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ABSTRAK
Kecamatan Sungaiselan adalah sebuah instansi pemerintah yang beralamat Jl.
Ahmad Yani Provinsi Bangka Belitung Kabupaten Bangka Tengah yang
merupakan salah satu kecamatan di Bangka Tengah dengan berbagai macam
aktivitas dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi membuat mobilitas penduduk
menjadi sangat tinggi. Penduduk mempunyai peran yang vital sebagai
pembangunan infrastruktur daerah yang bisa membuat daerah lebih baik dan maju
seiring dengan perkembangan zaman salah satunya di kecamatan Sungaiselan.
Dengan tinggginya jumlah penduduk dapat memicu tingginya jumlah
penggangguran dikarenakan kurangnya lapangan kerja yang disediakan oleh
pemerintah daerah setempat. Dengan kejadian ini maka perlu diterapkannya sebuah
teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut yaitu Aplikasi Pendataan
Penduduk Berbasis Android dan Web yang diimplementasikan melalui aplikasi
mobile. Dengan memanfaatkan teknologi smartphone, sistem akan dikembangkan
dengan menggunakan metode pengembangan dan pemrograman perangkat lunak
yang berorientasi objek (OOP). Dengan tujuan dapat membantu Kecamatan
Sungaiselan dalam memperbaiki sistem yang ada dengan harapan pengolahan dan
penyajian pendataan penduduk yang selama ini masih manual dapat mempermudah
dengan dibuatnya aplikasi pendataan penduduk ini. Hasil pembuatan aplikasi
tersebut adalah sebuah Aplikasi Pendataan Penduduk Pada Kecamatan Sungaiselan
Kata Kunci : Kecamatan Sungaiselan, Pendataan Penduduk, Android

ABSTRACTION
Sungaiselan Sub-district is a government agency with address Jl. Ahmad Yani
Bangka Belitung Province Central Bangka Regency which is one of the districts in
Central Bangka with various activities and high population density that make the
mobility of the population becomes very high. Residents have a vital role as the
development of regional infrastructure that can make the region better and progress
along with the development of one of the times in the district Sungaiselan. With the
high number of population can trigger high number of unemployment because of
lack of job opportunity provided by local government. With this incident it is
necessary to apply an information technology. Information technology is the
Application of Population Database Based Android and Web that implemented
through mobile applications. By utilizing smartphone technology, the system will
be developed using object-oriented software development and programming
method (OOP). With the aim to help Sungaiselan District in improving the existing
system with the hope of processing and presenting the data collection of the
population that has been still manual can facilitate with the creation of this
population data collection application. The result of making the application is an
Application of Population Data Collection In Sungaiselan District.
Keywords: Sungaiselan District, Population Database, Android
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DAFTAR SIMBOL

1.

Activity Diagram
a

Start point

Permulaan dari sebuah sistem
yang akan dikerjakan, biasanya
terletak pada pojok kiri atas

b

End point

Hubungan antar obyek yang
saling membutuhkan. Hubungan
ini bisa satu arah atau lebih

c

Activity state

Menggambarkan Sebuah proses
bisnis

d

Join

Penggabungan

e

Fork

Pencabangan

f

Decision Points

Hubungan transisi sebuah garis
dari atau ke decision point

g

Swimline

Sebuah cara untuk
mengelompokkan Activity
berdasarkan actor

2.

Use Case Diagram
a

Actor

Menggambarkan orang,
siystem atau external entitas
/ stakeholder yang
menyediakan atau menerima
informasi dari sistem

b

Use Case

Dinotasikan dengan simbol
(horizontal ellipse).

c

Assocetion

Abtraksi dari penghubung
antara aktor dan use case

d

Generalisasi

- - - - - - - - - - - -►

Menunjukkan spesialisasi
aktor untuk dapat
berpartisipasi dalam use
case

e

Include

<<include>>
◄- - - - - - - - - - -

Menunjukkan bahwa suatu
use case seluruhnya
merupakan fungsionalitas
dari use case lainnya

f

Extend

<<extend>>
◄- - - - - - - - - - -

Menunjukkan suatu use
case merupakan tambahan
fungsioanal dari use case
lainnya jika suatu kondisi
terpenuhi

3.

ERD (Entity Relationship Diagram)

a

Entitas

Entitas, adalah suatu objek yang
dapat

diidentifikasi

dalam

lingkungan pemakai.

b

Relasi

Relasi,

menunjukkan

adanya

hubungan diantara sejumlah entitas
yang berbeda.

c

Atribut

Atribut, berfungsi mendeskripsikan
karakter

entitas

(atribut

yang

berfungsi sebagai key diberi garis
bawah).

d

Garis

Garis, sebagai penghubung antara
relasi dengan entitas, relasi dan
entitas dengan atribut.

BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Pada era informasi ini, kebutuhan informasi semakin kompleks dan

beragam dalam mendapatkan informasi. Masyarakat memerlukan akses secara
cepat dan mudah untuk memperoleh informasi. Dengan semakin berkembangnya
teknologi informasi, banyak instansi dari masyarakat maju yang telah
memanfaatkan teknologi informasi untuk memperoleh informasi. Salah satu
teknologi yang telah berkembang dengan pesat yaitu teknologi internet termasuk
didalamnya adalah perkembangan Android. Dengan menggunakan Internet,
kendala ruang dan waktu dapat diminimalisasi artinya informasi dapat diakses
kapanpun dan dimanapun dalam hitungan detik. Informasi yang dibutuhkan
masyarakat pada saat ini, salah satunya adalah Android. Teknologi Android
merupakan salah satu yang sangat berkembang. Android merupakan bentuk yang
dapat menggambarkan tentang informasi suatu daerah, seperti halnya Kecamatan
Sungaiselan. Kecamatan Sungaiselan merupakan kecamatan yang termasuk
didalam daerah Kabupaten Bangka Tengah, yang pada saat ini sedang berusaha
untuk berkembang menjadi sebuah Kecamatan yang lebih maju dan lebih baik.
Banyak hal dan banyak informasi yang mungkin harus kita ketahui dan kita
butuhkan dari Kecamatan Sungaiselan.
Dalam hal ini Kecamatan Sungaiselan ingin memberi kemudahan pelayanan
kepada masyarakat atau instansi untuk bisa mengetahui data penduduk yang ada di
Kecamatan Sungaiselan dimana pada saat ini pengumpulan data penduduk masih
menggunakan cara konvensional dimana pendata harus membawa kertas berisi
form data penduduk dan kemudian data tersebut harus di bawa kembali ke
kelurahan untuk di verifikasi apakah data tersebut benar atau tidak kemudian
setelah selesai di verfikasi data di serahkan ke kecamatan untuk di input ulang
begitu banyak prosess yang di gunakan dalam penginputan data, Maka dari itu
Penulis ingin membuat suatu aplikasi pendataan penduduk berbasis android dan
web dikecamatan Sungaiselan.

Aplikasi pendataan penduduk berbasis android dan web Kecamatan
Sungaiselan merupakan aplikasi yang mana digunakan untuk mempermudah suatu
masyarakat ataupun instansi terkait yang ingin melakukan pendataan penduduk
yang lebuh cepat dan efektif dari pada langsung terjun kelapangan yang
membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu dengan adanya aplikasi pendataan
penduduk Kecamatan Sungaiselan lebih dapat mempermudah dan mempercepat
untuk melakukan pendataan penduduk. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan dari
paragraf diatas, penting sekali dengan adanya aplikasi ini dalam rangka untuk
melakukan pendataan penduduk Kecamatan Sungaiselan Sesuai dengan judul yang
diambil penulis yaitu “Aplikasi Pendataan Penduduk pada kecamatan
sungaiselan berbasis android dan web”
Adapun

penelitian terdahulu mengenai pendataan penduduk berbasis

android dan web. Pertama, penelitian Shadiq Taqwa pada tahun 2011 yang berjudul
“Aplikasi Pembuatan E-KTP menggunakan Barcode Berbasis Web”.

Kedua,

penelitian Fatri Biahimo pada tahun 2016 yang berjudul “Aplikasi Sensus
Penduduk Wilayah Kecamatan Tuminting Bebasis Android”. Ketiga, penelitian
Rachel Kurniawati pada tahun 2016 yang berjudul “Pengembangan Sistem
Informasi Kependudukan Berbasis Mobile dan Restful Web Service”. Keempat,
penelitian Supra Yoga Pratama pada tahun 2014 yang berjudul “Penrancangan
Aplikasi Pendataan Kependudukan Desa Minomartini Sleman Yogyakarta”.
Kelima, penelitian Riko Saputra, Muhammad Fadly, Matzachri pada tahun 2015
yang berjudul “Aplikasi Pendataan Penduduk Pada Kelurahan Jerambah Gantung
Bebasis Android”. Keenam, Penelitian Huda Nur Fallah pada tahun 2015 “Aplikasi
Sistem Informasi Kependudukan Online Warga Cijoho RT 004/004 Kuningan Jawa
Barat”.

1.2

Rumusan masalah
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana

membangun aplikasi pendataan penduduk pada kecamatan Sungaiselan berbasis
android dan web.

1.3

Batasan masalah
Batasan masalah yang dapat penulis ambil dari permasalahan ini sebagai
berikut:

1.

Aplikasi ini dibuat pada di kususkan atau di peruntukan kecamatan sungai
selan saja.

2.

Aplikasi ini dapat melakukan pencarian data penduduk berdasarkan nama
atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).

1.4

Maksud dan tujuan penelitian
Berdasarkan latar belakang dan masalah sebelumnya telah dikemukakan,

tujuan penulis antara lain:
Adapun Maksud dari penelitian ini adalah:
1.

Mempermudah petugas kecamatan untuk mendata semua penduduk di
kecamatan sungai selan

2.

Agar data penduduk mudah di aksess kapanpun dan dimanapun

Adapun Tujuan dari penelitaian ini adalah:
1.

Diterapkanya suatu Aplikasi Pendataan Penduduk Pada Kecamatan
Sungaiselan Berbasis Android

untuk memberi kemudahan kepada

masyarakat ataupun instansi dalam melakukan pengambilan penduduk.
2.

Menghemat biaya dan waktu yang harus dikeluarkan oleh masyaralat
ataupun instansi terkait dalam melakukan pengambilan dan pendataan
penduduk.

1.5

Metodologi Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.

Metode Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan
metode objek oriented programming.

2.

Model Penelitian
Adapun model penelitian yang di gunakan dalam penelitan ini yaitu
model waterfall diamana setiap tahapannya memeliki kreteria yang
berhubungan antara data primer dan sekunder.

3.

Tool Penelitian
Tool yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan UML
(Unified Modeling Language) adapun uml yang di gunakan yaitu usecase
diagram, activitydiagram,sequance diagram, dan class diagram.

1.6

Sistematika penulisan
Untuk menghasilkan laporan kerja praktek yang baik sekaligus memperjelas

tentang aplikasi ini, maka sistematika penulisan laporan kerja praktek ini terbagi
menjadi 5(lima) Bab, dimana uraian singkat mengenai isi tiap bab adalah sebagai
berikut:
BAB I

:

PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang perancangan laporan
laporan kerja praktek, gambar umum permasalahan yang
dihadapi,tujuan yang ingin dicapai, lingkup permasalahan,
serta metode perancangan dan sistematik.

BAB II

:

LANDASAN TEORI
Bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang
berkaitan dengan pembuatan aplikasi ini, mulai dari teori
yang bersifat umum sampai tori yang membahas tentang
perangkat lunak yang digunakan untuk membuat Aplikasi
Pendataan Penduduk Berbasis Android.

BAB III

:

ORGANISASI
Bab ini berisikan tentang sejarah, struktur organisasi,
tugas dan wewenang setiap bagian organisasi.

BAB IV

:

PEMBAHASAN DAN IMPLEMENTASI
Bab

ini

berisikan

pembahasan

mengenai

implementasi disertai dengan amalisa hasil yang dicapai oleh
program yang dikembangkan.
BAB V

:

PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan mengenai apa saja yang
telah dihasilkan dan saran-saran alternatif yang dapat
diterapkan untuk meningkatkan pengembangan aplikasi.

BAB II
LANDASAN TEORI
2.1

Konsep Dasar Aplikasi
Aplikasi berasal dari bahasa inggris yaitu application yang berarti penerapan,

lamaran ataupun penggunaan. Sedangkan secara istilah, pengertian aplikasi adalah
suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat
digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju. Menurut kamus komputer eksekutif,
aplikasi mempunyai arti yang biasanya berpacu pada sebuah komputasi yang
diinginkan tau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan.
Selain itu aplikasi juga mempunyai fungsi sebagai pelayan kebutuhan
beberapa aktifitas yang dilakukan oleh manusia seperti sistem untuk software jual
beli, permainan atau game online, pelayanan masyarakat dan hampir semua proses
yang dilakukan oleh manusia dapat dibantu dengan menggunakan suatu aplikasi.
Beberapa aplikasi jika digabungkan akan menjadi suatu paket atau sering juga
disebut dengan application suite, dimana aplikasi tersebut memiliki posisi antar
muka yang mempunyai kesamaan sehingga dapat dengan mudah digunakan atau
pelajari pengguna tiap aplikasi tersebut.[1]

2.1.1

Pengertian Aplikasi
Pengertian Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, intruksi

(intruction) atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga
komputer dapat memperoses input menjadi output.[2]

2.1.2

Aplikasi Mobile (bergerak)
Aplikasi adalah program yang digunakan orang untuk melakukan suatu pada

sistem komputer. Kata mobile mempunyai arti bergerak atau bepindah. Sehingga
diperoleh pengertian bahwa aplikasi bergerak merupakan aplikasi yang dapat
dijalankan walaupun pengguna berpindah dari satu tempat ketempat lain.
Pemrograman Aplikasi bergerak tidak banyak berbeda dengan pemrograman
konvensional pada PC. Aspek karakteristik dari perangkat bergerak sering

mempengaruhi arsitekturdan implementasi dari aplikasi tersebut. Dalam
pemrograman aplikasi bergerak berbagai aspek teknis perangkat lebih menonjol
karena memiliki banyak ketebatasan dibandingkan komputer konvensional atau
PC.[3]
Perangkat bergerak (mobile) memiliki banyak jenis dalam hal ukuran, design
dan layout, tetapi memiliki kesamaan kerakteristik yang sangat berbeda dari sistem
desktop.
Adapun karakteristik perangkat bergerak (mobile) sebagai berikut :
1.

Ukuran yang kecil
Perangkat mobile memiliki ukuran yang kecil. Konsumen menginginkan
perangkat yang terkecil untuk kenyamanan dan mobilitas mereka.

2.

Memory yang terbatas
Perangkat mobile juga meiliki ukuran memory yang kecil, yaitu primary
(RAM) dan secondary (disk).

3.

Daya proses yang tebatas
Sistem mobile tidaklah setangguh rekan mereka yaitu desktop. Ukuran,
teknologi dan biaya adalah bebeapa faktor yang mempengaruhi status dari
sumber daya ini

4.

Mengkonsumsi daya yang rendah
Perangkat mobile menghabiskan sedikit day dibandingkan dengan mesin
desktop. Perangkat ini harus menghemat daya karena mereka berjalan pada
keadaan dimana daya disediakan dibatasi oleh baterai.

5.

Kuat dan dapat diandalkan
Karena perangkat mobile selalu dibawah kemana saja, mereka harus cukup
kuat untuk menghadapi benturan-benturan, gerakan dan sesekali tetesan-tetesan
air.

6.

Konektivitas yang terbatas
Perangkat mobile memiliki bandwidth rendah, beberapa dari mereka bahkan
tidak tersambun. Kebanyakan dari mereka menggunakan koneksi wireless.

7.

Masa hidup yang pendek
Perangkat-perangkat komsumen ini menyala dalam hitungan detik,
kebanyakan dari mereka selalu menyala. Coba ambil kasus sebuah handphone,
mereka booting dalam hitungan detik dan kebanyakan orang tidak mematikan
handphone merak bahkan malam hari.

2.2

Pendataan Penduduk
Secara umum data dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang

diperoleh dari suatu pengamatan berupa angka, lambang atau sifat yang dapat
memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data juga dapat
didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari
pengamatan (observasi) suatu objek. Oleh karna itu data yang baik adalah data yang
bisa dipercaya kebenarannya, tepat waktu dan mencakup ruang lungkup yangn luas
atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh
merupakan merupakan data relevan. Sedangkan kependudukan atau demografi
merupakan ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi
meliputi ukuran, struktur, dan ditribusi penduduk, serta bagaimana jumlah
penduduk berubah setiap waktuakibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuan.
Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan ataupun
kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan,
agama atau etnisitas tertentu. Dengan demikian data kependudukan adlah segala
tampilan data badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non
pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain-lain.[4]

2.3

Data
Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan

masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berbentuk suatu keadaan,
gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya
yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian
ataupun suatu konsep dari beberapa para ahli.[4]

2.4

Informasi
Informasi dapat didefinisikan sebagai data yang diolah menjadi lebih

berguna dan lebih bermanfaat bagi yang menerimanya. Sumber dari suatu informasi
adalah data. Data diterjemahkan sebagai istilah yang berasal dari kata “datum” yang
berarti fakta atau bahan-bahan keterangan. Maka data merupakan kenyataan atau
fakta yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian
nyata adalah berupa suatu objek nyata, seperti tempat, benda dan orang yang benarbenar ada dan terjadi transformasi dan menjadi informasi.[5]

2.5

Android
Android adalah sistem operasi untuk telepon selullar yang berbasis Linux.

Android menyediakan flatform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan
aplikasi meraka sendiri dan untuk digunakan oleh berbagai macam piranti bergerak
(mobile device). Hal ini memungkunkan para pengembang menulis kode
terkelolah( managed code) dalam bahasa pemograman java, mengontrol device via
library java yang dikembangkan oleh Google.
Android merupakan subset perangkat lunak untuk perangkat mobile yang
meliputi sistem operasi, middleware dan aplikasi inti yang dirilis oleh Google.
Sedangkan Android SDK (Software Development Kit) menyediakan tools dan API
yang diperlukan untuk aplikasi Android yang nantinya tidak akan berjalan langsung
diatas kernel sistem operasi namun berjalan diatas Dalvik, sebuah virtual machine
yang khusus dirancang untuk digunakan pada sistem embedded mengembangkan
aplikasi pada platfrom Android dengan menggunakan bahasa pemrograman java.
Pada Juli 2005, Google membeli Android, pendatang baru yang membuat
piranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah
Open Handset Alliance, penggabungan dari 34 perusahaan piranti keras, piranti
lunak dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcom, TMobile dan Nvidia.
Jika sekarang seseorang mempunyai PC di rumah, dan notebook untuk
kekantor atau kuliah, serta berkomunikasi melalui telepon selular, maka pergerakan
yang kemudian terjadi sekarang adalah orang mulai berfikir bagaimana menyatukan

semuanya dalam satu genggaman. Sebenarnya hal tersebut telah mulai dipenuhi
dengan munculnya PDA/Smartphone, dimana seseorang dapat merangkum semua
kebutuhan komputasinya dalam satu genggaman. Dan perkembangan inilah yang
membuat Google berambisi untuk menguasai bangsa ini.[6]
Android memiliki beberapa fitur seperti :
1.

Framework Apilkasi yang mendukung penggantian komponen dan
ruesable.

2.

Mesin Virtual dalvik yang dioptimalkan untuk perangkat mobile.

3.

Integrated browser berdasarkan engine open source WebKit.

4.

Graphs yang dioptimalkan dan didukung oleh library grafis 2D, grafis 3D
berdasarkan spesifikasi OpenGL.

5.

SQLite untuk penyimpanan data.

6.

Media support yang mendukung Audio, vidio,dan berbagai format gambar
(MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF).

7.

GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, dan wifi.

8.

Kamera, GPS, kompas dan Accelerometer.

9.

Lingkungan Development yang legkap dan kaya termasuk perangkat
emulator, tools untuk debugging serta Plugins untuk Eclips IDE.

Selain itu menggunakan Android sebagai sistem operasinya memiliki biaya
lisensi lebih murah dan sifatnya semi Opensource. Tidak hanya itu, Adnroid
tentunya akan support dengan berbagai layanan dari Google

1.

Karakteristik Android
Android merupakan subset perangkat lunak untuk mobile devices yang

meliputi sistem operasi, middleware, dan aplikasi inti yang dirilis oleh Google.
SDK adalah suatu tools da API yang diperlukan untuk mengembangkan apilakasi
pada platform atau lingkungan Android. Pengembangan aoplikasi Android
menggunakan bahasa pemrograman java. Seperti kita ketahui, SDK ini
dikembangkan oleh OHA (Open Handset Alliance). Organisasi OHA ini terdiri atas
Google, Intel, Motorola, Qualcomm,T-Mobile dan Nvidia. SDK dapat kita gunakan

pada beberapa IDE (Integrated Development Environment) Software untuk
membuat suatu program.[7]

2.

Arsitektur Android
Arsitektur Android menunjukan komponen-komponen utama yang terdapat

pada operasi Android:

[8]
Gambar 2.1 Arsitektur Android
Google mengibaratkan Android sebagai sebuah tumpukan software. Setiap
lapisan dari tumpukan ini menghimpun beberapa program yang mendukung
fungsi-fungsi spesifik dari sistem operasi. Berikut ini susunan dari lapisanlapisan tersebut jika dilihat dari lapisan dasar hingga lapisan teratas.

3.

Libraries
Android menyertakan libraries CC++ yang digunakan oleh berbagai

komponen dari sistem Android. Kemapuan ini disediakan kepada Developer
aplikasi melalui Framework aplikasi Android.

Beberapa inti libraries dibawah ini:
a.

System C Libraries: Variasi dari implementasi BSD berasal dari sistem standar
C library(libc), sesuai dengan perangkat embedded berbasis Linux.

b.

Media libraries: Packet video berdasarkan OpenCORE Library mendukung
pemuran rekaman dan banyak format audio dan video serta file gambar
termasuk MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG dan PNG.

c.

Surface Manager : Mengelolah akses ke subsistem layar, lapisan komposit 2D
dan Grafis 3D dari beberapa aplikasi.

d.

LibWebCare : Mesin web modern

yang powerfull dan mendukung

AndroidBrowser maupun embeddable web view.
e.

SGL: Mesin Grafis 2D.

f.

3D Libraries : Impelmentasi berdasarkan OpenGL. ES 1.0 Apls, library ini
menggunkan hardware 3D Accelerartion dan highly 3D software rasterizer.

g.

FreeType : bitmap dan vektor font rendering.

h.

SQLite : Mesin database yang kuat dan ringan yang tersedia untuk semua
aplikasi.

4.

Android Runtime
Lapisan setelah Kernel Linux adalah Android Runtime yang berisi core

libraries dan Dalvik virtual Machine. Core Libraries mencakup serangkaian inti
library java, artinya Android menyertakan satu set library-library dasar yang
menyediakan sebagian besar fungsi-fungsi yang ada pada library-library dasar
bahasa pemrigraman java. Dalvik adalah java Virtual Machine yang memberi
kekuatan pada sistem Adnroid. Dalvik VM ini dioptimalkan untuk telepon seluler.
Setiap aplikasi yang berjalan pada Adnroid berjalan pada prosesnya sendiri,
secara instan dari Dalvik VM. Dalvik telah dibuat sehingga sebuah piranti yang
memakainya dapat menjalankan multi virtual machine secara efisien. Dalvik VM
dapat mengeksekusi file dengan format Dalvik Executable(.dex) yang telah
dioptimasi untuk menggunakan minimal memory footprint. Virtual machine ini
register based, dan menjalankan class-class yang dicompile menggunakan
compiler java yang kemudian ditransformasikan menjadi format .dex menggunakan

“dx” tool yang telah disediakan. Dalvik VM menggunakan Karnel Linux untuk
menjalakan fungsi-fiungsi seperti threading dan low-level management.[8]

2.6

Aplikasi Framework
Lapisan selanjutnya adalah application framework, yang mencakup

program untuk mengatur fungsi-fungsi dasar smartphone. Application framework
merupakan serangkaian tool dasar seperti smartphone resource application,
aplikasi telepon, pergantian antar proses atau program, dan pelacakan lokasi fisik
telepon. Para pengebang aplikasi memiliki aplikasi penuh kepada tool-tool dasr
tersebut dan memanfaatkannya untuk menciptakan aplikasi yang lebih kompleks.
Programmer

mendapatkan

akses

penuh

untuk

menyederhanakan

API(Application Programming Interface) yang juga dugunakan core application.
Arsitektur aplikasi design untuk menyederhanakan pemakaian kembali komponenkomponen, setiap aplikasi dapat menunjukan kemampuanya dan aplikasi lain dapat
memakai kemampuan tersebut. Mekanisme yang sama memungkinkan pengguna
mengganti komponen-komponen yang dikehendaki.[9]
Di dalam semua aplikasi terdapat layanan dan sistem yang meliputi :
1.

Vview system, Satu set views yang dapat digunakan untuk membangun
aplikasi meliputi lists, grids, text boxes, button, dan embeddable web browser.

2.

Content Providers yang memungkinkan aplikasi untuk mengakses data dari
aplikasi lain (misalny Contact), atau untuk membagi data yang dimilikinya.

3.

Resouce Manager, menyediakan akses ke non-code resources misalnya
localized strings, graphic dan layout files.

4.

Notification Manager, yang memungkan semua aplikasi untuk menampilkan
custom alerts pada status bar.

5.

Activity Manager iyang me-manage siklus hidup dari aplikasi dan
menyediakan common navigation backstack.

6.

Telephony Manager, menyediakan akses ke informasi tentang layanan
telepon pada perangkat.

7.

Windows

Manager,

bertanggung

jawab

untuk

mengatur

layar,

mengalokasikan permukaan layar da menentukan dimana dan bagaimana
aplikasi disusun.
8.

Package Manager, mengatur informasi aplikasi yang tersediaa pada
perangkat.

9.

Location Manager, kelas utama dimana aplikasi dapat mengakses dan
menyediakan layanan lokasi pada Android.

2.7

Aplikasi
Dilapisan teratas terdapat aplikasi itu sendiri. Di lapisan inilah anda

menemukan fungsi-fungi dasar smartphone seperti menelepon dan mengirim pesan
singkat, menjalankan web browser, mengakses daftar kontak, dam lain-lain. Bagi
rata-rata pengguna, lapisan inilah yang paling sering mereka akses. Mereka
mengakses fungsi-fungsi dasar tersebut melalui user interface.
Untuk membangun aplikasi Android seorang programmer dituntut telah
akrab dengan bahasa prmrograman java. Bila syarat pertama ini telah dipenuhi,
langkah selanjutnya mendownload software Development Kit (SDK) yang
disediakan android. SDK ini membukakan jalan bagi programmer untuk mengakses
Application Protocol Interface (API) Android. SDK yang di instal di PC ini
mencakup beberapa tools, termasuk aplikasi contoh dan emulator Android.
Emulator

Android

adalah

program

yang

menduplikasi

fungsi-fungsi

smartphoneyang berjalan diatas platform Android. Emulator juga berfungsi sebagai
ajang pengujian apilkasi di PC, sebelim di selamatkan kedalam smartphone.[10]
Google menjabarkan aplikasi Android kedalam empat blok bangunan
dasar(tidak semua aplikasi mempunyai keempatnya) yaitu:
1.

Activities : ketika sebuah aplikasi memunculkan tampilan dilayar. Sebagai
contoh, sebuah aplikasi GPS mempunyai tampilan dilayar sebuah peta dasar,
tampilan rencana perjalanan, dantampilam rute. Ketiga tampilan ini disebut
activities.

2.

Intens : mekanisme perpindahan dari suatu activity ke activity lainya. Sebagai
contoh ketika merancankan perjalan pada aplikasi GPS, internet akan
menginterpensi input dan mengaktifkan layar/tampilan rute diatas layar peta.

3.

Services : serupa dengan service di PC dan server. Merupakan program yang
berjalan dibelakang layar, tanpa interpensi dari pengguna.

4.

Content Provider : mekanisme yang memungkinkan sebuah apikasi untuk
berbagi informasi dengan aplikasi lainya.

2.8

Elipse IDE (Integrated Development Environment)
Eclipse aalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) untuk

mngembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan disemua platform (platform
independent). Berikut ini adalah sifat dari Eclipse:
1.

Multi-platform : Target sistem operasi Eclips adalah Microsoft Windows,
Linux, Solaris, AIX, HP-UX dan OS X.

2.

Multi Language : Eclipse dikembangkan dengan bahasa pemrograman java,
akan tetapi Eclipse mendiking perkembangan aplikasi berbasis bahasa
pemrograman lainya, seperti C/C++, Cobol, Phyton, Perl¸PHP dan lain
sebagainya.

3.

Multi-role : Selain sebagai IDE untuk pengembangan aplikasi, Eclipse juga
bisa digunakan untuk aktifitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak
seperti dokumentasi, tes perangkat lunak, pengembangan web, dan lain
sebagainya.

Eclipse pada saat ini merupakan salah satu IDE favorit dikarenakan gratis
dan open source, yang berarti setiap orang boleh melihat kode pemrograman
perangkat lunak ini. Selain itu kelebihan dari Eclips yang membuatnya populer
adalah kemampuannya untuk dapat dikembangkan oleh penggunan dengan
komponen yang dinamakan plug-in.

1.

Sejarah
Eclipse awalnya dikembangkan oleh IBM untk menggantikan perangkat

lunak pengembangan IBM Visual Age For Java 4.0. Produk eclipse diluncurkan
oleh IBM pada tanggal 5 November 2001. IBM menginvestasikan US$ 40 juta
untuk pengembanganya. Sejak saat itu, konsorsium Eclips Foundation mengambil
alih pengembangan Eclipse lebih lanjut.

2.

Arsitektur
sejak versi 3.0, Eclipse pada dasarnya merupakan sebuah Kernel. Apa yang

dapat digunakan didalam Eclipse sebenarnya adalah fungsi dari plug-in yang sudah
dipasang (diinstal). Ini merupakan basis dari Eclips yang dinamakan Rich Client
Platform (RCP).
Berikut adalah komponenyang membentuk RCP :
a)

Core Platform

b) OSGi
c)

SWT (Standart Widget Toolkit)

d) Jface
e)

Eclipse Workbench

Secara standart Eclipse selalu dilengkapi dengan JDT (Java Development
Tools), plug-in yang membuat Eclipse kompatibel untuk mengembangkan program
java, dan PDE (plug-in Development Environment) untuk mngembangkan plug-in
baru. Eclipse beserta plug-in-nya diimplementasikan dalam bahasa pemrograman
java.
Konsep Eclipse IDE adalah :
a)

Terbuka (Open)

b)

Mudah diperluas (extensible) untuk apa saja dan

c)

Tidak untuk sesuai yang spesifik

Eclipse tidak saja untuk mengembangkan program java, tetapi juga untuk
berbagai macam keperluan. Perluasan apapun cukup dengan menginstal plug-in

CDT(C/C++ Development Tools) yang dapat dipasang di Eclipse untuk
menjadikan Eclipse sebagai perangkat untuk pengmbanganC/C++.
Pengembangan secara visual bukan halyang tidak mungkin oleh Eclipse,
plug-in UMI.2 tersedia untuk membuat diagram UML. Dengan menggunakan
PDEsetiap orang bisa membuat plug-in sesuai dengan keinginan. Salah satu situs
yang menawarkan plug-in yang gratis adalah Eclipse downloads by project.

3.

Versi-versi Eclipse
Sejak tahun 2006, Eclipse Foundation mengkooordinasikan peluncuran

Eclipse secara rutin dan simultan yang dikenal dengan nam Simultanneous Realese.
Setiap versi peluncuran terdiri dari Eclipse platform dan juga sejumlah proyek yang
terlibat dalam proyek Eclipse.
Tujuan sistem ini adalah untuk menyediakan distribusi Eclipse dengan fiturfitur dan versi yang terstandarisasi. Hal ini juga dimaksudkan untuk mempermudah
deployment dan maintenenance untuk sistem enterprise, serta untuk kenyamanan.
Peluncuran simultan dijadwalkan pada bulan juni setiap tahunnya.

Tabel 2.1 Tabel Eclipse IDE Simultaneous Release
Kode Peluncuran

Tanggal Peluncuran

Platform

Eclipse 3.0

28 Juni 2004

3.0

Eclipse 3.1

28 Juni 2005

3.1

Nama Proyek

Callisto
Callisto

30 Juni 2006

3.2

Project
Europa

Europa

29 Juni 2007

3.3

Project
Ganymede

Ganymede

25 Juni 2008

3.4

Project

Galileo
Galileo

25 Juni 2009

3.5

Project
Helios

Helios

23 Juni 2010

3.6

Project
Indigo

Indigo

22 Juni 2011

3.7

Project
Juno

Juno

27 Juni 2012

4.2

Project
Kepler

Kepler

Luna

26 Juni 2013

25 Juni 2014
(direncanakan)

4.

4.3

Project
Luna

4.4

Project

ADT Plug-in For Eclipse
Android Development Tools (ADT) Adalah plug-in untuk Eclipse IDE yang

dirancang khusus untuk memberikan integrated environment yang kuat untuk
memberi aplikasi Android. ADT memberikan kemampuan kepada Eclipse untuk
membuat project baru Android secara cepat, membuat aplikasi User Interface,
menambahkan komponen-komponen berdasarkan Android Framework API,
melakukan debugging aplikasi yang dibuat menggunakan Android SDK tools dan
bahkan melakukan distribusi aplikasi yang dibuat.
Pembuat aplikasi android dengan Eclipse beserta ADT sangat dianjurkan
karena merupakan cara tercepat untuk memulai membuat proyek Android. Dengan
disediakanya project setup, serta tools yang sudah terintegrasi didalamnya, custom
XML editor, dan debugging beserta Output dalam emulator yang sudah disediakan
Android SDK, mempermudah para pengembang aplikasi Android dalam
pembuatan aplikasinya.

2.9

GPS (Global Positioning System)
GPS (Global Positioning System) merupakan sistem navigasi satelit yang

dikembangkan oleh departemenpertahanan Amerika Serikat (US DoD = United
States Departement of Defens). GPS memungkinkan kita mengetahui posisi
geografis (lintang, bujur, dan ketinggian diatas permukaan laut). Jadi dimanapun
berada dimuka bumi ni, kita dapat mengetahui posisi dengan cepat. Data perangkat
GPS terdiri dari 3 segmen, yaitu :
1.

Segmen Angkasa
Segmen Angkasa : terdiri dari 24 satelit yang beroperasi dalan 6 orbit

ketinggian 20.200km dan inklinasi 55 derajat dengan periode 12 jam (satelit akan
kembali ketitik yang sama dalam 12 jam). Satelit tersebut memutari orbitnya
sehingga minimal ada 6 satelit yang dapat dipantau pada titik manapun dibumi ini.
Satelit tersebut mengirimkan posisi dan waktu kepada pengguna seluruh dunia.
2.

Segmen Control/Pengendali
Segmen Control atau Pengendali terdapat pusat pengendali utama yang

terdapat di colorodo springs, dan 5 pemantau lainya dan 3 antena yang tersebar
dibumi ini. Stasiun memantau semua satelit GOS dan mengumplkan informasi
tersebut kepada ppusat pengendalian utama yang kemudian melakukan perhitungan
dan pengecekan orbit satelit. Informasi tersebut kemudian dikoreksi dan dilakukan
pengiriman ke satelit GPS.
GPS mulai dikembangkan tahun 1973 dan beroprasi dengan sempurna pada
tahun 1994. Cakupan GPS meliputi seluruh tempat dunia, beroprasi secara kontinue
serta tidak bergantung pada cuaca. GPS dapat digunakan banyak orang pada saat
yang sama. Informasi yang diberikan GPS adalah posisi3D, kecepatan, serta
informasi waktu. GPS dikembangkan oleh gabungan institusi yang terbabung
dalam IGEB (Integeraagency GPS Executive Board) terdiri dari Defense Co-Chair,
Transfortation Co-Chair, Comerce, State, Joint Cheif of Staf, Justice, NASA dan
lainya. GPS merupakan proyek yang sangat mahal, biaya pengembangan
menghabiskan dana US$ 12 Milyar dengan biaya operasional tahunan US$ 400
Juta. Lembaga yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan GPS adalah US Air
Force Space Command (AFSC).

3.

Segmen Pengguna
Segmen Pengguna pada sisi pengguna dibutuhkan penerima GPS (

selanjutnya kita disebut perangkat GPS) yang biasanya terdiri dari penerima,
prossesor dan antena. Sehingga memungkinkan kita dimanapun kita berada dimuka
bumi ini ( tanah, laut, dan udara) dapat menerima sinyal dari satelit GPS dan
kemudian menghitung posisi, kecepatan, dan waktu.

2.10

Model Penelitian
Di dalam mengerjakan sebuah penelitian, tentulah sebagai seorang penulis

harus menyusun terlebih dahulu langkah-langkah atau tahapan-tahapan pengerjaan
yang penulis kerjakan dalam proses Perancangan Pendataan Penduduk pada
Kecamatan Sungai Selan. Metode pengembangan sistem mengacu pada
model waterfall atau yang sering disebut juga dengan model air terjun. Model ini
mengusulkan sebuah pendekatan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial
yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode,
pengujian, dan pemeliharaan.[11]

Gambar 2.2
Pengembangan Software Model Waterfall

1. Sistem Engineering

Pada tahap ini, penulis memulai pekerjaan dengan mendefinisikan dan
mengumpulkan semua bahan-bahan seperti teori-teori yang di butuhkan dalam
membentuk suatu informasi yang akan digunakan pada tahapan selanjutnya.
2. Analysis
Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan dari software yang akan
dirancang dan dibuat, meliputi analisis fungsi/proses yang dibutuhkan,
analisis output, analisis input, dan analisis kebutuhan.
3.

Design
Pada tahap ini, dilakukan perancangan software yang bertujuan untuk

memberikan gambaran apa yang seharusnya di kerjakan oleh software dan
bagaimana tampilannya, meliputi rancangan output, rancangan input, rancangan
struktur data yang digunakan, rancangan struktur software dan rancangan
algoritma software. Tahapan ini membantu dalam menspesifikasikan kebutuhan
dan arsitektur software secara keseluruhan.
4.

Coding
Pada tahap ini, dilakukan proses coding atau pembuatan software.

Pembuatan softwaredipecah menjadi beberapa modul yang nantinya akan
digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu dalam tahap ini juga dilakukan
untuk mengetahui apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum.
5.

Testing
Dalam tahap ini dilakukan pengabungan modul-modul yang telah di buat dan

dilakukan pengujian atau testing. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah
software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan apakah masih terdapat
kesalahan atau tidak.
6.

Maintenance
Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam model waterfall. software yang

sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan (Maintenance). Pemeliharaan
ini termasuk memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah

sebelumnya. Perbaikan Implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem
sebagai kebutuhan baru.
2.11

Metode Penelitian
Metode objek oriented programming adalah suatu strategi pembangunan

peerangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan
objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Metode ini
merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak dibangun melalui
pendekataan objek secara sistematis. Metode berorientasi objek didasarkan pada
penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kompleksitas. Metode berorientasi objek
meliputi rangkaian aktivitas analisis berorientasi objek, perancangan berorientasi
objek, pemrograman berorientasi objek dan pengujian berorientasi objek.[12]
2.12

UML (Unified Modeling Language)
UML (Unified Modeling Language) adalah salah satu standar bahasa yang

banyak digunakan didunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat
analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman
berorientasi objek.
Berikut 4 macam penjelasan diagram yang paling sering digunakan dalam
pembangunan aplikasi berorientasi objek.[12]
1. Use Case Diagram
Use Case Diagraqm merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior)
sistem informasi yang akan dibuat. Use Case mendeskripsikan sebuah interaksi
antara satu atau lebih actor dengan sistem informasi yang akan dibuat.
Use Case mempresentasikan operasi-operasi yang dilakukan oleh actor Use
Case digambarkan berbentuk eclipse dengan nama operasi dituliskan
didalamnya.
2. Activity Diagram
Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas
dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak.
Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan
aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan actor, jadi aktivitas dapat dilakukan
oleh sistem.

3. Class Diagram
Class Diagram merupaka diagram yang selalu ada dipemodelan sistem
berorientasi objek. Class Diagram menunjukan hubungan antara class dalam
sistem yang sedang dibangun dan bagaimana mereka saling berkolaborasi untuk
mencapai suatu tujuan class.
4. Sequence Diagram
Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan
mendeskripsikan waktu hidup objek dan massage

yang dikirimkan dan

diterima antar objek. Oleh karna itu untuk menggambarkan diagram sekuen
maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta
metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu,
membuat diagram sekuen juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada
pada use case.

2.13 Penelitian Terdahulu
Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang di
angkat oleh penulis adalah
1. Penelitian Shadiq Taqwa pada tahun 2011 yang berjudul “Aplikasi Pembuatan
E-KTP menggunakan Barcode Berbasis Web”. yang menghasilkan yaitu
Mempermudah pegawai pemerintahan dalam melakukan preoses pembuatan EKTP.[13]
2. Penelitian Fatri Biahimo pada tahun 2016 yang berjudul “Aplikasi Sensus
Penduduk

Wilayah

Kecamatan

Tuminting

Bebasis

Android”.

yang

menghasilkan :
a. Mengetahui persebaranan penduduk daerah yang terlalu padat, dan daerah
yang masih jarang penduduknya.
b. Mengetahui keadaan penduduk suatu kota dan mengetahui akibat
perpindahan urbanisasi.[14]
3. Penelitian penelitian Rachel Kurniawati pada tahun 2016 yang berjudul
“Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Mobile dan Restful
Web Service”. Yang menghasilkan yaitu dapat menangani proses input dan

mempermudah pengumpulan data sehingga proses dan hasil akan semakin
cepat, efektif dan efisien.[15]
4. Penelitian penelitian Supra Yoga Pratama pada tahun 2014 yang berjudul
“Penrancangan Aplikasi Pendataan Kependudukan Desa Minomartini Sleman
Yogyakarta”. Yang menghasilkan :
a. Memberikan informasi yang lebih efektif dan akurat dengan sistem yang
terkomputerisasi.
b. Memberikan pengetahuan tetang sistem layanan informasi terkomputerisasi
dibandingkan dengan secara manual.[16]
5. Penelitian Riko Saputra, Muhammad Fadly, Matzachri pada tahun 2015 yang
berjudul “Aplikasi Pendataan Penduduk Pada Kelurahan Jerambah Gantung
Bebasis Android”. Yang menghasilkan :
a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat ataupun instansi terkait dalam
melakukan pengambilan dan pendataan penduduk.
b. Meningkatkan kinerja dikarenakan waktu yang digunakan lebih cepat dalam
pengolahan, serta minimal pengeluaran biaya yang harus dikeluarkan oleh
masyarakat ataupun instansi terkait dalam melakukan pengambilan dan
pendataan penduduk.[17]
6. Penelitian Huda Nur Fallah pada tahun 2015 “Aplikasi Sistem Informasi
Kependudukan Online Warga Cijoho RT 004/004 Kuningan Jawa Barat” yang
menghasilkan yaitu Mempermudah dalam proses penerimaan informasi, serta
membantu penyimpanan setiap jadwal kegiatan warga dengan tertata rapi.[18]

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Model Penelitian
Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu model waterfall.
Seperti yang telah di uraikan di bab 2, dimana terdapat beberapa tahapan yang akan
dilakukan untuk penelitian ini. Adapun tahapan yang ada pada model waterfall,
yaitu
1. System Engineering
Rancang-bangun

yang

mana

bertanggung

jawab

menciptakan

dan

melaksanakan proses disiplin untuk memastikan bahwa pelanggan dan
kebutuhan stakeholder's terpuaskan dengan kualitas tinggi, terpercaya, efisiensi
biaya dan menjadwalkan cara memenuhi sepanjang keseluruhan jalan
kehidupan. Proses ini pada umumnya terdiri atas tujuh tugas: Satukan masalah,
alternative penyelidikan, model system, Mengintegrasikan, peluncuran system,
Nilai capaian, dan evaluasi kembali. Fungsi ini dapat diringkas dengan
singkatan Similar: State, investigasi, Model, integrate, launch, Nilai dan ReEvaluate.
2. Analysis
Pada tahap ini Penulis akan melakaukan analisa kebutuhan terlebih dahulu
dimana analisis kebutuhana sangat di butuhkan dalam menunjang keberhasalan
dalam prosess pembuatan suatu aplikaasi dengan melakukan analiss kebutuhan
penulis akan mengetahui apa saja yang menjadi kebutuahn dalam lembangunan
sebuah sistem
3. Design
Pada tahapan penulis akan melakukan desain pembuataan aplikasi yang mena
mencakup desian layout aplikasi pada android baik itu menu inputan atau menu
form penginputan data kemudian di lanjutkan pada desian pada sisi server
dalam hal ini versi web

4. Coding
Pada tahap implentasi penulis menggunakan metode pemrogaman OOP (Object
Oriented Progreming) di karanakan di lihat dari sisi pengguaaanya coding
mengunakan bahasa pemrograman php dan java yang kedua bahasa
pemrograman tersebut menggunakan metode OOP
5. Testing
Pada tahap pengujian atau testing penulis menggunakan tahapan pengujian
blackbox testing di karnakan lebih detial dean lebih akurat dalam melakukaan
testing atau ujicoba terhadap sistem apakah layak atau tidak
6. Maintenance
Pada tahap pemelihaan penulias malakuakan terbagai menjadi 2 cara yaiu
pemeliharan dari sisi server dan client dari sisi server penulis akan melakukan
backup data per 3 bulan sedangkan pada sisi client akan melakukan updateing
sistem setiap minggunya

3.2. Tools
Adapun tools yang di gunakan untuk mempermudah prosess pembuataan
sistem yaitu di antaranya
1. Usecase Diagram
Digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi/layanan yang
disediakan oleh system ke pemakai. Dalam skripsi ini penulis menggunakan
usecase diagram untuk analis sistem yang diusulkan.
2. Activity Diagram
Di gunakan untuk Membuat diagram yang menggambarkan worlflow (aliran
kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu
diperhatikan adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem
bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh
sistem. Dalam skripsi ini penulis menggunakan activity diagram untuk
menggambarkan sistem yang berjalan, dan menggambarkan sistem yang
diusulkan.

3.3. Metode Penelitian
Metode penelitian yang di pakai adalah metode objek oriented programming.
Dimana objek oriented programming di terapkan pada kodingan android yaitu pada
client.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1

Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisai Kecamatan Sungai Selan
4.1.1 Tugas Dan Wewenang
1.

Kepala Kecamatan
Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan

upaya

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundangundangan;

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat
kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
atau kelurahan.

Camat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
a.

Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;

b.

Pengkoordinasian

penyelenggaraan

pemerintahan

di

wilayah

kecamatan;
c.

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatauan
bangsa;

d.

Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

e.

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang
ketentraman dan ketertiban umum;

f.

Pelaksaaan

pembinaan

penyelenggaraan

bidang ekonomi

dan

pembangunan;
g.

Pelaksanaan

pembinaan

penyelenggaraan

bidang

sosial

dan

kemasyarakatan;
h.

Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;

i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

2.

Sekertaris
a.

Membantu Camat di bidang pembinaan administrasi dan memberikan
pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah
Desa dan masyarakat.

b. Mewakili Camat dalam hal Camat berhalangan.
c.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Fungsi Sekretaris :
a. Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa.
b.

Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk
keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya.

c. Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan.
d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan,
perekonomian, dan kesejahteraan.
e. Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat
menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.
f. Penyusun Program Kerja Tahunan dan pertanggungjawaban Camat.
g. Penyusun laporan Pemerintah Desa.
h. Penyususn dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk
diajukan kepada BPD.
i. Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

3.

Bendahara
a. Pengumpul dan pengolah kepegawaian.
b. Pengumpul dan pengolah administrasi keuangan.
c. Pengolah urusan perlengkapan dan inventaris Desa.
d. Pengolah urusan rumah tangga Desa.
e. Pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara.
f. Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekpedisi (Tata Usaha
Desa).
g. Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa.
h. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
atasan.

4.

Kaur Pemerintah
a. Menyusun program kerja bidang pemerintahan di kelurahan;
b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai tugasnya
masing-masing;
c. Mengawasi dan memeriksa berkas pelayanan kepada masyarakat di
bidang pemerintahan;
d. Membina dan mengarahkan staf dalam hal peningkatan kinerja
pelayanan kepada masyarakat berdasarkan standar pelayanan yang
sudah ditetapkan.
e. Melaksanakan

pengumpulan,

pengolahan,

penganilsaan

data,

penyiapan bahan pelayanan kelurahan di bidang pemerintahan;
f. Memfasilitasi dan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan publikasi
data profil/monografi kelurahan;
g. Melakukan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
h. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Kelurahan;
i. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. Mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan serta melaporkannya kepada
Lurah;
k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugasnya serta melaporkan pelaksanaan tugas
kepada pimpinan.

5.

Kaur Pembangunan
Tugas Pokok Kasi Pembangunan :
a. Membantu Camat di bidang teknis dan administratif pelaksanaan
pengelolaan pembangunan masyarakat desa
b. Membantu membina perekonomian desa

c. Mengajukan pertimbangan kepada Camat baik menyangkut rancangan
peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan
desa
d. Penggalian dan pemanfaatan potensi desa.
Fungsi Kaur Pembangunan :
a. Penyiapan bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi
masyarakat.
b. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan.
c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang pembangunan desa.
d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan
inventarisasi potensi desa.
e. Pelaksana tugas-tugas pembangunan yang dilimahkan oleh Camat.
f. Pendataan perkembangan pembangunan di desa.

6.

Kaur Umum
a. Pengumpul dan pengolah kepegawaian.
b. Pengumpul dan pengolah administrasi keuangan.
c. Pengolah urusan perlengkapan dan inventaris Desa.
d. Pengolah urusan rumah tangga Desa.
e. Pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara.
f. Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekpedisi (Tata Usaha
Desa)
g. Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa.
h. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
atasan.

4.2 Analisis
Analisa masalah merupakan proses mengidentifikasi masalah untuk
menemukan masalah yang ada pada proses penelitian. Sebagaimana diketahui
bahwa penelitian itu pasti berangkat dari masalah dan punya tujuan untuk
memecahkan masalah.

4.2.1 Identifikasi Masalah
Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti saat ini,
mendorong manusia untuk bisa mengakses komunikasi dan informasi dari mana
saja dan kapan saja. Oleh karena itu, penyajian informasi sedemikian rupa dapat
diakses tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dengan memanfaatkan teknologi yang
ada. Hal tersebut harus diiringi dengan kemudahan dalam pengoperasian dan biaya
yang relatif lebih murah.
Sekarang ini, media layanan internet dimanfaatkan dalam beberapa aspek, tak
terlepas dibidang kependudukan. Kecanggihan smartphone android merupakan
salah satu produk yang dapat menawarkan jasa kemudahan dalam kependudukan.
Dengan adanya produk tersebut, segala sesutu yang berhubungan dengan waktu
dan pekerjaan akan lebih efektif, mudah dan efisien.
Sungai Selan merupakan sebuah kecamatan dimana banyak sekali kepala
keluarga yang belum terdata. Dengan adanya aplikasi maka pendataan penduduk
akan semakin lebih mudah.
Akan tetapi, masyarakat Kecamatan Sungai Selan masih belum begitu
maksimal dalam mengolah masalah tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan akan
teknologi masih minim. Keterbatasan informasi juga menjadi penghambat dalam
pengembangan bisnis di dunia perdagangan.

4.2.2 Penyelesain Masalah
Dari hasil analisa masalah di atas dapat diangkat penyelesaian masalah
dengan pembuatan aplikasi Pendataan Penduduk Berbasis Android pada
Kecamatan Sungai Selan beserta implementasi program, dengan menggunakan
eclipse sebagai editornya dan emulator beserta smartphone yang menggunakan
sistem operasi android sebagai media pengujiannya. Harus dipastikan bahwa
aplikasi layanan ini dapat berjalan dengan baik. Disamping itu, juga perlu
dipastikan tentang orang yang akan mengoperasikan, mengontrol dan memelihara
sistem tersebut.

Aplikasi Pendataan Penduduk Berbasis Android pada Kecamatan Sungai
Selan ini menyediakan layanan pendataan penduduk secara online yang berada di
Kecamatan Sungai Selan khususnya.

4.3

Analisis Sistem
Proses Analisa sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke

dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan
mengevaluasi permasalahan-permasalahan. Hal-hal yang akan dianalisis pada tahap
analisis sistem ini adalah analisis masalah, solusi masalah, analisis prosedur sistem
yang sedang berjalan dan analisis basis data. Teknik pemecahan masalah yang
mengurangi sebuah sistem menjadi bagian- bagian komponen dengan tujuan
mempelajari seberapa baik bagian-bagian komponen dengan tujuan yang
diharapkan. Analisa sistem merupakan tahapan awal dengan proses pengembangan
sistem, sehingga tahapan ini menjadi acuan pelaksanaan pada

proses

pengembangan sistem.
Tugas analisa sistem merupakan proses penemuan, perbaikan, pemodelan dan
spesifikasi. Setiap model analisa harus dapat mencapai tiga sasaran utama :
1. Adanya gambaran apa yang dibutuhkan oleh pemakai.
2. Merancang dan membangun dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak.
3. Mencakup batasan serangkai persyaratan yang dapat divalidasi begitu
perangkat lunak diimplementasikan.
4.3.1

Analisa Sistem Berjalan
Dalam analisis terhadap sistem yang berjalan dimaksudkan untuk

mempelajari suatu sistem yang sedang dijalankan oleh suatu organisasi atau
instansi, sehingga mampu memperkirakan dan merincikan seluruh dokumen
ataupun prosedur yang terlibat. Berikut merupakan sistem berjalan yang terjadi di
pendaatan penduduk di Sungai Selan :
1. Pendata datang ke rumah penduduk.
2. Pendata membawa berkas yang tebal.
3. Memasukan data secara manual menggunakan kertas.
4. Data di bawa ke kecamatan.

5. Data di input ke sistem.

Gambar 4.2 Activity Diagram Sistem Berjalan
4.4

Analisa Kebutuhan
Proses analisa kebutuhan bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan dari

sistem yang akan dikembangkan. Analisa kebutuhan sistem dibedakan menjadi
kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional.
4.4.1

Analisa Kebutuhan NonFungsional
Proses Analisa Kebutuhan Non Fungsional adalah analisis yang dibutuhkan

untuk

menentukan spesifikasi kebutuhan sistem yang meliputi elemen atau

komponen yang dibutuhkan untuk sistem yang akan dibangun sampai dengan
implementasinya. Dalam pembangunan sistem ini ada 3 (tiga) kebutuhan non
fungsional yang digunakan yaitu : Kebutuhan Pengguna, Perangkat Keras dan
Perangkat Lunak.

1. Analisa Kebutuhan Pengguna
Pengguna / User Mobile dapat melakukan pencarian data penduduk sesuai
kebutuhan dan sesuai keinginan..
2. Analias Kebutuhan Perangkat Keras
Berikut ini merupakan spesifikasi perangkat keras minimum yang
mendukung aplikasi :
a.

Processor Intel Core i3

b.

VGA Card 1GB DDR3

c.

Kapasitas Harddisk 500GB

d.

Computer

e.

Smartphone Android Jelly Bean 4.2.2

3. Analias Kebutuhan Perangkat Lunak
Perangkat-perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem ini
adalah :
a.

Dreamweaver, sebagai perangkat lunak untuk membangun aplikasi server.

b.

Eclipse Juno, sebagai perangkat lunak untuk membangun aplikasi client
pada android

c.

Xampp, sebagai perangkat lunak untuk localhost database dan aplikasi

d.

Sistem Operasi Windows 7

e.

Android Virtual Device, sebagai emulator untuk menjalankan sistem
android

f.

Android Development Tool, sebagai plugin android pada android studio

g.

Android OS

4.4.2

Kebutuhan Fungsional
Kebutuhan fungsional berhubungan dengan fitur perangkat lunak yang ingin

dibuat, seperti kebutuhan data untuk aplikasi, spesifikasi aplikasi dan pemodelan
aplikasi. Proses Analisis kebutuhan fungsional bertujuan untuk mengetahui
informasi yang mengalir melalui perangkat lunak. Analisis dilakukan dengan
mendeskripsikan fungsi sistem yang dibangun, mengidentifikasi aktor, membuat
use case diagram dan activity diagram.

4.5

Analisis Sistem yang Di Usulkan

4.5.1

Use case Diagram

Gambar 4.3 Use Case Diagram Usulan

Tabel 4.1 Tabel Deskripsi Use Case Login
Use case

Login

Actor

User Mobile

Entry Condition

User Mobile mengakses aplikasi yang telah terinstal di
handphone androidnya

Flow of Events

1. User Mobile mengklik pilihan login
2. User Mobile mengisikan username dan password
3. User Mobile mengklik tombol login untuk masuk

Exit Condition

User Mobile sudah melakukan login dan dapat
menggunakan aplikasi Pendataan Peduduk

Tabel 4.2 Tabel Deskripsi Use Case Input Data Keluarga
Use case

Input Data Keluarga

Actor

User Mobile

Entry Condition

User Mobile mengakses aplikasi yang telah terinstal di
handphone androidnya

Flow of Events

1. User Mobile mengklik pilihan Input data Keluarga
2. User Mobile mengklik tombol

simpan untuk

menyimpan data
Exit Condition

User Mobile sudah melakukan login dan dapat
menggunakan aplikasi Pendataan Penduduk

Tabel 4.3 Tabel Deskripsi Use Case Input Data Individu
Use case

Input Data Individu

Actor

User Mobile

Entry Condition

User Mobile mengakses aplikasi yang telah terinstal di
handphone androidnya

Flow of Events

1. User Mobile mengklik pilihan Cari data Individu
2. User Mobile mengklik tombol Cari untuk mencari data

Exit Condition

User

Mobile

sudah

melakukan login

menggunakan aplikasi Pendataan Penduduk

dan

dapat

4.5.2 Activity Diagram
Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sebuah
aplikasi yang tengah dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, decision
yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Berikut ini adalah activity
diagram yang diusulkan dari Aplikasi Pendataan Penduudk Berbasis Android pada
Kecamtan Sungai Selan :
4.5.2.1 Activity Diagram Login
Proses login adalah proses utama yang harus dilakukan oleh semua user.
Mereka harus memasukkan username dan password kemudian diverifikasi oleh
sistem.

Gambar 4.4 Activity Diagram Login

4.5.2.2 Activity Diagram Input Data Keluarga
Pada prosess input data keluarga pengguna aplikasi dapat memasukan
data kartu keluarga pada menu keluarga.

Gambar 4.5 Activity Diagram Input Data Keluarga

User membuka form data keluarga lalu menginput data keluarga yang
ada, apabila benar maka data keluarga terdebut dikirim ke database untuk di
simpan. Apabilah salah maka harus mengecek kembali data keluarga yang
di input pada form data keluarga.

4.5.2.3 Activity Diagram Input Data Individu
Pada prosess input data individu pengguna aplikasi memasukan data
individu pada menu individu.

Gambar 4.6 Activity Diagram Input Data Individu

User membuka form data individu lalu menginput data individu yang
ada, apabila benar maka data individu terdebut dikirim ke database untuk di
simpan. Apabilah salah maka harus mengecek kembali data individu yang
di input pada form data individu.

4.5.2.4 Activity Diagram Manage Administrator

Gambar 4.7 Activity Diagram Manage Web

Administrator harus login terlebih dahulu untuk dapat masuk ke halaman
web. Apabila telah masuk ke halaman web, maka administrator dapat
mencari data individu yang akan menampilkan data keluarga di web dan
dapat mencari data keluarga yang akan menampilkan data individu di web.

4. 6

Perancangan (Design)
Perancangan adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau

pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh.
Perancangan digambarkan sebagai proses multi-langkah dimana representasi
struktur data, struktur program, karakteristik interface, dan detail prosedur,
disintesis dari sistem.

4.6.1 Class Diagram

Gambar 4.8 Class Diagram Rancangan Sistem

4.6.2 Perancangan Basis Data
Perancangan basis data adalah proses untuk menetukan isi dan pengaturan
data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Tujuan
perancangan basis

data adalah untuk memenuhi informasi yang berisikan

kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. Perancangan
data terbagi menjadi dua yaitu diagram relasi dan perancangan struktur tabel.

4.6.3 Tabel
1. Nama File

: User

Media

: Harddisk

Isi

: Data User

Organisasi

: Index-Sequential

Primary Key

: Id_User

Tabel 4.4 Spesifikasi Basis data Login
Nama Field
Type
Length
Keterangan
Id_user

int

2

Nomor identitas (PK)

nama_user

Varchar

20

Nama user

pass_user

Varchar

20

Password

nama

Varchar

200

Nama

level

Enum

Level

status

enum

Status

2. Nama File

: Data_individu

Media

: Harddisk

Isi

: Data Individu

Organisasi

: Index-Sequential

Primary Key

: Id_nik

Tabel 4.5 Spesifikasi Basis Data individu
Nama Field
Type
Length
Keterangan
Id_nik

int

22

Id NIK (PK)

Nik

int

22

Nik

No_kk

int

22

No Kartu Keluarga

Nama

Varchar

22

Nama

Tempat_lahir

Varchar

22

Tempat lahir

Tanggal_lahir

Varchar

22

Tanggal lahir

Jenis_kelamin

Varchar

22

Jenis kelamin

Golongan_darah

Varchar

22

Golongan darah

Alamat

Varchar

22

Alamat

Pekerjaan

Varchar

22

Pekerjaan

Kewarganegaraan

Varchar

22

Kewarganegaraan

Agama

Varchar

22

Agama

3. Nama File

: Data_keluarga

Media

: Harddisk

Isi

: Data keluarga

Organisasi

: Index-Sequential

Primary Key

: Id_kk

Tabel 4.6 Spesifikasi Basis Data Keluarga
Nama Field
Jenis
Lebar
Keterangan
Id_kk

int

15

Id Kartu Keluarga (PK)

No_kk

int

15

No Kartu Keluarga

Kepala_keluarga

Varchar

225

Kepala Keluarga

Nik

int

15

Nik

Jumlah_individu

int

15

Jumlah individu

Tempat_lahir

Varchar

24

Tempat lahir

Jk

Varchar

22

Jenis kelamin

Golongan_darah

Varchar

22

Golongan darah

Alamat

Varchar

22

Alamat

Pekerjaan

Varchar

22

Pekerjaan

Kewarganegaraan

Varchar

22

Kewarganegaraan

Agama

Varchar

22

Agama

Ekonomi

Varchar

22

Ekonomi

4.7

Perancangan Interface
Interface adalah tampilan dari suatu program aplikasi yang berperan

sebagai media komunikasi yang digunakan sebagai sarana berdialog antara program
dengan user. Sistem yang akan dibangun diharapkan menyediakan interface yang
mudah dipahami dan digunakan oleh user. Berikut adalah rancangan interface
Aplikasi Pendataan Penduduk .

4.7.1

Rancangan Layar Client Mobile
Pada rancangan layar dalam Client Mobile terdapat beberapa rancangan

dimulai dari Menu Login, Menu Utama, rancangan input data individu, rancangan
input data keluarga, rancangan cari data individu dan rancangan cari data keluarga.

4.7.1.1 Rancang layar Menu Login
Untuk dapat masuk kemenu utama, user harus terlebih dahulu login.

Gambar 4.9 Rancang Layar Menu Login

UserName berfungsi untuk memasukan id dari user lalu memasukan
password pada field password. User name dan password harus sesuai agar
dapat login dengan ara menekan sumbit login.

4.7.1.2 Rancang Layar Menu Utama
Pada rancangan layar utama terdapat beberapa menu yang di butuhkan
dalam pendataan penduduk.

Gambar 4.10 Rancang Layar Menu Utama

Di rancangan layar utama terdapat 4 menu yang setiap masingmasing mempunyai fungsi yang berbeda. Pada menu input data individu
berguna apabila user ingin menginput data perindividu, Pada menu input
data keluarga berguna apabila user ingin menginput data langsung

perkeluarga. Sedangkan pada menu cari data, user dapat mencari data
perindividu ataupun perkeluarga.

4.7.1.3 Rancang Layar Input Data Individu
Pada rancangan layar input data individu terdapat form-form yang harus di
isi atau di lengkapi datanya.

Gambar 4.11 Rancang Layar Menu Input Data Individu

Dalam data individu terdapat 10 field yang harus di isi sesuai dengan
kartu keluarga. Nik harus di isi dengan no kk terdapat di kartu keluarga.
Setelah semuanya selesai di isi, baru lah menekan tombol sumbit simpan
agar semua data tersimpan.

4.7.1.4 Rancang Layar input Data Keluarga
Pada rancangan layar input data keluarga terdapat form-form yang harus
di isi atau di lengkapi datanya

Gambar 4.12 Rancang Layar Menu Input Data Keluarga

Dalam data keluarga terdapat 11 field yang harus di isi sesuai dengan kartu
keluarga. Pada field jumlah individu maksudnya adalah jumlah anggota
individu dalam satu keluarga tersebut.

4.7.1.5 Rancang Layar Cari Data Individu
Pada rancangan layar cari data individu, user dapat mencari data individu
yang diperlukan agar tidak repot membuka satu persatu data individu yang
ada.

Gambar 4.13 Rancang Layar Menu Cari Data Individu

Dalam field user dapat mencari data individu menggunakan no.nik
ataupun nama lalu menekan rombol sumbit cari. Apabila sesuai maka akan
muncul sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

4.7.1.6 Rancang Layar Cari Data Keluarga
Pada rancangan layar cari data keluarga, user dapat mencari data keluarga
yang diperlukan agar tidak repot membuka satu persatu data keluarga yang
ada.

Gambar 4.14 Rancang Layar Menu Cari Data Keluarga

Dalam field user dapat mencari data keluarga menggunakan no.kk lalu
menekan tombol sumbit cari. Apabila sesuai maka akan muncul sesuai
dengan apa yang dibutuhkan.

4.7.2

Rancangan Layar Web Server
Sama seperti halnya dalam rancangan di mobile, di web pun terdapat
berbagai macam rancangan seperti rancangan layar beranda, layar login,
layar admin, layar Input Data Individu, layar Form Input Data Individu,
layar Input Data keluarga, dan layar Form Input Data keluarga.

4.7.2.1 Rancangan Layar Beranda

Gambar 4.15 Rancangan Layar Webserver Beranda

Dalam layar beranda terdapat kolom untuk searching data keluarga dan data
individu yang kemudian akan munul di kolom yag sudah tersedia.

4.7.2.2 Rancangan Layar Login

Gambar 4.16 Rancangan Layar Login

Pada layar login, admin harus memasukkan user id dan password untuk
dapat masuk ke menu utama

4.7.2.3 Rancangan Layar Menu Admin

Gambar 4.17 Rancangan Layar Menu Admin

Setelah login, admin pun langsung masuk ke menu admin dimana di dalam
menu ini terdapat pilihan untuk menginput data keluarga atau data individu.

4.7.2.4 Rancangan Layar Menu Input Data Individu

Gambar 4.18 Rancangan Layar Menu Input Data individu

Di layar menu input data, terdapat 1 tombol submit yaitu tombol submit
tambah data untuk menginput .

4.7.2.5 Rancangan Layar Form Input Data Individu

Gambar 4.19 Rancangan Layar Form input data individu

Setelah menekan tombol tambah data, maka masuk ke menu form data
individu, isi sesuai dengan kartu keluarga yang ada lalu menekan submit
simpan.

4.7.2.6 Rancangan Layar Menu Input Data Keluarga

Gambar 4.20 Rancangan Layar Menu Input Data Keluarga

Di layar menu input data, terdapat 1 tombol submit yaitu tombol submit
tambah data untuk menginput data keluarga.

4.7.2.7 Rancangan Layar Form Input Keluarga

Gambar 4.21 Rancangan Layar Menu Form Input Data Keluarga

Setelah menekan tombol tambah data, maka masuk ke menu form data
keluarga, isi sesuai dengan data yang ada di kartu keluarga yang ada lalu
menekan submit simpan.

4.8 Sequence Diagram Login

Gambar 4.22 Sequence Diagram Login

4.9 Sequence Diagram Input Data Individu

Gambar 4.23 Sequence Diagram Input Data Individu

4.10 Sequence Diagram Cari Data Individu

Gambar 4.24 Sequence Diagram Cari Data Individu

4.11 Sequence Diagram Input Data Keluarga

Gambar 4.25 Sequence Diagram Input Data Keluarga

4.12 Sequence Diagram Cari Data Keluarga

Gambar 4.26 Sequence Diagram Cari Data Keluarga

4.13

Coding

(Mendfinisikan Lebery )
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
(Clas dari form individu)
public class Cari_indivdu extends Activity {
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_cari_indivdu
/*tombol cari*/
final Button btn1 = (Button)
findViewById(R.id.btn_carikeluarga);
btn1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
SearchData();
}
});
}
public void SearchData()
{
// listView1
final ListView lisView1 = (ListView)findViewById(R.id.view);

// editText1
final EditText inputText =
(EditText)findViewById(R.id.cari_keluarga);

(Parsing Data menuju Server)
String url =
"http://192.168.43.133/kecamatan/cari_individu.php";
// Paste Parameters
List<NameValuePair> params = new
ArrayList<NameValuePair>();
params.add(new BasicNameValuePair("txtKeyword",
inputText.getText().toString()));
try {
JSONArray data = new
JSONArray(getJSONUrl(url,params));
final ArrayList<HashMap<String, String>> MyArrList =
new ArrayList<HashMap<String, String>>();
HashMap<String, String> map;
for(int i = 0; i < data.length(); i++){
JSONObject c = data.getJSONObject(i);
map = new HashMap<String, String>();
map.put("id_nik", c.getString("id_nik"));
map.put("nik", c.getString("nik"));
map.put("no_kk", c.getString("no_kk"));
map.put("nama", c.getString("nama"));
map.put("tempat_lahir",
c.getString("tempat_lahir"));
map.put("tanggal_lahir",
c.getString("tanggal_lahir"));
map.put("jenis_kelamin",
c.getString("jenis_kelamin"));
map.put("golongan_darah",
c.getString("golongan_darah"));
map.put("alamat", c.getString("alamat"));
map.put("pekerjaan",
c.getString("pekerjaan"));
map.put("kewarganegaraan", c.getString("kewarganegaraan"));

4.14

Implementasi
Implementasi merupakan tahap pengembangan rancangan menjadi kode

program. Dengan terpenuhinya semuanya kebutuhan yang diperlukan, maka
langkah selanjutnya adalah menjalankan aplikasi ini. Sebelum menjalankan
aplikasi ini, kita pastikan terlebih dahulu bahwa database aplikasi ini sudah dibuat
dan sudah terkoneksi dengan aplikasinya. Setelah dijalankan yang muncul pertama

kali adalah sebuah form halaman login. Pengguna harus mengisi username dan
password dengan benar terlebih dahulu agar dapat masuk ke aplikasi. Berikut adlah
beberapa tampilan layar form yang ada pada aplikasi client dan server.

4.14.1 Tampilan Layar Aplikasi Pada Mobile
4.14.1.1 Tampilan Layar Login

Gambar 4.27 Tampilan Menu Utama Menu Login

Di dalam menu login, admin harus memasukkan user id dan password yang
sesuai dan benar agar bisa login dan masuk ke menu utama.

4.14.1.2 Tampilan Layar Menu Utama

Gambar 4.28 Tampilan Menu Utama

Di menu utama terdapat 4 menu yang berbeda akan kebutuhannya, apabila
ingin menginput data individu maka harus menekan menu input data individu,
apabila ingin menginput data keluarga maka harus menekan menu input data
keluarga, apabila ingin mencari data individu maka harus menekan menu cari
data individu, dan apabila ingin mencari data keluarga maka harus menekan
menu cari data keluarga.

4.14.1.3 Tampilan Menu Input Data Individu

Gambar 4.29 Tampilan Menu Input Data Individu

Pada tampilan menu input data individu, harus mengisi data individu
dengan benar dan sesuai. Apabila telah terisi tekan submit save yang akan
menyimpan data ke database.

4.14.1.4 Tampilan Menu Cari Data Individu

Gambar 4.30 Tampilan Menu Cari Data Individu

Pada tampilan menu cari data individu, user dapat menarinya sesuai
dengan kebutuhan ukup memasukkan id dan mencari. Apabila data yang
di cari sesuai dan benar maka nanti akan muncul field-field yang dicari.

4.14.1.5 Tampilan Menu Input Data Keluarga

Gambar 4.31 Tampilan Menu Input Data Keluarga

Pada tampilan menu input data keluarga, harus mengisi data keluarga
dengan benar dan sesuai. Apabila telah terisi tekan submit save yang akan
menyimpan data ke database.

4.14.1.6 Tampilan Menu Cari Data Keluarga

Gambar 4.32 Tampilan Menu Cari Data keluarga

Pada tampilan menu cari data keluarga, user dapat menarinya sesuai
dengan kebutuhan ukup memasukkan no kartu keluarga dan mencari.
Apabila data yang di cari sesuai dan benar maka nanti akan muncul fieldfield yang dicari.

4.14.2 Tampilan Aplikasi Pada Web Server
4.14.2.1 Tampilan Layar Utama Pada web

Gambar 4.33 Tampilan Menu Utama Web

Dalam layar beranda terdapat kolom untuk searching data keluarga dan
data individu yang kemudian akan munul di kolom yag sudah tersedia

4.14.2.2 Tampilan Login Pada Web

Gambar 4.34 Tampilan Menu Login pada Web
Pada layar login, admin harus memasukkan user id dan password untuk
dapat masuk ke menu utama
4.14.2.3 Tampilan Awal Menu Admin

Gambar 4.35 Tampilan Menu Pada Halaman Login
Setelah login, admin pun langsung masuk ke menu admin dimana di dalam
menu ini terdapat pilihan untuk menginput data keluarga atau data individu

4.14.2.4 Tampilan Awal Data Individu

Gambar 4.36 Tampilan Awal Menu Data Individu
Di layar menu input data, terdapat 1 tombol submit yaitu tombol submit
tambah data untuk menginput data individu.

4.14.2.5 Tampilan Input Data individu

Gambar 4.37 Tampilan Menu Input Data Individu

Setelah menekan tombol tambah data, maka masuk ke menu form data
individu, isi sesuai kartu keluarga yang ada lalu menekan submit simpan.

4.14.2.6 Tampilan Awal Menu Keluarga

Gambar 4.38 Tampilan Menu Awal Keluarga

Di layar menu awal keluarga terdapat 1 tombol submit yaitu tombol submit
tambah data untuk menginput data keluarga.

4.14.2.7 Tampilan Input Data Keluarga

Gambar 4.39 Tampilan Input Data Keluarga

Setelah menekan tombol tambah data, maka masuk ke menu form data
keluarga, isi sesuai dengan kartu keluarga yang ada lalu menekan submit
simpan.

4.15

Pengujian Sistem
Pengujian sistem dimaksudkan untuk menguji semua elemen-elemen

perangkat lunak yang dibuat apakah sudah sesuai denganyang diharapkan.

4.15.1 Rencana Pengujian
Pengujian software dalam penelitian ini dilaksanakan oleh pihak user atau
pengguna, sedangkan untuk metode pengujian yang digunakan adalah pengujian
blackbox. Pengujian blackbox adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa
memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Metode ini digunakan
untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar. Pengujian
blackbox merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada
sepesifikasi perangkat lunak yang dibuat. Adapun hal–hal yang akan diujikan
menggunakan metode blackbox ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Penjelasan pengujian sistem
Jenis
Kelas Uji

Butir Uji

Connect

Connect

Blackbox

Menu Login

Menampilkan form login ketika
aplikasi di mulia

Blackbox

Menu Utama

Menampilakn interaksi langsung anter
menu kemenu melalu image button

Blackbox

Form Input
Data

Menampilkan form penginputan data untuk
di kirim menuju server

Blackbox

Form Cari Data

Menampilkan data melalui diaglog box yang
di ambil dari database server

Blackbox

Pengujian

1.

Hasil Pegujian
Berikut inia dalah hasil pengujian system menggunaka metode blackbox
berdasarkan requitment pada rencana pengujian .

a.

Pengujian Connect

Tabel 4.8 Pengujian Connect
Status koneksi
Server
Terkoneksi

Tidak
Terkoneksi

Yang di harapkan

Pengamatan

Kesimpulan

Dapat menampilkan

Tampil

[√] diterima

menu login ketika

Jendela

[ ] ditolak

terkoneksi dengan server

Login

Dapat menampilkan
halamn page error ketika
tidak terkoneksi

b.

[√] diterima
Jendela login

[ ] ditolak

tidak tampil

Pengujian Menu Login

Tabel 4.9 Pengujian Menu Login
Menu Login

Status

Yang di
harapkan

Pengamatan

Password
Cocok

Akan
memunculkan
Menu utama

Menu
utama bisa
di aksess

Menu utama
muncul

Password
tidak Cocok

Muncul pesan
error

Tetap
pada form
login

Login gagal

Kesimpulan
[√] diterima
[ ] ditolak
[√] diterima
[ ] ditolak

c.

Pengujian Menu Utama

Tabel 4.10 Pengujian Menu Utama
Menu Utama

Terhubung
dengan
activity laen
Tidak
Terhubung
dengan
activity laen

d.

Status

Yang di
harapkan

Pengamatan

Kesimpulan
[√] diterima

Menampilkan
activity ketika
button image
di pilih

Activitiy
terpilih
muncul

Muncul pesan
error

Tetap
pada
menu
utma

Activity
berhasil
tampil

[ ] ditolak
[√] diterima

gagal

[ ] ditolak

Pengujian Form Input Data

Tabel 4.11 Pengujian Form Input Data
Form Input
data

Status

Data tersimpan Menampilkan
pesan sukses
di database
input data
Tidak
Terhubung
dangen
activity laen

Yang di
harapkan

Pengamatan

Kesimpulan
[√] diterima

Data
tersimpan

Data berhasil
tersimpan

[ ] ditolak
[√] diterima

Muncul
pesan error

Tetap pada
menu form
input data

gagal

[ ] ditolak

e.

Pengujian Form Cari Data

Tabel 4.12 Pengujian Form Cari Data
Form Cari
Data

Status

Yang di
harapkan

Tampil Data
yang di cari

Menampilkan
data sesui
keyword

Data
Tampil

Data tidak di
temukan

Muncul pesan
error

Tetap
pada menu
form cari
data

Pengamatan

Kesimpulan

[√] diterima
Data muncul
pada dialogbox [ ] ditolak
[√] diterima
gagal

[ ] ditolak

BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis, perancangan dan implementasi yang telah

dilakukan serta berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat di ambil
beberapa kesimpulan diantaraya sebagai berikut :
1. Penelitian ini berhasil merancang dan membangun aplikasi untuk
melakukan pendataan dengan menggunakan basis Android untuk mobile.
2. Dengan adanya Aplikasi Pendataan Penduduk Berbasis Android pada
Kecamatan Sungai Selan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat
ataupun instansi dalam melakukan pengambilan data penduduk.
3. Dengan adanya Aplikasi Pendataan Penduduk Berbasis Android pada
Kecamatan Sungai Selan dapat Menghemat biaya dan waktu yang harus
dikeluarkan oleh masyarakat ataupun instansi terkait dalam melakukan
pengambilan dan pendataan penduduk.
4. Aplikasi ini dapat digunakan di beberapa platflorm (multiplatform).

4.2

Saran
Sistem ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu,

penulis memberi beberapa saran yang dapat digunakan sebagai acuan dalam
penelitian atau pengembangan selanjutnya yaitu sebagai berikut:
1. Aplikasi yang dibangun dapat di kembangkan untuk dapat digunakan saat
aplikasi tidak terkoneksi dengan internet (Offline).
2. Fitur untuk menampilkan hasil data dilapangan dapat dikembangkan dalam
bentuk grafik.
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