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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan desa saat ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi 

informasi, mulai dari yang paling sederhana seperti penggunaan telepon seluler 

sampai pada telepon pintar atau (smartphone) hingga pemanfaatan internet 

dengan berbagai fitur yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari tidak hanya di perkotaan tetapi sampai di 

pedesaan. 

Teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak manfaat bagi 

kehidupan manusia salah satunya adalah mempermudah hal-hal seperti sistem 

informasi dan pelayanan desa bisa dilakukan dengan bantuan teknologi informasi 

sehingga informasi yang disampaikan bisa diakses dengan mudah dan baik oleh 

masyarakat desa. 

Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur desa terkait teknologi 

informasi pemahaman tentang sistem informasi desa yang bisa disebarluaskan 

dalam bentuk jaringan juga kurang, hal ini yang berpengaruh dalam pelayanan 

terhadap masyarakat yang tidak maksimal. Aparatur pemerintah desa yang 

menjadi pelayan masyarakat harus bisa menguasai teknologi informasi sehingga 

pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal. Salah satunya daerah yang 

ingin meningkatkan kinerja di kantor desanya ialah Desa Cakkeawo Kecamatan 

Suli Kabupaten Luwu. Dimana, dari hasil pengamatan yang ditemukan bahwa di 

Kantor Desa Cakkeawo belum memiliki file digital, yaitu berupa sistem 

informasi desa yang disebarkan serta menampilkan dalam jaringan internet. 

Kantor desa atau lembaga pemerintah adalah tempat untuk melakukan 

suatu kegiatan pelayanan masyakat atau administrasi desa oleh pemerintah desa. 

Kegiatan administrasi yang diproses antara lain ialah pembuatan surat keterangan 

tidak mampu, kartu tanda penduduk, kepengurusan kartu keluarga. Tidak hanya 

itu, pemerintah desa pun memproses surat pindah domisili. Karena kurangnya 

pengetahuan dan pemanfaatan pemerintah desa terhadap teknologi informasi hal 

ini yang membuat pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal. Hal tersebut 
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dibuktikan dengan adanya pelayanan dan penyampaian informasi kepada 

masyarakat mengenai desa masyarakat yang tidak cukup optimal. Berdasarkan 

dari permasalahan tersebut, maka penulis berinisiatif untuk mengembangkan 

suatu sistem informasi desa berbasis web. Alasan utama mengapa penulis 

berinisiatif dalam mengembangkan sistem informasi ini, karena Desa Cakkeawo 

memiliki anggaran khusus untuk pembuatan website desa. Namun aparatur dan 

masyarakat Desa Cakkeawo cukup minim dalam pengetahuan tentang dunia IT 

jadi salah satu penyebab tidak adanya website desa maka dari itu penulis ingin 

membangun atau mengembangkan sebuah aplikasi sistem informasi berbasis web 

agar anggaran khusus untuk website desa bisa digunakan dengan semestinya. 

Dan juga Sistem informasi Desa Cakkeawo berbasis web merupakan tergolong 

aplikasi baru karena sebelumnya belum pernah dibuat aplikasi sistem informasi 

berbasis web di desa ini, sistem informasi ini dibuat dengan tujuan untuk 

membantu masyarakat desa dalam mengakses informasi yang dibutuhkan secara 

cepat dan akurat serta dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat 

memaksimalkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat oleh 

pemerintah Desa Cakkeawo. Selain itu, di dalam sistem informasi ini nantinya 

memuat berbagai macam data-data yang dapat memberikan kemudahan bagi 

pemerintah Desa Cakkeawo dan masyarakatnya, contoh dalam aplikasi sistem 

informasi ini menyimpan data penduduk berserta informasi lainnya sehingga 

kantor desa dapat dengan mudah memilah data penduduk secara akurat dalam 

menargetkan suatu program pemerintah dan juga dapat memudahkan masyarakat 

dalam mendapatkan informasi mengenai desa walaupun berada di luar daerah.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang sebuah aplikasi sistem informasi berbasis web yang 

tepat dan baik dalam meningkatkan fungsional pada Kantor desa 

Cakkeawo Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. 

2. Bagaimana menerapkan aplikasi sistem informasi berbasis web pada 

Kantor desa Cakkeawo Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem 

informasi desa berbasis web. Dimana sistem ini nantinya diharapkan dapat 

membantu masyarakat desa dalam mengakses informasi yang dibutuhkan secara 

cepat dan akurat serta dengan adanya sistem informasi ini juga diharapkan dapat 

memaksimalkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat oleh 

pemerintah Desa Cakkeawo khususnya bagi para aparatur desa dalam melakukan 

pelayanan masyarakat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian adalah: 

1. Penulis 

Adapun manfaat yang didapatkan penulis dari penelitian ini yakni penulis 

dapat menerapkan secara langsung ilmu pengetahuan yang telah didapatkan 

selama di bangku perkuliahan serta menambah pegetahuan dan pengalaman baru 

selama penelitian berlangsung. 

2. Pembaca 

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh oleh pembaca yaitu mendapatkan 

pengetahuan tambahan serta sebagai bahan referensi penelitian dengan topik 

yang sama dengan penelitian ini.  

3. Universitas Cokroaminoto Palopo 

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh bagi Universitas Cokroaminoto 

Palopo adalah menjadi referensi yang berguna bagi civitas akademik khususnya 

pada Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo serta 

meningkatkan cita kampus dalam penerapan teknologi yang semakin modern. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

 Kajian teori merupakan sekumpulan materi-materi yang diambil dari buku, 

internet dan media cetak lainnya  yang digunakan untuk merancang suatu 

aplikasi yang akan dibangun. 

 

1. Rancang Bangun 

Rancang bangun merupakan istilah  yang umum untuk mendesain suatu 

objek dari awal sampai akhir pembuatan (Fajriyah dkk, 2017). Rancang bangun 

biasa juga disebut dengan kata “rancang” yang merupakan kata sifat dari 

“perancangan” yang merupakan serangkaian-serangkaian prosedur untuk 

memberikan hasil analisis dari suatu sistem yang dimasukkan ke dalam bahasa 

pemrograman agar mendeskripsikan bagaimana komponen-komponen pada 

sistem yang diimplementasikan. Perancangan merupakan suatu aktivitas yang 

bertujuan untuk membuat sistem baru untuk menyelesaikan masalah-masalah 

yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik (Ladjamudin, 

2005). 

 

2. Sistem Informasi 

Sistem merupakan serangkaian jaringan kerja yang saling terhubung, dan 

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu 

(Novi N, 2013). Informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah atau 

diinterprestasikan dalam pengambilan keputusan. Informasi juga merupakan 

peran penting bagi pihak tertentu untuk menentukan kebijakan dalam 

mengambil keputusan, sumber data yang berupa laporan dari proses olah data 

(Maulana & Leni, 2016). Sistem informasi adalah satuan komponen yang saling 

terhubung untuk mengumpulkan kembali, memproses, menyimpan dan 

menyalurkan informasi agar mendukung pengambilan keputusan yang terkendali. 

Informasi adalah suatu data yang telah dibentuk dalam suatu format yang 

berguna bagi manusia. Data adalah suatu sekumpulan kenyataan yang 

mewakilkan kejadian pada organisasi atau bentuk lingkungan sebelum diolah ke 
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dalam suatu format untuk digunakan. Input digunakan untuk mengumpulkan 

sebuah data mentah dari lingkungan luar. Sedangkan output untuk mangalihkan 

suatu informasi yang telah diproses kepada penggunanya atau kepada aktivitas 

yang membutuhkannya (Laudon, dalam Riko, R. P. 2017). 

 

3. Konsep Website 

WWW adalah singkatan dari World Wide Web atau lebih dikenal sebagai 

website merupakan layanan yang dapat digunakan oleh user atau pengguna pada 

internet. Website yang awalnya merupakan ruang informasi pada internet, dengan 

teknologi antar muka atau teknologi hypertext pemakai akan dituntun dalam 

menemukan informasi dengan menelusuri link yang tersedia pada dokumen web 

yang akan ditampilkan pada web browser. Website berkaitan dengan internet, 

karena pada hakekatnya sebagai penyediaan informasi yang menampilkan antar 

muka (interface) yang dibutuhkan oleh pengguna internet, dari masalah 

informasi sampai komunikasi. Website juga mempermudah dalam penggunaan 

komputer untuk berinteraksi dengan pengguna internet lainnya dalam mencari 

informasi. Website banyak digunakan oleh perusahaan sebagai bagian dari 

perancanaan teknologi informasi, hal ini tidak lepas dari kelebihan internet yang 

memiliki akses informasi yang lebih mudah, juga lebih mudah dalam 

menyalurkan data atau informasi dan bebas platform. Yang dimaksud dengan 

bebas platform adalah menampilkan informasi pada web browser dengan sistem 

operasi, dikarenakan adanya standar dokumen berbagai tipe data yang disajikan. 

Web browser dan server berinterakasi satu sama lain dengan peraturan yang telah 

dibuat khusus untuk ini, yaitu HTTP (Hypertext Transfer Protocol) yang 

bertugas untuk menangani “request” atau permintaan dari browser dalam 

mengambil dokumen-dokumen pada website (Sidik dkk, 2011). 

 

4. Browser 

Browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menelusuri internet 

dalam lingkungan komputer. Menelusuri juga termasuk melintasi, mengambil, 

dan menyajikan informasi pada internet atau website. Data dari internet juga bisa 

merupakan halaman website, picture (gambar), video, dan bagian lain dari 

informasi yang tersedia pada website di internet. Browser berfungsi untuk 
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memperlihatkan data terhadap user (pengguna) internet. Browser merupakan alat 

yang digunakan untuk melihat atau membaca. (Ade dkk, 2015) 

 

5. Basis Data 

Basis data atau database adalah bagian dari perangkat lunak yang 

sistemnya telah terkomputerisasi bertujuan untuk menjaga data yang telah 

diproses untuk membuat sebuah informasi yang tersedia saat dibutuhkan. Basis 

data adalah juga dapat disimpulkan sebagai media untuk penyimpanan data agar 

dapat diakses dengan mudah dan cepat (Rosa dan Shalahuddin, 2015). Basis data 

adalah sebuah media utama yang harus dibuat dalam membangun sebuah basis 

data agar nantinya dapat diletakkan beberapa tabel dengan file-nya (Saputro, H. 

2012). 

 

6. Web Server 

Web Server adalah software atau perangkat lunak server berfungsi sebagai 

penerimaan “request” atau permintaan yang merupakan halaman website dari 

klien dan mengirimkan kembali tanggapan dari hasil yang telah diminta dalam 

bentuk halaman website (Wahana, K. 2012). Web Server merupakan perangkat 

lunak yang menjadi tulang belakang dari website yang pertama kali diciptakan 

pada tahun 1980. Web server menunggu permintaan dari klien yang 

menggunakan browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, dan program browser lainnya. Jika ada “request” atau permintaan dari 

browser, maka web server akan memproses permintaan kemudian diberikan 

kembali hasil prosesnya yang berupa informasi yang diinginkan kembali ke 

browser (Nurmiati, E. 2012). Dapat disimpulkan bahwa web server merupakan 

suatu perangkat lunak  yang berfungsi untuk penerimaan permintaan yang berupa 

halaman web dari klien dan mengirimkan kembali tanggapan dari hasil yang 

diminta dalam berbentuk halaman website. 

 

7. HTML 

HTML merupakan kepanjangan dari Hypertext Markup Language. HTML 

adalah kode program dasar dari representasi tampilan dalam sebuah halaman 

website. Dimana dalam sekumpulan data yang telah tersimpan dalam tanda-tanda 
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tersebut digunakan untuk melakukan format pada data yang dimaksud.  Dalam 

pengembangan kode HTML telah menjadi teknologi baru pada dunia 

pemrograman web. Secara umum kebanyakan masih menggunakan HTML 

sebagai teknologi utama. Karena sampai sekarang HTML masih berperan 

penting sebagai dasar dari bahasa web seperti PHP, ASP, JSP dan lainnya 

(Frederick dan Bernard, 2005). Hypertext Markup Language atau HTML adalah 

bahasa markup tidak termasuk bahasa pemrograman. HTML digunakan sebagai 

“markup” atau penanda pada suatu dokumen teks. Terdapat dua simbol markup 

yang biasa disebut dengan tanda (tag) yang digunakan  HTML untuk memberi 

tanda (<) yang berarti lebih kecil dan tanda (>) berarti lebih besar. Sedangkan 

tanda yang digunakan sebagai penutup diberi simbol (/) atau garis miring  (Yusi 

dkk, 2012). 

 

8. PHP 

PHP adalah kepanjangan dari Hypertext Preprocessor yang merupakan  

bahasa pemrograman web yang “open source” atau sumber terbuka, untuk 

membentuk suatu halaman website yang berkembang kode HTML dengan kode 

PHP dapat digabungkan dalam konsep website. Web browser jika mengakses 

suatu data dengan kode HTML asli maka web server secara utuh akan 

mengirimkan data yang terakses tanpa adanya proses lebih dulu kepada kode-

kode yang digunakan dalam data tersebut, sedangkan data PHP, web server akan 

mengirim data PHP tersebut terhadap suatu program kompiler, yang dimaksud 

dalam hal ini yaitu PHP kompiler diproses untuk segera mengirimkan hasil 

prosesnya kepada web server agar dikirimkan kembali ke program pengakses. 

Pembuat website akan lebih dalam mengembangkan website yang dinamis, apa 

yang diminta oleh masing-masing program pengakses dapat direspon atau 

ditanggapi oleh website (Nurmiati, E. 2012). Hypertext Preprocessor adalah 

bahasa naskah atau “scripting” yang tergabung dengan HTML menjadi yang 

dijalankan pada sisi server atau “server side” secara penuh semua perintah yang 

diberikan akan dijalankan server, sedangkan untuk client (browser) yang 

dikirimkan hanya berupa hasilnya saja (Yusi dkk, 2012). 
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9. CSS 

Cascading Style Sheets atau biasa disingkat dengan CSS merupakan 

bahasa dengan lembar gaya yang digunakan untuk memaparkan penyajian dari 

dokumen yang dibuat dalam markup language. CSS juga merupakan sebuah 

dokumen yang berguna untuk melakukan pengaturan pada komponen halaman 

web, inti dari dokumen ini adalah memformat halaman web standar menjadi 

bentuk web yang memiliki kualitas yang lebih indah dan menarik (Yusi dkk, 

2012). CSS (Cascading Style Sheets) adalah salah satu bahasa pemrograman 

yang digunakan untuk mendukung pembuatan website agar memiliki tampilan 

yang lebih menarik dan terstruktur. CSS dikembangkan oleh W3C yang 

bertujuan untuk mempermudah proses penataan halaman web (Andy dkk, 2019). 

 

10. MySQL 

MySQL adalah perangkat lunak sistem yang mengatur basis data 

(Database management system-DBMS) yang sangat terkenal dalam kalangan 

pemrograman web. MySQL juga merupakan basis data yang sebagai sumber dan 

pengelola data yang sangat terkenal digunakan untuk membangun sebuah 

aplikasi web. MySQL termasuk jenis sistem manajemen basis data relasional 

yang menggunakan tabel, baris dan kolom. Setiap menggunakan perintah SQL 

harus diletakkan dalam fungsi ini, karena MySQL dapat dikatakan sebagai 

permintaan pengusaha dimana tanpa adanya MySQL, SQL tidak dapat dijadikan. 

Sturctured Query Language yang disingkat dengan SQL digunakan untuk 

berkomunikasi dengan sebuah basis data. SQL adalah bahasa yang meliputi 

perintah-perintah untuk menyimpan, menerima, memelihara dan mengatur akses-

akses ke baris data serta digunakan untuk merekayasa data, memperlihatkan data 

dari basis data sehingga istilah seperti tabel, baris dan kolom tetap digunakan 

dalam MySQL. Pada MySQL, sebuah basis data yang memiliki beberapa tabel, 

tabel terdiri dari sejumlah baris dan kolom. (Dini dkk, 2019). 

 

11. XAMPP 

XAMPP adalah perangkat lunak aplikasi dari web server. Web server 

merupakan aplikasi tempat penyimpanan data-data dan file-file untuk membuat 

website. Web server berfungsi sebagai penerima permintaan berupa halaman 
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klien dan mengirimkan kembali hasil yang diminta dalam bentuk halaman web. 

Web server juga sering diartikan sebagai layanan data pada web browser. 

(Wahana, K. 2012). 

XAMPP mengabungkan dari beberapa alokasi software (perangkat lunak) 

berbeda ke dalam sautu alokasi. XAMPP adalah paket PHP dan MySQL berbasis 

open source (sumber terbuka), yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam 

mengembangkan sebuah aplikasi berbasis PHP. XAMPP mengombinasikan 

beberapa paket perangkat lunak berbeda ke dalam satu paket (Nugroho, 2013). 

 

12. Javascript  

Javascript merupakan bahasa dari Web Browser. Jika tidak ada Javascript, 

informasi yang ditampilkan Web Browser tidak akan bergerak atau tidak aktif, 

tidak berkembang dan tidak saling berhubungan. Saat ini Javascript tergolong 

sebagai bahasa pemrograman server yang semakin populer dengan menggunakan 

program yang disebut NodeJS berbasis V8 Javascript Engine. Javascript dulunya 

terbilang tidak populer, sejak beberapa tahun terakhir ini Javasript termasuk dari 

salah satu bahasa penting yang wajib dikuasai oleh Web Developer (Bratadinata, 

A. 2012). Dalam pembuatan halaman web yang lebih menarik, dapat 

menggunakan Javascript karena javascript merupakan kode-kode program kecil. 

Javascript dapat membatasi tindakan dari user serta javascript juga telah 

menambah fitur-fitur yang dapat melahirkan tampilan sangat menarik. Dengan 

adanya javascript, pandu arah menu akan lebih bagus serta efek grafis sederhana 

dapat dilakukan (Frederick dan Bernard, 2005). Javascript merupakan bahasa 

script nomina yang mengizinkan user atau pengguna untuk mengarahkan banyak 

hal yang berhubungan pengguna terhadap suatu naskah HTML. Semuanya 

mempunyai suatu hubungan dan masing-masing memiliki nama, lokasi, warna 

nilai dan properti lainnya. Dimana hal tersebut dapat berupa suatu windows, 

frame, URL, naskah, bentuk, tombol atau barang yang lain. (Suryana, T. 2011). 

 

13. Bootstrap 

Bootstrap merupakan kerangka ujung depan mempunyai kemampuan yang 

kuat digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi web yang lebih cepat dan 

mudah. Bootstrap juga menggunakan HTML, CSS, dan Javascript. Framework 



 

10 
 

 

(Kerangka ujung depan) ini diluncurkan sebagai produk sumber terbuka atau 

“open source”. Dengan menggunakan Bootstrap, dapat membuat tata letak situs 

cepat tanggap dengan mudah Bootstrap memiliki fitur-fitur komponen tatap 

muka yang bagus seperti Tabel, Tombol, Navigasi, Tipografi, Formulir, Drop 

Down, Alerts, Modal, Tab, Akordeon, Korsel, dan lain sebagainya. 

Adapun kelebihan Bootstrap yaitu memiliki framework yang berisi 

sekumpulan alat yang  gratis pembuatan untuk tata letak web yang lebih mudah 

dan cepat menurut (Jubilee, E. 2016). Framework ini juga memiliki bagian 

antarmuka (interface) yang cukup bagus. Berikut adalah kelebihan-kelebihan 

Bootstrap lainnya: 

a. Dengan menggunakan berbagai desain templat dan kelas yang sudah ada 

dalam Boostrap dapat menghemat waktu. 

b. Bootstrap memiliki fitur yang mudah digunakan dalam mendesain karena 

fiturnya yang responsif. Halaman web akan tampil cepat yang pada tanpa 

perlu menaikkan kode. 

c. Pada setiap komponen Bootstrap memiliki desain templat dan gaya yang 

sama, hal itu yang membuat web menjadi lebih selaras. 

d. Bagi pemula yang dengan pengetahuan dasar tentang CSS dan HTML 

dapat menggunakan Boostrap, karena Bootstrap sangat lebih mudah 

digunakan. 

e. Semua peramba “browser” dapat menggunakan Boostrap seperti Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox dan lain sebagainya karena Boostrap 

didukung oleh semua browser yang populer. 

f. Bootstrap adalah kerangka kerja sumber terbuka yang dapat digunakan 

secara gratis. 

 

14. Unified Modelling Languange 

UML adalah kesatuan dari bahasa pemodelan dan merupakan salah satu 

alat bantu yang digunakan dalam dunia pengembangan sistem yang tindakan 

tujuan yang sangat handal. Unified Modeling Language yang disingkat dengan 

UML juga menyediakan bahasa pemodelan visual atau tampilan yang 

memungkinkan bagi pengembang untuk membuat cetak biru atas visi mereka 
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dalam bentuk yang baku, yang mudah dipahami juga dilengkapi dengan 

perangkat yang lebih tepat untuk berbagi dan berkomunikasi mengenai 

rancangan mereka dengan yang lain. Metode Booch dari Grady Booch sangat 

terkenal dengan nama metode Desgin Object Oriented. Metode yang menjadi 

proses analisis dan desain kedalam empat tahap interaktif, yaitu: identifikasi 

class dan objek-objek, identifikasi semantik dari hubungan objek dan kelas 

tersebut, perincihan interface dan implementasi. Keunggulan metode Booch 

adalah pada detil dan kayanya dengan notasi dan elemen  (Munawar, 2005).  

Unified Modelling Language (UML) banyak digunakan di dunia 

perindustrian yang pendefinisiannya memiliki persyaratan dalam pembuatan 

desain dan analisis juga gambaran perancangan dalam program deskripsi objek 

karena UML merupakan salah satu bahasa  standar. UML juga merupakan bahasa 

visual atau tampilan untuk pemodelan dan berhubungan terhadap suatu sistem 

dengan menggunakan diagram dan teks pendukung. Fungsi UML yaitu untuk 

membuat atau merancang desain. UML paling banyak digunakan dengan cara 

terstruktur arah suatu objek, jadi meski pun pada kenyataannya penggunaan 

UML tidak terbatas dengan cara tertentu (Rosa dan Shalahuddin, 2014). Contoh 

model diagram dari UML dapat dilihat berikut ini: 

 

a. Diagram Use Case  

Diagram use case adalah desain atau pemodelan terhadap tindakan sistem 

informasi yang akan dibuat. Use case memberikan suatu tindakan antara satu 

atau lebih pemeran dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case juga 

digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem 

informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu (Rosa dan 

Shalahuddin, 2014). Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada use case 

diagram: 

Tabel 1. Komponen Digram Use Case 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

use case Fungsionalisasi use case yaitu sebagai 

sistem yang disediakan unit agar saling 

bertukar pesan antar aktor, biasanya 

diawal frase nama use case dinyatakan 

dengan menggunakan kata kerja. 
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No Simbol Nama Keterangan 

2 

 

Actor Actor adalah gambar orang, tapi actor 

belum tentu merupakan orang. 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berkomukasi dengan sistem informasi 

yang akan dibuat di luar sistem. Jadi 

walaupun simbol dari, biasanya 

dinyatakan menggunakan kata benda 

di awal frase nama actor. 

3  Assosiasi Interaksi antara use case dengan actor 

saling berketerlibatan pada use case 

atau use case memiliki hubugan 

dengan akcor. 

4  Extensi Relasi use case tambahan kesebuah 

use case dimana use case yang 

ditambahkan dapat berdiri sendiri 

walau tanpa use case tambahan itu, 

mirip dengan prinsip inheritance 

pada pemrograman berorientasi 

objek, biasanya use case tambahan 

memiliki nama depan yang sama 

dengan use case yang ditambahkan. 

5  Generalization/ 

Generalisasi 

Hubungan generalisasi dan 

spesialisasi (umum-khusus) antara 

dua buah use case dimana fungsi 

yang satu adalah fungsi yang lebih 

umum dari lainnya. 

6 <<include>>

 
Include/ uses/ 

Menggunakan 

Relasi use case tambahan ke sebuah 

use case dimana use case yang 

ditambahkan memerlukan use case 

ini untuk menjalankan fungsinya atau 

sebagai syarat dijalankan use case 

ini. 

Sumber: Rosa & Shalahuddin (2014) 

 

b. Activity Diagram 

Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran 

kerja) atau sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat 

lunak. Yang perlu di perhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas 

menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas 

yang dapat dilakukan oleh sistem (Rosa dan Shalahuddin, 2014). 
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Tabel 2. Komponen Activity Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

InitialNode/status 

Awal 

Status awal aktivitas sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah 

status awa. 

2 
 

Activity/aktivitas Aktivitas yang dilakukan sistem, 

aktivitas biasanya diawali dengan 

kata kerja. 

3 
 

Decision/ 

Percabangan 

Asosiasi percabangan dimana jika 

ada pilihan aktivitas lebih dari satu. 

4  Join/ 

Penggabungan 

Asosiasi penggabungan diman lebih 

dari satu aktivitas digabungkan 

menjadi satu. 

5 
 

ActifityFinalNode/ 

status akhir 

Status akhir yang dilakukan oleh 

sistem, sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status akhir. 

Sumber (Rosa & Shalahuddin, 2014) 

c. Class Diagram 

Digram kelas atau class digram merupakan gambaran pengaturan sistem 

yang didefinisikan sebagai class-class yang akan dibuat untuk membangun 

sebuah sistem. Pada kelas memiliki atribut dan operasi ((Rosa dan Shalahuddin, 

2014). Adapun penjelasan mengenai atribut dan operasi berikut ini: 

1) Atribut merupakan sebuah variabel-variabel dari suatu kelas. 

2) Operasi (method) merupakan suatu kelas yang memiliki fungsi. 

Kelas (Class) merupakan sekumpulan objek-objek yang memiliki 

pengaturan yang umum, perilaku (behavior) umum, relasi umum, dan kata yang 

umum. Kelas-kelas dapat ditemukan dengan cara menyelidiki hal-hal dalam 

diagram urutan. Class dapat diilustrasikan seperti sebuah bujur sangkar dengan 

tiga bagian ruangan. Class harus diberi nama menggunakan kata benda sesuai 

dengan kelompoknya. Adapun komponen-komponen yang ada pada diagram 

class sebagai berikut. 
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Tabel 3. Komponen Class Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 ClassName

-memberName

-memberName

 

Class/kelas Class merupakan sebuah himpunan 

pendiri atau pembangun terhadap 

pemrograman arah suatu objek. 

2  Association/ 

Asosiasi 

Asosiasi merupakan garis yang dapat 

menghubungkan sebuah dua kelas 

dimana asosiasi dilambangkan 

sebagai hubungan atau penghubung 

(relationship) paling umum antar dua 

class. 

3  Directed 

association/ 

Asosiasi berarah 

Himpunan antar kelas yang bermakna  

kelas yang satu digunakan oleh kelas 

yang lain. 

4  Generalisasi Himpunan antar kelas yang bermakna 

generalisasi (umum) dan spesialisasi 

(khusus). 

5  Dependency/ 

Kebergantungan 

Biasanya suatu kelas dapat 

menggunakan kelas yang lain. Pada 

umumnya penggunaan makna 

ketergantungan (dependency) 

digunakan untuk memberi relasi antar 

kelas. 

Sumber: Rosa & Shalahuddin (2014)  

 

15. Phpmyadmin 

Phpmyadmin merupakan aplikasi “open source” atau sumber terbuka 

berfungsi untuk mempermudah dalam mengatur MySql. Phpmyadmin ini juga 

dapat membuat sebuah basis data atau “database”, dapat membuat tabel, 

memasukkan, menghapus data dan memperbarui data yang lebih mudah, tanpa 

perlu menuliskan lagi perintah dari SQL secara manual (Sofwan, A. 2001). 

Phpmyadmin merupakan software bebas yang dilafalkan dalam bahasa 

pemrograman PHP yang dapat meng-handle kerjasama dengan MySQL melalui 

WWW (World Wide Web). Dalam pembuatan basis data, harus mengetikkan 

baris perintah yang sesuai untuk membuat basis data. Jika ingin menghapus tabel, 

ketikkan baris perintah yang sesuai untuk menghapus tabel. Hal ini terbilang 

sangat sulit karena harus mengetikkan perintah satu per satu dan perintahnya 

tentu harus dilafalkan atau dihafalkan. Pada dasarnya, mengelola basis data 

dengan MySQL harus dilakukan dengan cara masukkan atau menuliskan baris-

baris perintah yang sesuai garis komando untuk setiap maksud tertentu. 
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Phpmyadmin membantu berbagai operasi MySQL, diantaranya mengelola tabel-

tabel, basis data, bidang, indeks, relasi, pengguna, perijinan dan lain-lain. (Ade 

dkk, 2015). 

 

16. Pengertian Desa 

Secara administrasi, desa adalah pembagian wilayah administratif yang 

berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa secara 

administratif terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, serta jorong. Dalam 

bahasa inggris desa disebut “village” (Ani, 2018). Definisi  desa menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan nomina/kata benda yang berarti: 

a. Sekelompompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung 

dan dusun. 

b. Udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota. 

c. Kl tempat, tanah dan daerah. 

Perngertian desa menurut Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa, khususnya Pasal 1, ayat (1) dinyatakan bahwa: 

“ Desa adalah desa dan desa adalah adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia” 

Para ahli dalam bidang desa memberikan pengertian atau batasan yang 

berbeda-beda mengenai desa, namun demikian dari berbagai definisi tersebut 

mempunyai inti (Poerwadarminta, 2004). 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap 

penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran terdahulu: 

1. Penelitian Paryanta, Sutariyani, Desi Susilowati (2017) berjudul “Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Desa Sawahan”. 

Hasil penelitiannya Desa Sawahan adalah sebuah desa yang membutuhkan 

sistem informasi administrasi kependudukan yang dapat melakukan 
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pengolahan data terkait proses pemberian informasi tentang Desa 

Sawahan, informasi demografi, pendaftaran data kependudukan, data 

keluarga, tanggal lahir, data  kematian, data mentransfer, mencetak surat 

lamaran warga Negara, laporan anggaran dan laporan demografis lainnya. 

Pengolahan data yang saat ini berjalan masih tercatat ke dalam buku data 

demografi. Dalam pelayanan dan informasi ke publik masih dilakukan 

secara manual, semua data dicatat ke dalam buku. Untuk pembuatan kartu 

identitas, kartu keluarga, akta kelahiran, sertifikat kematian dan mutasi 

warga harus mencari data terlebih dahulu di buku-buku penduduk induk. 

Sedangkan untuk mengetahui masyarakat informasi sebaiknya 

meluangkan waktu untuk datang ke kantor. Hambatan yang dihadapi oleh 

proses adalah aktivitas yang memakan waktu dan resiko kesalahan dalam 

pencatatan data. Hal ini bisa diatasi dengan membangun sistem baru yang 

lebih efektif. Administrasi Penduduk Sistem Informasi Pedesaan Situs 

Berbasis Desa Sawahan dibangun dengan menggunakan studi kasus 

deskriptif Desa Sawahan. Analisis teknik kelemahan dalam sistem dengan 

menggunakan analisis PIECES(Performance, Information, Economy, 

control, Efficiency and Service). Untuk teknik pengembangan sistem 

menggunakan metode waterfall, sedangkan untuk menggambarkan arus 

data menggunakan DFD (Data Flow Diagram). Software yang digunakan 

untuk membangun sistem ini adalah PHP (Hypertext Preprocessor) dan 

XAMPP sebagai koneksi ke database MySQL. 

2. Peneliti Jimi Asmara, (2019) berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi 

Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala)”. Hasil penelitiannya 

Perkembangan pemerintah desa saat ini sudah baik dengan adanya 

anggaran dana desa dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk 

memajukan desa, pembangunan desa saat ini tidak terlepas dari dukungan 

teknologi informasi, hampir disetiap desa membutuhkan teknologi 

informasi guna meningkatkan layanan kepada masyarakat. Salah satu 

contohnya adanya program internet masuk desa, internet saat ini tidak 

hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan saja tetapi sedah sampai ke 

masyarakat desa. Sulitnya akses informasi yang ada membuat peneliti 
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tertarik untuk mengembangkan Sistem informasi desa berbasis website 

dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, 

akses informasi bisa diperoleh dengan mudah, promosi hasil usaha 

masyarakat desa, potensi desa, jumlah penduduk, luas wilayah dan 

sebagainya dengan menggunakan metode kepustakaan wawancara, 

observasi lapangan, dan perancangan sistem, sistem informasi berbasis 

website ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga 

informasi kepada masyarakat dapat diakses dengan mudah dan akurat. 

3. Peneliti Riko Renaldi Polii, (2016) berjudul “Analisa dan Perancangan 

Sistem Informasi Desa Berbasis Web Model Government-to-Citizen”. 

Hasil penelitiannya Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Desa 

Berbasis Web Model Government-to-Citizen bermaksud untuk 

memberikan informasi tepat kepada pemakainya, yang tepat waktu, dan 

tepat nilainya atau lebih akurat dan dapat digunakan oleh pemerintah Desa 

Sea Mitra guna mempermudah proses kerja pemerintah yang lebih singkat. 

Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP (Hypertext 

Preeprocessor) yang berfungsi untuk membuat website berkembang dan 

Structure Query Language sebuah pengoperasian data dikerjakan dengan 

mudah secara otomatis. Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Desa 

Berbasis Web Model Government-to-Citizen ini mempermudah 

masyarakat desa untuk mendapatkan program kerja, data-data dan 

informasi-informasi yang terbaru dari pemerintah desa yang dapat diakses 

dimanapun dan kapan pun masyarakat beradaMetode pengembangan yang 

digunakan adalah Metode Rapid Application Development yaitu analisis 

persyaratan, analisis modeling, desain modeling, konstruksi dan pengujian.             
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2.3 Kerangka Pikir 

 

Kantor desa atau lembaga pemerintah adalah suatu tempat yang 

digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan terkait 

pelayanan masyarakat atau kegiatan administrasi oleh pemerintah 

desa. 

 

Karna kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur desa terkait 

teknologi informasi menyebabkan pelayanan kepada masyarakat 

tidak optimal. 

 

Oleh karena itu, perlu dibuat suatu aplikasi sistem informasi 

berbasis website. Yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat 

desa untuk mengakses sebuah informasi yang dibutuhkan secara 

cepat dan akurat. 

 

Memberikan pengetahuan baru dengan memanfaatkan prasarana 

internet yang dapat diterima setiap saat, baik bagi pihak pengelolah 

atau aparatur desa maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


