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ABSTRACT 
 

 Village Information System Lugosobo still use a a proceses that is handled 
manually, in this case found several problem that arise in information system. The 
problem that arise, among other, the process of finding data on population, the arrest 
(repetition) in the recording of data, the delay in makinga report is required. 
 
 Of the problems above that needed a computerized system. So the vilage is 
considered good information system for the research. A computerized information system 
district has among other advantages : 
Fast the system can serve quickly with the help of the computer as a data processor. 
Accuracy of the system can produce the corrret output data. 
Efficiency of time, effort and cost. 
 
 With this research is expected to create an administrative system that serves 
demographic, cover letter population, population migration and to produce output in the 
form of reports that are aseful for data kelurahan, redundation happened does not 
happen again, the absence of data redudantion. Because the current system is far from 
the expected. 
 
Key words: loop, fast, accurate, efficient, redudantion
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1. PENDAHULUAN 

Sebelum ditemukannya komputer orang menyimpan data tertulis dalam bentuk 

kertas yang dimasukkan dalam suatu tempat dan kemudian diatur sedemikian rupa. 

Pengaturan tersebut sering disebut sebagai metode pengarsipan atau metode 

penyimpanan  file. Penyimpanan data tersebut tentu saja rumit dan melelahkan  

Setelah ditemukan komputer pengarsipan data tertulis mulai dipindahkan kedalam 

media penyimpanan komputer, sehingga data tertulis yang jumlahnya berlemari-lemari 

dapat disimpan dalam media yang  jauh lebih kecil misalnya compact disk. Sistem 

penyimpanan dan pengolahan data tersebut sering disebut sebagai sistem database. 

Pemerintahan Kelurahan Lugosobo merupakan salah satu lembaga yang masih 

menggunakan cara manual untuk pengolahan data tertulis dan metode pengarsipan 

sebagai penyimpanan datanya. 

Sejalan dengan perkembangan software pengolahan data, Pemerintahan 

Kelurahan Lugosobo sangat ingin mengembangkan potensi para pegawai 

administrasinya didalam bidang pengolahan data dengan menggunakan komputer untuk 

menghasilkan pelayanan administrasi secara cepat, akurat dan terintegrasi. 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Sistem 

Adalah konsep dasar system, dasar-dasar teori dan juga karakteristik system. 

Konsep dasar informasi yaitu pengertian informasi, kualitas informasi, siklus informasi. 

Konsep dasar system informasi berisi dasar-dasar konsep yang digunakan. System 

informasi instansi dimana bidang apa yang dilakukan oleh instansi. 

2.2 Pengertian Informasi 

Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan pada saat ini maupun masa yang akan 

datang untuk mencapai tujuan (Robert N. Anthony dan Dearden). 

2.2.1 Siklus Informasi 

Siklus informasi merupakan gambaran secara umum mengenai proses data yang 

dihasilkan dari pengolahan data-data sebelumnya yang akan digunakan kembali sebagai 

data untuk menghasilkan informasi berikutnya dan begitu juga seterusnya dalam 

perjalanan siklus informasi berikutnya (Jogiyanto,1999). 

2.2.2 Nilai Informasi 

Nilai informasi (value of information) ditentukan dua hal, yaitu dari segi manfaat 

dan biaya. Suatu informasi bila mempunyai nilai manfaat yang lebih efektif dibandingkan 

dengan biayanya maka informasi tersebut mempunyai nilai yang baik. Informasi tidak 

ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektifitasnya. 
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Pengukuran nilai informasi biasanya dihubungkan dengan analisis cost effectiveness 

atau benefit. 

2.3 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem didalam organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan 

kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan 

laporan-laporan yang diperlukan (Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis). Tujuan utama  

dibuatnya sistem informasi adalah untuk mendukung tercapainya tujuan manajemen 

suatu organisasi. 

2.3.1 Pengertian Pelayanan 

Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang 

maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (KEPMENPAN 81/93). 

2.3.2 Pengertian Administrasi 

Istilah “administrasi” berasal dari bahasa latin “ad” dan “ministro”. Ad 

mempunyai arti “kepada” dan ministro berarti “melayani”. Jadi administrasi merupakan 

pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Jadi, kata “administrasi” dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, 

atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan.  

2.3.3 Pengertian Pelayanan Administrasi 

Peyanan administrasi adalah proses diarahkan untuk mencapai suatu tujuan 

yang telah ditetapkan dan untuk mencapai tujuan itu harus diselenggarakan serangkaian 

kegiatan kependidikan secara berencana, sengaja, terarah, dan sistematis 

2.4 Pengunaan Perangkat Lunak 

2.4.1 Microsoft Visual Basic 6.0 

Microsoft Visual Basic merupakan pemrograman terkendali (event-driven 

Programing). Artinya program  menunggu sampai respon dari pemakai berupa event atau 

kejadian. Apabila dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain, misalnya pascal 

yang mengharuskan penulisan kode program untuk segala sesuatu yang akan diinginkan 

dalam penulisan kejadian (event), maka visual basic memberikan berbagai macam 

kemudahan dan fasilitas yang disediakan menjadi sangat praktis meskipun untuk 

pemula, program ini mudah untuk dipelajari sendiri dengan berbagai macam jenis buku 

yang telah diterbitkan mengenai bahasa pemrograman dengan visual basic 6.0. 
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2.4.2 Microsoft SQL Server 2000 

 Microsoft SQL Server adalah salah satu produk Relational Database 

Management System (RDBMS) populer saat ini. Fungsi utamanya adalah sebagai 

database server yang mengatur semua proses penyimpanan data dan transaksi suatu 

aplikasi. Microsoft SQL Server memiliki feature-feature lengkap untuk membangun 

aplikasi mulai skala kecil sampai dengan tingkat enterprise. 

3. Analisis dan Perancangan Sistem 

3.1Definisi Analisis Sistem 

Analisis sistem didefinisikan sebagai berikut : 

“Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-

permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan 

kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.“
1
 

Di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus 

dilakukan oleh analis sistem sebagai berikut : 

a. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah. 

b. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. 

c. Analyze, yaitu menganalisis sistem. 

d. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis. 

 

Adapun tujuan dari analisis sistem yang kita lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mempelajari kebutuhan dan keinginan user terhadap informasi. 

2. Mengidentifiksi dan mengevaluasi terhadap masalah, peluang maupun 

pemenuhan kebutuhan user. 

3. Mencarikan solusi alternatif bentuk bangun sistem yang sesuai dengan keinginan 

user. 

4. Membuat rancang bangun sistem yang dikehendaki oleh user dengan bekerja 

sama dengan programmer. 

5. Menerapkan atau implementasi dan merawat sistem yang sudah jadi. 

 

3.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan pada 

Pemerintahan Kelurahan Lugosobo di Kecamatan Gebang,Kabupaten Jawa Tenggah, 

dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut : 

                                                
1
 Jogiyanto HM, Analisis dan Disain Sistem Informasi, Yogyakarta, Andi Offset, 2005, Hal 129 
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a. Proses pendataan  penduduk atau pelayanan administrasi serta pembuatan laporan  

membutuhkan  waktu yang lama. 

b. Informasi yang diproleh tidak selalu akurat, karena pendataan penduduk cukup 

melelahkan. 

3.3 Analisis PIECES 

  Untuk mengidentifikasi masalah, haruslah dilakukan analisis terhadap kinerja, 

informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, effisiensi dan pelayanan kepada penduduk. 

Analisis yang digunakan dalam perancangan sistem informasi pelayanan administrasi 

Kelurahan ini menggunakan metode PIECES ( Performance, Information, Economy, 

Control, Efficiency dan Security ).  

 Dari hasil analisis ini akan diperoleh berbagai usulan untuk membantu 

perancangan sistem yang lebih baik. 

3.4 Analisis Kebutuhan sistem 

 Analisis terhadap kebutuhan sistem bertujuan untuk memahami apa yang 

dibutuhkan oleh sistem baru dan mengembangkan sebuah sistem untuk memenuhi 

kebutuhan sistem tersebut, atau memutuskan bahwa pengembengan suatu sistem baru 

sebenarnya tidak perlu dilakukan. 

 Untuk mengubah keadaan yang diinginkan dan sesuai dengan perkembangan 

diwaktu yang akan datang, Kelurahan Lugosobo memerlukan peralatan yang cukup 

efisien dan efektif seperti komputer, sebagai sarana pemanfaatan teknologi dan juga 

sebagai sistem baru yang mungkin mampu untuk membantu kegiatan kerja dalam 

melakukan kegiatan pengolahan administrasi pelayanan. Penulis merancang sistem baru 

yang diharapkan akan mampu membantu dalam melakukan kegiatan pengolahan 

administrasi pelayanan secara efektif dan efisien, guna memenuhi kebutuhan yang berisi 

proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Sistem dapat melakukan entri data penduduk. 

Entri data penduduk diantaranya sebagai berikut : 

a. NIP (Nomor Induk Pendudukan) 

* User dapat menambah NIP dengan cara meninputkan nama 

penduduk sesuai KK atau KTP 

* User dapat mengubah data NIP  penduduk Kelurahan  yang ada 

di tabel penduduk jika terjadi perubahan ataupun kesalahan 

penulisan data NIP 

* User dapat menghapus data NIP Penduduk dari tabel Penduduk  

jika penduduk  tersebut sudah tidak pindah tempat tinggal ke 

daerah lain. 
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b. Nama Penduduk 

* User dapat menambah nama penduduk di table penduduk. 

* User dapat mengubah data nama jika terjadi kesalahan 

penulisan. 

* User dapat menghapus nama penduduk jika penduduk tersebut 

sudah tidak menetap di Kelurahan Lugosobo. 

c. Tempat taggal lahir 

* User dapat menambah tempat taggal lahir penduduk di table 

penduduk. 

* User dapat mengubah data tempat tanggal lahir penduduk jika 

terjadi kesalahan penulisan. 

* User dapat menghapus tempat tanggal lahir penduduk jika 

penduduk tersebut sudah tidak menetap di Kelurahan Lugosobo. 

d. Jenis kelamin 

* User dapat menambah jenis kelamin penduduk di table 

penduduk. 

* User dapat mengubah data jenis kelamin penduduk jika terjadi 

kesalahan penulisan. 

* User dapat menghapus jenis kelamin penduduk jika penduduk 

tersebut sudah tidak menetap di Kelurahan Lugosobo. 

e. Alamat 

Entri alamat penduduk diantaranya sebagai berikut : 

* Kabupaten  

   Secara default Purworejo. 

* Kecamatan  

   Secara default Gebang. 

* Kelurahan 

 Secara default Lugosobo. 

* Rw 

 * User dapat menambah Rw penduduk di  table penduduk. 

  * User dapat mengubah data Rw penduduk     jika terjadi    

    kesalahan penulisan. 

* Nomor Rumah 

 * User dapat menambah No Rumah penduduk di  table 

 penduduk. 

 * User dapat mengubah data No Rumah penduduk     jika 

terjadi kesalahan penulisan, ataupun pergantian . 
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* User dapat menghapus data alamat penduduk jika     

penduduk tersebut sudah tidak menetap di Kelurahan 

Lugosobo. 

f. Agama 

* User dapat menambah jenis agama penduduk di table penduduk. 

* User dapat mengubah data jenis agama penduduk jika terjadi 

kesalahan penulisan, ataupun penduduk berpindah agama. 

* User dapat menghapus jenis agama penduduk jika penduduk 

tersebut sudah tidak menetap di Kelurahan Lugosobo. 

g. Pekerjaan 

* User dapat menambah jenis pekerjaan penduduk di table 

penduduk. 

* User dapat mengubah data jenis pekerjaan penduduk jika terjadi 

kesalahan penulisan, ataupun beralih pekerjaan. 

* User dapat menghapus jenis pekerjaan penduduk jika penduduk 

tersebut sudah tidak menetap di Kelurahan Lugosobo. 

2. Sistem dapat melakukan entri data nama Lurah 

User dapat mengupdate nama lurah baru jika terjadi pergantian jabatan. 

3. Sistem dapat memasukan data administrator 

Entri data administrator diantaranya sebagai berikut : 

a. NIP (Nomor Induk Kepegawaian) 

 * User dapat membuat administrator dengan memasukan NIP user 

b. Pasword 

* User dapat memasukan kode pengaman sistem dengan membuat    

   Pasword. 

* User dapat merubah pasword untuk keperluan keamanan data. 

4. Sistem dapat melakukan pelayanan surat keterangan 

* User dapat melakukan print out surat yang diminta penduduk 

* User dapat melihat print preview sebelum surat diprint. 

5. Sistem dapat menampilkan profil kelurahan 

* Sistem dapat menampilkan visi misi Kelurahan 

* Sistem dapat menampilkan luas wilayah Kelurahan 

* Sistem dapat menghitung dan menampilkan data jumlah penduduk,  

   data kelahiran kelahiran, data jumlah kematian penduduk. 

6. Sistem dapat menghitung jumlah surat pengantar yang telah dicetak 

* sistem melakukan perhitungan pelayanan surat pengantar yang     

   telah dilakukan. 
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3.4 Analisis biaya dan manfaat 

Setelah komponen-komponen biaya dan manfaat telah dapat diidentifakasi, 

selanjutnya kita harus menentukan apakah sistem yang akan dibangun layak atau tidak 

layak. Ada beberapa metode kuantitatif yang dapat digunakan untuk melakukan analisis 

terhadap biaya atau manfaat, yaitu : 

a. Analisis Payback Period 

b. Return On Investment (ROI) 

c. Analisis Net Present Value 

3.5 Analisis Kelayakan 

 Analisis kelayakan merupakan proses yang mempelajari atau menganalisa 

permasalahan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan akhir yang akan dicapai. 

Tujuan dari analisis kelayakan adalah untuk menguji apakah sistem baru yang akan 

diterapkan sebagai pengembangan dari sistem yang lama layak dipakai atau tidak. 

Adapun beberapa kelayakan yang dapat dipertimbangkan antara lain : 

3.5.1.1 Analisis Kelayakan Teknik 

 Komputer bukanlah barang mewah saat ini sehingga untuk mendapatkan 

perangkat yang dibutuhkan sangatlah mudah, selain itu harga komputer relatif 

terjangkau. Disamping itu pengoperasian komputer tidak terlalu sulit hanya dengan 

sedikit pelatihan saja kita cepat memahaminya, dan dengan cepat dapat 

mengoperasikannya dengan baik dan lancar. Dengan adanya teknologi ini dipasaran 

maka proyek ini layak dilanjutkan. 

3.5.1.2 Analisis Kelayakan Operasional 

 Sistem ini dirancang untuk mudah dioperasikan dan proses pengembangannya 

dilakukan dengan teknik penyerapan kebutuhan informasi dengan melalui penelitian, 

selain dilakukan pelatihan terlebih dahulu sebelum dioperasionalkan maka akan lebih 

memudahkan pegawai untuk menguasai sistem yang baru, sehingga sistem baru yang 

diterapkan dapat dikatakan layak untuk dioperasikan. 

3.5.1.3 Analisis Kelayakan Hukum 

 Jika ditinjau dari segi hukum maka sistem baru adalah legal secara hukum, 

karena sistem yang akan dikembangkan tidak melanggar aturan-aturan yang diterapkan 

untuk pengadaan sistem informasi. Software yang digunakan diperoleh dengan cara 

membeli original software yang memilki lisensi yang sah sehingga tidak ada pelanggaran 

hukum. 

3.5.1.4 Analisis Kelayakan Ekonomi 

 Dalam proses analisis kelayakan ekonomi diperlukan dua komponen utama yaitu 

komponen biaya dan komponen manfaat. Dari sisi ekonomi, penggunaan sistem baru ini 

akan memberikan keuntungan yang layak bagi instansi, hal ini dapat dilihat pada 
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perhitungan biaya dan manfaat dimana dengan menggunakan sistem baru akan 

mengalami peningkatan kinerja dan beberapa manfaat berupa penghematan-

penghematan baru. Dari analisis biaya dan manfaat proyek yang akan dilakukan layak 

untuk dikerjakan.  

 

3.3.  Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem merupakan tahap setelah analisis dari siklus 

pengembangan sistem, tahapan ini bertujuan untuk memberikan ketentuan bentuk dan 

proses pada perangkat lunak yang dibuat agar pembuatan program tidak menyimpang 

dari aturan dan hasil analisis yang telah ditetapkan pada perancangan program. 

3.3.1. Rancangan Sistem Secara Umum 

Tujuan Perancangan sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran 

secara umum kepada User tentang sistem yang baru. Pada tahap perancangan sistem 

secara umum, komponen-komponen sistem informasi dirancang dengan tujuan untuk 

dikomunikasikan kepada User bukan untuk pemrogram. Adapun sistem flowchart yang 

diusulkan adalah sebagai berikut : 

a. Physical System 

Bagan alir sistem merupakan alat yang tepat digunakan untuk menggambarkan 

physical system . simbol-simbol bagan alur sistem ini menunjukkan secara tepat arti 

fisiknya, seperti simbol harddisk, proses dan laporan-laporan. Sistem flowchart  

merupakan alat berbentuk grafik yang dapat digunakan untuk menunjukkan urut-urutan 

kegiatan dari sistem informasi berbasis komputer. Adapun  sistem  flowchart yang 

diusulkan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Flowchart sistem 

b. Logical Model 

Logical model dari sistem informasi lebih menjelaskan kepada User bagaimana 

nantinya fungsi-fungsi di sistem  secara logika akan bekerja. Logika model dapat 

digambarkan dengan menggunakan diagram arus data (DFD).  

Data flow diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan tentang aliran data 

atas arus data yang terjadi didalam sebuah sistem. DFD digunakan untuk 

menggambarkan proses kerja dari suatu sistem yang telah ada ataupun sistem yang 

baru dikembangkan. Dengan adanya DFD akan mempermudah pembagian kerja serta 

untuk pengembangan sistem selanjutnya. Data flow diagram merupakan model dari 

sistem untuk menggambarkan pembagian sistem kemodul yang lebih kecil. 

 

 

 Dalam menggambarkan DFD dari sebuah sistem perlu diperhatikan beberapa hal 

yaitu : 

1. Mengidentifikasikan kesatuan luar 

2. Mengidentifikasikan input dan output yang terlibat dalam kesatuan luar 

3. Menggambarkan diagram konteks 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1    Pengertian Implementasi 
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 Tahap implementasi sistem (System Implementation) adalah tahap meletakkan 

sistem supaya siap dioperasikan. Tahap implementasi sistem terdiri dari langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Menerapkan rencana implementasi 

2. Melakukan kegiatan implemntasi 

3. Tindak lanjut implementasi 

4.2 Rencana Kegiatan Implementasi 

 Supaya kegiatan implementasi dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan, 

maka perlu jadwal rencana kegiatan implementasi. Dengan demikian, rencana 

implementasi merupakan kegiatan awal dari tahap implementasi sistem. Rencana 

implementasi dimaksudkan untuk mengatur biaya dan waktu yang dibutuhkan.  

4.3 Kegiatan Implementasi 

Kegiatan implementasi dilakukan dengan dasar kegiatan yang telah direncanakan 

dalam kegiatan implementasi antara lain sebagai berikut :  

1. Instalasi hardware dan software 

2. Pengujian sistem 

3. Konversi sistem. 

4.3.1 Instalasi Hardware dan Software 

 

 

a.Instalasi Hardware 

 Hardware atau perangkat keras yang digunakan dalam pembangunan Sistem 

informasi pelayanan kelurahan lugosobo ini, instalasinya dilakukan oleh pemasar 

atau toko komputer pada saat pembelian perangkat keras. 

 b. Instalasi  Software 

  Software atau perangkat lunak dalam hal ini adalah program aplikasi hasil 

pengkodean yang merupakan sebuah sistem yang baru yaitu Sistem Informasi 

Pelayanan Masyarakat Kelurahan lugosobo . Untuk Instalasi Software penulis 

membedakan menjadi dua yaitu instalasi Aplikasi Sistem dan instalasi Database 

Kelurahan. 

Komputer dapat menjalankan Program Apilkasi Sistem Informasi pelayanan 

masyarakat Kelurahan Lugosobo. 

4.3.2 Pengujian Sistem 

Pengetesan sistem biasanya dilakukan setelah pengetesan program. 

Pengetesan sistem dilakukan untuk memeriksa kekompakkan antar komponen sistem 

yang diimplementasi. Tujuan utama dari pengetesan ini adalah untuk memastikan bahwa 
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elemen-elemen atau komponen-komponen telah berfungsi sesuai dengan yang 

diharapkan. Pengetesan perlu dilakukan untuk mencari kesalahan-kesalahan atau 

kelemahan-kelemahan yang mungkin masih terjadi. Pengetesan sistem termasuk juga 

pengetesan program secara menyeluruh. Pada pengetesan program, masing-masing 

program yang telah berjalan dengan benar dan baik bukan berarti program tersebut juga 

akan dapat berjalan dengan program lainnya dalam sistem dengan baik. Kumpulan dari 

semua program yang telah diintegrasikan perlu dites kembali untuk melihat apakah suatu 

program dapat menerima input data dengan baik, dapat memprosesnya dengan baik dan 

dapat memberikan output kepada program yang lainnya. 

Secara spesifik beberapa kegiatan terhadap pengetesan sistem meliputi pengetesan 

input data, simpan dan edit data, hapus data dan output (laporan). 

a.   Pengetesan Terhadap Input Data 

1)   Mekanisme Pengetesan 

Melakukan tes terhadap seluruh komponen input data meliputi tes terhadap 

kemampuan kolom pengisian terhadap jenis-jenis data yang dimasukkan, 

komponen input yang diuji antara lain ; input kelahiran dan pedatang, input 

pindahan, input kematian. Programmer juga mencoba mengantisipasi 

kelemahan program aplikasi tersebut dengan memperbaiki listing program 

maupun database program tersebut jika terjadi data error.  

2)   Hasil yang didapat 

Seluruh kolom input tidak ditemukan kendala pemasukan data, baik data 

bertipe teks, tanggal maupun bertipe angka.  

4.4 Konversi Sistem 

Proses konversi sistem merupakan proses untuk meletakkan sistem baru supaya 

siap untuk digunakan. Adapun konversi sistem yang diterapkan pada Kelurahan 

Lugosobo  adalah menggunakan konversi pararel, pendekatan konversi pararel dilakukan 

dengan mengoperasikan sistem yang baru bersama-sama dengan sistem yang lama 

selama satu periode waktu tertentu. Sistem ini dioperasikan bersama-sama untuk 

meyakinkan bahwa sistem yang baru benar-benar telah beroperasi dengan sukses 

sebelum sistem yang lama dihentikan. Pendekatan ini merupakan kebalikan dari 

pendekatan konversi langsung. Kelebihan pendekatan ini terletak pada penyediaan 

proteksi yang baru gagal, sistem yang lama masih tetap beroperasi. Kelemahan dari 

pendekatan ini adalah terletak pada biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai 

jalannya dua sistem. Dalam analisis dan perancangan ini digunakan dua pendekatan 

konversi pararel dengan pertimbangan sebagai berikut: 
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a. Sistem yang baru dibuat belum tentu berhasil, sehingga perlu adanya 

perlindungan atau proteksi terhadap jalanya sistem yang lama tetapi dalam 

jangka waktu 2 minggu ( dua periode ). 

b. Selama jangka waktu yang ditentukan sistem lama dan sistem baru 

beroperasi secara bersama, sehingga dapat dilihat apakah sistem yang baru 

sudah dapat berjalan dengan baik dan benar atau belum. 

c. Apakah dalam jangka waktu yang ditentukan sistem baru tidak dapat berjalan 

sebagaimana mestinya maka masih ada sistem yang lama. 

4.5 Manual Program  

Perancangan manual program dapat dilakukan apabila seluruh penyusunan 

rancangan database dan perancangan aplikasi input serta output sudah selesai. 

Pembuatan manual program dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana cara 

menjalankan atau mengoperasikan sistem yang diusulkan sekaligus sebagai penuntun 

bagi pemakai yang akan menggunakannya 

4.6 Manual Instalasi 

   Software atau perangkat lunak dalam hal ini adalah program aplikasi 

hasil pengkodean yang merupakan sebuah sistem yang baru yaitu Sistem  

Informasi Pelayanan Masyarakat Kelurahan Lugosobo. Untuk Instalasi Software 

penulis membedakan antara Aplikasi Sistem Kelurahan dan Database Sistem 

Penduduk dalam melakukan instalasi. 

a. Aplikasi sistem informasi pelayanan masyarakat 

Masukan cd yang berisi program aplikasi administrasi pelayanan 

masyarakat ke dalam cd rom komputer yang akan di instal aplikasi 

tersebut. 

1. Jalankan  file setup.exe yang ada pada CD melalui menu run 

dengan mengetikkan ‘setup.exe’atau dari windows explorer 

double klick file setup.exe. 

2. Ikuti semua petunjuk dan langkah-langkah yang ditampilkan 

selama proses instalasi, tunggu sampai proses instalasi selesai. 

b. Instalasi database sistem informasi pelayanan masyarakat 

1. Instalasi Database SQL Server, setelah selesai instalasi 

kemudian letakkan Database penduduk didalam direktori 

D:\..(sebagai contoh). 

2. Selanjutnya tinggal mengattach Database penduduk  tadi melalui 

Microsoft SQL Server � Enterprise Manager � Microsoft SQL 

Servers � SQL Server Group � Local (Windows NT) � 

Database � Klik Kanan � All tasks � Attach Database � Cari 
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folder tempat menyimpan Database tadi (Misalnya diletakkan d 

D:\..). Setelah menemukan Database Sistem Penduduk, cari 

yang berekstensi .mdf  Klik Ok, kemudian tunggu sampai proses 

selesai. 

4.7 Pemeliharaan sistem 

  Pemeliharaan sistem di lakukan bertujuan untuk menjaga kinerja sistem 

agar berjalan sesuai prosedur.  

Tahap-tahap pemeliharaan sistem: 

1. Pemilihan dan pelatihan personil 

2. Melakukan backup database sistem informasi pelayanan masyarakat 

4.6   Pemilihan dan pelatihan personil 

Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam sistem informasi. Jika 

sistem informasi ingin sukses, maka personil-personil yang terlibat harus diberi 

pengertian dan pengetahuan yang cukup tentang sistem informasi dan posisi serta tugas 

mereka.  

a. Pemilihan Personil 

Pemilihan personil dalam sistem informasi merupakan salah satu faktor yang 

perlu diperhatikan, karena keberhasilan dalam pelaksanaanya ditentukan oleh 

personil yang bekerja dalam sistem itu sendiri. Pemilihan pegawai yang telah ada 

menjadi prioritas pertama dibandingkan dengan merekrut pegawai baru. Hal ini 

dilakukan mengingat beberapa pertimbangan sebagai berikut : 

1) Mentransfer pegawai yang ada keposisi yang baru umumnya lebih mudah 

dibandingkan dengan merekrut pegawai baru dari luar. 

2) Pegawai yang ada biasanya sudah atau lebih memahami proses dari sistem 

yang ada, sedang pegawai yang baru  masih membutuhkan waktu yang lama 

untuk mempelajari cara-cara instansi beroperasi. 

b) Pelatihan pegawai 

Pelatihan pegawai dilakukan selama seminggu, dan pegawai diambil dari 

pegawai yang sudah ada, yang sudah mengerti sistem yang sudah berjalan selama 

ini, jadi cepat untuk menguasai sistem yang baru. 

1) Pelatihan prosedur ( prosedur training ) yaitu pelatihan yang dilakukan dengan 

menyediakan prosedur-prosedur tertulis kepada pegawai yang dilatih. 

2) Pelatihan tutorial (tutorial training) yaitu pelatihan yang dilakukan secara tatap 

muka dengan memberikan bimbingan langsung kepada pegawai mengenai 

tugas-tugasnya. 
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3) Pelatihan langsung dengan pekerjaan ( on the job training) yaitu pelatihan 

yang memberikan bimbingan atau latihan langsung kepada pegawai yang 

terpilih tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengoperasikan 

sistem pada situasi kerja yang sebenarnya. 

Pelatihan kerja pegawai kelurahan lugosobo ada dua cara yaitu: 

1) Dengan pelatihan prosedur maka pegawai diberi modul tentang tugas-tugas 

apa yang akan dilakukan sehingga pegawai mendapatkan gambaran yang 

jelas tentang tugas-tugasnya. 

2) Dengan pelatihan langsung terhadap pekerjaan maka pegawai akan langsung 

mengetahui bagaimana cara mengoperasikan sistem yang baru dengan 

situasi kerja yang sebenarnya, dan pegawai juga dapat secara langsung 

menanyakan masalah atau kendala yang dihadapi terhadap sistem yang baru. 

4.7  Pembahasan 

 Sistem yang di buat bertujuan untuk mendukung sistem yang lama, dan dengan 

berjalannya waktu dapat mengantikan sistem yang lama.  

 Dengan sistem baru pegawai dapat lebih mudah melakukan pelayanan kepada 

masyarakat kelurahan lugosobo maupun dari luar. Data yang ada di sistem akan lebih 

aman karena dalam bentuk digital, dan penyelamatan data lebih cepat dan mudah. 

 Dengan sistem ini akan mempermudah pencarian data penduduk, dan akan 

membantu jika ada yang mencari alamat penduduk yang hanya tau nama lengkapnya 

tetapi hanya yang tinggal atau yang pernah tinggal di kelurahan lugosobo. 

5. Penutup 

5.1  Kesimpulan 

Setelah diterapkan sistem informasi pelayanan masyarakat di kelurahan 

lugosobo, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan perbandingan dengan 

adanya sistem yang baru ini. Sistem yang diusulkan dapat memberikan layanan sebagai 

berikut: 

1. Mampu memberikan pelayanan informasi yang berkualitas kepada 

masyarakat. 

2. Mampu menyediakan berbagai data penduduk serta pelayanan administrasi 

yang diinginkan penduduk desa. 

3. Dapat diterapkan pada masyarakat yang belum mengenal komputer atau 

sistem ini dirancang oleh penulis agar mudah digunakan oleh orang yang 

belum mengenal komputer   ( user friendly ). 

 


