada kepengurusan 

pelayanan administrasi, seperti surat 

keterangan kartu tanda penduduk, kartu 

keluarga, surat keterangan pindah 

kependudukan, surat kelahiran, jaminan 

kesehatan daerah dan surat pengantar yaitu 

surat keterangan catatan kepolisian. 

Secara fisik media penyimpanan 

berkas penduduk memerlukan tempat yang 

luas dan besar, akibatnya arsip yang 

tersimpan akan menumpuk dan sulit dalam 

proses pencarian data penduduk. Pada 

proses pembuatan laporan akhir tentang 

jumlah data penduduk yang telah diregister 

selama satu bulan dan satu tahun pelaporan 

membutuhkan proses yang lama, 

dikarenakan pencarian data dan 

pencocokan data secara manual pada 

tumpukan berkas yang secara fisik 

berbentuk hardcopy. Sehingga kebutuhan 

informasi akan menjadi terhambat. 

Berdasarkan uraian tersebut, solusi 

yang ditawarkan yaitu pengembangan 

sistem informasi administrasi pelayanan 

umum kecamatan. Dengan adanya sistem 

informasi diharapkan dapat meningkatkan 

pengolahan data register kependudukan 

sehingga mewujudkan tata pemerintahan 

yang baik. 

 

II. METODE 

Metode pengembangan yang dikaji 

dalam dalam penelitian ini, yaitu metode 

waterfall. Berikut adalah tahapan-tahapan 

dalam metode waterfall menurut 

(Pressman, 2012). 

a. Analisis Kebutuhan 

Langkah yang dilakukan pada tahap ini 

adalah melakukan sebuah penelitian, studi 

literatur, observasi, dan wawancara untuk 

mengetahui kebutuhan apa yang digunakan 

untuk membangun sebuah sistem informasi 

pelayanan (Pressman, 2012). 

b. Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perangkat 

permodelan dengan menggunakan ide-ide 

dan perancangan sistem informasi 

administrasi pelayanan umum kecamatan. 

Ide-ide tersebut selanjutnya diubah menjadi 

desain yang ditargetkan akan memenuhi 

tujuan dari pengembangan sistem tersebut 

(Pressman, 2012). 

c. Penulisan Kode Program 

Pada tahap ini melakukan penulisan 

kode program yang menjadi penerjemahan 

desain sistem informasi administrasi 

pelayanan umum kecamatan dalam bahasa 

yang bisa dikenali oleh komputer 

(Pressman, 2012). 

d. Pengujian Program 

Tahap ini dimana sistem informasi 

administrasi pelayanan umum kecamatan 

diuji kemampuan dan keefektifan sehingga 
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didapatkan kekurangan dan kelemahan 

(Pressman, 2012). 

e. Penerapan Sistem dan Pemeliharaan 

Sistem 

Pada tahap ini sistem informasi 

administrasi pelayanan umum kecamatan 

sudah diepresentasikan di seksi pelayanan 

dan informasi kecamatan, pasti akan 

mengalami pengembangan sistem, karena 

harus menyesuaikan dengan perkembangan 

fungsional (Pressman, 2012). 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

3.1 Tinjauan Lokasi 

Penelitian dilaksanakan di Seksi 

Pelayanan dan Informasi Kecamatan 

Mojoroto yang beralamatkan di Jln. KDP 

Slamet No.29 Kota Kediri. 

      Kecamatan Mojoroto Kota Kediri 

merupakan instansi pemerintahan yang ada 

disebelah Barat Kota Kediri. Letak 

geografisnya adalah disebelah barat aliran 

Sungai Brantas dan di lereng Gunung 

Klotok dan Maskumambang. Dengan luas 

wilayah 24.601 km² dan memiliki jumlah 

penduduk ± 99.533, dengan batas-batasnya 

yaitu sebelah utara adalah Kecamatan 

Banyakan Kabupaten Kediri sebelah timur 

Kecamatan Kota, sebelah selatan 

Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dan 

sebelah barat adalah Gunung Wilis. 

3.2 Analisa Proses Bisnis yang 

Dikembangkan 

 
Gambar 3.1 Proses Bisnis yang 

dikembangkan 

Dari gambar 3.1 dapat dideskripsikan, 

BPMN pada gambar 3.1 adalah hasil proses 

bisnis yang telah dikembangkan pada 

proses register pada seksi pelayanan dan 

informasi kecamatan. 

Penduduk yang ingin mengurus 

permohonan pelayanan administrasi harus 

datang terlebih dahulu ke kecamatan 

dengan membawa surat keterangan dan 

persyaratan dari kelurahan yang sudah 

disetujui oleh pihak kelurahan terkait. Lalu, 

penduduk memberikan surat keterangan 

dan persyaratan kepada petugas pada seksi 

pelayanan dan informasi kecamatan untuk 

dicek apakah pesyaratan sudah lengkap atau 

belum lengkap. Jika persyaratan belum 

lengkap, penduduk harus melengkapi 

terkebih dahulu. Jika sudah lengkap, 

petugas meregister data penduduk dan 

memintakan tanda tangan ke Camat. Jika 

Camat sudah menyetujui, petugas 

memberikan surat keterangan ke penduduk 

dan penduduk dapat melanjutkan 

kepengurusan. 
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3.3 Pemodelan Data dan Proses 

a. Use Case Proses Register 

 

Gambar 3.2 Use Case Proses Register 

3.4 Activity Diagram Sistem 

a. Activity Diagram Surat Permohonan 

Administrasi 

 

 
Gambar 3.3 Activity Diagram Sistem 

3.5 Sequence Diagram Register 

 
Gambar 3.4 Sequence Diagram Register 

3.6 Class Diagram Sistem 

 
Gambar 3.5 Class Diagram Sistem 

3.7 Desain Database 

Tabel 3.1 Tabel Database Penduduk 
Atribut Jenis Panjang ket 

nik int 16 Primary 

Key 

nm_penduduk varchar 30  

tmp_lahir varchar 20  

tgl_lagir date 5  

bln_lahir date 5  

thn_lahir date 5  

jenkel varchar 10  

gol_darah varchar 4  

alamat varchar 30  

RT int 5  

RW int 5  

kelurahan varchar 20  

kecamatan varchar 20  

kabupaten varchar 20  

provinsi varchar 15  

agama varchar 10  

st_perkawinan varchar 15  

pekerjaan varchar 20  

st_penduduk varchar 5  
IV.  
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Tabel 3.2 Tabel Database Layanan 

Atribut Jenis Panjang Keterangan 

id_layanan int 20 primary key 
nik int 16 foreign key

tgl_masuk date 10  
 

Tabel 3.3 Tabel Database Det_layanan 
Atribut Jenis Panjan

g 

Keteranga

n 

id_layanan int 20 foreign key 
id_adm int 20 foreign key

id_persyaratan int 20 foreign key 

ket varchar 20  
 

Tabel 3.4 Tabel Database Administrasi 
Atribut Jenis Panjang Keterangan 

id_adm int 20 primary key 
adm varchar 20 

 

Tabel 3.5 Tabel Database Persyaratan 
Atribut Jenis Panja

ng 

Keterangan 

id_persyaratan int 20 Primary 

key 
persyaratan varchar 20 

ket varchar 20  
 

 

3.8 Implementasi dan Pengujian 

a. Arsitektur Sistem 

 

Gambar 3.6 Aristektur Sistem 

Arsitektur sistem yang digunakan 

secara fisik terdiri dari 2 perangkat 

komputer PC yaitu komputer PC untuk 

server dan komputer PC untuk client. 

Masing-masing memiliki hak akses sendiri, 

yaitu server memiliki hak akses dapat 

mengetahui record data yang telah 

diinputkan oleh user dan didalam komputer 

server terdapat perangkat lunak MySQL, 

sementara komputer client hanya 

mengoperasikan sistem register berbasis 

dekstop dengan format exe dan client juga 

dapat mengelola hasil dari pengembangan 

sistem meliputi (input, edit, delete, print). 

 

3.7 Relasi Database 

 

Gambar 3.7 Relasi Tabel Basis Data 

Adapun relasi tabel basis data 

mempunyai 5 tabel yaitu tabel penduduk, 

tabel layanan, tabel det_layanan, tabel 

administrasi, tabel persyaratan, yang 

masing-masing mempunyai field sebagai 

primary key yang digunakan untuk relation 

antar tabel dan dapat diketahui entitasnya. 

 

3.9 User Interface 

Berikut merupakan tampilan program, yaitu 

sebagai berikut. 

a. Tampilan Menu Sistem 

 

Gambar 3.8 Tampilan Menu 
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b. Tampilan Input Data Master Penduduk 

 
Gambar 3.9 Form Input Data Master 

Penduduk 
 

c. Tampilan Data Master Administrasi 

 
Gambar 3.10 Form Data Master 

Administrasi 
 

d. Tampilan Data Master Persyaratan 

 
Gambar 3.11 Form Data Master 

Persyaratan 
 

e. Tampilan Input Data Register 

 
Gambar 3.12 Form Input Data Register 

 

f. Tampilan Output Data Register 

 
Gambar 3.13 Form Output Data Register 

 

g. Tampilan Laporan 

 
Gambar 3.14 Form Laporan 

 

IV. PENUTUP 

1. Simpulan 

Dari hasil pengembangan sistem ini dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Sistem Informasi Administrasi 

Pelayanan Umum Kecamatan 

mengintegrasikan seluruh data 

penduduk agar dapat digunakan secara 

maksimal. 

b. Penelitian ini menghasilkan rancangan 

sistem yang dapat membantu dalam 

melakukan pelayanan administrasi, 

pengolahan data penduduk, dan 

pembuatan laporan data register. 

c. Penyajian laporan data register 

dilakukan secara digital, sehingga 

informasi yang didapat menjadi lebih 
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tepat dan cepat, serta sesuai dengan 

kebutuhan instansi. 

 

2. Saran 

Untuk meningkatkan keberhasilan sistem 

informasi pelayanan kependudukan, maka 

berikut ini adalah saran - saran agar sistem 

dapat digunakan dalam pengembangannya 

adalah: 

a. Pengguna sistem pada bagian seksi 

pelayanan umum minimal ada satu 

orang atau lebih yang paham dan dapat 

mengoperasikan komputer sehingga 

pelaksanan sistem yang telah 

terkomputerisasi ini akan dapat 

berjalan sesuai dangan sistem yang 

dikembangkan. 

b. Integrasi data dengan bidang yang 

berhubungan dengan pelayanan 

administrasi atau instansi terkait. 
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