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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Implementasi Sistem 

Bab ini akan menjelaskan tentang pembuatan dan pengkodean program sistem 

sebagaimana telah digambarkan pada Bab III. Implementasi sistem dilakukan 

dengan penerapan sistem yang siap dijalankan sehingga dapat diketahui apakah 

sistem sesuai dengan tujuan dan kebutuhan sistem.  

4.1.1 Menu Login Administrator 

Menu login merupakan menu tampilan interface pertama jika pertama kali web 

dibuka. Pengguna diwajibkan untuk memasukkan username dan password. 

Setelah memasukkan kode username dan password pengguna akan diarahkan 

ke halaman utama atau dashboard. 

 

Gambar 4.1 Menu Login Administrator 
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4.1.2 Menu Utama Administrator 

Menu utama atau dashboard adalah tampilan pertama setelah melakukan 

login, menu keseluruhan sistem secara lengkap ditampilkan. Menu utama 

menampilkan grafik persebaran masyarakat dan sub menu management dari 

sistem informasi data kependudukan. Adapun tampilannya dapat dilihat pada 

gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Menu Halaman Utama Administrator 

4.1.3 Menu Management 

Menu management menampilkan hak akses yang bisa dilakukan oleh 

pengguna sistem. Adapun menu nya terdiri dari menu daftar keluarga, menu 

kesejahteraan keluarga, dan menu surat serta menu departemen lainnya. 

Adapun tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Menu Management System 

4.1.4 Data Menu 

Data menu menampilkan keseluruhan menu-menu yang akan ditampilkan 

pada beranda sistem pada penduduk, menu ini bisa ditambah atau pun 

dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Adapun tampilannya dapat dilihat pada 

gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Menu Data Menu 

4.1.5 Menu Kelola Data Penduduk 

Menu kelola data penduduk menampilkan keseluruhan data penduduk secara 

lengkap. Untuk melakukan penambahan data penduduk hanya perlu klikikon 

tambah dan kemudian akan diarahkan ke bagian input data penduduk. 

Sebelum melakukan input data penduduk sebaiknya melakukan input data 

kartu keluarga terlebih dahulu agar saat akan input data anggota keluarga bisa 

dilakukan beriringan dan otomatis mengikuti yang kemudian bisa dilakukan 

pemeriksaan daftar tanggungan pada masing-masing kepala keluarga. 

Adapun tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Menu Daftar Kartu Keluarga 

 

Gambar 4.6 Menu Daftar Anggota Keluarga 
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4.1.6 Menu Sirkulasi Penduduk 

Menu ini terdiri dari laporan data sirkulasi penduduk berupa data kelahiran, 

data kematian, data kematian, data pendatang dan data pindah. Adapun 

tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Menu Sirkulasi Penduduk 

4.1.7 Menu Pembangunan Keluarga 

Menu ini adalah menu yang menampilkan data keluarga miskin (melihat data 

miskin, menentukan keterangan miskin dan menentukan peringkat keluarga 

miskin berdasarkan kuota periode yang dibutuhkan) terdiri dari input kriteria 

dan sub kriteria sesuai dengan standar kesejahteraan penduduk yang 

kemudian dilakukan penilaian tingkat kesejahteraan keluarga . Adapun 

tampilannya kriteria dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 4.8 Menu Kriteria Kesejahteraan Penduduk 

 

Gambar 4.9 Menu Sub Kriteria Kesejahteraan Penduduk 
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Gambar 4.10 Menu Analisis Peringkat Kesejahteraan Penduduk 

 

Gambar 4.11 Menu Data Alternatif Rekap Peringkat 
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4.1.8 Menu Kelola Surat 

Menu kelola surat menampilkan pengelolaan administrasi surat-menyurat 

berupa pelayanan cetak surat jika warga datang ke balai desa atau melalui 

pengajuan surat pada sistem. Adapun tampilannya kriteria dapat dilihat pada 

gambar berikut 4.12. 

 

Gambar 4.12 Menu Kelola Surat 

4.1.9 Menu Kelola Laporan 

Menu kelola laporan berisi data-data administrasi yang masuk dan keluar 

pada sistem, terdiri dari rekapan data kelahiran, data kematian, data 

pendatang dan data pindah. Adapun tampilannya kriteria dapat dilihat pada 

gambar berikut 4.13. 

 

Gambar 4.13 Menu Kelola Laporan Surat 
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4.1.10  Menu Login Penduduk 

Menu login penduduk dapat diakses oleh warga desa dengan menginputkan 

nama pengguna dan password. Nama pengguna dan password dibuat 

otomatis oleh sistem mengikuti NIK masing-masing penduduk. Oleh karena 

itu, jika keanggotaan pada data sistem belum dilakukan maka tidak bisa 

login pada sistem informasi data kependudukan ini dan hanya bisa melihat 

data penduduk tanpa bisa melakukan pengajuan administrasi surat. Adapun 

tampilannya kriteria dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.14 Menu Beranda Sistem Tanpa Login Penduduk 
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Gambar 4.15 Menu Login Penduduk 

 

Gambar 4.16 Menu Beranda Sistem Login 
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4.1.11  Menu Pengajuan Surat 

Menu ini menampilkan akses bagi warga untuk mengajukan surat sebagai 

bagian dari administrasi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan. Setelah 

dilakukan pengajuan maka nanti administrator sistem akan memvalidasi 

yang kemudian surat bisa di unduh dan di cetak oleh warga sesuai yang 

dibutuhkan ataupun jika ingin datang langsung ke balai desa pun 

diperbolehkan. Adapun tampilannya kriteria dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

Gambar 4.17 Menu Pengajuan Surat 
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4.2  Perencanaan Uji Coba Dengan  Black Box Testing 

Menurut Pressman (2007), pengujian black-box berfokus pada persyaratan 

fungsional perangkat lunak. Dengan demikian, pengujian black-box 

memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian 

kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional 

untuk suatu program. Pengujian black-box bukan merupakan alternative dari 

teknik white-box, tetapi merupakan pendekatan komplementer yang 

kemungkinan besar mampu mengungkap kelas kesalahan daripada metode 

white-box. Pengujian blackbox berusaha menemukan kesalahan dalam 

kategori sebagai berikut: 

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang 

2. Kesalahan interface 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database 

eksternal 

4. Inisialisasi dan kesalahan terminasi 

Pengujian sistem ini dilakukan utnuk menjamin berjalan nya sistem sesuai 

dengan kebutuhan dan untuk mengamati kelemahan dan kekurangan sistem ini 

sendiri. Tujuan dari pengujian ini adalah menguji fungsionalitas dari sistem 

yang telah dibangun. Uji fungsionalitas dilakukan dengan menggunakan black 

box testing . Perencanaan uji coba untuk sistem informasi administrasi data 

kependudukan pada bagian administrator sistem ini dapat dilihat pada tabel 4.1. 

berikut. 

Tabel 4.1 Rencana Uji Coba Dengan Black Box Testing (back end system) 

No. Rencana pengujian Hasil yang diharapkan 

1.  Validasi nama pengguna dan 

kata sandi yang benar 

Dapat membuka halaman utama 

2.  Nama pengguna dan kata sandi 

tidak terisi 

Peringatan :” Username dan Password 

salah” 

3.  Salah memasukkan nama 

pengguna dan kata sandi 

Tidak dapat membuka halaman utama 
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4.  Koneksi master data terhubung Dapat menyambungkan dengan database 

5.  Menambah data master 

penduduk 

Data dapat terisi pada database 

6.  Mengubah data master 

penduduk 

Data dapat terisi pada database 

7.  Menyimpan data master 

penduduk 

Data dapat terisi pada database 

8.  Menghapus data master 

penduduk 

Data dapat terisi pada database 

9.  Menambah data kriteria dan 

sub kriteria kesejahteraan 

penduduk 

Data dapat terisi pada database 

10.  Menyimpan data kriteria dan 

sub kriteria kesejahteraan 

penduduk 

Data dapat terisi pada database 

11.  Mengubah data kriteria dan sub 

kriteria kesejahteraan 

penduduk 

Data dapat terisi pada database 

12.  Menghapus data kriteria dan 

sub kriteria kesejahteraan 

penduduk 

Data dapat terisi pada database 

13.  Penambahan data 

kesejahteraan penduduk 

Data penduduk dimasukkan dan 

dilakukan sistem pengambilan 

keputusan melalui peringkat 

14.  Melakukan perangkingan 

terhadap kesejahteraan 

penduduk 

Data peringkat ditampilkan 

15.  Menambah administrasi surat-

menyurat 

Data dapat terisi pada database 

16.  Memvalidasi permohonan 

pengajuan surat oleh warga 

Data dapat diunduh dan dicetak 

17.  Melihat laporan rekapan 

sirkulasi penduduk 

Data laporan ditampilkan 
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18.  Melihat laporan rekapan 

administrasi surat 

Data laporan ditampilkan 

19.  Melihat laporan rekapan 

peringkat keluarga miskin 

Data laporan ditampilkan 

20.  Melakukan penentuan 

keterangan miskin 

Dapat menentukan keterangan miskin 

sesuai kuota 

21.  Menambah pengguna sistem Data dapat ditambah dan disimpan 

dalam database 

22.  Menyimpan pengguna sistem Data dapat disimpan dalam database 

23.  Merubah pengguna sistem Data dapat dirubah dan disimpan dalam 

database 

24.  Menghapus pengguna sistem Data dapat dihapus dan disimpan dalam 

database 

25.  Menambah menu management 

system 

Tampilan menu berubah dan tampil 

pada sistem pengguna 

26.  Merubah menu management 

system 

Tampilan menu berubah dan tampil 

pada sistem pengguna 

27.  Menghapus menu management 

system 

Tampilan menu berubah dan tampil 

pada sistem pengguna 

28.  Menyimpan menu management 

system 

Tampilan menu berubah dan tampil 

pada sistem pengguna 

29.  Logout  Pesan :” Yakin akan keluar?” dan 

berhasil keluar  

Tabel 4.1 Rencana Uji Coba Dengan Black Box Testing (back end system) 

(lanjutan) 

Perencanaan uji coba untuk sistem informasi administrasi data kependudukan 

pada bagian administrator sistem ini dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut. 

Tabel 4.2 Rencana Uji Coba Dengan Black Box Testing (front end system) 

No. Rencana pengujian Hasil yang diharapkan 

1.  Validasi nama pengguna dan 

kata sandi yang benar 

Dapat membuka halaman utama 
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2.  Nama pengguna dan kata sandi 

tidak terisi 

Peringatan :” Username dan Password 

salah” 

3.  Salah memasukkan nama 

pengguna dan kata sandi 

Tidak dapat membuka halaman utama 

4.  Tidak memasukkan nama 

pengguna dan kata sandi 

Hanya menampilkan beranda sistem 

5.  Memasukkan nama pengguna 

dan kata sandi 

Beranda, data penduduk, pengajuan surat 

dan data profil ditampilkan 

6.  Penambahan permohonan 

pengajuan surat  

Data disimpan  

7.  Permohonan surat tervalidasi Surat bisa diunduh dan dicetak 

8.  Permohonan surat tidak valid Data persyaratan belum terpenuhi 

9.  Melihat data detail penduduk  Data detail penduduk ditampilkan 

10.  Logout  Pesan :” Yakin akan keluar?” dan 

berhasil keluar  

Tabel 4.2 Rencana Uji Coba Dengan Black Box Testing (front end system) 

(lanjutan) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan, sistem informasi yang dibuat dapat menampilkan data 

penduduk, kesejahteraan penduduk dan administrasi surat-menyurat dengan 

menginputkan data kartu keluarga sehingga pelayanan dan penyimpanan 

administrasi data kependudukan dapat dilakukan secara one service di sistem 

informasi tersebut. Sistem informasi yang dibuat dengan menerapkan konsep 

smart village yang diharapkan dapat memudahkan pemerintah desa dalam 

menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk 

warga desa Puralaksana Way Tenong Lampung Barat dengan memanfaatkan 

teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat. 

 

5.2 Saran 

Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Aplikasi bisa dikembangkan sehingga dapat berbasis android mobile. 

2. Aplikasi bisa dikembangkan lagi dengan menghubungkan keseluruhan 

aktivitas desa secara lengkap. 

3. Aplikasi dapat terhubung dengan website pemerintah kabupaten dan 

pusat sehingga dapat memudahkan pengawasan terhadap pemerintah 

desa. 

4. Keperluan tanda tangan peratin bisa dilakukan dengan scan barcode atau 

digital signature. 

5. Tingkat keamanan sistem perlu dikembangkan agar tidak terjadi nya 

pencurian data dan hal-hal yang bisa merugikan desa itu sendiri. 
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