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ABSTRAK 

 

SISTEM INFORMASI LAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN 

PESAWARAN  

 

Oleh 

Mita Oktaviana 

Mitaoktaviana97@gmail.com 

Penelitian ini menganalisis layanan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran 

yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dan belum memiliki sistem 

khusus. Hasil analisis diterapkan dalam menyediakan layanan dengan 

pengumpulan data PMKS yang optimal, pendaftaran Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE), dan memperbarui kegiatan dalam fasilitasi sistem berbasis web, 

sehingga Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran dapat memberikan layanan informasi 

baik. Pengembangan sistem ini menggunakan metode prototipe mulai dari 

mengumpulkan kebutuhan: bertemu pengembang dan klien (penyedia layanan 

sosial) menentukan tujuan umum, dan secara khusus menggambarkan bagian-

bagian yang diperlukan, desain: merancang aspek-aspek perangkat lunak ini 

adalah dasar untuk membuat prototipe menggunakan alat bantu pengembangan 

UML Unified Modelling Language system, evaluasi Prototype: klien (penyedia 

layanan sosial) mengevaluasi dan menguji prototype yang dibuat dan digunakan 

untuk mengklarifikasi kebutuhan pengguna perangkat lunak. sistem berbasis web 

ini menyediakan semua informasi untuk layanan yang tersedia dan juga bantuan 

yang tersedia di Layanan Sosial Pesawaran. Dengan sistem ini, dapat memberikan 

layanan optimal yang dapat langsung diakses oleh semua masyarakat di 

Kabupaten Pesawaran. Sehingga semua bantuan yang tersedia dapat diberikan 

kepada masyarakat dengan cepat dan akurat 

 

Kata Kunci : Dinas Sosial, Prototype, PMKS 
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ABSTRACT 

 

SERVICE INFORMATION SYSTEMS IN THE SOCIAL DEPARTMENT OF 

PESAWARAN DISTRICT 

 

By 

MitaOktaviana 

Mitaoktaviana97@gmail.com 

 

 Abstract  
This study analyzed the services at the Social Service office of Pesawaran 

District that were previously conducted conventionally and did not yet have a 

special system. The results of the analysis was applied in providing services with 

optimal PMKS data collection, registration of Joint Business Groups (KUBE) 

and updating the activity in a web-based system facilitation, so that the Social 

Service Office of Pesawaran District can provide information services well. The 

development of this system used a prototype method starting from gathering 

needs: meeting developers and clients (social service provider) determining 

general objectives, and specifically describing the parts that were needed, design: 

designing aspects of this software is the basis for making prototypes using 

development support tools UML Unified Modeling Language system, Prototype 

evaluation: the client (social service provider) evaluates and tests prototypes that 

are created and used to clarify the needs of software users. this web-based system 

provides all the information to the services available and also the assistance 

available at the Pesawaran Social Service. With this system, it can provide 

optimal services that can be directly accessed by all communities in Pesawaran 

Regency. So that all available assistance can be given to the community quickly 

and accurately  

 

 Keywords: Social Service; Prototype; PMKS  

 

mailto:Mitaoktaviana97@gmail.com


 
 

xi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan segenap 

rahmat dan hidayah-nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan skripsi yang 

berjudul “Sistem Informasi Layanan Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran” 

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Komputer (S.Kom) Teknik Informatika, Institut Informatika & Bisnis Darmajaya. 

Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah memberikan 

bantuan dan dukungan selama pengerjaan Skripsi ini. Ucapan terima kasih khusus 

saya sampaikan kepada : 

1. Bapak Dr. Hi. Andi Desfiandi, SE., MA. Selaku Ketua Yayasan Alfian Husin 

dari Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. 

2. Bapak Ir. Hi. Firmansyah Y.Alfian MBA., M.Sc Selaku Rektor Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya. 

3. Bapak Dr. RZ. Abdul Aziz.,S.T., M.T. Selaku Wakil Rektor Bidang 

Akademik Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. 

4. Bapak Nurjoko, S.Kom, M.T.I Selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi, 

terimakasih atas waktu dan saran yang telah diberikan kepada saya. 

5. Bapak Hendra Kurniawan, S.Kom.,M.T.I selaku Sekertaris Jurusan Sistem 

Informasi 

6. Ibu Sri Karnila, S.Kom.,M.Kom sebagai dosen pembimbing skripsi 

terimakasih atas waktu dan saran yang telah diberikan. 

7. Dosen – dosen pengajar khususnya dijurusan Sistem Informasi IIB 

Darmajaya 

8. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan, tenaga, semangat  

dan doa kepada saya. 

9. Seluruh sahabat-sahabatku amel, pico, edo, desi  yang selelau saling support 

 



 
 

xii 
 

10. Seluruh sahabat-sahabatku niva, della, ida, pipin, rohma, reni sahabat dari 

kecil sampai sekarang 

11. Seluruh teman – teman Sistem Informasi Angkatan 2016, semoga 

kebersamaan kita selama ini terus terjalin. 

Dengan segala keterbatasan saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan 

dalam penyusunan laporan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya 

membangun dari semua pihak sangat saya harapkan demi perbaikan dan 

peningkatan Skripsi ini. 

Akhirnya, saya hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT. Membalas semua 

kebaikan – kebaikan mereka selama ini. Aamiin. 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

 

 

 
 Bandar lampung, 12 Maret 2020 

  

  

Mita Oktaviana 

NPM 1611050110 



 

xiii 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... i 

HALAMAN PERNYATAAN ..................................................................................... ii 

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................................... iii 

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................................... iv 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..................................................................................... v 

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................. vi 

MOTTO .................................................................................................................... viii 

ABSTRAK .................................................................................................................. ix 

ABSTRACT ................................................................................................................. x 

KATA PENGANTAR ................................................................................................ xi 

DAFTAR ISI ............................................................................................................. xiii 

DAFTAR TABEL .................................................................................................... xvii 

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. xviii 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 

1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................ 3 

1.3 Ruang Lingkup ................................................................................................. 3 

1.4 Tujuan Penelitian ............................................................................................. 3 

1.5 Manfaat Penelitian ........................................................................................... 3 

1.6 Sistematika Penulisan ...................................................................................... 4 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................. 5 

2.1 Tinjauan Pustaka .............................................................................................. 5 

2.2 Landasan Teori ................................................................................................. 6 

2.2.1 Sistem ...................................................................................................... 6 

2.2.2 Informasi ................................................................................................. 7 

2.2.3 Sistem Informasi ..................................................................................... 7 

2.2.4 Pelayanan ................................................................................................ 7 



 

xiv 
 

2.2.5 Metode Protoype ..................................................................................... 8 

2.2.6 PHP ......................................................................................................... 9 

2.2.7 Basis Data ............................................................................................. 10 

2.2.8 Xampp ................................................................................................... 10 

2.2.9 UML ...................................................................................................... 11 

2.2.10 Sublime Text ......................................................................................... 17 

2.2.11 Photoshop .............................................................................................. 17 

2.2.12 Web Browser ........................................................................................ 17 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN................................................................... 19 

3.1 Sumber Data ................................................................................................... 19 

3.2 Metode Pengembangan Sistem Prototype ...................................................... 19 

3.3 Spesifikasi Perangkat Lunak .......................................................................... 20 

3.4 Spesifikasi Perangkat Keras ........................................................................... 21 

3.5 Metode Pengumpulan Data ............................................................................ 21 

3.6 Desain Rancangan Sistem .............................................................................. 22 

3.6.1 Analisis Sistem Yang Berjalan .................................................................  

3.6.2 Use Case Digaram Sistem Dinas sosial Pesawaran yang Berjalan ....... 23 

3.6.3 Skenario Use Case Sistem Informasi Layanan pada Dinas sosial 

Pesawaran ............................................................................................. 23 

3.6.4 Analisis Sistem Yang Disusulkan ......................................................... 24 

3.6.5 Use Case Digaram Sistem Layanan pada dinas sosial kabupaten 

peswaran yang Diusulkan ..................................................................... 24 

3.6.6 Skenario Use Case Diagram Sistem Informasi Layanan pada Dinas 

Sosial Kabupaten Pesswaran yang Diusulkan ...................................... 25 

3.7 Activity Diagram ............................................................................................ 29 

3.7.1 Activity Diagram Login ........................................................................ 29 

3.7.2 Activity Diagram Profil ........................................................................ 29 

3.7.3 Activity Diagram Mengolah Layanan Dinas Sosial ............................. 30 

3.7.4 Activity Diagram Laporan .................................................................... 31 

3.7.5 Activity Diagram Mengolah Kegiatan .................................................. 32 



 

xv 
 

3.7.6 Activity Diagram Kube ......................................................................... 33 

3.8 Sequence Diagram login ................................................................................ 35 

3.8.1 Sequence Diagram Profil ...................................................................... 35 

3.8.2 Sequence Diagram Mengolah informasi Layanan ................................ 36 

3.8.3 Sequence Diagram Laporan .................................................................. 36 

3.8.4 Sequence Diagram Kegiatan ................................................................. 37 

3.8.5 Sequence Diagram Kube ...................................................................... 37 

3.9 Class Diagram ................................................................................................ 38 

3.10 Perancangan Input/Output Sistem................................................................ 38 

3.10.1 Tampilan Halaman Home ..................................................................... 38 

3.10.2 Tampilan Halaman Sejarah ................................................................... 39 

3.10.3 Tampilan Halaman Visi Misi ................................................................ 40 

3.10.4 Tampilan Halaman Struktur Organisasi ............................................... 40 

3.10.5 Tampilan Halaman Staff ....................................................................... 41 

3.10.6 Tampil Halaman Layanan ..................................................................... 42 

3.10.7 Tampilan Halaman Kegiatan ................................................................ 43 

3.10.8 Tampilan Halaman Agenda .................................................................. 43 

3.10.9 Halaman Galeri Kegiatan ...................................................................... 44 

3.10.10 Tampilan Halaman Daftar .................................................................. 45 

3.10.11 Tampilan Halaman Login Admin ...................................................... 45 

3.10.12 Halaman Dashboard Admin ............................................................... 46 

3.10.13 Halaman Data Kegiatan Admin ......................................................... 47 

3.10.14 Halaman Data Agenda Admin ........................................................... 47 

3.10.15 Data Staff Admin ............................................................................... 48 

3.10.16 Halaman Data Layanan Admin .......................................................... 49 

3.10.17 Halaman Data Unit Layanan Sosial Admin ....................................... 49 

3.10.18 Halaman Data PMKS ......................................................................... 50 

3.10.19 Halaman Data Galeri .......................................................................... 51 

3.10.20 Halaman Laporan Admin ................................................................... 52 

3.11 Rancangan Kamus Data ............................................................................... 52 



 

xvi 
 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................. 58 

4.1 Implementasi Pada Sistem ........................................................................... 58 

BAB V KSEIMPULAN DAN SARAN .................................................................  

5.1 Kesimpulan .................................................................................................. 72 

5.2 Saran ............................................................................................................ 72 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 73 

LAMPIRAN ............................................................................................................... 74 

 

 



xvii 
 

 DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 2.1 Simbol Usecase Diagram ...................................................................... 12 

Tabel 2.2 Simbol Class Diagram .......................................................................... 13 

Tabel 2.3 Simbol Activity Diagram ....................................................................... 14 

Tabel 2.4 SimbolSequence Diagram ..................................................................... 15 

Tabel 3.1 Skenario Use Case Melihat Informasi di Papan Informasi ................... 23 

Tabel 3.2 Skenario Use Case Pengajuan Kube ..................................................... 24 

Tabel 3.3 Skenario Use Case Profil Dinas Sosial ................................................. 26 

Tabel 3.4 Skenario Use Case Profil Dinas Sosial ................................................. 26 

Tabel 3.5 Skenario Use Case Mengelola Layanan Dinas Sosial ........................... 26 

Tabel 3.6 Skenario Use Case Mengelola Kegiatan ............................................... 27 

Tabel 3.7 Skenario Use Case Mengelola Kube ..................................................... 28 

Tabel 3.8 Skenario Use Case Mengelola Laporan ................................................ 28 

Tabel 3.9 Tabel Admin .......................................................................................... 52 

Tabel 3.10 Tabel Unit Sosial ................................................................................. 53 

Tabel 3.11 Tabel Kube .......................................................................................... 54 

Tabel 3.12 Tabel Agenda ...................................................................................... 54 

Tabel 3.13 Tabel Informasi ................................................................................... 55 

Tabel 3.14 Tabel Kategori ..................................................................................... 55 

Tabel 3.15 Tabel Galeri ......................................................................................... 55 

Tabel 3.16 Tabel Detail Galeri .............................................................................. 56 

Tabel 3.17  Tabel Layanan .................................................................................... 56 

Tabel 3.18  Tabel PMKS ....................................................................................... 57 

Tabel 3.19  Tabel Staff .......................................................................................... 57 

 

 

 

 



xviii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 2.1  Tahapan Prototype ............................................................................. 9 

Gambar 2.2 Database ............................................................................................ 10 

Gambar 2.3 Xampp .............................................................................................. 11 

Gambar 3.1 Prototype Paradigma ........................................................................ 19 

Gambar 3.2 Use Case Diagram Sistem Dinas Sosial Pesawaran yang Berjalan .. 23 

Gambar 3.3 Use Case Sistem layanan Dinas Sosial yang Diusulkan ................... 25 

Gambar 3.4 Activity Diagram Login .................................................................... 29 

Gambar 3.5 Activity Diagram profil ..................................................................... 30 

Gambar 3.6 Activity Diagram Layanan ................................................................ 31 

Gambar 3.7 Activity Diagram laporan .................................................................. 32 

Gambar 3.8 Activity Diagram Kegiatan Dinas Sosial .......................................... 33 

Gambar 3.9 Activity Diagram Kube ..................................................................... 34 

Gambar 3.10 Sequence Diagram Login ............................................................... 35 

Gambar 3.11 Sequence Diagram Profil ................................................................ 35 

Gambar 3.12 Sequence Diagram Mengolah informasi layanan ........................... 36 

Gambar 3.13 Sequence Diagram Laporan ........................................................... 36 

Gambar 3.14 Sequence Diagram Kegiatan .......................................................... 37 

Gambar 3.15 Sequence Diagram Kube ................................................................ 37 

Gambar 3.16 Class Diagram ................................................................................ 38 

Gambar 3.17 Tampilan Halaman Home ............................................................... 39 

Gambar 3.18 Tampilan Halaman Sejarah............................................................. 39 

Gambar 3.19 Tampilan Halaman Visi Misi.......................................................... 40 

Gambar 3.20 Tampilan Halaman Struktur Organisasi ......................................... 41 

Gambar 3.21 Tampilan Halaman Struktur Organisasi ......................................... 42 

Gambar 3.22 Tampilan Halaman Layanan ........................................................... 42 

Gambar 3.23 Tampilan Halaman Kegiatan .......................................................... 43 

Gambar 3.24 Tampilan Halaman Agenda ............................................................ 44 

Gambar 3.25 Tampilan Halaman Galeri............................................................... 44 



xix 
 

Gambar 3.26 Tampilan Halaman Daftar .............................................................. 45 

Gambar 3.27 Tampilan Halaman Login Admin ................................................... 46 

Gambar 3.28 Tampilan Halaman Dashboard Admin ........................................... 46 

Gambar 3.29 Tampilan Halaman Data Kegiatan Admin ..................................... 47 

Gambar 3.30 Tampilan Halaman Data Agenda Admin ....................................... 48 

Gambar 3.31 Tampilan Halaman Data Staff Admin ............................................ 48 

Gambar 3.32 Tampilan Halaman Data Layanan Admin ...................................... 49 

Gambar 3.33 Tampilan Halaman Data Unit Layanan Sosial Admin ................... 50 

Gambar 3.34 Tampilan Halaman Data PMKS ..................................................... 51 

Gambar 3.35 Tampilan Halaman Data Galeri Admin .......................................... 51 

Gambar 3.36 Tampilan Halaman Laporan Admin ............................................... 52 

Gambar 4.1 Tampilan Halaman Login Admin ..................................................... 58 

Gambar 4.2 Halaman Beranda Admin ................................................................. 59 

Gambar 4.3 Halaman Data Kegiatan Admin ........................................................ 60 

Gambar 4.4 Halaman Data Agenda Admin .......................................................... 60 

Gambar 4.5 Halaman Data Staff Admin .............................................................. 61 

Gambar 4.6 Halaman Data Layanan Admin ........................................................ 62 

Gambar 4.7 Halaman Data Unit Layanan Sosial Admin...................................... 62 

Gambar 4.8 Halaman Data Galeri Admin ............................................................ 63 

Gambar 4.9 Halaman Form Kegiatan Admin ....................................................... 64 

Gambar 4.10 Tampilan Halaman Beranda User ................................................... 64 

Gambar 4.11 Halaman Sejarah ............................................................................. 65 

Gambar 4.12 Halaman Visi Misi .......................................................................... 66 

Gambar 4.13 Halaman Kegiatan .......................................................................... 67 

Gambar 4.14 Halaman Layanan ........................................................................... 69 

Gambar 4.15 Halaman Agenda ............................................................................ 70 

Gambar 4.16 Halaman LKS ................................................................................. 71 

Gambar 4.17 Halaman Galeri ............................................................................... 72 

 



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi di era industri 4.0 saat ini membuat 

sebagian besar instansi pemerintah melakukan banyak perubahan-perubahan dalam 

hal pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman. 

Perubahan yang saat ini banyak dilakukan oleh instansi pemerintah adalah 

menyediakan sebuah layanan sistem informasi yang dapat diakses secara langsung 

oleh masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi apa saja yang terdapat pada 

instansi pemerintahan tersebut. Salah satu instansi pemerintahan yang ingin 

menerapkan sebuah sistem informasi layanan kepada masyarakat adalah Dinas Sosial 

Kabupaten Pesawaran. 

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah dibidang sosial 

yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada 

Gubernur melalui sekretaris daerah. Salah satu tugas Dinas Sosial yaitu melayani 

masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam kehidupannya. Guna mewujudkan 

kesejahteraan sosial, maka Dinas Sosial terus berupaya meminimalisir persoalan 

sosial yang ada ditengah masyarakat. Bantuan Sosial merupakan bantuan yang 

banyak di tunggu dan diharapkan oleh masyarakat yang membutuhkan, Banyak 

sumber bantuan sosial yang diberikan bisa pemerintah langsung atau dari organisasi 

Sosial yang berbadan hukum yang langsung di salurkan kepada masyarakat yang 

membutuhkan (Purnia, 2018), Pelayanan-pelayanan sosial pada dinas sosial ini juga 

meliputi layanan yang terdapat dua puluh enam PMKS. Banyak kasus yang terjadi 

berkaitan dengan pelayanan sosial salah satunya pada kasus penyalah gunaan 

Bantuan sosial yang marak terjadi baik di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga 

sosial bahkan sampai pada organisasi-organisasi sosial yang di latar belakangi dengan 

banyak berdirinya organisasi-organisasi yang mengatas namakan Sosial yang tidak
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berizin sehingga bantuan bantuan sosial masyarakat tidak sampai pada masyarakat 

yang seharusnya. 

Saat ini layanan pada dinas sosial kabupaten pesawaran belum terprogram secara 

optimal, sehingga layanan yang di berikan masih memiliki beberapa masalah dan 

kendala. Masalah yang sering terjadi pada dinas sosial kabupaten pesawaran adalah 

terhambat distribusi bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat 

dikarenakan perlu melalui koordinasi pendataan ke beberapa instansi terkait. Selain 

itu tidak adanya akses informasi untuk masyarakat membuat beberapa layanan yang 

disedaiakan oleh dinas sosial kabupaten pesawaran tidak tersosialisasikan kepada 

masyarakat sehingga informasi tidak sampai kesemua masyarakat yang ada di 

Kabupaten Pesawaran. Saat ini layanan yang disediakan oleh dinas sosial kabupaten 

pesawaran adalah layanan yang terdapat dua puluh enam jenis layanan seperti anak 

terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan korban 

kekerasan, penyandang disabilitas, gelandangan, pemulung, pengemis, korban tindak 

kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, perempuan rawan ekonomi, keluarga 

bermasalah sosial psikologi, serta fakir miskin. 

Jenis layanan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang di berikan 

dinas sosial kabupaten pesawaran, jumlah total masyarakat yang membutuhkan 

bantuan layanan ini melebihi batas kuota bantuan yang di tetapkan oleh kementrian. 

Hal ini menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan bantuan. Selama ini, proses yang 

berjalan dalam kelompok usaha bersama adalah masyarakat yang ingin mendapatkan 

bantuan usaha akan mengajukan proposal ke dinas sosial kabupaten pesawaran. 

Sehingga membuat masyarakat tidak efektif dan efesien dalam membagi waktu, 

selain itu dapat menyebabkan penumpukan data dan terjadinya data hilang pada dinas 

sosial kabupaten pesawaran.  

Untuk itu perlu ada nya sistem informasi layanan pada dinas sosial kabupaten 

pesawaran . Harapannya, dengan adanya sistem ini memudahkan dinas sosial dalam 

memberikan pelayanan dalam melakukan bantuan terhadap masyarakat yang 

membutuhkan, dan memudahakan dalam melakukan registrasi KUBE (Kelompok 
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Usaha Bersama).  Selain itu, dinas sosial dapat mengupdate kegiatan yang di lakukan 

oleh dinas sosial, serta informasi lembaga kesejahteraan sosial program yang di 

bawah naungan Dinas Sosial,  serta membantu sistem informasi dinas sosial  dalam 

mengupdate jadwal pelatihan. Untuk itu diperlukan peran sistem informasi yang 

dapat menghubungkan antara dinas sosial dengan masyarakat. Dari latar belakang 

diatas, peneliti mencoba membuat „SISTEM INFORMASI LAYANAN PADA 

DINAS SOSIAL KABUPATEN PESAWARAN‟. 

1.2 Ruang Lingkup  

Dalam penulisan skripsi ini hanya dibatasi ruang lingkup dalam: 

a.  Layanan yang optimal yang diberikan dinas sosial kepada masyarkat 

b. Dinas sosial memberikan fasilitas dalam melakukan Pengajuan Kube 

c. Dinas sosial memberikan informasi agenda  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah “Bagaimana memberikan 

layanan yang optimal yang membutuhkan bantuan pada dinas sosial kabupaten 

pesawaran?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Dinas sosial dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat 

2. Memperbaiki sistem pemberian bantuan KUBE yang sebelumnya belum 

memiliki sistem 

3. Mempermudah dinas sosial dalam mengupdate informasi agenda yang di 

berikan Dinas Sosial 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
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1. Diharapkan dapat menjadi aplikasi khusus untuk dinas sosial dalam 

melakukan layanan yang optimal 

2. Dinas sosial memiliki interface atau alat untuk yang melakukan bantuan 

KUBE secara online 

3. Bisa mengupdate layanan serta informasi agenda yang diberikan dinas sosial 

di mana saja dan kapan saja 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian yang dibutuhkan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang 

lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penyusunan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini berisikan definisi – definisi dan teori yang digunakan 

oleh penulis sebagai pendukung dalam penulisan skripsi yang 

dilakukan. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang terdiri 

dari, metode pengumpulan data, pengembangan sistem, penentuan 

sample serta penyelesaian masalah yang digunakan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang spesifikasi perangkat lunak serta 

proses hasil dari sistem yang dibuat dan pembahasannya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran 

yang diperlukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dalam perancangan dan pembuatan sistem informasi layanan 

pada dinas sosial kabupaten pesawaran penulis mengambil tiga penelitian: 

Penelitian pertama di lakukan oleh Dinda Lestari Zaenal, Wawa Wikusna, 

Pramuko Aji, Universitas Telkom pada tahun 2018 dengan study kasus „Aplikasi 

Berbasis Web  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  Modul Desa dan 

Kecamatan’ Dalam penelitiannya bertujuan untuk membantu proses pendataan 

PMKS tanpa mengubah proses bisnis hierarki yang berjalan di pemerintahan yaitu 

Aplikasi Berbasis Web PMKS Modul Desa dan Kecamatan. Aplikasi tersebut 

menyediakan fasilitas untuk melakukan verifikasi data PMKS oleh PSM (Pekerja 

Sosial Masyakarat), validasi PMKS oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, validasi 

PMKS oleh Pemerintah Kecamatan dan pengiriman data PMKS ke Dinas Sosial 

Kabupaten Bandung. Selain itu, aplikasi juga menyediakan informasi terkait  

jenis-jenis PMKS, agenda PMKS, rekapitulasi PMKS, profil pendata dan laporan 

PMKS dalam bentuk grafik. Aplikasi dibangun menggunakan model waterfall, 

bahasa pemrograman PHP, framework  CodeIgniter,  dan database MySQL. 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu proses pendataan PMKS 

yang berlangsung di lingkup Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan pengerjaan 

yang lebih efisien. 

Peneliti kedua dilakukan oleh Nurmayanti, Sigit Mintoro, STMIK Dian Cipta 

Cendikia Kotabumi pada tahun 2018 dengan study kasus „Penerapan sistem 

pengolahan data penerima bantuan dana program keluarga harapan pada 

dinas sosial kabupaten way kanan berbasis web’ Dalam penelitiannya 

bertujuan untuk memudahkan SDM PKH dalam menyelesaikan tugas 

menggunakan berbasis web yang dapat diakses oleh Operator dan Pendamping 

PKH dimanapun berada.  

Peneliti ketiga dilakukan oleh Dini Silvi Purnia, Syaifur Rahmatullah, Achmad 

Rifai, STMIK Nusa Mandiri pada tahun 2019, dengan study kasus 
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‘Pengembangan Implementasi Aplikasi Bantuan Sosial Berbasis Mobile Pada 

Dinas Sosial’ Dalam penelitiannya bertujuan untuk memudahkan Dinas Sosial 

untuk mengkontrol semua aktivitas dari LSM atau Organisasi Sosial yang 

berbadan hukum baik dalam kegiatan ataupun transparansi dana yang mereka 

gunakan atau salurkan. Tahap penelitian yang akan dilakukan diantaranya Tahap 

Pertama  Persiapan, Tahap Kedua Penyelidikan Lapangan, Tahap ketiga 

Perancangan Sistem dan Tahap Keempat Pengujian Sistem. Hasil dari penelitian 

ini adalah sebuah aplikasi Bantuan Sosial Terdistribusi Berbasis Mobile yang 

menggabungkan seluruh LSM Sosial berbadan Hukum dengan tujuan agar 

Memudahkan Dinas Sosial untuk melakukan Kontroling pada Lembaga-lembaga 

tersebut baik dalam semua kegiatan dan juga transparansi dana yang di salurkan, 

selain itu juga Aplikasi tersebut dirancang juga untuk mempermudah masyarakat 

untuk menyalurkan Bantuan Sosial baik bentuk Dana ataupun barang. Aplikasi ini 

juga membantu Interaksi antra pemerintah dan masyrakat berkaitan dengan 

Pelayanan Sosial karena pada aplikasi ini akan ada fitur layanan publik sehingga 

mempermudah masyrakat berkomunikasi dengan Dinas Sosial terkait dengan 

Kesejahteraan Sosial. Katakunci: android, aplikasi seluler, bantuan social. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem 

Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling 

berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.Sebagian besar 

sistem terdiridari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih 

besar (Romney dan Steinbart (2015:3) 

Definisi sistem menurut Mulyadi (2016:5), Sistem adalah “suatu jaringan 

prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan 

pokok perusahaan”. 
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2.2.2 Informasi 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan lebih 

berguna bagi yang menerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun 

masa yang akan datang.  (Romney dan Steinbart (2015:3)  

informasi adalah hasil dari pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat 

bagi penerimanya untuk proses pengambilan keputusan. (Fauyhi Eko Nugroho : 

2016). 

 

2.2.3 Sistem Informasi 

Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas 

orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan 

manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering 

digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan 

teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya 

pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi 

juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam 

mendukung proses bisnis . Ada yang membuat perbedaan yang jelas antara sistem 

informasi, dan komputer sistem TIK, dan proses bisnis. Sistem informasi yang 

berbeda dari teknologi informasi dalam sistem informasi biasanya terlihat seperti 

memiliki komponen TIK. Hal ini terutama berkaitan dengan tujuan pemanfaatan 

teknologi informasi. Sistem informasi juga berbeda dari proses bisnis. Sistem 

informasi membantu untuk mengontrol kinerja proses bisnis (Fauyhi Eko 

Nugroho : 2016). 

 

2.2.4 Pelayanan 

Langkah awal dalam membuat sebuah sistem adalah perancangan dari sistem 

tersebut. Perancangan adalah proses pengembangan spesifikasi baru berdasarkan 

rekomendasi hasil analisis system (Fauyhi Eko Nugroho : 2016). 
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2.2.5 Metode Prototype 

Prototype adalah salat satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak 

digunakan . Dengan menggunakan Metode prototyping ini , pengembangan dan 

pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem . Sering 

terjadi seorang pelanggan hanya mendefinisikan secara umum apa yang 

dibutuhkan , pemrosesan dan data-data apa saja yang dibutuhkan . Sebaliknya , 

disisi pengembang kurang memperhatikan efisiensi Algoritma . Kemampuan 

sistem operasi dan interface yang menghubungkan manusia dengan komputer. 

Pada prototyping model kadang- kadang klien hanya memberikan beberapa 

kebutuhan umum software tanpa detail input , proses atau detail output dilain 

waktu mungkin tim pembangun (developer) tidak yakin terhadap efisiensi dari 

algoritma yang digunakan , tingkat adaptasi terhadap sistem operasi atau 

rancangan form user interface . Ketika situasi seperti ini , terjadi model 

prototyping sangat membantu proses pembangunan software . Proses pada 

prototyping bisa dijelaskan sebagai berikut: (Lingga Andaresta Setiadi : 2019) 

a. Pengumpulan Kebutuhan .  

Developer dan klien bertemu dan menentukan tujuan umum , kebutuhan 

yang diketahui dan gambaran bagian - bagian yang akan dibutuhkan 

berikutnya . Detail kebutuhan mungkin tidak dibicarakan disini , pada awal 

pengumpulan kebutuhan 

b. Perancangan  

Perancangan dilakukan cepat dan rancangan mewakili aspek software yang 

diketahui dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototype. 

c. Evaluasi Prototype  

Klien mengevaluasi prototype yang dibuat dan dipergunakan untuk 

memperjelas kebutuhan software. 
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Tahap Yang di lakukan :  

1 Mendengarkan Pelanggan  

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dari sistem dengan cara 

mendengar keluhan dari pelanggan . Untuk membuat suatu sistem yang 

sesuai kebutuhan , maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem 

yang sedang berjalan untuk kemudian mengetahui masalah yang terjadi . 

2 Merancang dan Membuat Prototype 

Pada tahapan ini , dilakukan perancangan dan pembuatan prototype system . 

Prototype yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang telah 

didefinisikan sebelumnya dari keluhan pelanggan atau pengguna. 

3 Uji Coba 

Pada tahap ini , Prototype dari sistem di uji coba oleh pelanggan atau 

pengguna . Lalu dilakukan evaluasi kekurangan - kekurangan dari 

kebutuhan pelanggan . Pengembangan kemudian kembali mendengarkan 

keluhan dari pelanggan untuk memperbaiki Prototype yang ada. 

 

 

Gambar 2.1  Tahapan Prototype 

 

2.2.6 PHP 

PHP adalah sebuah bahasa pemograman yang berjalan dalam sebuah web-server 

(serverside). PHP diciptakan oleh programmer unix dan Perl yang bernama 
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Rasmus Lerdoft pada bulan Agustus September1994. Script PHP adalah bahasa 

program yang berjalanpada sebuah web server, atau sering disebut serverside. 

Oleh karena itu,PHP dapat melakukan apa saja yang bisa dilakukan program CGI 

lain, yaitu mengolah data dengantipe apapun, menciptakan halaman web yang 

dinamis,serta menerima dan menciptakan cookies, dan bahkan PHP bisa 

melakukan lebih dari itu (Harison:2016) 

 

2.2.7 Basis Data 

Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam 

komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak 

(program aplikasi) untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data 

meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data dan juga batasan-batasan pada 

data yang kemudian disimpan. Basis data merupakan aspek yang sangat penting 

dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai gudang penyimpanan data yang 

akan diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat mengorganisasi 

data, menghidari duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas 

dan juga update yang rumit. (Rosa dan Shalahuddin, 2019) 

 

Gambar 2.2 Database 

 

2.2.8 Xampp 

XAMPP  merupakan perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem 

operasi, dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Xampp merupakan 

kepanjangan dari hurufnya yaitu :  
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Andriyani dan Siyoperman Gea, Sistem Monitoring Peralatan Bengkel  

X : Program ini dapat dijalankan dibanyak sistem operasi, seperti Windows, 

Linux, Mac OS dan juga Solaris.  

A : Apache, merupakan aplikasi web server. Tugas utama dari Apache adalah 

menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode PHP yang 

dituliskan oleh pembuat web atau user.   

M : MySql, merupakan aplikasi data server. Perkembangannya disebut juga Sql 

yang merupakan kepanjangan dari Structured Query Language. Sql merupakan 

bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengolah database.  

P : PHP, merupakan bahasa pemrograman web, dimana user dapat menggunakan 

bahasa pemrograman ini untuk membuat web yang bersifat server-side scripting. 

P : Perl, yaitu merupakan bahasa pemrograman untuk segala keperluan, dan 

dikembangkan pertama kali oleh Larry Wall di mesin Unix.  (Andriyani : 2016) 

 

Gambar 2.3 Xampp 

2.2.9 UML 

 Bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, 

menspesifikasikan dan membanngun perangkat lunak. UML merupakan 

metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi  objek dan juga 

merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem. (Ade Hendini : 2016) 
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2.2.9.1 Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuakn (behavior) sistem 

informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja 

yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan 

fungsi-fungsi tersebut. Simbol-simbol yang digunakan dalam Use Case Diagram 

yaitu: (Rosa dan Shalahuddin, 2019) 

Tabel 2.1 Simbol Usecase Diagram 

No Simbol Keterangan 

1. UseCase 

 

Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 

unit-ubit yang saling bertukar pesan antara unit 

atau aktor. 

2.  Actor Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat itu 

sendiri, walaupun simbol aktor adalah orang 

namun aktor belum tentu merupakan orang. 

Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di 

awal frase nama aktor. 

3. Association  

 

Komunikasi antara aktor dan use case yang 

berpartisipasi pada usecase atau use case memiliki 

interaksi dengan aktor. 

4.  Ekstensi/ Extend 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case 

dimana use case yang ditambahkan dapat berdiri 

sendiri walaupun tanpa use case tambahan itu. 

5. Generalization 

 

 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum – 

khusus) antara dua buah use case dimana fungsi 

yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari 

lainnya. 
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6. Include 

 

 

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 dan Shalahuddin, 2019) 

2.2.9.2 Class diagram 

Merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam 

model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung 

jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Class Diagram juga menunjukkan 

atribut-atribut dan operasi-operasi dari sebuah kelas dan constraint yang 

berhubungan dengan objek yang dikoneksikan. Class Diagram secara khas 

meliputi : Kelas (Class), Relasi Assosiations, Generalitation dan Aggregation, 

attribut (Attributes), operasi (operation/method) dan visibility, tingkat akses objek 

eksternal kepada suatu operasi atau attribut. Hubungan antar kelas mempunyai 

keterangan yang disebut dengan Multiplicity atau Cardinality. (Ade Hendini : 

2016) 

Tabel 2.2 Simbol Class Diagram 

Simbol Keterangan 

Kelas/Class 

Nama_kelas 

+atribut 

+operasi() 
 

Kelas pada struktur system 

Antar muka/interface 

 

 

Sama dengan konsep interface dalam 

pemograman berorientasi objek 

Asosiasi/association Relasi antar kelas dengan makna umum 

,asosiasi biasanya juga disertai dengan 

multiplicity. 
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Simbol Keterangan 

Asosiasi berarah/directed Relasi antarkelas dengan makna kelas yang 

satu digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi 

biasanya juga disertai dengan multiplicity. 

Generalisasi Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-

spesialisasi (umum khusus) 

Kebergantungan atau 

Dependency 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas. 

Agregasi/aggregation 
Relasi antar kelas dengan makna semua-

bagian(whole-part) 

Sumber: (Rosa dan Shalahuddin, 2019) 

 

2.2.9.3 Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. 

Diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan 

kator,jadi aktivitas yang dapat dilakukan  oleh sistem. (Ade Hendini : 2016) 

Berikut ini adalah simbol-simbol yang ada pada diagram aktivitas: 

 

Tabel 2.3 Simbol Activity Diagram 

Simbol Keterangan 

Status awal  

 

Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status awal 

Aktivitas 

aktivitas

 

Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas 

biasanya diawali dengan kata kerja. 

Percabangan/ decision Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari satu. 
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Simbol Keterangan 

Penggabungan/  join Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu 

aktivitas digabungkan menjadi satu. 

Status akhir 

 

Status akhir yang dilakukan sistem,sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir 

Swimlane 

 

Memisahkan organisasi bisnis yang 

bertanggung jawab terhadap aktivitas yang 

terjadi. 

 

Sumber: (Rosa dan Shalahuddin, 2019) 

2.2.9.4 Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar 

objek. Simbol-simbol yang digunakan dalam Sequence Diagram yaitu: (Rosa dan 

Shalahuddin, 2019) 

Berikut ini adalah simbol-simbol yang ada pada diagram aktivitas. 

 

Tabel 2.4 SimbolSequence Diagram 

Simbol Keterangan 

Aktor 

 

atau  

Tanpa waktu aktif 

Orang,proses,atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat 

diluar sistem informasi yang akan dibuat itu 

sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah 

gambar orang, tapi aktor belum tentu 

merupakan orang;biasanya dinyatakan 

menggunakan kata benda diawal frase nama 

aktor. 
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Simbol Keterangan 

Garis hidup 

 

Menyatakan kehidupan suatu objek 

Objek 

 

Menyatukan objek yang berinteraksi pesan 

Waktu aktif Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan 

berinteraksi, semua yang terhubung dengan 

waktu aktif ini adalah sebuah tahapan yang 

dilakukan didalamnya. 

 

 

Pesan tipe create 

 

<<create>> 

Menyatakan suatu objek membuat objek yang 

lain, arah panah mengarah pada objek yang 

dibuat. 

Pesan tipe call 

 

Menyatakan suatu objek memanggil 

operasi/metode yang ada pada objek lain atau 

dirinya sendiri. 

Pesan tipe send 

 

Menyatakan bahwa suatu objek mengirim data 

/masukan/informasi ke objek lainnya , arah 

panah mengarah pada objek yang dikirim. 

Pesan tipe return 

 

Menyatakan bahwa suatu objek yang telah 

menjalankan sesuatu operasi atau metode 

menghasilkan suatu kembalian ke objek 

tertentu. 

Pesan Tipe Destroy Menyatakan suatu objek mengakhiri hidup 

objek yang lain, arah panah mengarah pada 

objek yang diakhiri, sebaiknya jika ada create 

maka ada destroy. 
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Simbol Keterangan 

 

Sumber: (Rosa dan Shalahuddin, 2019) 

 

2.2.10 Sublime Text 

Sublime Text Editor adalah editor teks untuk berbagai bahasa pemograman 

termasuk pemograman PHP. Sublime Text Editor merupakan editor text lintas 

platform dengan Python Application Programming Interface (API). Sublime Text 

Editor juga mendukung banyak bahasa pemrograman dan bahasa markup, dan 

fungsinya dapat ditambah dengan plugin, dan Sublime Text Editor tanpa lisensi 

perangkat lunak (Johni S Pasaribu : 2017) 

 

2.2.11 Photoshop 

Adobe Photoshop CS6 adalah software professional untuk pengolahan gambar 

digital dengan kualias, efek dan berbagai macam perubahan yang dapat diatur 

sesuai dengan apa yang anda harapkan (Nugraheni setyanti : 2015) 

 

2.2.12 Web browser 

Menurut (Agus Hariyanto, 2015), Website adalah : “Web dapat diartikan sebagai 

kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar, data 

animasi, suara, video dan gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis 

maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, 

dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman 

(hyperlink)”. Menurut Rohi Abdulloh (2015) web adalah : “Sekumpulan halaman 

yang terdiri dari beberapa halaman yang berisi informasi dalam bentuk data 

digital baik berupa text, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang 

disediakan melalui jalur koneksi internet”. Berdasarkan uraian, penulis 
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menyimpulkan bahwa web adalah Sebuah software yang berfungsi untuk 

menampilkan dokumen - dokumen pada suatu web yang membuat pengguna 

dapat mengakses internet melalui software yang terkoneksi dengan internet 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Sumber Data 

Setelah melakukan identifikasi dan membuat alur perancangan dalam proses 

pengumpulan data, langkah selanjutnya yang dilakukan dalam proses pembuatan 

website ini yaitu menentukan sumber data. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini, sebagian besar merupakan data sekunder yang merupakan data yang 

sudah diolah, data yang diperoleh dengan mengambil data-data laporan, catatan-

catatan dan hasil penelitian atau kajian terdahulu yang berhubungan langsung 

dengan masalah yang dibahas. Sumber data tersebut diantaranya bersumber dari: 

buku literasi, wawancara dan website milik beberapa ahli. 

 

3.2 Metode Pengembangan Sistem Prototype 

Model prototype (prototyping model) dimulai dari mengumpulkan kebutuhan 

pelanggan terhadap perangkat lunak yang akan dibuat. Lalu dibuatlah program 

prototype agar pelanggan lebih terbayang dengan apa yang sebenarnya 

diinginkan. Program prototype biasanya merupakan program yang belum jadi. 

Program ini biasanya menyediakan tampilan dengan simulasi alur perangkat lunak 

sehingga tampak seperti perangkat lunak yang sudah jadi. Program prototype  ini 

dievaluasi oleh pelanggan atau user sampai ditemukan spesifikasi yang sesuai 

dengan keinginan pelanggan atau user. 

 

membangun 

memperbaiki

Uji pelangan - 

pengendalian 

mendengarkan 

pelanggan

 

Gambar 3.1 Prototype Paradigma (Lingga Andaresta Setiadi : 2019) 
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Pada tahap ini, metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode 

prototype dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : : 

1. Pengumpulan kebutuhan : developer dan klien (Dinas sosial pesawaran) 

bertemu dan menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui dan 

gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan yang dilakukan dalam 

tekhnik pengumpula data Pada tahap analisis ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi masalah yang terjadi pada Dinas sosial pesawaran dan 

menganalisis kebutuhan sistem yang ada.. 

2. Perancangan : perancangan dilakukan cepat dan rancangan mewakili semua 

aspek perangkat lunak yang diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar 

pembuatan prototype dengan menggunakan pendukung pengembangan 

sistem UML Unified Modeling Language yaitu merupakan sebuah langkah 

yang fokus pada desain pembuatan  program perangkat lunak termasuk 

struktur data. Prosedur kerja sistem yang baru ini akan di gambarkan dalam 

beberapa bentuk tahapan yaitu: Membuat Usecase, Activity Diagram 

Membuat Rancangan Input dan Output, Class Diagram, Membuat Kamus 

Data. 

3. Evaluasi prototype : klien (Dinas sosial pesawaran) mengevaluasi dan 

menguji prototype yang dibuat dan digunakan untuk memperjelas 

kebutuhan perangat lunak. Perulangan ketiga proses ini terus berlangsung 

hingga semua kebutuhan terpenuhi. Prototype-prototype dibuat untuk 

memuaskan kebutuhan klien dan untuk membangun perangkat lunak lebih 

cepat, namun tidak semua prototype bisa dimanfaatkan. Demi kebutuhan 

klien (Dinas sosial pesawaran) lebih baik prototype yang dibuat diusahakan 

dapat dimanfaatkan. 

 

3.3 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Spesifikasi minimum perangkat lunak yang digunakan guna mendukung 

pembuatan sistem informasi layanan pada dinas sosial adalah sebagai berikut : 

1. Windows 10 

Sistem yang digunakan untuk melakukan perancangan dan implementasi 

pada sistem. 
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2. PHP 

Bahasa pemograman yang digunakan untuk pembuatan proses sistem. 

3. Sublime Text 

Aplikasi yang digunakan untuk mendesain dan membuat coding sebuah 

web. 

4. MySQL 

Database yang digunakan. 

 

3.4 Spesifikasi Perangkat Keras 

Spesifikasi minimum perangkat keras yang digunakan guna mendukung 

pembuatan sistem informasi layanan pada dinas sosial adalah laptop Lenovo 

dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Proccessor Core i3 

2. RAM 4 GB. 

3. Harddisk 500 GB. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah mengumpulkan data-data yang telah di tentukan 

sebelumnya. Data adalah bahan mentah yang belum di olah menjadi sebuah 

informasi, penelitian ini kemudian dibagi kedalam dua teknik yaitu teknik 

pengumpulan data dan teknik pengembangan system dengan metode waterfall, 

terdapat beberapa tahapan yang dilakukan. 

a. Wawancara 

Wawancara yang di lakukan adalah dengan mewawancarai kepala dinas 

sosial kabupaten pesawaran terkait dengan pelayanan yang di lakukan 

selama ini masih secara manual, pelayanan untuk donatur yang ingin 

berdonasi, pelatihan keterampilan untuk penyandang disabilitas, kemudian 

informasi kopetensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang 

mempunyai keterampilan yang lebih. 

b. Observasi 

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

pengamatan secara langsung terhadap suatu kegiatan yang sedang 
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dilakukan. Observasi di lakukan di Dinas sosial kebupaten pesawaran yang 

beralamatkan di wayharong, kecamatan gedong tataan kaupaten 

peasawaran. 

c. Studi Pustaka 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan bahan rujukan dari 

buku-buku, dokumen, yang berhubungan langsung dengan masalah yang 

sedang dibahas atau referensi sesuai dengan masalah yang ada berguna 

untuk bahan analisis. 

 

3.6 Desain Rancangan Sistem 

Sebelum sistem informasi di kembangkan, dibutuhkan adanya kebijakan yang 

merupakan wujud dari bentuk dukungan manajemen terhadap pengembangan 

sistem yang akan di lakukan. Dalam hal ini kebijakan yang di berikan berupa 

pemberian izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian dan 

pengembangan sistem sesuai dengan surat dari pihak Dinas sosial pesawaran 

perihal perizinan atas nama Mita Oktaviana. Setelah mendapatkan izin selanjutnya 

di lakukan perencanaan pengembangan sistem yang kemudian di jabarkan 

kedalam rancangan sistem 

 

3.6.1. Analisis Sistem Yang Berjalan 

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan proses yang berjalan pada Dinas sosial 

pesawaran yang berhubungan dengan pelayanan dalam proses memberikan donasi 

dan informasi workshop. Sistem berjalan adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat melakukan registrasi daan melengkapi berkas yang  di berikan 

oleh petugas 

2. Masyarakat yang akan melakukan donasi maka petugas akan memberikan 

form untuk melakukan donasi dan memilih jenis donasi 

3. Ketika masyarakat akan mendftar workshop, maka masyarakat akan mengisi 

form registrasi workshop dan petugas akan memberi informasi terkait 

jadwal workshop yang akan di tentukan oleh petugas 
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3.6.2 Use Case Digaram Sistem Dinas sosial Pesawaran yang Berjalan 

 

Gambar 3.2 Use Case Diagram Sistem Dinas Sosial Pesawaran yang Berjalan 

3.6.3 Skenario Use Case Sistem Informasi Layanan pada Dinas sosial 

Pesawaran 

Nama Use Case : Melihat Informasi di Papan Informasi 

Actor   : Masyarakat, Petugas 

Type   : Primary Key 

Tujuan :Untuk melihat informasi apa saja yang ada di Dinas 

Sosial Kabupaten Pesawaran 

Tabel 3.1 Skenario Use Case Melihat Informasi di Papan Informasi 

Masyarakat Petugas 

1. Masyrakat datang ke dinas 

sosial untuk melihat informasi 

 

 2. Memberikan arahan tentang 

informasi di Dinas Sosial 

3. Masyarakat melihat informasi 

Layanan 

 

4. Masyarakat melihat struktur 

organisasi Dinas Sosial 

 

5. Masyarakat melihat staff yang 

ada di Dinas Sosial 

 

6. Masyarakat melihat profil Dinas 

Sosial 

 

7. Masyarakat mendapatkan 

informasi Dinas Sosial 
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Nama Use Case : Pengajuan Kube 

Actor   : Masyarakat, Petugas 

Type   : Primary Key 

Tujuan  :Untuk melakukan pengajuan Kube di Dinas Sosial 

Kabupaten Pesawaran 

Tabel 3.2 Skenario Use Case Pengajuan Kube 

Masyarakat Petugas 

 1. Petugas memberikan form 

pengajuan Kube 

 2. Petugas memberikan syarat 

pengajuan Kube 

3. Masyarakat mengisi form 

pengajuan Kube 

 

4. Masyarakat melengkapi syarat 

pengajuan Kube 

 

5. Masyarakat memberikan syarat 

dan form kepada petugas 

 

 6. Petugas menerima form serta 

syarat pengajuan Kube 

 

3.6.4 Analisis Sistem Yang Disusulkan 

Sistem Yang Diusulkan layanan pada dinas sosial pesawaran sebagai berikut. 

1. Masyarakat bisa melihat layanan yang di sediakan oleh dinas sosial 

pesawaran, dan mengetahui data layanan pertahun  

2. Jika masyarakat akan mengajuan Kube pada dinas sosial, maka akan 

memilih Daftar untuk melakukan registrasi dan pengajuan Kube 

3. Selanjutnya admin akan mengkonfirmasi pengajuan Kube yang telah di 

ajukan oleh Maysrakat 

4. Jika masyarakat ingin mengetahui Kegiatan apa saja  yang ada di Dinas 

Sosial, maka masyarakat memilih menu Kegiatan  

5. Setiap akhir bulan admin mencetak laporan bulanan. 

 

3.6.5 Use Case Digaram Sistem Layanan pada dinas sosial kabupaten 

peswaran yang Diusulkan 
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Gambar 3.3 Use Case Sistem layanan Dinas Sosial yang Diusulkan 

 

3.6.6 Skenario Use Case Diagram Sistem Informasi Layanan pada Dinas 

Sosial Kabupaten Pesswaran yang Diusulkan 

Use Case Sistem Informasi Layanan pada dinas sosial kabupaten pesawaran yang 

di usulkan. 

Nama Use Case : Login 

Actor   : Admin, Sistem 

Type   : Primary Key 
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Tujuan   : Untuk masuk ke halaman admin Dinas Sosial 

Tabel 3.3 Skenario Use Case Profil Dinas Sosial 

Admin Sistem 

1. Admin login ke web  

 2. Sistem menampilkan menu 

login 

3. Admin menginput username dan 

password 

 

 4. Admin mamvalidasi username 

dan password 

5. Addmin masuk ke dalam menu 

utama 

 

 

Nama Use Case : Mengakses Profil Dinas Sosial 

Actor   : Masyarakat, Sistem 

Type   : Primary Key 

Tujuan   : Untuk mengetahui profil yang ada di Dinas Sosial 

Tabel 3.4 Skenario Use Case Profil Dinas Sosial 

Masyarakat Sistem 

1. Masyarakat masuk ke halaman 

profil Dinas Sosial 

 

 2. Sistem menampilkan menu 

utama profil Dinas Sosial 

 3. Sistem menampilkan profil  

yang ada di dinas sosial seperti  

sejarah, visi misi, struktur 

organisasi, dan data staff 

4. Masyarakat mengetahui profil 

yang ada di dinas sosial 

 

  

Nama Use Case : Mengelola Layanan Dinas Sosial 

Actor   : Admin, Sistem 

Type   : Primary Key 

Tujuan   : Untuk mengelola layanan pada Dinas Sosial Kabupaten 

Pesawaran 

Tabel 3.5 Skenario Use Case Mengelola Layanan Dinas Sosial 

Admin Sistem 

1. Admin masuk ke dalam menu 

Layanan 

 

 2. Sistem menampilkan menu 
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Layanan 

 3. Sistem menampilkan data 

Layanan 

 4. Sistem menampilkan data 

PMKS 

5. Admin menginput data, 

menghapus data, serta mengedit 

data 

 

 6. Sistem mengkonfirmasi data 

yang telah di ubah 

 

Nama Use Case : Mengelola Kegiatan 

Actor   : Admin, Sistem 

Type   : Primary Key 

Tujuan   : Untuk mengelola kegiatan yang ada di Dinas Sosial 

Kabupaten Pesawaran 

Tabel 3.6 Skenario Use Case Mengelola Kegiatan 

Admin Sistem 

1. Masyarakat mengakses ke menu 

Kegiatan 

 

 2. Sistem menampilkan menu 

kegiatan 

 3. Sistem menampilkan galeri 

kegiatan 

 4. Sistem menampilkan isi 

kegiatan  

 5. Sistem menampilkan agenda 

Kegiatan 

6. Admin mengisi menu kegiatan  

7. Admin mengupdate menu 

kegiatan 

 

8. Admin mengedit serta 

menghapus menu kegiatan 

 

 9. Sistem mengkonfirmasi 

perubahan yang di lakukan oleh 

admin 

 

Nama Use Case : Mengelola Kube 

Actor   : Admin, Sistem 

Type   : Primary Key 

Tujuan   : Untuk mengelola masyarakat yang telah mengajukan 

Kube 
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Tabel 3.7 Skenario Use Case Mengelola Kube 

Admin Sistem 

1. Admin mengakses ke menu 

dafar 

 

 2. Sistem menampilkan menu 

daftar 

 3. Sistem menampilkan menu 

registrasi 

 4. Sistem menampilkan menu 

halaman proposal 

 5. Sistem menampilkan 

masyarakat yang telah 

teregistrasi 

6. Admin mengelola registrasi 

Kube 

 

7. Admin melihat data, menghapus 

serta mengupdate 

 

 7. Sistem mengkonfirmasi 

perubahan 

 

Nama Use Case : Laporan 

Actor   : Admin, Sistem 

Type   : Primary Key 

Tujuan   : Untuk membuat laporan setiap bulan pada kegiatan dan 

registrasi Kube 

Tabel 3.8 Skenario Use Case Mengelola Laporan 

Admin Sistem 

1. Admin mengkases ke menu 

laporan kegiatan dan laporan 

kube 

 

 2. Sistem menampilkan menu 

laporan kegiatan dan laporan 

kube 

3. Admin membuat laporan untuk 

laporan kegiatan 

 

4. Admin membuat laporan untuk 

laporan kube yang telah 

meregistrasi  

 

5. Admin membuat laporan 

tersebut setiap bulan 
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3.7 Activity Diagram 

3.7.1 Activity Diagram Login 

Activity Diagram login admin sistem yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 

1. Admin memasukan username dan password. 

2. Sistem akan memvalidasi, jika benar sistem akan menampilkan menu utama 

jika salah menampilkan informasi dan password salah dan admin 

memasukan kembali username dan password. 

 

Gambar 3.4 Activity Diagram Login 

 

3.7.2 Activity Diagram Profil 

Pada diagram activity profil, masyarakat mengetahui profil pada Dinas Sosial 

1. Masyarakat memilih menu profil 

2. Sistem akan menampilkan menu profil 
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Gambar 3.5 Activity Diagram profil 

 

3.7.3 Activity Diagram Mengolah Layanan Dinas Sosial 

Pada diagram activity mengolah layanan dinas sosial, admin dapat melakukan 

perubahan data baik itu ubah ataupun hapus data yang ada. 

1. Admin memilih menu layanan 

2. Sistem akan menampilkan menu layanan 

3. Kemudian admin bisa melakukan konfirmasi layanan baik melakukan 

perubahan layanan di dinas sosial  

4. Setelah itu sistem akan menyimpan perubahan dan kembali menampilkan 

hasil layanan yang telah di perbaharui 
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Gambar 3.6 Activity Diagram Layanan 

 

3.7.4 Activity Diagram Laporan 

Pada diagram activity laporan, admin dapat melakukan perubahan data baik itu 

ubah ataupun hapus data yang ada. 
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1. Admin memilih menu laporan 

2. Sistem akan menampilkan menu laporan 

3. Kemudian admin bisa melihat data dan mencetak laporan 

 

Gambar 3.7 Activity Diagram laporan 

3.7.5 Activity Diagram Mengolah Kegiatan 

Pada diagram activity Mengolah Kegiatan Dinas Sosial, admin dapat mengakses 

kegiatan yang ada di Dinas Sosial 

1. Admin memilih menu kegiatan 

2. Sistem akan menampilkan menu kegiatan 

3. Kemudian admin bisa melakukan konfirmasi kegiatan baik melakukan 

perubahan kegiatan di dinas sosial  

4. Setelah itu sistem akan menyimpan perubahan dan kembali menampilkan 

hasil kegiatan yang telah di perbaharui 
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Gambar 3.8 Activity Diagram Kegiatan Dinas Sosial 

3.7.6 Activity Diagram Kube 

Pada diagram activity kube, admin dapat mengakses masyrakat yang telah 

meregistrasi pengajuan kube 

1. Sistem akan menampilkan menu Kube 

2. Admin dapat meview data masyarakat yang telah meregistrasi pengajuan 

kube 
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Gambar 3.9 Activity Diagram Kube 
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3.8 Sequence Diagram login 

 
Gambar 3.10 Sequence Diagram Login 

 

3.8.1 Sequence Diagram Profil 

 

Gambar 3.11 Sequence Diagram Profil 
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3.8.2 Sequence Diagram Mengolah informasi Layanan 

 
Gambar 3.12 Sequence Diagram Mengolah informasi layanan 

 

3.8.3 Sequence Diagram Laporan 

 

Gambar 3.13 Sequence Diagram Laporan 
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3.8.9 Sequence Diagram Kegiatan 

 

Gambar 3.14 Sequence Diagram Kegiatan 

 

3.8.10 Sequence Diagram Kube 

 
Gambar 3.15 Sequence Diagram Kube 
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3.9 Class Diagram 

Class Diagran sistem yang dikembangkan adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3.16 Class Diagram 

3.10  Perancangan Input/Output Sistem 

Perancangan input/output sistem pada Dinas Sosial Kabupaten Pesawran adalah 

sebagai berikut : 

3.10.1 Tampilan Halaman Home 

Tampilan halaman beranda adalah rancangan yang akan ditampilkan saat user 

mengakses website. Halaman ini berisi rangkuman beberapa fitur seperti 

informasi, sejarah, layanan dan struktur organisasi. Tampilan halaman beranda ini 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.17 Tampilan Halaman Home 

 

3.10.2 Tampilan Halaman Sejarah 

Tampilan halaman sejarah adalah rancangan yang akan ditampilkan saat memilih 

menu profile sub menu sejarah. Halaman ini berisi deskripsi sejarah dari Dinas 

Sosial Kabupaten Pesawaran. Tampilan halaman sejarah ini dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 
Gambar 3.18 Tampilan Halaman Sejarah 
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3.10.3 Tampilan Halaman Visi Misi 

Tampilan halaman visi misi adalah rancangan yang akan ditampilkan saat 

memilih menu profile sub menu visi misi. Halaman ini berisi deskripsi visi misi 

dari Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran. Tampilan halaman visi misi ini dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 3.19 Tampilan Halaman Visi Misi 

 

3.10.4 Tampilan Halaman Struktur Organisasi 

Tampilan halaman struktur adalah rancangan yang akan ditampilkan saat memilih 

menu profile sub menu struktur. Halaman ini berisi gambar dari struktur 

organisasi dari Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran. Tampilan halaman struktur ini 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 



41 
 

 

Gambar 3.20 Tampilan Halaman Struktur Organisasi 

 

3.10.5 Tampilan Halaman Staff 

Tampilan halaman staff adalah rancangan yang akan ditampilkan saat memilih 

menu profile sub menu struktur. Halaman ini berisi gambar dari staff pegawai dari 

Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran. Tampilan halaman staff ini dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.21 Tampilan Halaman Struktur Organisasi 

 

3.10.6 Tampil Halaman Layanan 

Tampilan halaman layanan adalah rancangan yang akan ditampilkan saat memilih 

menu layanan. Halaman ini berisi list dari layanan yang telah diinput oleh admin 

dari Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran. Tampilan halaman berita ini dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.22 Tampilan Halaman Layanan 
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3.10.7 Tampilan Halaman Kegiatan 

Tampilan halaman kegiatan adalah rancangan yang akan ditampilkan saat memilih 

menu kegiatan. Halaman ini berisi list dari kegiatan yang telah diinput oleh admin 

dari Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran. Tampilan halaman kegiatan ini dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 3.23 Tampilan Halaman Kegiatan 

 

3.10.8 Tampilan Halaman Agenda 

Tampilan halaman agenda adalah rancangan yang akan ditampilkan saat memilih 

menu agenda. Halaman ini berisi list dari agenda yang terdapat pada Dinas Sosial 

Kabupaten Pesawaran. Tampilan halaman agenda ini dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 3.24 Tampilan Halaman Agenda 

 

3.10.9 Tampilan Halaman Galeri Kegiatan 

Tampilan halaman Galeri adalah rancangan yang akan ditampilkan saat memilih 

menu galeri Halaman ini berisi list dari galeri yang terdapat pada Dinas Sosial 

Kabupaten Pesawaran. Tampilan halaman produk ini dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.25 Tampilan Halaman Galeri 
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3.10.10 Tampilan Halaman Daftar 

Tampilan halaman Daftar adalah rancangan yang akan ditampilkan saat memilih 

menu Daftar. Halaman ini berisi pengajuan Kube pada Dinas Sosial Kabupaten 

Pesawaran. Tampilan halaman Daftar ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 3.26 Tampilan Halaman Daftar 

 

3.10.11 Tampilan Halaman Login Admin 

Tampilan halaman login admin adalah rancangan yang akan ditampilkan saat 

admin ingin masuk kedalam halaman admin. Halaman ini berisi form untuk 

memverifikasi apakah admin memasukan data admin yang valid . Tampilan 

halaman login admin ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.27 Tampilan Halaman Login Admin 

 

3.10.12 Halaman Dashboard Admin 

Tampilan halaman dashboard admin adalah rancangan yang akan ditampilkan saat 

admin berhasil login. Halaman ini berisi ringkasan data yang dikelola admin . 

Tampilan halaman dashboard admin ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 3.28 Tampilan Halaman Dashboard Admin 
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3.10.13 Halaman Data Kegiatan Admin 

Tampilan halaman data kegiatanadmin adalah rancangan yang akan ditampilkan 

saat admin memilih menu data kegiatan. Halaman ini berisi list data kegiatan yang 

pernah diinput dan admin dapat mengelola data tersebut seperti menambah, 

menghapus dan juga memperbarui data. Tampilan halaman data kegiatan admin 

ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 3.29 Tampilan Halaman Data Kegiatan Admin 

 

3.10.14 Halaman Data Agenda Admin 

Tampilan halaman data agenda admin adalah rancangan yang akan ditampilkan 

saat admin memilih menu data agenda admin. Halaman ini berisi list data agenda 

yang pernah diinput dan admin dapat mengelola data tersebut seperti menambah, 

menghapus dan juga memperbarui data. Tampilan halaman data agenda admin ini 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.30 Tampilan Halaman Data Agenda Admin 

 

3.10.15 Halaman Data Staff Admin 

Tampilan halaman data staff admin adalah rancangan yang akan ditampilkan saat 

admin memilih menu data staff. Halaman ini berisi list data staff yang pernah 

diinput dan admin dapat mengelola data tersebut seperti menambah, menghapus 

dan juga memperbarui data. Tampilan halaman data staff admin ini dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.31 Tampilan Halaman Data Staff Admin 
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3.10.16 Halaman Data Layanan Admin 

Tampilan halaman data layanan admin adalah rancangan yang akan ditampilkan 

saat admin memilih menu layanan. Halaman ini berisi list data layanan yang 

pernah diinput dan admin dapat mengelola data tersebut seperti menambah, 

menghapus dan juga memperbarui data. Tampilan halaman data layanan admin ini 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 3.32 Tampilan Halaman Data Layanan Admin 

 

3.10.17 Halaman Data Unit Layanan Sosial Admin 

Tampilan halaman data unit layanan sosial admin adalah rancangan yang akan 

ditampilkan saat admin memilih menu unit layanan sosial . Halaman ini berisi list 

data unit layanan yang pernah diinput dan admin dapat mengelola data tersebut 

seperti menambah, menghapus dan juga memperbarui data. Tampilan halaman 

data unit layanan sosial admin ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.33 Tampilan Halaman Data Unit Layanan Sosial Admin 

3.10.18 Halaman Data PMKS 

Tampilan halaman data PMKS admin adalah rancangan yang akan ditampilkan 

saat admin memilih menu PMKS. Halaman ini berisi list data PMKS yang pernah 

diinput dan admin dapat mengelola data tersebut seperti menambah, menghapus 

dan juga memperbarui data. Tampilan halaman data PMKS admin ini dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.34 Tampilan Halaman Data PMKS 

3.10.19 Halaman Data Galeri 

Tampilan halaman data Galeri adalah rancangan yang akan ditampilkan saat 

admin memilih menu data Galeri. Halaman ini berisi list data Galeri yang pernah 

diinput dan admin dapat mengelola data tersebut seperti menambah, menghapus 

dan juga memperbarui data. Tampilan halaman data Galeri admin ini dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.35 Tampilan Halaman Data Galeri Admin 
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3.10.20 Halaman Laporan Admin 

Tampilan halaman laporan admin adalah rancangan yang akan ditampilkan saat 

admin ingin menambah data laporan. Halaman ini berisi formulir data laporan. 

Tampilan halaman laporan admin ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 3.36 Tampilan Halaman Laporan Admin 

3.11 Rancangan Kamus Data 

Rancangan kamus data dari sistem layanan pada Dinas Sosial Kabupaten 

Pesawaran adalah sebagai berikut : 

1. Kamus Admin 

Nama Database : Admin 

Nama Tabel  : tbl_admin 

Primary Key  : Id_amin 

Media Penyimpanan : Harddisk 

Tabel 3.9 Tabel Admin 

Field Name Type Size Description 

Id_admin Int 11 Id admin 
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Username Varchar 30 Nama pengguna 

Password Varchar 20 Password 

Nama Varchar 30 Nama  

Fhoto Varchar 50 Fhoto dinas sosial 

 

2. Kamus Unit Sosial 

Nama Database : Unit Sosial 

Nama Tabel  : tbl_unit_sosial 

Primary Key  : Id_unitsosial 

Media Penyimpanan : Harddisk 

Tabel 3.10 Tabel Unit Sosial 

Field Name Type Size Description 

Id_unitsosial Int 11 Id kategori 

Nm_unit Varchar 100 Nama Unit kegiatan 

Alamat Varchar 100 Alamat dari kegiatan 

No_telp Varchar 15 Nomor telfon dari Unit 

Desk Varchar 100 Deskripsi Unit 

Isi Text - Isi dari unit 

Gambar  Tinytext - Gambar Unit Sosial 

Tgl_post Date - Tanggal post unit 

Id_admin Int 11 Forgeign Key 

 

3. Kamus Kube 

Nama Database : Kube 

Nama Tabel  : tbl_kube 

Primary Key  : Id_kube 

Media Penyimpanan : Harddisk 

Tabel 3.11 Tabel Kube 

Field Name Type Size Description 

Id_kube Int 11 Id kube 
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NIK Char 16 NIK KTP 

Nama Varchar 50 Nama pemohon 

Email Varchar 50 Email pemohon 

No_telp Varchar 13 Nomor telfon pemohon 

Alamat Text - Alamat pemohon 

File Text - File pengajuan 

Tgl_daftar Date - Tanggal pendaftaran 

 

4. Kamus Agenda 

Nama Database : Agenda 

Nama Tabel  : tbl_agenda 

Primary Key  : Id_agenda 

Media Penyimpanan : Harddisk 

Tabel 3.12 Tabel Agenda 

Field Name Type Size Description 

Id_agenda Int 11 Id Produk 

Jdl_agenda Varchar 10 Nama Produk 

Desk Text - Deskripsi dari produk 

Tgl_agenda Date 50 Tanggal Agenda 

Tmpt Varchar 50 Tempat dilaksanakan 

Isi Text - Isi dari agenda 

Gambar Tinytext - Gamabar dari agenda 

Tgl_post Date -  Tanggal mengupdate 

Id_admin Int  11 Id admin 

 

5. Kamus Informasi 

Nama Database : Informasi 

Nama Tabel  : tbl_informasi 

Primary Key  : Id_informasi 

Media Penyimpanan : Harddisk 
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Tabel 3.13 Tabel Informasi 

Field Name Type Size Description 

Id_informasi Int 11 Id informsai 

Id_kategori Int 11 Id_kategori 

Judul Varchar 100 Judul Informasi 

Desk Varchar 100 Deskripsi dari informasi 

Isi Text - Isi informasi 

Gambar Varchar 100 Gambar dari informasi 

Tgl_post Date - Tanggal update informasi 

Id_admin Int 11 Foreign Key 

 

6. Kamus Kategori 

Nama Database : Kategori  

Nama Tabel  : tbl_kategori 

Primary Key  : Id_kategori 

Media Penyimpanan : Harddisk 

Tabel 3.14 Tabel Kategori 

Field Name Type Size Description 

Id_kategori Int 11 Id kategori 

Nm_kategori Varchar 50 Nama dari kategori 

 

7. Kamus galeri 

Nama Database : Galeri 

Nama Tabel  : tbl_galeri 

Primary Key  : Id_galeri 

Media Penyimpanan : Harddisk 

Tabel 3.15 Tabel Galeri 

Field Name Type Size Description 

Id_galeri Int 11 Id galeri 
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Jdl_galeri Varchar 100 Judul galeri 

Id_admin Int  11 Id admin 

 

8. Kamus detail galeri 

Nama Database : Detail galeri 

Nama Tabel  : tbl_detail_galeri 

Primary Key  : Id_detail_galeri 

Media Penyimpanan : Harddisk 

Tabel 3.16 Tabel Detail Galeri 

Field Name Type Size Description 

Id_galeri Int 11 Id galeri 

Id_admin Int  11 Id admin 

Gambar Tinytext - Kumpulan dari foto 

 

9. Kamus Layanan 

Nama Database : Layanan  

Nama Tabel  : tbl_layanan 

Primary Key  : Id_layanan 

Media Penyimpanan : Harddisk 

Tabel 3.17  Tabel Layanan 

Field Name Type Size Description 

Id_layanan Int 11 Id layanan 

Nm_layanan Varchar 100 Nama layanan 

Desk Varchar 100 Dskripsi layanan 

Isi Text - Isi dari layanan 

Gambar Text - Gamar dari layanan 

Tgl_post Date - Tanggal update 

Id_admin Int 11 Id admin 
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10. Kamus PMKS 

Nama Database : PMKS 

Nama Tabel  : tbl_PMKS 

Primary Key  : Id_ PMKS 

Media Penyimpanan : Harddisk 

Tabel 3.18  Tabel PMKS 

Field Name Type Size Description 

Id_ PMKS  Int 11 Id PMKS 

Id_ layanan Int  11 Id layanan 

Nm_Kec Varchar 50 Nama dari kecamatan 

Jumlah Int  11 Jumlah dari kecamatan 

Thn Int 11 Tahun pendataan 

Id_admin Int 11 Id admin 

 

11. Kamus Staff 

Nama Database : Staff 

Nama Tabel  : tbl_Staff 

Primary Key  : Id_Staff ur 

Media Penyimpanan : Harddisk 

Tabel 3.19  Tabel Staff 

Field Name Type Size Description 

Id_ Staff Int 11 Id Staff 

Nama Varchar 50 Nama staff 

Jabatan Varchar 100 Jabatan staff 

Desk Int 11 Deskripsi staff 

Foto Varchar 50 Foto staff 

Id_admin Int 11 Id admin 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Implementasi Pada Sistem 

Sistem Informasi Layanan Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesawara, di fasilitasi 

Aplikasi sebagai berikut: 

a. Halaman Login Admin 

Berikut ini merupakan capture halaman login pada admin. Tampilan ini 

akan muncul setelah kita menulis halaman web pada browser. 

 

Gambar 4.1 Tampilan Halaman Login Admin 

 

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman login. Halaman 

ini akan muncul ketika admin ingin mengakses halaman utama admin. 

Tujuan adanya halaman login yaitu untuk menjaga privasi dari setiap data 

yang diinput kedalam aplikasi. Pada halaman login ini, terdapat satu 

button yaitu tombol login. button login berfungsi untuk memeriksa apakah 

email dan password yang dimasukkan valid atau tidak. Jika email dan 

password yang dimasukkan benar maka aplikasi akan meneruskan ke 

halaman berikutnya yaitu halaman utama pada aplikasi, namun jika email 

dan password salah atau belum terdaftar maka halaman ini akan 

memunculkan peringatan bahwa email dan password salah. 
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b. Halaman Beranda Admin 

Berikut ini merupakan capture halaman beranda pada admin. Tampilan ini 

berisi informasi ringkasan beberapa fitur yang ada pada sistem. 

 

Gambar 4.2 Halaman Beranda Admin 

 

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman beranda. 

Halaman ini adalah tampilan beranda admin untuk mengolah data, 

mengganti data dan menghapus data. Halaman ini digunakan admin untuk 

mengetahui Total Layanan, Total Kegiatan dan Total Agenda. 

 

c. Halaman Data Kegiatan Admin 

Berikut ini merupakan data kegiatan admin. Dalam form ini admin bisa 

menambahkan data berita atau memperbarui kegiatan serta menghapus 

kegiatan. 
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Gambar 4.3 Halaman Data Kegiatan Admin 

 

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman data kegiatan. 

Halaman ini akan dikelola oleh admin untuk menginputkan data kegiatan 

yang ada, tabel data kegiatan ini berisikan no, judul kegiatan, status, 

tanggal post, dan opsi. Pada halaman ini admin bisa menginputkan data 

kegiatan baru. 

 

d. Halaman Data Agenda Admin 

Berikut ini merupakan capture halaman data agenda. Tampilan ini berisi 

data – data agenda. 

 

Gambar 4.4 Halaman Data Agenda Admin 
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Gambar diatas merupakan tampilan pada halaman data agenda. Halaman 

ini akan dikelola oleh admin untuk menambah data agenda, menghapus, 

atau memperbarui data agenda. 

 

e. Halaman Data Staff Admin 

Berikut ini merupakan capture halaman data staff. Tampilan ini berisi data 

staff yang telah diinput. 

 

Gambar 4.5 Halaman Data Staff Admin 

 

Gambar diatas merupakan tampilan pada halaman data staff. Halaman ini 

akan dikelola oleh admin untuk melihat data staff, menambahkan data 

memperbarui serta menghapus data staff. 

 

f. Halaman Data Layanan Admin 

Berikut ini merupakan capture halaman data layanan. Tampilan ini berisi 

data layanan yang telah diinput. 
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Gambar 4.6 Halaman Data Layanan Admin 

 

Gambar diatas merupakan tampilan pada halaman data layanan. Halaman 

ini akan dikelola oleh admin untuk melihat data layanan, menambahkan 

data memperbarui serta menghapus data layanan. 

 

g. Halaman Data Unit Layanan Sosial Admin 

Berikut ini merupakan capture halaman data unit layanan sosial. Tampilan 

ini berisi data unit layanan sosial yang telah diinput. 

 

Gambar 4.7 Halaman Data Unit Layanan Sosial Admin 

 

Gambar diatas merupakan tampilan pada halaman data unit layanan sosial. 

Halaman ini akan dikelola oleh admin untuk melihat data unit layanan 
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sosial, menambahkan data memperbarui serta menghapus data unit 

layanan sosial. 

 

h. Halaman Data Galeri Admin 

Berikut ini merupakan capture halaman data galeri . Tampilan ini berisi 

data galei yang diinput. 

 

Gambar 4.8 Halaman Data Galeri Admin 

 

Gambar diatas merupakan tampilan pada halaman data galeri. Halaman ini 

akan dikelola oleh admin untuk melihat galeri. 

 

i. Halaman Form Kegiatan Admin 

Berikut ini merupakan capture halaman form kegiatan yang digunakan 

untuk menambah data kegiatan. 
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Gambar 4.9 Halaman Form Kegiatan Admin 

 

Gambar diatas merupakan tampilan pada halaman form kegiatan. Halaman 

ini akan dikelola oleh admin untuk menambahkan kegiatan baru. 

 

j. Halaman Beranda User 

Berikut ini merupakan capture halaman beranda user. Tampilan ini berisi 

ringkasan dari beberapa fitur yang terdapat pada sistem ini. 

 

Gambar 4.10 Tampilan Halaman Beranda User 
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Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman beranda user. 

Halaman ini akan muncul ketika user mengakses website ini. Pada 

halaman ini terdapat slider gambar dan juga informasi lainnya. 

 

k. Halaman Sejarah  

Berikut ini merupakan capture halaman sejarah. Tampilan ini berisi 

informasi sejarah dari dinas sosial. 

 

Gambar 4.11 Halaman Sejarah 

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman sejarah. 

Halaman ini adalah tampilan yang terdapat informasi sejarah dari dinas 

sosial.  

 

l. Halaman Visi Misi 

Berikut ini merupakan capture halaman visi misi. Tampilan ini berisi 

informasi visi misi dari dinas sosial. 
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Gambar 4.12 Halaman Visi Misi 

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman visi misi. 

Halaman ini adalah tampilan yang terdapat informasi visi misi dari dinas 

sosial.  
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m. Halaman Kegiatan 

Berikut ini merupakan capture halaman kegiatan.  Tampilan ini berisi list 

kegiatan terkait dinas sosial. 

 

Gambar 4.13 Halaman Kegiatan 

 

Pada gambar diatas menampilkan list informasi kegiatan. List data 

kegiatan ini merupakan data berita yang diinput oleh admin. 
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n. Halaman Layanan  

Berikut ini merupakan capture halaman layanan. Tampilan ini merupakan 

deskripsi dari layanan yang dipilih. 

 

Gambar 4.14 Halaman Layanan 
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Pada gambar diatas menampilkan layanan yang sesuai dengan layanan 

yang dipilih oleh user. Pada halaman ini layanan akan dideskripsikan 

dalam bentuk teks.  

 

o. Halaman Agenda 

Berikut ini merupakan capture halaman agenda. Tampilan ini berisi list 

agenda terkait dinas sosial. 

 

Gambar 4.15 Halaman Agenda 

 

Pada gambar diatas menampilkan list informasi agenda. List data agenda 

ini merupakan data agenda yang diinput oleh admin. 
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p. Halaman LKS 

Berikut ini merupakan capture halaman lks. Tampilan ini berisi list data 

lks terkait dinas sosial. 

 

Gambar 4.16 Halaman LKS 
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Pada gambar diatas menampilkan list data lks. List data lks ini merupakan 

data lks yang diinput oleh admin. 

 

q. Halaman Galeri 

Berikut ini merupakan capture halaman galeri. Tampilan ini berisi list 

galeri yang pernah dilakukan ke dinas sosial. 

 

Gambar 4.17 Halaman Galeri 

 

Pada gambar diatas menampilkan list history galeri yang dilakukan. List 

data galeri ini merupakan data galeri yang diinput. 

 

4.2 Pengujian Menggunakan Black Box pada menu Login Admin 

Tabel 4.1 Pengujian Login Admin 

No Skenario Pengujian Hasil yang di harapkan Kesimpulan 

1.  Login admin 

Memasukan username dan 

password sesuai dengan yang 

ada dalam table 

Sistem akan mengarahkan 

ke dashbor admin 

 

 

Valid 
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Test Case : 

 

 

 

Hasil Uji : 

 

 

2.  Login admin 

Memasukan username dan 

password yang tidak sesuai 

dalam table 

Test Case : 

 

 

Sistem akan menampilkan 

Eror! Username dan 

Pasword tidak cocok. 

 

Hasil Uji : 

 

Valid 

3.  Hanya mengisi Username dan  

mengosongkan Password, lalu 

langsung klik tombol “Login” 

Test case: 

 

Sistem akan menampilkan 

„This is a required File‟ 

Hasil Uji : 

 

Valid 

4.  Hanya mengisi Password dan 

mengosongkan Username, lalu 

langsung klik tombol “Login” 

Test case: 

Sistem akan menampilkan 

„This is a required File‟ 

 

Hasil Uji : 

Valid 
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4.2.2 Tampilan pengujian Black Box pada Menu Registrasi Pendaftaran 

KUBE 

Tabel 4.2 Pengujian Menu Registrasi Pendaftaran KUBE 

No Skenario Pengujian Hasil yang di harapkan Kesimpulan 

1.  Tambah data Reistrasi 

Pendaftaran KUBE (Data 

yang di input secara tidak 

lengkap) lalu klik Daftar 

Test Case : 

 

Sistem tidak akan meregistrasi 

ketika kolom tidak terisi lengkap, 

maka akan menampilkan „Please 

fill out this field‟ 

Hasil Uji : 

 

Valid 

2.  Tambah data masyarakat 

meregistrasi dengan benar 

(Tidak ada yang kosong), 

lalu klik daftar 

 

Test case :  

 

 

Sistem sukses input data 

masyarakat, dan akan 

menampilkan pesan „pendaftaran 

berhasil, informasi lebih lanjut 

silahkan dating ke Dinas Sosial 

Kabupaten Pesawaran‟ 

Hasil Uji : 

 

Valid 
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3.  Sistem dapat melakukan 

pemerosesan dengan 

mengklik tombol berbentuk 

file, maka akan 

menampilkan file yang di 

upload oleh masyarakat 

Test case: 

 

Sistem akan menampilkan do you 

want to do with file  

 

 

Hasil Uji : 

 

Valid 

 

 

 

Open 

save 



72 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Sistem informasi layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, yang 

diuraikan dalam penelitian ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut : 

1. Sistem informasi layanan merupakan strategi untuk meningkatkan layanan 

terhadap masyarakat. Tujuan yang ingin di capai dari penerapan strategi 

tersebut yakni Dinas sosial dapat memberikan layanan yang  optimal terhdap 

layanan dalam pendataan PMKS, Memperbaiki sistem pengajuan Kube yang 

sebelumnya belum memiliki sistem, Mempermudah dinas sosial dalam 

mengupdate informasi agenda dan kegiatan. 

2. Sistem yang di bangun di tujukan untuk memudahkan masyarakat dalam 

proses layanan pada Dinas Sosial secara komputerisasi, dimana sebelumnya 

Dinas Sosial belum memilki interface atau fasilitas dalam proses layanan 

secara online.. 

3. Memberikan layanan terhadap masyarakat dalam layanan, pengajuan Kube, 

Agenda, Kegiatan menjadi informasi perbaikan terkait kekurangan dan 

kelebihan pada Dinas Sosial sehingga kedepannya Dinas Sosial terus 

memperbaiki layanan, pengajuan Kube, Agenda, Kegiatan yang di lakukan 

oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran 

 

5.2 Saran 

Dengan selesainya sistem informasi layanan pada Dinas Sosial ini, penulis 

memiliki beberapa saran yang dapat mendukung pengembangan sistem lebih 

lanjut sebagai berikut : 

1. Setiap penelitian tentunya memiliki kekurangan dan keterbatasan, begitu juga 

dengan penelitian ini yang memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan 

pada masyarakat yang akan melakukan layanan pada Dinas Sosial Kabupaten 
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Pesawaran. Sebagai bahan rekomendasi bagi para peneliti selanjutnya di 

Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, sebaiknya para peneliti di masa yang 

akan datang dapat melakukan penelitian yang mencakup keseluruhan program 

maupun strategi yang dilakukan pihak manajemen Dinas Sosial, sehingga 

dapat terlihat kemampuan Dinas Sosial dalam melakukan layanan pada 

masyarakat. 

2. Diharapkan ada pengembangan aplikasi dalam bentuk aplikasi android 

sehingga masyarakat bisa langsung dan mudah menilai layanan  pada Dinas 

Sosial Kabupaten Pesawaran. 

3. Lebih memperhatikan pemeliharaan dan perawatan perangkat keras dan 

perangkat lunak agar tidak mudah rusak. 
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                    <div class="service-text"> 

                        <h4><a href="?p=layanan-1">1.Pelayanan sosial anak</a></h4> 

                        <p>Merupakan program dari pemerintah daerah untuk masyarakat dalam pelaksanaan 

pemberian pelayanan sosial anak yang sesuai.</p> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

            <!--End single service icon--> 

            <!--Start single service icon--> 

            <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

                <div class="single-service-item"> 

                 

                    <div class="service-left-bg"></div> 

                    <div class="service-icon"> 

                        <img src="images/icons/service-2.png" alt=""> 

                    </div> 

                    <div class="service-text"> 

                        <h4><a href="?p=layanan-2">2.Pelayanan penyandang disbilitas</a></h4> 

                        <p>Merupakan layanan khusus bagi penyandang disabilitas agar penanganan bagi 

penyadang disabilitas dapat terpennuhi.</p> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

            <!--End single service icon--> 



            <!--Start single service icon--> 

            <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

                <div class="single-service-item"> 

                 

                    <div class="service-left-bg"></div> 

                    <div class="service-icon"> 

                        <img src="images/icons/service-3.png" alt=""> 

                    </div> 

                    <div class="service-text"> 

                        <h4><a href="?p=layanan-3">3.Pelayanan bagi pemulung, pengemis, dan 

gelandangan</a></h4> 

                        <p>Merupakan layanan yang diberikan kepada bagi masyarakat yang lebih 

membutuhkan seperti pemulung, pengemis, dan gelandangan.</p> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

            <!--End single service icon--> 

        </div> 

        <div class="row clearfix"> 

            <!--Start single service icon--> 

            <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

                <div class="single-service-item"> 

                     

                    <div class="service-left-bg"></div> 

                    <div class="service-icon"> 

                        <img src="images/icons/service-4.png" alt=""> 

                    </div> 

                    <div class="service-text"> 



                        <h4><a href="?p=layanan-4">4.Pelayanan korban napza</a></h4> 

                        <p>Merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban 

penyalah guna narkoba agar dapat dibina.</p> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

            <!--End single service icon--> 

            <!--Start single service icon--> 

            <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

                <div class="single-service-item"> 

                     

                    <div class="service-left-bg"></div> 

                    <div class="service-icon"> 

                        <img src="images/icons/service-5.png" alt=""> 

                    </div> 

                    <div class="service-text"> 

                        <h4><a href="?p=layanan-5">5.Perempuan rawan ekonomi sosial ekonomi</a></h4> 

                        <p>Merupakan pelayanan khusus bagi perempuan agar dapat dibina agar kehidupan 

nya dapat lebih maju atau lebih baik.</p> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

            <!--End single service icon--> 

            <!--Start single service icon--> 

            <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

                <div class="single-service-item"> 

                     

                    <div class="service-left-bg"></div> 



                    <div class="service-icon"> 

                        <img src="images/icons/service-6.png" alt=""> 

                    </div> 

                    <div class="service-text"> 

                        <h4><a href="?p=layanan-6">6.Korban bencana alam</a></h4> 

                        <p>Merupakan layanan bagi masyrakat yang sedang mengalami musibah bencana alam 

agar segera mendapat pertolongan dari pemerintah daerah.</p> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

            <!--End single service icon--> 

        </div> 

        <div class="row clearfix"> 

             <!--Start single service icon--> 

             <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

                <div class="single-service-item"> 

                     

                    <div class="service-left-bg"></div> 

                    <div class="service-icon"> 

                        <img src="images/icons/service-2.png" alt=""> 

                    </div> 

                    <div class="service-text"> 

                        <h4><a href="?p=layanan-7">7.Pelayanan pada kelompok sosial psikologi</a></h4> 

                        <p>Merupakan layanan yang memberikan pencerahan bagaimana pikiran manusia 

berfungsi dan memperkaya jiwa dari masyarakat kita.</p> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 



            <!--End single service icon--> 

        </div> 

        </div> 

    </div> 

</section> 
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