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ABSTRAK

PERANCANGAN SISTEM PENDAFTARAN NIKAH KANTOR
PADA POLDA LAMPUNG
Design of System Regristation for Office Merried at Polda Lampung
Oleh
ASRINA PUTRI
13311951

Polda Lampung merupakan sebuah instansi pemerintahan yang bergerak di
bidang keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat wilayah Lampung. Setiap
anggota Polri berhak melangsungkan pernikahan, namun untuk melangsungkan
pernikahan tersebut anggota diwajibkan terlebih dahulu melaksanakan Nikah
Kantor guna memastikan pernikahan yang sah menurut agama, negara dan
masyarakat. Didalam sistem pendaftaran nikah kantor saat ini masih memiliki
kendala karena berbasis Offline. Hal ini menyulit para anggota yang memiliki
alamat sangat jauh sehingga ketika melakukan pendaftaran harus datang kekantor
Polda Lampung akibatnya jika ada kesalahan data dan kekurangan persyratan
anggota harus bolak-balik ke kantor Polda. Kemudian bagain pencatatan
pendaftaran nikah kantor tersebut sering terjadi kesalahan data karna data sangat
banyak dan tertukar.
Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukanya perancangan
sistem pendaftaran nikah kantor berbasis online, sehingga dalam melakukan
pendaftaran anggota tidak terhambat oleh waktu dan jauhnya lokasi karna proses
pendaftaran bisa dilakukan dimana pun dan kapan pun..
Tujuan penelitian ini adalah membantu kinerja angota polri dalam melakukan
pendafatarn nikah kantor dan membantu bagian admin dalam mengelola data
pendafataran nikah kantor serta pembuatan jadwal nikah kantor tersebut.
KATA KUNCI: Perancangan, Sistem, Pendaftaran, Nikah Kantor, Polda,
Lampung
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Polda Lampung merupakan satuan pelaksanaan utama kewajiban yang

berada di bawah polri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas polri pada tinggkat
kewilayahan. Polda adalah sebuah instansi pemerintahan yang bergerak di bidang
keamanan dan ketertiban didalam masyarakat. Polda Lampung dipimpin oleh
Kepala Kepolisisan Daerah (Kapolda) yang berpangkat bintang satu (Brigadir
Jendral Polisi) dan memiliki beberapa Satuan Kerja. Setiap anggota Polisi yang
belum menikah dapat dipastikan memiliki keingin untuk segera menikah. Untuk
setiap anggota polisi yang akan melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk
melaksanakan Pernikahan Kantor (Nikah Kantor) terlebih dahulu guna memastikan
pernikahan yang sah, benar dan menghindari pernikahan syiri atau yang
diharamkan lainnya.
Nikah kantor berisi kegiatan tentang pembinaan dan manajemen pembinaan
kesejahteraan kepada peserta, yang meliputi penyelenggaraan pembinaan rohani,
jasmani, dan mental, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan moril dan materil
personel dan membantu pengembangaan museum dan kesejarahan Polri. Dalam
melaksanakan Nikah Kantor, anggota harus melakukan pendaftaran terlebih
dahulu. Proses pendaftaran Nikah Kantor yang sedang berjalan saat ini adalah
masih manual yaitu anggota polisi dari berbagai kabupaten kota yang ada di
provinsi Lampung harus datang ke Kantor POLDA Lampung untuk proses
pendaftaran dengan membawa persyaratan tertentu. Hal ini membutuhkan waktu
yang lama sehingga dapat mengganggu tugas pokok polisi pada saat itu.
Tidak hanya itu, anggota polisi yang sudah membawa persyaratan untuk
melaksanakan pendaftaran Nikah Kantor ini, terkadang harus ke Kantor Polda lebih
dari 3 kali karena persyaratan yang dibawa masih ada yang belum lengkap. Hal ini
akan sangat mengganggu waktu anggota polisi yang bersangkutan dalam
melaksanakan tugasnya karena jarak tempuh yang dilalui jauh.

Kemudian bagi panitia pendaftaran Nikah Kantor (Watpres) sering
mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan data pendaftaran ini,

dikarenakan berkas-berkas pedaftaran Nikah Kantor sangat banyak dan bereagam,
sehingga rawan terjadi kehilangan data dan penumpukan data.
Dari permasalahan tersebut penulis mengusulkan untuk membuat prosedur
pendaftaran nikah kantor ini dengan berbasis online, dengan harapan dapat
mengurangi biaya transport bagi peserta, memudahkan proses pencatatan data
nikah kantor bagi Watpres dan meminimalkan waktu tunggu dalam proses
pedaftaran karna dapat dilakukan dirumah masing-masing tanpa perlu datang ke
kantor Polda Lampung Sehingga tidak mengganggu Tugas anggota Polisi yang
bersangkutan tersebut

1.2

Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dapat dibahas dalam Penyusunan Laporan Praktek

Kerja Lapangan adalah “Bagaimana merancang sistem pencatatan pendaftaran
nikah kantor pada Polda Lampung berbasis Web”?

1.3

Batasan Masalah
Penulis membatasi permasalahan yang dibahas, dengan maksud supaya

pembahasan dan penyusunannya dapat dilakukan secara terarah dan tercapai sesuai
yang diharapkan serta untuk menghindari perluasan masalah yang akan dibahas.
Adapun batasan masalah yang dimaksud meliputi :
a. Perancangan Aplikasi hanya membahas masalah pendaftaran nikah
kantor pada Polda Lampung.
b. Sistem hanya sebatas perancangan dan tidak di terapakan ke program.

1.4

Tujuan Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan
Tujuan penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah :
1. Untuk menganalisis permaslahan pada sistem yang lama guna
membangun sebuah sistem yang lebih baik untuk membantu proses
pendaftaran Nikah kantor bagi peserta dana membantu proses
pencatatan bagi watpres.
2. Sistem yang baru diharapkan dapat membantu kinerja bagaian
watpres

dalam

melakukan

pengolahan

pendafataran

dan

penjadwalan nikah kantor pada Polda Lampung.

1.5

Manfaat Penelitain
Berikut merupakan manfaat laporan praktik kerja lapangan yang telah
dilakukan :
1. Manfaat bagi kantor Polda Lampung yaitu diharapkan dapat membantu
bagian Watpres melakukan pencatatan pendaftaran nikah kantor dan
pembuatan jadwal untuk disampaikan kepada peserta dengan mudah.
2. Manfaat bagi diri sendiri yaitu menambah pengetahuan tentang
bagaimana merancang sistem informasi Nikah Kantor pada Polda
Lampung.

1.6

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:
1. Pengamatan (Observation)
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung
tentang bagaimana proses pendaftaran nikah kantor pada Polda
Lampung,

hal ini bertujuan untuk memproleh gambaran yang jelas

mengenai sistem nikah kantor dan mempermudah dalam penyusunan
laporan praktek kerja lapangan.
2. Tinjauan Pustaka (Library Research)
Tinjauan pustaka di cari dari sumber pustaka baik buku maupun
browsing dari internet yang berkaitan dengan sistem pendaftaran nikah

kantor dengan tujuan mempermudah bahan penulisan dan pokok
permasalahan tersebut.
3. Dokumentasi (Documentation)
Dokumentasi merupakan sebuah cara

yang dilakukan untuk

menyediakan bukti yang akurat, yang berkaitan dengan Polda
Lampung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan
informasi yang diterima.
4. Metode Wawancara (Interview)
Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara tanya jawab kepada bagian watpres dan kepada
anggota Polisi yang ingin melakukan pendaftaran Nikah Kantor
tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan
Penulisan laporan praktek kerja lapangan ini digunakan sistematika penulisan
yang dapat memberikan gambaran tentang laporan dan mengenai hubungan bab
yang satu dengan bab yang lainnya, sebagai gambaran singkat mengenai penulisan
Laporan Praktek Kerja Lapangan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan dan menguraikan mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah, batasan masalah, metode pengumpulan data, tujuan
penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan dan sistematika penulisan
Laporan Praktek Kerja Lapangan.

BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang dijadikan landasan dalam
penyusunan laporan untuk membantu penulis agar dapat menganalisa dan
mengidentifikasi dasar judul.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai sejarah singkat berdirinya Polda
Lampung, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan.

BAB IV PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan penjelasan mengenai sistem Pendaftaran Nikah Kantor
kedalam suatu program untuk mempermudah karyawan dalam mengolah
Nikah Kantor.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penulisan.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB II
LANDASAN TEORI
2.1

Perancangan

Menurut Rosa (2013:23) perancangan sistem adalah:
“Upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan
akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, memenuhi
kebutuhan secara implicit atau eksplisit dari segi performansi maupun
penggunaan sumber daya, kepuasan batasan pada proses desain dari segi
biaya, waktu, dan perangkat”
Menurut Hanif Al Fatta (2007:44) perancangan sistem adalah:
“sebuah teknik pemecahan masalah yang saling melengkapi (dengan
analisis sistem) yang merangkai kembali bagian-bagian komponen menjadi
sistem yang lengkap harapannya, sebuah sistem yang diperbaiki.”
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan perancangan adalah
kegiatan merancang sebuah sistem baru, baik secara umum maupun
terperinci untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan
melakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

2.2

Sistem

Menurut jogiyanto (2014) dalam buku Analisis dan Desain Sistem Informasi:
“Sistem didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen-komponen yang
saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan
untuk mencapai tujuan tertentu.”
Menurut Hanif Al Fatta (2007) dalam buku analisis dan Perancangan Sistem
Informasi:
sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dan himpunana dari unsure
atau variable-variabel yang saling teroganisasi, saling berinteraksi, dan
saling bergantung satu sama lain.
Jadi Sistem adalah kumpulan komponen atau elemen yang saling bekerja sama yang
saling terorganisasi, saling berinteraksi dengan cara-cara tertentu sehingga saling
berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.

2.3

Konsep Dasar Sistem
Ada dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang

menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau
elemennya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada

prosedur

mendefinisikan sistem sebagai berikut:
1.

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau
untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. (Jogianto, 2005:1)

2.

Sistem adalah sekumpulan unsur yang erat hubungannya satu dengan yang
lain,yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. (Sutabri,
2005:8)

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan atau
sekelompok dari elemen-elemen yang saling terintegrasi untuk mencapai suatu
tujuan tertentu.

2.3.1

Karakteristik Sistem
Sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu

komponen-komponen (componen), batasan sistem (boundary), lingkungan
luar sistem (environments), penghubung (interface), masukan (input),
keluaran (output), pengolahan sistem (proses), dan sasaran (objective), atau
tujuan (goal).

1. Komponen Sistem(components system)
Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang
artinya saling bekerja sama dalam bentuk satu kesatuan mencapai tujuan.
2. Batasan Sistem (boundary)
Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem
dengan dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan
luarnya.Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai
satu kesatuan.Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scop) dari
sistem tersebut.
3. Lingkungan Luar Sistem (environment)

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem
yang mempengaruhi operasi sistem.
4. Penghubung Sistem (interface)
Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem
dengan subsistem yang lainnya.
5. Masukan Sistem (input)
Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem
yang diproses untuk mendapatkan satu keluaran atau informasi yang
dibutuhkan.
6. Keluaran Sistem (output)
Keluaran adalah hasil dari energy yang diolah dan diklasifikasikan
menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.
7. Pengolah Sistem (process)
Sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah
masukan menjadi keluaran.
8. Sasaran Sistem (objective)
Sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective).Sasaran
dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem
dan keluaran yang dihasilkan sistem.

2.3.2

Klasifikasi Sistem

Menurut Jogianto (2005:6-7) sebagai berikut :
1. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik
Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang
tidak tampak secara fisik atau nyata.Sistem fisik merupakan sistem yang
ada secara fisik sehingga setiap makhluk dapat melihatnya.
2. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan
Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam tidak
dibuat manusia.

3. Sistem Tertentu dan Sistem Tak Tentu
Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi
atau diperkirakan.Sistem tak tentu merupakan sistem kondisi masa
depannya tidak dapat diprediksi atau diperkirakan.
4. Sistem Tertutup dan Sistem Terbuka
Sistem tertutup merupakan sistem yang berhubungan dan tidak
berpengaruh dengan lingkungan luarnya.Sistem terbuka adalah sistem
yang berhubungan dan berpengaruh dengan lingkungan luarnya.

2.4

Pengertian Nikah Kantor
Menurut Prof. MR. Paul Scholten, adalah hubungan hokum antara seseorang

pria dan seorang wanita hidup bersama dan kekal dan di akui oleh Negara.

2.5

Persyaratan Nikah kantor

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a.

suratpermohonanpengajuan izin kawin;

b.

surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama,
tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status
calon suami/istri;

c.

surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal
usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang
tua/wali;

d.

surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang
tua calon suami/istri;

e.

surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan
kehidupan rumah tangga;

f.

surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah
meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri;

g.

surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada
Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang
bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda;

h.

surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah
janda/duda;

i.

surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk
menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk
mengetahui kehamilan;

j.

pas foto berwarna calon suami/istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-masing 3
(tiga) lembar, dengan ketentuan:
1. bagi perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna
merah;
2. bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna
kuning;
3.

bagi PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang
berwarna biru; dan

4. bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri berpakaian
bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan pangkat calon
suami/istri;
k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang
bukan anggota Polri.

2.6 Metode Pengembangan Sistem
2.6.1

Metode Waterfall
Metodologi pengembangan waterfall adalah sebuah metode
pengembangan sistem dimana antar satu fase ke fase yang lain dilakukan
secara berurutan. Biasanya sebuah langkah akan diselesaikan terlebih
dahulu sebelum melanjutkan fase berikutnya keuntungan menggunakan
metode ini requirement harus didefinisikan lebih mendalam sebelum proses
coding dilakukan. Disamping itu metode ini memungkinkan sedikit
mungkin perubahan yang dilakukan oleh proyek berlangsung. Namun
metode ini memiliki beberapa kelemahan diantaranya harus komplit
sebelum program dimulai, serta jika terjadi fase yang dilewati, maka biaya
yang akan ditimbulkan lumayan besar.

Gambar 2.1 Metode Pengmbangan Sistem Waterfall
Sumber : Alan Dennis (2012)
a.

Perencanaan
Fase ini penting untuk mendefinisikan kenapa software harus dibuat dan
menentukan bagaimana tim akan mengerjakan proyek tersebut.

b.

Analisis
Fase ini menjawab pertanyaan siapa yang akan menggunakan sistem, apa yang
akan dilakukan sistem, dan kapan serta di mana sistem akan digunakan.
Terdapat tiga langkah dalam fase ini yaitu Analysis strategy, Requirement
gatheringdan System proposal.

c.

Desain
Di fase ini ditentukan bagaimana sistem akan beroperasi, berkenaan dengan
software, hardware, infrastruktur jaringan, user interface, form, reports,
database, dll.

d. Implementasi
Fase terakhir adalah implementasi, di mana sistem akhirnya dibuat, atau
dibeli.Fase ini terdiri dari tiga tahapan yaitu System construction, Installation
dan Support.

2.7 Alat Pengembangan Sistem
2.7.1

Bagan Alir Dokumen (BAD)
Menurut Kusrini (2007 : 83), “bagan alir yang menunjukan arus laporan dan

formulir, termasuk tembusan-tembusannya, menggunakan simbol-simbol yang
sama dengan bagan alir sistem”.

Simbol-simbol Bagan Alir Dokumen :
Tabel 2.1 Simbol Bagan Alir Dokumen (BAD)
Simbol
Dokumen

Keterangan
Menunjukkan dokumen input dan output baik
untuk proses manual, maupun komputerisasi.

Manual

Menunjukkan pekerjaan manual

Simpanan offline

File non komputer yang diarsipkan
N : menurut angka (numerical)
A : menurut huruf (alphabetical)
C : menurut tanggal (cronological)

Kartu plong

Menunjukkan input atau output yang
menggunakan kartu plong (punched card)

Proses

Menunjukkan kegiatan proses dari operasi
program komputer

Operasi luar

Menunjukan operasi yang digunakan diluar
operasi komputer.

Pengurutan offline

Menunjukkan proses pengurutan data di luar
proses komputer

Pita magnetik

Menunjukkan input atau output menggunakan
pita magnetik

Tabel 2.1 Simbol Bagan Alir Dokumen (Lanjutan)
Disk

Menunjukkan input atau output menggunakan
hard disk

Disket

Menunjukkan input atau output menggunaan
disket

Tabung Magnet

Menunjukkan input atau output menggunakan
drum magnetik

Pita kertas berlubang

Menunjukkan input atau output menggunakan
pita kertas berlubang

Papan Ketik

Menunjukkan input yang menggunakan online keyboard

Tampilan

Menunjukkan output yang ditampilkan
dimonitor

Pita kontrol

Menunjukkan pengunaan pita kontrol (control
tape) dalam batch control total untuk
pencocokan diproses batch prosecessing

Hubungan komunikasi

Menunjukkan proses transmisi data melalui
channel komunikasi

Garis alir

Menunjukan arus dari proses

Penjelasan

Menunjukkan penjelasan dari suatu proses

Simbol Penghubung

Menunjukkan penghubung ke halaman yang
masih sama atau ke halama lain

2.7.2

Data Flow Diagram(DFD)
Data Flow Diagram (bagan alir) adalah representasi grafik yang

menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan
sebagai data yang mengalir dari masukan (input) dan keluaran (output). (Rosa
2013).
Tabel 2.2 Simbol Data Flow Diagram (DFD)
Simbol

Keterangan

Entitas luar

Entitas luar (external entity) atau masukan
(input) atau keluaran (output) atau orang yang
memakai/berinteraksi dengan perangkat lunak
yang dimodelkan atau sistem lain yang terkait
dengan aliran data dari sistem yang dimodelkan.
Proses yang diimplementasikan dengan
pemrograman
terstruktur,
maka
pemodelan notasi inilah yang seharusnya
menjadi fungsi atau prosedur di dalam
kode program.
Aliran data merupakan data yang dikirim antar
proses, dari penyimpanan ke proses, atau dari
proses ke masukan (input) atau keluaran
(output).
File atau basis data atau penyimpanan (storage)
pada
perangkat
lunak
yang
akan
diimplementasika dengan program terstruktur.

Proses

Aliran data

Basis data

Sumber: Rosa 2013
Diagram Konteks
Diagram arus data menampilkan kegiatan sistem lengkap dengan
komponen-komponen yang menunjukkan secara tegas file-file yang dipakai, unsur
sumber atau tujuan data, serta aliran data dari satu proses ke proses
lainnya(Ladjamudin, 2005:63).
Adapun simbol diagram Konteks adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Simbol Diagram Konteks
Simbol

Keterangan
External Entity
Sesuatu yang berada diluar sistem, tetapi ia memberikan
data ke dalam sistem atau memberikan data dari sistem.
Arus Data
Tempat mengalirnya informasi dan digambarkan dengan
garis yang menghubungkan komponen dari sistem.
Internal Entity
Simbol ini merupakan nama sebuah sistem yang sedang di
kembangkan.

Sumber: Ladjamudin, 2005
Perancangan Basis Data
2.7.3 Pengertian Basis Data (Database)
Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya
adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi
tersedia saat dibutuhkan.(Rosa A.S, 2013:43).

2.7.4
1.

Istilah – Istilah Dalam Sistem Basis Data

Entiti atau Entitas adalah konsep informasi yang direkam, meliputi orang,
kejadian dan tempat.

2.

Atribut atau Field
Atribut atau Fieldadalah sesuatu yang mewakili entity.

3.

Data Value
Data Value atau isi data adalah informasi yang tersimpan dalam setiap atribut.

4.

Record
Record adalah kumpulan atribut yang saling berkaitan satu dengan yang lain
dan menginformasikan suatu entiti secara lengkap.

5.

File
File adalah kumpulan record yang mempunyai panjang atribut yang sama
tetapi berbeda data valuenya.

6.

Basis Data atau Database
Database adalah kumpulan file satu dengan file yang lainnya yang membentuk
suatu informasi sistem secara keseluruhan.

2.8

Kamus Data
Definisi menurut Jogiyanto (2005:75) dalam bukunya Analisis dan Desain

pengertian kamus data adalah sebagai berikut: “kamus data atau data dictiory atau
disebut juga dengan istilah Sistem data dictiory adalah katalog fakta tentang data
dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi”.
Kamus data dibuat dan digunakan baik pada tahap analisis maupun pada
tahap perancangan sistem.Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang ada pada
Data Flow Diagram.Berdasarkan kutipan di atas penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa kamus data adalah katalog data dari suatu sistem
informasi.Sehingga user dan analisis sistem mempunyai pengertian yang sama
tentang input, output, dan komponen data strore.

2.9

Entity Relation Diagram (ERD)
Entity Relationship Diagram (ERD) dikembangkan berdasarkan teori

himpunan dalam bidang matematika. ERDdigunakan untuk pemodelan basis data
rasional.ERD biasanya memiliki hubungan binary (satu relasi menghubungkan dua
buah entitas)(Rosa 2013:50).

Tabel 2.4 Simbol Dalam Entity Relation Diagram (ERD)
Simbol

Keterangan

Entitas

Entitas merupakan data inti yang akan
disimpan.

Atribut

Field atau kolom data yang butuh
disimpan dalam suatu entitas.

Atribut primer

Kolom data yang butuh disimpan dalam
suatu entitas dan digunakan sebagai kunci
akses record yang diinginkan.

Atribut multinilai

Field atau kolom data yang butuh
disimpan dalam suatu entitas yang dapat
memiliki nilai lebih dari satu.

Relasi

Kardinalitas Relasi

Relasi yang menghubung antar
entitas, biasanya diawali dengan kata
kerja.
Penghubung antara relasi dan entitas di
mana kedua ujungnya memiliki multiplicy
kemungkinan jumlah pemakaian.
Sumber: Rosa 2013

Menurut Ros. dan Shalahuddin (2013 : 51), “untuk membantu
menggambarkan atribut relasi secara lengkap, terdapat beberapa relasi dalam
hubungan atribut, yaitu :
1.

One to one relationship (2 file) / Binary
Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu banding satu.

Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan tanda lingkaran untuk menunjukan
tabel dan relasi antara keduanya, diwakili dengan panah tunggal.
2.

One to many relationship (2 file) / Ternary
Hubungan antara file pertama dan file kedua adalah satu berbanding banyak

atau dapat pula sebaliknya.Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan tanda

lingkaran untuk menunjukan tabel dan relasi antara keduanya, diwakili dengan
panah tunggal untuk satu (one) dan panah ganda untuk banyak (many).

3.

Many to many relationship (2 file) / N-ary
Hubungan antara file pertama dan file kedua adalah banyak berbanding

banyak.Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan tanda lingkaran untuk
menunjukan tabel dan relasi antara keduanya, diwakili dengan panah ganda”.

Tabel 2.5 Hubungan Antar Atribut
Nama

Binary

Gambar

E1

R1

E1

R1

E2

E2

Ternary
E3

E2

N-ary

E1

R1

E4

Sumber: Rosa 2013

E3

BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
3.1 Sejarah Berdirinya Polda Lampung
Sejarah Polda Lampung diawali dengan zaman Belanda dimana Lampung
merupakan keresidenan yang menjadi bagian Sumatera Selatan. Dalam
keresidenan itu ditetapkan beberapa detasemen-detasemen yang dikepalai oleh
Hoofdagen (Agen Polisi). Semua jabatan dipegang oleh orang Belanda, sementara
zaman Jepang Kepolisian berada dibawah batas tentara DAI NIPON. Setelah
merdeka, maka di Sumatera Selatan terdapat jabatan Kepolisian Sumatera Selatan.
Sementara untuk di Lampung di bentuk polisi keresidenan. Kepala Polisi
keresidenan Lampung tercatat nama R. Soeharjo dan Sultan Rusman.
Reorganisasi Kepolisian dilakukan secara berkeseimbangan seiring dengan
perkembangnan ketatanegaraan Indonesia, maka terbentuk Kepolisian Sumatera
Selatan sesuai dengan pembentukan jabatan Kepolisian Negara 17 Agustus 1950,
yang menandai terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lampung sendiri masuk dalam struktur Polisi Sumatera Selatan status Polisi
keresidenan Lampung yang membawahi Polisi Kabupaten.
Struktur ini berlangsung dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1958. Di
Lampung, Polisi terbagi atas tiga Kabupaten, yaitu Polisi Lampung Selatan
membawahi lima Detasemen dan lima Sub Detasemen, Polisi Lampung Utara
membawahi empat Detasemen dan satu Sub Detasemen, Polres Lampung Tengah
membawahi tiga Detasemen dan empat Sub Detasemen. Perkembangan Polisi di
Lampung kemudian disesuaikan dengan perkembangan Polri secara umum, dimana
terjadi pergantian nama Kepolisian mulai dari masa Komosariat kemudian menjadi
AKRI namun status Polri di Lampung tetap menjadi bagian Polisi Sumatera
Selatan.
Pergantian nama kemudian terjadi lagi tanggal 17 Juni 1969 Keppres No. 52
Tahun 1969 yang menyebabkan Polri disebut Panglima Angkatan Kepolisian
(PANGKAT) Mabes Polri disebut Mabak. Ditingkat Komando Daerah terjadi juga
perubahan Kepala Kepolisian.

Walau Lampung kemudian telah menjadi Provinsi sendiri tidak lagi
keresidenan dibawah Sumatera Selatan, namun Kepolisian Lampung masih berada
pada Kodak IV yang berkedudukan di Palembang. Polri di Lampung berada
ditingkat wilayah yang dipimpin oleh seseorang Komandan Wilayah disingkat
Danwil.

Masa Kodak dan Danwil ini berlangsung sampai tahun 1985. Selanjutnya
sejak tahun 1985 kemudian terjadi perubahan nama, diman Pangdak menjadi
Kapolri sementara ditingkat daerah menjadi Kapolda. Lampung tetap menjadi
Kesatuan Polda Sumatera Selatan yang kemudian berubah nama menjadi Polda
Sumbagsel. Nama kesatuan Polisi Lampung yaitu Polwil, sementara kepalanya
menjadi Kapolwil. Sejarah dengan terjadinya pengembangan Polri, tahun 1996
Polri mempunyai kebijakan bahwa disetiap provinsi berdiri Polda sendiri, maka
melalui Keputusan PANGAB No. Skep/06/IX/1996 tanggal 25 September 1996 di
liakuidasi Polda-Polda membawahi Polwi tingkat yaitu Polda Sumatera Bagian
Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara, dan membentuk Polda Sumatera Selatan,
Lampung, Bengkulu, dan Jambi pada tanggal 02 Oktober 1996.

Maka mulai 02 Oktober 1996 Polda Lampung berdiri dengan dipimpin
seorang Kapolda. Pada tanggal 02 Oktober 2006 Polda Lampung masuk pada type
C, yaitu Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda berpangkat Kolonel Senior.
Namun melihat ancaman dan tantangan hakikat ancaman serta ketertiban
masyarakat yang semakin berat, maka pimpinan Polri meningkatkan status Polda
Lampung dari type C menjadi type B, yaitu Polda yang dipimpin oleh Kapolda
Berpangkat Brigadir Jenderal.

3.2 Visi Dan Misi Polda Lampung
1. VISI
Terwujudnya Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan
pelayan masyarakat yang selalu dekat dengan masyarakat, penegak
hukum yang professional dan proporsional yang menjunjung tinggi
supremasi hukum dan hak asasi manusia serta pemeliharaan keamanan
dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional dan demokratis.

2. MISI
Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
Meliputi aspek security, surety, safety dan peace.
a. Memelihara kamtibnas dengan tetap memperhatikan norma / nilai
yang berlaku dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan RI.
b. Mengelola sumber daya manusia Polri secara professional.
c. Meningkatkan upaya konsolidasi.
d. Mmelihara solidaritas institusi.
e. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa tempat /
wilayah Indonesia.
f. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa
masyarakat Indonesia.

3.3 Logo Polda Lampung

Gambar 3.1 Logo Polda Lampung
Sumber : Polda lampung
3.4 Struktur Organisasi

Gambar 3.2 Struktur Organisasi
Sumber: Polda Lampung

3.5 Tanggung Jawab dan Kewnangan
Sesuai dengan struktur organisasi Polda Lampung, Di bawah ini adalah
yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pngendalian kerja, yaitu
:
1. RO SDM
a. Ro SDM sebagaimana merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan
yang berada di bawah Kapolda.
b. Ro SDM bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang
SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan, dan
penyaluran personel, asesmen serta psikologi kepolisian, dan upaya
peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polda.
c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana RoSDM menyelenggarakan
fungsi:
1. pembinaan manajemen personel, yang meliputi penyediaan, seleksi,
pemisahan, dan penyaluran personel;
2. pembinaan karier meliputi asesmen, mutasi, pengangkatan dan
pemberhentian dalam jabatan, serta kepangkatan;
3. pembinaan kesejahteraan, yang meliputi pembinaan rohani dan mental,
jasmani, serta kesejahteraan moril dan materiil personel;
4. pembinaan fungsi psikologi, yang meliputi psikologi kepolisian dan
psikologi personel; dan
5. perencanaan dan pengadministrasian bidang SDM kepolisian.
d. Ro SDM dipimpin oleh Karo SDM yang bertanggung jawab kepada
Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolda.
Ro SDM terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
b. Bagian Pengendalian Personel (Bagdalpers);
c. Bagian Pembinaan Karier (Bagbinkar);
d. Bagian Perawatan Personel (Bagwatpers); dan
e. Bagian Psikologi (Bagpsi).

2. SUBBAGRENMIN
(1) Subbagrenmin sebagaimana dimaksud bertugas menyusun perencanaan
program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja,
serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam
di lingkungan Ro SDM.
(2) Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

Subbagrenmin

menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara
lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana,
personel, dan anggaran;
b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
c. pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
d. pelayanan

fungsi

keuangan

yang

meliputi

pembiayaan,

pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI
serta pertanggung- jawaban keuangan;
e. pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;
f. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja
Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian
kinerja, program, dan anggaran; dan
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang SDM di
lingkungan Polda.

(3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagrenmin
dibantu oleh:

a.

Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja,
RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan
menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program bidang SDM di lingkungan Polda;

b.

Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum
personel dan materiil logistik;

c.

Urkeu,

yang bertugas

menyelenggarakan

kegiatan

pelayanan

keuangan; dan
d.

Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan
urusan dalam.

3.

BAGDALPERS

(1) Bagdalpers sebagaimana dimaksud dalam bertugas membina dan
menyelenggarakan manajemen pengendalian personel, yang meliputi
penyelenggaraan penyediaan, seleksi, pemisahan, dan penyaluran
personel.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bagdalpers
menyelenggarakan fungsi:
a.

penyiapan

rencana

kegiatan

seleksi

penerimaan

pendidikan

pembentukan Brigadir, PNS Polri, dan Perwira meliputi Akademi
Kepolisian (Akpol) dan Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS), dan
Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa)
b.

penyelenggaraan

kegiatan

seleksi

penerimaan

pendidikan

pengembangan, antara lain pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan
Menengah (Sespimmen), Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK),
Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma), serta pendaftaran
Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) dan Lembaga Pertahanan
Nasional (Lemhannas);
c.

pelaksanaan seleksi dan penerimaan Sekolah Alih Golongan (SAG);
dan

d.

pelayanan kegiatan proses administrasi penerbitan pengesahan dan
penyaluran pengakhiran dinas bagi anggota dan PNS Polri.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagdalpers dibantu oleh:
a.

Subbagian Penyediaan Personel (Subbagdiapers), yang bertugas
melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan anggota dan PNS Polri;

b.

Subbagian Seleksi (Subbaglek), yang bertugas melaksanakan kegiatan
seleksi dan pendaftaran pendidikan pengembangan Polri; dan

c.

Subbagian Pemisahan Penyaluran (Subbagsahlur), yang bertugas
melaksanakan kegiatan proses administrasi pengakhiran dinas baik
bagi anggota dan PNS Polri.

4.

BAGBINKAR

(1) Bagbinkar sebagaimana dimaksud dalam bertugas membina dan
melaksanakan manajemen pembinaan karier personel, yang meliputi
pelaksanaan asesmen, mutasi, pengangkatan, dan pemberhentian dalam
jabatan serta kepangkatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bagbinkar
menyelenggarakan fungsi:
a.

pembinaan karier personel proses Usulan Kenaikan Pangkat (UKP)
untuk anggota Polri dan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat (UDKP) untuk
PNS Polri, serta penyumpahan pangkat SAG;

b.

pembinaan karier personel meliputi mutasi, pengangkatan, dan
pemberhentian dalam jabatan;

c.

pembinaan

dan

pengembangan

kompetensi

personel

melalui

pendekatan manajemen SDM; dan
d.

pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan
dokumentasi kegiatan pembinaan personel.

(3)

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bagbinkar
dibantu oleh:

a.

Subbagian

Kepangkatan

(Subbagpangkat),

yang

bertugas

menyelenggarakan manajemen pembinaan karier personel meliputi
proses UKP dan penyumpahan pangkat SAG dan Subbagian.
b.

Subbagian Mutasi dan Jabatan (Subbagmutjab), yang bertugas
menyelenggarakan manajemen pembinaan karier personel meliputi

asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta
pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan
dokumentasi kegiatan pembinaan personel.

5.

BAGWATPERS

(1) Bagwatpers sebagaimana dimaksud bertugas:
a.

membina dan melaksanakan manajemen pembinaan kesehjateraan,
yang meliputi penyelenggaraan pembinaan rohani, jasmani, dan
mental, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan moril dan materiil
personel; dan

b.

membantu pengembangaan museum dan kesejarahan Polri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagwatpers
menyelenggarakan fungsi:
a.

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen
kesejahteraan personel; dan

b. pelaksanaan kegiatan pengembangan museum dan kesejarahan Polri.

(3)

Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud Bagwatpers dibantu
oleh:

a.

Subbagian Rohani dan Jasmani (Subbagrohjas), yang bertugas
menyelenggarakan pembinaan personel dan PNS Polri meliputi
pembinaan mental, rohani dan jasmani secara berkala, serta pembinaan
keluarga bahagia; dan

b.

Subbagian Moril dan Kehormatan (Subbagrilmat), yang bertugas
mengusulkan dan menyarankan tanda kehormatan dan tanda
penghargaan anggota dan PNS Polri, serta membantu mengembangkan
museum dan kesejarahan Polri.

6. BAGPSI
(1) Bagpsi sebagaimana dimaksud bertugas membina dan melaksanakan
fungsi psikologi, yang meliputi psikologi kepolisian dan personel
dalam rangka pembinaan personel dan mendukung pelaksanaan tugas
operasi kepolisian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bagpsi menyelenggarakan
fungsi pelaksanaan psikologi kepolisian dan personel untuk mendukung
tugas operasi kepolisian.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bagpsi dibantu
oleh:
a. Subbagian Psikologi Kepolisian (Subbagpsipol), yang bertugas
menyelenggarakan psikologi kepolisian; dan
b. Subbagian Psikologi Personel (Subbagpsipers), yang bertugas
menyelenggarakan psikologi personel.

BAB IV
PEMBAHASAN
4.1

Laporan Aktivitas / Kegiatan Selama PKL
Aktifitas yang di lakukan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada

Direktorat Polda Lampung dari tanggal 4 April 2016 sampai dengan 25 mei 2016
dan di tempatkan Bagwatpers, disini penulis membantu karyawan-karyawan yang
bekerja di Direktorat Polda Lampung pada Bagwatpers, seperti:
1. Membuat surat Keluar
2. Mencatat Surat masuk dan keluar
3. Merekap pendaftaran nikah kantor
4. Pengarsipan dokumen-dokumen
Dalam melaksanakan tugasnya bagian Watpers di bantu dengan beberapa
Sub Bagian (Subbag) yaitu Sub Bagian Rohani dan Jasmani (Subbagrohjas) yang
bertugas menyelenggarakan pembinaan personel dan PNS Polri meliputi
pembinaan mental, rohani dan jasmani secara berkala, serta pembinaan keluarga
bahagia dan Sub Bagian Moril dan Kehoramtan (Subbagrilmat) yang bertugas
mengusulkan dan menyarankan tanda kehormatan dan tanda penghargaan anggota
dan PNS Polri, serta membantu mengembangkan museum dan kesejarahan Polri.

4.2

Analisis Sistem yang Berjalan
Sistem Nikah Kantor yang saat ini sedang berjalan pada Polda Lampung

masih memliki kelemahan yaitu di bagian Watpres dikarnakan sistem yang di
gunakan masih manual. Dalam pencatatan pendaftaran nikah kantor dan pembuatan
jadwal masih sering terjadi kesalahan. Sistem yang masih manual ini juga
mengakibatkan semua peserta mengharuskan datang ke Polda Lampung untuk
pendaftaran.
4.2.1

Bagian-Bagian yang Terkait
Sistem berjalan bagian yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Kabag Warpres
2. Kapolda.
3. Peserta Nikah Kantor

4.2.2

Prosedur Sistem Nikah Kantor

1. Bagian Wapres menerima data – data dari anggota yang ingin menikah
berupa data diri, data orang tua, data pasangan, data orang tua pasangan, dan
lampiran berupa Fotokopi KTP masing-masing, kartu keluarga masingmasing, SKCK masing-masing, surat keterangan Asal-usul dan foto.
2. Setelah data – data tersebut di terima oleh bagian Watpres, data – data
tersebut di cek, apabila data tidak memenuhi sarat maka data akan
dikembalikan kepada peserta untuk dilengkapi kembali.
3. Apabila data-data tersebut memenuhi syarat, bagian Watpres membuat surat
Izin Kawin yang akan di tandatangi oleh Kapolda, surat panggilan peserta,
dan surat panggilan kapolda.
4. Ketiga surat tersebut akan diserahkan ke pada Kapolda untuk diotorisasi,
setelah dilakukan otorisasi maka surat pangglan kapolda akan diarsipkan
berdasarkan tanggal.
5. Selanjutnya, anggota akan mendapatkan surat panggilan untuk sidang
pemberian surat Izin Kawin yang telah di tandatangani Kapolda dan surat
panggilan peserta.

4.2.3

BAD (Bagan Alir Dokumen)
Alur sistem yang berjalan dapat dilihat melalalui Bagan Alir Dokumen

BAGAN
ALIR
DATA SISTEM NIKAH KANTOR
(BAD)
sebagai
berikut:

Gambar 4.1 Bagan Alir Dokumen sistem Nikah Kantor

4.2.4

Analisis PIECES
Beberapa analisis sistem yang dapat dipakai, dalam penelitian ini penulis

menggunakan analisis sistem PIECES. Adapun penjelasan dan analisis PIECES
adalah sebagai berikut :
Dalam melakukan identifikasi masalah sebaiknya dilakukan analisis
terhadap sistem tersebut terlebih dahulu, penulis dalam menganalisis sistem
aplikasi nikah kantor 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. Berdasarkan pengamatan dan hasildokumentasi yang dilakukan penulis dapat
dianalisis sebagai berikut
Tabel 4.1 Analisis PIECES
Analisis

Sistem yang berjalan

Sisitem yang baru

Pencatatan data masih
Pencatatan dan pemilihan data
manual sehingga sering terjadi yang harus di informasikan pada
(Permformance)
kesalahan
informasikan saat itu, diolah oleh sistem
peserta Nikah kantor.
sehingga kemungkinan terjadi
kesalahan sangat kecil.
Terkadang
informasi
Informasi yang dihasilkan
Informasi
tentang jadwal pelaksanaan bersifat fakta dan dapat dipercaya
(Information)
nikah kantor tidak singkron karena informasi diolah oleh
dengan
jadwal
Kapolda sistem dan tidak dapat diubah oleh
sehingga
hal
ini orang lain.
mengakibatkan acara nikah
kantor di rescedule.
Ketika
peserta
ingin
Pendaftaran dapat dilakukan
Ekonomi
mendaftarkan diri,
maka dimana saja karna berbasis Web,
(Economy)
peserta harus datang ke kantor sehingga jika terjadi kekeliruan
Polda Lampung, dan jika ada data pun peserta dapat langsung
data yang kurang maka peserta menggantinya tanpa harus datang
tersebut harus kembali lagi ke kantor Polda lagi.
untuk
melengkapi
data
tersebut,
sehingga
menhabiskan biaya yang lebih.
Tidak adanya hak akses
Adanya hak akses yang dapat
Kontrol
menggunakan sistem sehingga sebagai control pengolahan data
(Control)
siapa saja bisa mengubah data yang aman.
dan menyalah gunakanya.
Kinerja

Efisiensi
(Efficiency)

Pelayanan
(Service)

4.2.5

Pelayanan
terhadap
kebutuhan informasi masih
kurang efektif dari segi waktu
karena lama dalam pencarian
data pendaftar Nikah Kantor
Tidak
adanya
bentuk
laporan
jumlah
data
pendaftaran nikah kantor,
peserta
yang
belum
melaksanakan nikah kantor
sebagai
media
informasi
watpres dalam menentukan
waktu pelaksanaan nikah
kantor tersebut.

Sistem baru dapat memberikan
informasi yang cepat dan akurat
karena berbasis database.

Notiviksai
berupa
jumlah
minimum peserta nikah kantor
akan selalu update sehingga
watpres dapat mengatur jadwal
Nikah Kantor dengan akurat

Analisis Kebutuhan Sistem Fungsional

Kebutuhan sistem fungsional merupakan kebutuhan sistem tentang apa yang
akan dilakukan oleh sistem, dan bukan bagaimana sistem melakukannya.
Kebutuhan fungsional sistem informasi jadwal kegiatan yang dirancang adalah
sebagai berikut:
a. Sistem mampu memproses data pendaftaran peserta Nikah Kantor
b. Sistem dapat menampilkan data jadwal pelaksanaan nikah kantor masingmasing peserta
c. Sistem dapat memberikan informasi tentang jumlah peserta yang harus
segera dibuatkan jadwal nikah kantor oleh bagian watpres
4.2.6 Analisis Kebutuhan Sistem Non Fungsional
Kebutuhan sistem non fungsional merupakan kebutuhan untuk pengembangan
sistem informasi baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak
(software). Kebutuhan non fungsional yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
1.

perangkat keras (hardware)
a.

Processor Intel dualcore

b.

Harddisk 1 GB

c.

Spesifikasi Komputer (RAM)

d.

VGA + CD RW

e.

Kabel LAN

2. Perangkat Lunak (software)
a.

Adobe Dream Weaver CS5.

b.

SQLyog Enterprise.

c.

Appserv win.

d.

Web Browser.

4.3 Usulan Desain Pengembangan Sistem
Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah Perancangan Sistem Pendaftaran
Nikah Kantor, yang digunakan sebagai pendukung untuk mempermudah dan
mempercepat proses Pendaftaran Nikah Kantor. Dengan adanya Aplikasi Nikah
Kantor ini diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan yang muncul dalam
pekerjaan
Penulis akan membuat rancangan sistem baru dengan memperhatikan
kriteria-kriteria sistemnya. Perancangan tersebut antara lain Diagram Konteks,
Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, Relasi Antar Tabel, dan
Tampilan Rancangan.

4.3.1

Diagram Konteks
Diagram konteks adalah gambaran umum yang menjelaskan kegiatan

keseluruhan proses sistem secara garis besar berdasarkan prosedur kerja yang ada
dalam sistem. Diagram konteks menjelaskan hubungan antara bagian Watpers dan
Pendaftar.

Gambar 4.2 Diagram Konteks

Berdasarkan diagram konteks diatas dapat dijelaskan bahwa sistem yang
diusulkan terdiri dari tiga entitas yaitu peserta, watpres dan kapolda. Peserta
menginputkan data kesistem berupa data diri, data pasangan, data orang tua, data
orang tua pasangan dan lampiran, kemudian sistem akan memberika surat izin
nikah kantor dan surat panggilan peserta. Kemudian watpres akan menginputkan
data kedalam sistem berupa data surat izin nikah, data penggilan peserta, dan data
panggilan kapolda. Selanjutnya yaitu kapolda mendaptkan surat izin nikah, surat
panggilan kapolda dan surat panggilan peserta untuk dilakukan otorisasi.

4.3.2

Data Flow Diagram (DFD)
Merupakan alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem

sebagai suatu jaringan program fungsional yang dihubungkan satu sama lain
dengan alur secara komputerisasi.

Gambar 4.3 Data Flow Diagram

Berikut merupakan keterangan dari data flow diagram sistem inforamasi jadwal
kegiatan yang diusulkan :

i.

Peserta akan menginputkan data diri peserta dan simpan kedalam data store
tbl_peserta

ii.

Peserta akan menginputkan data pasangan yang akan disimpan kedalam
datastore tabel pasangan

iii.

Peserta akan menginputkan data orang tua yang akan disimpan kedalam
datastore tabel orang tua

iv.

Peserta akan menginputkan data orangtua pasangan yang akan disimpan
kedalam datastore tabel mertua

v.

Berdasarkan tabel peserta, tabel pasangan, tabel orang tua, tabel mertua dan
tabel lampiran watpres menginputkan data izin nikah yang akan disimpan
kedalam datastore tabel izin nikah.

vi.

Berdasarkan tabel izin nikah maka kapolda akan mendapatkan informasi
izin nikah, panggilan sidang nikah kantor untuk kapolda dan peserta

vii.

Berdasarkan tabel izin nikah juga peserta akan medapatkan laporan Surat
izin nikah dan panggilan peserta untuk melaksanakan nikah kantor.

4.3.3

Diagram Entity Relation
Desain basis data secara konseptual (conceptual database design)

digambarkan dengan menggunakan Entity Relationship Diagram. Adapun Entity
Relationship Diagram (ERD) Sistem Informasi Dalam Pendaftaran Nikah Kantor
Pada Polda Lampung.

Gambar 4.4 Entity Relation Diagram (ERD)

4.3.4

Relasi antar tabel

Relasi antar tabel merupakan model basis data yang mudah untuk diterapkan karena
model basis data ini menunjukkan suatu cara atau mekanisme yang digunakan
untuk mengolah data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem
yang dirancang. Relasi tabel sistem informasi Nikah Kantor padaPolda
Lampungadalah sebagai berikut

Gambar 4.5 Relasi Antar Tabel

4.3.5 Spesifikasi Tabel
Menggambarkan desain rincian nama tabel, nama field, jumlah karakter,
tipe data serta keterangan database yang akan digunakan dalam pengolahan sistem
informasi jadwal kegiatan, berikut merupakan spesifikasi File database yang akan
digunakan:
1. Tabel Data Peserta
Nama database : db_nikahkantor
Nama tabel : tbl_peserta
Primary key : id_peserta
Forign key : Media Penyimpanan: HardDisk

Tabel 4.2 Spesifikasi Tabel Peserta
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Field Name
Id_datadiri
Nama
Jenis_kelamin
Temat_lahir
Tgl_lahir
Pekerjaan
Jabatan
Pangkat
Kesatuan
Alamat
Berkas_ktp
Berkas_kk
Berkas_surat
Berkas_foto

Data Type
Char
Varchar
Varchar
Varchar
Date
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

Length
5
40
10
40
50
30
20
50
50
-

Keterangan
Id data peserta nikah
Nama pesertai
Jenis kelamin peserta
Tempat kelahiran peserta
Tanggal lahirpeserta
Pekerjaan peserta
Jabatan peserta
Pangkat peserta
Tempat peserta bekerja
Alamat tinggalpeserta
Upload file ktp
Upload file kartukeluarga
Upload file surat
Upload foto peserta

2. Tabel Calon Pasangan
Nama database : db_nikahkantor
Nama tabel : tbl_pasangan
Primary key : id_pasangan
Forign key : Media Penyimpanan: HardDisk
Tabel 4.3 Spesifikasi Tabel Data Calon Pasangan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Field Name
Id_calonpasangan
Nama
Jenis_kelamin
Temat_lahir
Tgl_lahir
Pekerjaan
Jabatan
Pangkat
Kesatuan
Alamat
Berkas_ktp
Berkas_kk
Berkas_surat
Berkas_foto

Data Type
Char
Varchar
Varchar
Varchar
date
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

Length
5
40
10
40
50
20
20
50
50
-

Keterangan
Id data pasangan
Nama pasangan
Jenis kelamin pasangan
Tempat kelahiran pasangan
Tanggal lahir pasangan
Pekerjaan pasangan
Jabatan pasangan
Pangkat pasangan
Tempat pasangan kerja
Alamat tinggal pasangan
Upload file ktp
Upload file kartukeluarga
Upload file surat
Upload foto

3. Tabel Orang Tua
Nama database : db_nikahkantor
Nama tabel : tbl_orangtua
Primary key : id_orangtua
Forign key : Media Penyimpanan: HardDisk
Tabel 4.4 Spesifikasi Tabel Data Orang Tua
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Field Name
Id_orangtua
Nama_ayah
Tempat_lahirayh
Tgl_lahirayh
Pekerjaanayah
Nama_ibu
Tempat_lahiribu
Tgl_lahiribu
Pekerjaanibu
Kebangsaan
Alamat
Berkas_ktp
Berkas_kk
Berkas_surat
Berkas_foto

Data Type
Char
Varchar
Varchar
Date
Varchar
Varchar
Varchar
Date
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

4. Tabel Mertua
Nama database : db_nikahkantor
Nama tabel : tbl_mertua
Primary key : id_mertua
Forign key : Media Penyimpanan: HardDisk

Length
5
40
15
40
50
50
50
40
50
-

Keterangan
Id data orangtua
Nama ayah
Tempat kelahiran ayah
Tanggal lahir ayah
Pekerjaan ayah
Nama ibu peserta
Tempat kelahiran ibu
Tanggal lahir ibu
Pekerjaan ibu
Negara orangtua peserta
Alamat tinggal orangtua
Upload file ktp
Upload file kartukeluarga
Upload file surat
Upload foto

Tabel 4.5 Spesifikasi Tabel Data orang Tua Pasangan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Field Name
Data Type
Id_mertua
Char
Nama_ayah
Varchar
Tempat_lahirayh
Varchar
Tgl_lahirayh
Date
Pekerjaanayah
Varchar
Nama_ibu
Varchar
Tempat_lahiribu
Varchar
Tgl_lahiribu
Date
Pekerjaanibu
Varchar
Kebangsaan
Varchar
Alamat
Varchar
Berkas_ktp
Varchar
Berkas_kk
Varchar
Berkas_surat
Varchar
Berkas_foto
Varchar

Length
18
40
15
40
50
50
50
40
50
-

Keterangan
Id data orangtua
Nama ayah mertua
Tempat kelahiran ayah
Tanggal lahir ayah
Pekerjaan ayah
Nama ibu mertua
Tempat kelahiran ibu
Tanggal lahir ibu
Pekerjaan ibu
Negara orangtua psangan
Alamat tinggal orangtua
Upload file ktp
Upload file kartukeluarga
Upload file surat
Upload foto

5. Tabel Pendaftaran
Nama database

: db_nikahkantor

Nama tabel

: tbl_daftar

Primary key

: id_daftar

Forign key

:id_peserta, id_orangtua, id_pasangan, id_mertua

Media Penyimpanan: HardDisk
Tabel 4.6 Spesifikasi Tabel Data Berkas
No
1
2
3
4
5
6

Field Name

Data
Type
Id_datar
Char
id_peserta
Char
id_calonpasangan
Char
id_orangtua
Char
id_ortupasangan
Char
Tanggal
Date

Length
18
18
18
18
18
-

Keterangan
Id data berkas primarykey
Forignkey data peserta
Forign key data pasangan
Forign key data orangtua
Forign key data mertua
Tanggal pendaftaran

6. Tabel Izin Nikah Kantor
Nama database

: db_nikahkantor

Nama tabel

: tbl_izinnikah

Primary key

: id_izin

Forign key

: id_daftar

Media Penyimpanan: HardDisk
Tabel 4.7 Spesifikasi Tabel Data Izin Nikah Kantor
No
1
2
3
4
5

Field Name
Id_izin
Id_daftar
Tgl_izinnikah
pukul
Tempat

6
7
8

Keterangan
Peserta
Pasangan

Data Type
Char
Char
Date
time
Varchar

Length
18
18
100

Varchar
Varchar
Varchar

100
30
30

Keterangan
Id data izin nikah
Forignkey data pendaftaran
Tanggal nikah kantor
Pukul pelaksanaan sidang
Tempat pelaksanaan nikah
kantor
Keterangan tambahan
Nama peserta
Nama Pasangan

4.4 Design Halaman
Design halaman dibagai menjadi 4 bagian yaitu halaman login, halaman
untuk Peserta Nikah Kantor, halaman untuk Watpres dan halaman untuk Kapolda
Berikut penjelasan mengenai halaman tersebut:
4.4.1

Halaman Login
Halaman Login adalah halaman yang pertama kali harus di eksekusi oleh

para user dan Admin untuk dapat mengoprasikan sistem ini, tidak semua Anggota
Polisi dapat menggunakan sistem ini karena ada batasan tersendiri melalui login,
sehingga orang yang tidak memiliki hak akses sistem ini tidak dapat
menggunakannya. Tombol login digunakan untuk masuk kedalam menu utama,
setelah user name dan password benar-benar diinput pada kolom user dan
password. Tombol batal unutk membatalkan perintah sesuai dengan rancangan
halaman dibawah ini.

Gambar 4.6 Halaman Login
Yang dapat melakukan login di sistem ini yaitu Peserta Nikah Kantor
(User), Kapolda dan Watpres (Admin). ketiganya memiliki hak akses yang
berbeda-beda. Berikut hak akses dari ketiga user tersebut:
Tabel 4.10 Hak Akses User dan Admin
No

User/Admin

1.

Peserta (User)

2.

Watpres
(Admin)

3.

Kapolda

Hak Akses
Input data diri dan Calon Pasangan
Input data Orang Tua dan Calon Mertua
Mengganti password
Upload berkas-berkas
Melihat dan mencetak jadwal Nikah kantor.
Kelola data diri
Kelola data Calon Pasangan
Kelola data Orang Tua
Kelola data Calon Mertua Peserta
Mengganti password
Membuat jadwal Nikah kantor
Memriksa kelengkapan Berkas
Verifikasi Izin Nikah
Melihat jadwal Nikah kantor

4.4.2 Halaman Peserta (User)
Berikut merupakan halaman-halaman yang dapat diakses oleh peserta
dalam sisitem Nikah kantor sebagai berikut :
1. Halaman Menu Utama
Setiap Peserta yang berhasil melakukan login maka sistem akan
mengarahkan peserta ke halaman menu utama untuk peserta. Berikut
merupakan tampilan halaman menu utama peserta :

Gambar 4.7 Halaman Menu Utama Peserta
Pada halaman menu utama peserta terdapat 6 menu yaitu Home, data diri,
data calon pasangan, data orang tua, data calon mertua dan pesan. Berikut
penjelasn menu-menu tersebut:
Tabel 4.11 Keterangan Halaman Menu
Menu

Submenu

Home
Data Diri

-

Pasangan
Orang Tua
Mertua

Pesan

Keterangan

Untuk Masuk ke halaman Home Utama.
Untuk membuka Halaman input data diri
Untuk membuka Halaman input data
Calon Pasangan
Untuk membuka Halaman input data
Orang tua
Untuk membuka Halaman input data
Mertua
Pesan panggilan Untuk membuka Halaman yang berisi
surat panggilan izin nikah kantor
Untuk masuk ke halaman warning
Pesan Warning
karena ada data yang har.us dilengkapi

2. Halaman Data Diri
Halaman data diri digunakan peserta untuk meninput data diri peserta
dan upload berkas peserta. Berikut merupakan tampilahan halaman
data diri

Gambar 4.8 Halaman Data Diri
Berikut penjelasan dari halaman data diri peserta yang tertera pada
tabel 4.12 sebagai berikut:
Tabel 4.12 Keterangan Halaman data Diri
No

Konten

1

Textfield

2

Simbol database

3

Tombol simpan

4

Tombol edit

Keterangan
Untuk diisi karakter huruf dan
angka sesuai yang dibutuhkan
Untuk
upload
berkas
berdasarkan nama masing-masing
Untuk menyimpan data diri
kedalam database
Untuk mengubah data yang
sudah pernah disimpan

3. Halaman Data Pasangan
Halaman data Pasnagan digunakan peserta untuk meninput data Calon
pasnagan Nikah peserta dan upload berkas calon pasnagan. Berikut
merupakan tampilan halamannya:

Gambar 4.9 halaman Data Pasangan
Berikut penjelasan dari halaman data pasnagan peserta yang tertera
pada tabel 4.13 sebagai berikut:
Tabel 4.13 Penjelasan halaman data Pasangan
No

Konten

1

Textfield

2

Simbol database

3

Tombol simpan

4

Tombol edit

Keterangan
Untuk diisi karakter huruf dan
angka sesuai yang dibutuhkan
Untuk
upload
berkas
berdasarkan nama masing-masing
Untuk menyimpan data diri
kedalam database
Untuk mengubah data yang
sudah pernah disimpan

4. Halaman Data Orang Tua
Halaman data Orang tua digunakan peserta untuk meninput data Orang
tua ayah dan ibu kandung/wali dan upload berkas orang tua. Berikut
merupakan tampilan halamannya:

Gambar 4.10 halaman Data Orang Tua
Berikut penjelasan dari halaman data pasnagan peserta yang tertera
pada tabel 4.14 sebagai berikut:
Tabel 4.14 Penjelasan halaman data Orang tua
No

Konten

1

Textfield

2

Simbol database

3

Tombol simpan

4

Tombol edit

Keterangan
Untuk diisi karakter huruf dan
angka sesuai yang dibutuhkan
Untuk
upload
berkas
berdasarkan nama masing-masing
Untuk menyimpan data diri
kedalam database
Untuk mengubah data yang
sudah pernah disimpan

5. Halaman Data Mertua
Halaman data calon mertua digunakan peserta untuk meninput data
Orang tua ayah dan ibu kandung/wali dari calon pasangan peserta dan
upload berkas mertua. Berikut merupakan tampilan halamannya:

Gambar 4.11 Halaman Data Orang Tua Pasangan
Berikut penjelasan dari halaman data Calon Mertua yang tertera
pada tabel 4.15 sebagai berikut:
Tabel 4.15 Keterangan Halaman data Mertua
No

Konten

1

Textfield

2

Simbol database

3

Tombol simpan

4

Tombol edit

Keterangan
Untuk diisi karakter huruf dan
angka sesuai yang dibutuhkan
Untuk
upload
berkas
berdasarkan nama masing-masing
Untuk menyimpan data diri
kedalam database
Untuk mengubah data yang
sudah pernah disimpan

6. Halaman Pesan
Halaman Pesan dibagi menjadi dua yaitu pesan panggilan Nikah kantor
dan pesan warning. Ketika pihak polda sudah memverifikasi
kelengkapan berkas peserta maka peserta akan segera mendapatkan
jadwa dan izin nikah yang muncul notivikasi pada menu pesan. Berikut
merupakan tampilan halaman pesan Panggilan sebagai berikut:

Gambar 4.12 Halaman Pesan Panggilan
Kemudian apabila berkas dan syarat-syarat yang dikirmkan oleh peserta
masih ada yang kurang atau ada kesalahan maka sistem akan memberikan
notivikasi kepada peserta lewat menu warning. Berikut merupakan tampilan
halaman pesan warning :

Gambar 4.13 halaman pesan warning peserta

4.4.3 Halaman Watpres (Admin)
Setiap watpres yang memiliki username dan password pada sistem ini dapat
mengakses Halaman admin dengan tugas untuk mengelola data pendaftaran
dan mengeloal jadwal nikah kantor. Berikut halaman-halaman yang dapat
diakses oleh watpres

1. Halaman Menu Utama Watpres
Halaman menu utama watpres adalah halaman pertama kali yang dapat
dilihat admin setelah melakukan login dengan hak akses admin watpres.
Berikut merupakan tampilan halaman menu utama watpres:

Gambar 4.14 Halaman Menu Utama Watpres

Pada halaman menu utama Watpes terdapat 5 menu yaitu Dasboard, Izin
Nikah, Jadwal, Peserta, dan Setting. Berikut penjelasn menu-menu
tersebut:
Tabel 4.16 Keterangan Halaman Menu
Menu
Dasboard
Izin Nikah
Jadwal

Submenu
-

Peserta
setting

-

Keterangan
Untuk Masuk ke halaman Home
Utama Watpres
Untuk membuka Halaman
Verivikasi dari polda
Untuk membuka Halaman View
jadwal dan membuat jadwal baru
Untuk membuka Halaman view
peserta dan melihat kelengkapan
berkas peserta
Untuk mengelola user

2. Halaman Kelola Data Peserta
Halaman kelola data peserta digunakan Watpres untuk melakukan cek
berkas dan persyaratan kelengkapan peserta nikah kantor. Berikut
merupakan halaman kelola data peserta:

Gambar 4.15 Halaman Kelola data peserta
Setiap ada peserta yang mendaftarkan diri untuk melaksanakan nikah
kantor maka watpres di menu peserta akan muncul notifikasi yang berisi
data peserta yang melakukan pendaftaran. Pada halaman ini watpres
dapat melihat dan mengecek kelengkapan data peserta, pasangan, orang
tua, dan data orang tua pasangan. Aapabila berkah memenuhi syarat
yang telah ditentukan maka watpres dapat meng-klik tombol lengkap
sebagai tanda berkas sudah lengkap dan segera dibuatkan jadwal.
Namun jika data belum memenuhi syarat yang telah ditentukan maka
watpres daapat meng klik tombol “Kurang” yang secara otomatis
mengirim pesan kepada peserta dengan pemberitahuan data kurang
lengkap.
Berikut penjelasan konten pada halaman kelola data peserta sebagai
berikut:

Tabel 4.17 Keterangan halaman keloala data peserta
No

Konten

1

Tabel

2

Simbol database

3

Tombol Lengkap

4

Tombol kurang

5

Textfield cari

Keterangan
Berisi data peserta, orang tua,
pasangan dan data orang tua
pasangan
Untuk
melihat
berkas
berdasarkan nama masing-masing
Verifikasi watpres terhadap
kelengkapan data
Untuk mengirim pesan kepada
peserta sehubungan dengan kurang
lengkap berkas yang dikirim
Untuk mencari data peserta
berdasarkan nama.

3. Halaman Izin Nikah
Halaman izin nikah dibagi menjadi dua yaitu mengola data izin nikah
dan menambah jadwal izin nikah.
a. Halaman Tambah Jadwal
Pada halaman Tambah jadwal, watpres dapat membuat jadwal nikah
kantor berdasarkan data peserta yang telah memenuhi persyaratan.
Berikut tampilan halaman tambah jadwal sebagai berikut:

Gambar 4.16 Halaman Tambah Jadwal Izin Nikah

Berikut merupakan penjelasan konten pada halaman tambah jadwal izin
nikah sebagai berikut:
Tabel 4.18 Keterangan Halaman Tambah Jadwal
No

1

Konten
Combobox nama
peserta

2

Tanggal sidang

3

Pukul

4

Tempat

5

Keterangan

6

Tombol tambah

Keterangan
Watpres dapat memilih peserta
mana yang akan dibuatkan jadwal
dengan meng klik combobox
tersebut dengan tampilan id daftar
– nama Pesera- nama pasangan
Merupakan
tanggal
akan
dilaksanakannya nikah kantor
Waktu jam menit dan detik
waktu pelaksanaan nikah kantor
Diisi dengan lokasi akan
dilaksanakan nikah kantor
Diisi
dengan
keterangan
tambahan sebagai pelengkap.
Untuk menyimpan data jadwal
yang telah di isi kedalam data base.

b. Halaman Kelola Jadwal Izin Nikah
Data jadwal izin nikah yang sudah dibuat akan tampil kedalam
halaman kelola jadwal. Berikut tampilan halaman ini:

Gambar 4.17 Halaman kelola jadwal
Pada halaman ini watpres dapat mengubah dan mengirim jadwal
izin nikah kepada kapolda untuk dilakukan verifikasi. Berikut
penjelasan konten pada halaman kelola jadwal izin nikah tersebut:

Tabel 4.19 Penjelasan Konten Halaman Kelola Jadwal
No

Konten

1

Tabel

2

Tombol edit

3

Tombol kirim

4

Status

Keterangan
Berisi jadwal-jadwal yang yang
telah
dibuat
oleh
watpres
sebeleumnya.
Digunakan untuk melakukan
perubahan
jadwal
sebelum
diverifikasi oleh kapolda
Untuk melakukan pengiriman
jadwal izin nikah kantor kepada
kapolda untuk verifikasi
Apabila jadwal di setujui oleh
kapolda maka akan muncul
“Verifikasi” artinya jadwal sudah
terverifikasi.
Apabila jadwal izin nikah kantor
belum di verifikasi oleh kapolda
maka akan bertuliskan “Empty”

4. Halaman Jadwal
Pada halaman ini watpres hanya dapat melihat jadwal yang sudah ter
verifikasi saja. Dan tinggal melakukan pengiriman kepada masingmasing peserta. Berikut tampilan halaman jadwal :

Gambar 4.18 Halaman Jadwal

Berikut penjelasn konten-konten yang ada didalam halaman jadwal
tertera pada tabel 4.20 sebagai berikut:

Tabel 4.20 Keterangan Konten Halaman jadwal
No

Konten

1

Tabel

2

Tombol edit

3

Tombol kirim

Keterangan
Berisi jadwal-jadwal yang yang
telah di verifikasi olej kapolda
Digunakan untuk melakukan
perubahan keterangan tetapi tidak
untuk tanggal dan waktu.
Untuk melakukan pengiriman
jadwal izin nikah kantor kepada
peserta. Agar peserta mengetahui
dan bisa hadir untuk melaksanakan
nikah kantor

4.4.4 Halaman Kapolda
Halaman kapolda ini hanya dapat diakses oleh kapolda saja, pada halaman
ini kapolda dapat memverifikasi jadwal izin nikah kantor dandan melakukan
pengelolaan kegiatan setelah nikah kantor.
1. Halaman utama Kapolda
Halaman utama merupakan halaman awal pertama kali yang dilihat
kapolda setelah berhasil melakukan login. Berikut tampilan halaman
utama kapolda:

Gambar 4.19 Halaman Utama Kapolda

Pada halaman ini kapolda dapat memilih menu nikah kantor jika ingin
melakukan verifikasi jadwal nikah kantor. Menu panggilan jika kapolda
ingin melihat jadwal panggilan menghadiri nikah kantor peserta dan
menu data diri untuk melakukan perubahan data diri kapolda.

2. Halaman Verifikasi Nikah Kantor
Pada halaman nikah kantor kapolda dapat melakukan proses verifikasi
atau menolak verifikasi jadwal nikah kantor yang dikirmkan oleh
watpres. Berikut tampilan halaman nikah kantor.

Gambar 4.20 Halaman Verifikasi Nikah Kantor

3. Halaman jadwal Nikah Kantor
Pada halaman ini kapolda dapat melihat jadwal nikah kantor yang akan
dilaksanakan, tentunya sebagai pengingat kapolda akan jadwal
panggilan menghadiri nikah kantor tersebut. Berikut merupakan
tampilan halaman jadwal Nikah kantor

Gambar 4.21 Jadwal Nikah Kantor
Pada halaman ini terdapat tabel dengan nama kolom surat, surat
tersebut berisi file surat panggilan kapolda untuk menghadiri nikah
kantor suatu peserta. Kemudian nama kolom status ini berisakan tombol
selsai dan belum hadir, yaitu sebagai pengingat kapolda bahwa ada
jadwal yang sudah selesai dihadiri dan ada yang belum dihadiri.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Perancangan sistem informasi Nikah Kantor polda Lampung dikembangkan
menggunakan perancangan struktural, dengan tools Diagram Konteks, Data
Flow Diagram, Entity Relationship Data dan Relasi antar Tabel. Sistem yang
dirancang dapat menyimpan data kedalam database pada saat input data Diri,
data orangtua, data orang tua pasangan, data pasangan data jadwal, Sistem
dikembangkan menggunakan metode

pengembagan Waterfal dengan

menghasilkan notivikasi jumlah peserta pendaftaran nikah kantor dan jadwal
Nikah kantor serta surat panggilan peserta.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran yang dapat
disampaikan oleh penulis untuk mengembangkan perangkat lunak ini adalah
Sistem tersebut merupakan hasil perancangan saja, sehingga diperlukan
pengkodean dan implementasi sistem untuk dapat memanfaatkanya kemudian
dilakukan pengujian sistem.

LAMPIRAN

