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ABSTRAK 
 

 
 
 
 
 

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi bertumbuh sangat pesat 

dan signifikan setiap tahunnya ditandai dengan semakin banyaknya pengguna 

komputer yang mendominasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan 

tersebut yang pada awalnya menjadi motivasi bagi suatu instansi kepolisian. 

Polresta Bandung sebagai penanggung jawab unsur penegakan hukum dan 

sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Berlandaskan Undang- 

undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Berdasarkan rancangan dan desain yang telah dibuat, diharapkan sistem ini 

mampu membantu pengguna dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat 

terkait dengan penanganan berkas dan penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor 

Kehilangan (SKTLK). 

 

 
Kata Kunci: Website, Surat Kehilangan, Pelayanan. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi bertumbuh sangat pesat 

dan signifikan setiap tahunnya ditandai dengan semakin banyaknya pengguna 

komputer yang mendominasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan 

tersebut yang pada awalnya menjadi motivasi bagi suatu instansi kepolisian. 

Polresta Bandung sebagai penanggung jawab unsur penegakan hukum dan 

sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Belandaskan Undang- 

undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi : 

Pasal 2 "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang 

pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan masyarakat". Sedangkan Pasal 3 "(1) Pengemban 

fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 

: a. kepolisian khusus, b. pegawai negri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan 

swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing". 

Terkait untuk pelayanan kepada masyarakat, Polresta Bandung juga tidak 

terlepas dengan penanganan berkas dan penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor 

Kehilangan (SKTLK). Pada saat ini Polresta Bandung untuk proses penanganan 

berkas dan penerbitan SKTLK masih dilakukan secara manual, yaitu dimulai dari 

diterimanya laporan masyarakat kepada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian 
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Terpadu (SPKT). SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada 

masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, 

pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi 

Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan 

olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. 

Setelah mengetahui sistem pelaporan yang ada pada saat ini, maka akan 

dibuatkan sebuah sistem baru yang nantinya dapat membantu pihak kepolisian 

khususnya Polresta Bandung dalam hal penanganan berkas dan penerbitan SKTLK. 

Sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan pendaftaran dan mengisi formulir 

di bagian SPKT akan tetapi cukup mengambilnya 3 hari kemudian setelah 

melakukan pendaftaran dan mengisi formulir sesuai dengan prosedur yang ada di 

rumah masing-masing mengingat saat ini sedang terjadi pandemi dan mematuhi 

himbauan protokol kesehatan dari pemerintah, diharapkan dengan adanya sistem 

baru ini Polresta Bandung dapat lebih tanggap, cepat dan efisien dalam memberikan 

layanan yang prima kepada masyarakat. 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah bagaimana merancang bangun aplikasi Pelayanan Surat 

Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) Berbasis Website di Polresta 

Bandung. 
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1.3 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas dan untuk 

mengurangi tingkat kompleksitas yang mungkin terjadi, penulis membatasai 

permasalahan yang dibahas menjadi sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini hanya menggunakan formulir input berdasarkan formulir 

yang sesuai dengan prosedur Polri dalam hal sistem pengaduan. 

2. Aplikasi yang dibuat hanya sebatas input dan cetak. 

 

3. Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai 

 

database. 

 
1.4 Tujuan 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang bangun aplikasi Pelayanan 

Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) Berbasis Website di Polresta 

Bandung 

1.5 Manfaat 

 

Manfaat yang didapat dari aplikasi ini antara lain : 

 
1.Memudahkan petugas SPKT dalam melakukan penanganan berkas dan 

penerbitan SKTLK bagi masyarakat khususnya yang berada disekitaran 

Polresta Bandung. 

2.Menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan pada saat 

perkuliahan serta pengalaman yang baru. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan kerja praktik ini 

adalah sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 
 

Bab ini memberikan penjelasan tentang hal yang menjadi latar 

belakang masalah, masalah yang dirumuskan, pembatasan 

masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan mengenai profil, visi dan misi, struktur 

organisasi, serta deskripsi tugas Bidang SPKT di Polresta 

Bandung. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Bab Landasan Teori menjelaskan mengenai teori yang 

menjadi landasan dalam perancangan aplikasi pelayanan 

SKTLK ini. 

BAB IV : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang langkah yang dilakukan penulis 

dalam memecahkan masalah yang dimulai dari proses 

observasi dan wawancara, hingga merancang aplikasi 

BAB V : PENUTUP 

 

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab pertanyaan dalam 

perumusan masalah dan beberapa saran yang bermanfaat 

dalam pengembangan aplikasi di waktu yang akan datang. 



 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

 

 

2.1 Profil 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional 

di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri 

mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin 

oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kepolisian 

Republik Indonesia memiliki cakupan wilayah hukum yang luas sehingga dalam 

operasional tugasnya. Kepolisian Republik Indonesia dibagi sesuai wilayah 

Provinsi dan dibagi hingga ke sub bagian yang lebih kecil lagi mulai dari Kepolisian 

Daerah, Kepolisian Resor Kota hingga Kepolisian Sektor. 

Kepolisian Resor Kota di singkat Polresta adalah Struktur komando 

Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota, yang bertugas 

menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam rangka memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat (Polri, 2016). 

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung berada di Jalan Bhayangkara 

No.1, Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat. Mempunyai bagian SPKT yang 

bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk 

penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan bantuan 

dan pertolongan dari pihak kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP 
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untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai dengan ketentuan 

hukum dan peraturan yang berlaku. 

2.2 Visi dan Misi 

 

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, 

tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi 

polisional yang proaktif. 

Untuk menjalankan visi tersebut, misi yang dibentuk antara lain : 

 
1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan atau 

operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. 

2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, 

responsif dan tidak diskriminatif. 

3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin 

keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang. 

4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam 

negeri. 

5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat 

patuh hukum. 

6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, 

transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa 

keadilan. 

7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh 

sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri. 
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8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga 

internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun 

kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking). 

2.3 Struktur Organisasi SPKT Polresta Bandung 
 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi SPKT Polresta Bandung 

 

a. Kapolresta (Kepala Kepolisian Resor Kota) 

 
Tugas dan fungsi Kapolresta sebagai berikut : 

 
1. Penjabaran lebih lanjut kebijaksanaan pelaksanaan Kapolda dan 

pembinaan teknis dari Pembina Fungsi, sesuai dengan bidang fungsinya 

masing-masing serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas yang 

dibebankan kepada para Kabag dan para Kasat fungsi. 

2. Melaksanakan lebih lanjut perintah operasi khusus Terpadu yang bersifat 

terpusat maupun mandiri kewilayahan serta  operasi Kamtibmas sesuai 
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kebutuhan, dengan didukung perkiraan keadaan Intelejen Polresta (Prinlak) 

ditingkatkan ke Satuan Kewilayahan Polresta, hasil pelaksanaannya 

dilaporkan kepada Kapolda melalui Wakapolda. 

3. Melaksanakan administrasi dan perawatan personil, materi dan logistik, 

termasuk pelayanan keuangan, kesejahteraan dan hak-hak personil serta 

meningkatkan pembinaan dan penggunaan kekuatan untuk menunjang 

tugas-tugas operasional Kepolisian. 

 

b. Wakapolresta (Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota) 

 
Tugas dan fungsi Wakapolresta adalah sebagai berikut : 

 
1. Melaksanakan dan menjabarkan semua kebijaksanaan serta perintah atau 

petunjuk Kapolresta di bidang operasional dalam bentuk piranti lunak 

(Proja, Juklap, Jukmin dan Protap) maupun tulisan dinas berupa surat 

perintah, TR (Telegram), dan sebagainya untuk di distribusikan kepada 

Satuan Fungsi maupun Polsek/ta. 

2. Menerima petunjuk dan perintah dalam rangka pelaksanaan fungsi dan 

peranan komando dan pengadilan dalam situasi krisis maupun dalam 

pelaksanaan operasi kepolisian dan pada kasus-kasus tertentu. 

3. Mengajukan syarat untuk melaksanakan operasi kepolisian mandiri 

kewilayahan terutama dalam penanggulangan kasus-kasus menonjol. 

4. Melaporkan semua kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

5. Mengkoordinir Kabag dan Kasat Fungsi dalam melaksanakan operasi 

baik yang bersifat terpadu maupun mandiri dan pelaksanaan administrasi 
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personil, logistik dan anggaran serta melakukan upaya untuk memelihara 

dan meningkatkan kemampuan operasional. 

Sesuai dengan Batasan masalah yang sudah ditentukan, maka 

penulis merincikan tugas dan fungsi dari bagian SPKT Polresta Bandung 

adalah memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan 

atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta 

memberikan pelayanan informasi. SPKT menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut : 

1. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain 

dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi 

(STTLP), Surat Pemberitahun Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), 

Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan 

Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), 

Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian dan Kegiatan 

Masyarakat Lainnya, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor (STNK). 

2. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain 

Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan 

pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah. 

3. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain 

telepon, pesan singkat, atau jejaring sosial (internet). 

4. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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5. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan 

harian kepada Kapolres melalui Bagops. 



 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

3.1 Sistem Informasi 

 

Menurut (Laudon, 2012) “Sistem informasi adalah komponen-komponen 

yang saling berkaitan yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, 

mengolah, menyimpan, dan menampilkan informasi untuk mendukung 

pengambilan keputusan, koordinasi, pengaturan, analisa, dan visualisasi pada 

sebuah organisasi”. 

Sistem informasi adalah suatu kombinasi dari teknologi informasi dan 

aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan 

manajemen. Menurut (O' Brien, 2010) mengatakan bahwa komponen Sistem 

Informasi terbagi atas beberapa hal, yaitu: 

a) Sumber daya manusia (sebagai pemakai akhir dan ahli SI). 

 

b) Sumber daya data (sebagai data dan pengetahuan). 

 

c) Sumber daya jaringan (sebagai media komunikasi dan dukungan 

jaringan). 

d) Sumber daya software (sebagai program dan prosedur). 

 

e) Sumber daya hardware (mesin dan media). 

 
3.2 Hypertext Preprocessor (PHP) 

 

PHP sering digunakan oleh programmer untuk membuat situs web dan 

berguna dalam perancangan aplikasi berbasis web. Menurut (Isty dan Afifah, 2018) 

“PHP adalah pemrograman interpreter yaitu penerjemahan baris kode sumber 
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menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat baris 

kode dijalankan”. 

Menurut (Hikmah, 2015) "PHP merupakan kependekan dari Hypertext 

Preprocessor. PHP tergolong sebagai perangkat lunak open source yang diatur 

dalam aturan general purpose licences (GPL). Bahasa pemograman PHP sangat 

cocok dikembangkan dalam lingkungan web, karena PHP bisa diletakkan pada 

script HTML atau sebaliknya. PHP dikhususkan untuk pengembangan web 

dinamis". 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa PHP adalah 

penerjemahan baris kode yang dapat dibaca atau dimengerti oleh komputer. PHP 

dikhususkan untuk pengembangan web dinamis. 

Gambar 3.1 Contoh Script PHP 

 
3.3 Website 

 

Menurut (Yuhefizar, 2013) "Website adalah keseluruhan halaman-halaman 

web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah 

website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. 

Hubugan antara satu halaman web dengan halaman web yang lainnya disebut 
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dengan hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut 

 

hypertext". 

 
Dari kutipan ahli diatas dapat disimpulkan bahwa website adalah kumpulan 

halaman-halaman yang berisi data atau sebuah informasi yang bersifat statis atau 

dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait. 

3.4 Flowchart 

 

Flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah 

dan urutan prosedur suatu program, biasanya mempengaruhi penyelesaian masalah 

yang khusunya perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Menurut (Indrajani, 

2011) Flowchart digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Notasi dan Fungi Flowchart 
 

 

 
No Simbol / Notasi Fungsi 

1 
Terminator 

Notasi Mulai / selesai 

2 Proses Simbol yang merepresentasikan proses 

pengolahan data, Instruksi, Pengolahan, 

dsb. 

   

3 Garis Alir Simbol yang menunjukkan Arah aliran 

informasi 

4 Input/Output data Simbol yang menunjukkan proses 
memasukkan atau mengeluarkan data 

5 Decissiom Merepresentasikan penyeleksian / 

memberikan pilihan sebelum melangkah 

kearah selanjutnya 
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6 On-Page Connector Penghubung bagian flowchart ke bagian 

flowchart lain pada halaman yang sama 

7 Off-Page Connector Penghubung bagian flowchart ke bagian 
flowchart lain pada halaman yang berbeda 

 

 
 

 
 

3.5 PhpMyAdmin 

 

Menurut (Hikmah, 2015) "PhpMyAdmin merupakan aplikasi yang dapat 

digunakan untuk membuat database, pengguna (user), memodifikasi tabel, maupun 

mengirim database secara cepat dan mudah tanpa harus menggunakan perintah 

(command) SQL". 

Menurut (Nugroho, 2013), "PhpMyAdmin adalah tools MySQL Client 

berlisensi Freeware. PhpMyAdmin harus dijalankan di sisi server web dan pada 

komputer harus tersedia PHP, karena berbasis web”. 

Dari pendapat beberapa ahli diatas maka disimpulkan bahwa PhpMyAdmin 

adalah aplikasi pemrograman yang digunakan untuk managment database melalui 

web browser untuk menentukan data dan isi web yang akan ditampilkan tanpa harus 

menggunakan perintah (command) SQL. 
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Gambar 3.2 Halaman Awal PhpMyAdmin 

 

3.6 XAMPP 

 

Menurut (MADCOMS, 2016) "Xampp adalah sebuah paket kumpulan 

software yang terdiri dari Apache, MySQL, PhpMyAdmin, PHP, Perl, Filezilla, dan 

lain". Selain itu, mengacu pada pendapat (Surmayanti, 2016) "Xampp adalah sebuah 

manager service yang akan menginstal Apache, PHP, database MySQL, 

PhpMyAdmin dan SQLitemanager di komputer anda. Xampp server merupakan 

softwere freeware yang artinya dapat di download secara gratis di internet. 

Kegunaan xampp server ini untuk membuat jaringan". 

Bisa disimpulkan dari pendapat beberapa ahli diatas bahwa XAMPP adalah 

aplikasi software yang berbasis open source yang di dalamnya terdapat beberapa 

software pembantu seperti Apache, MySQL, PHP dan PhpMyAdmin, yang dapat 

juga digunakan sebagai penunjang pengembangan aplikasi berbasis PHP. 
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Gambar 3.3 Panel Konfigurasi XAMPP 



 

BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

 

 

 

 
4.1 Analisis Proses Bisnis & Analisis Sistem 

 
Observasi dilakukan dengan mengamati proses yang ada pada SPKT 

Polresta Bandung. Surat Kehilangan atau SKTLK untuk masyarakat yang 

membutuhkan merupakan salah satu fungsi dari SPKT dan tugas bagi anggota 

kepolisian yang sesuai dengan slogan Polri yaitu Melindungi, Mengayomi dan 

Melayani Masyarakat. Jika masyarakat sebagai pelapor membutuhkan SKTLK, 

maka hal pertama yang dilakukan adalah datang ke kantor SPKT Polresta Bandung 

dengan membawa identitas diri dan persyaratan lainnya sesuai dengan kebutuhan 

dan ketentuan yang berlaku. Setelah itu pelapor akan diminta untuk mengisi form 

surat kehilangan dan diberikan pertanyaan seputar kehilangan, selanjutnya 

menunggu arahan dari petugas dan proses cetak dilakukan oleh petugas terkait. 

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan 

langsung mengenai proses, data dan informasi yang berhubungan dengan perangkat 

lunak yang akan dibuat. Fungsi dari wawancara antara lain untuk memperoleh 

informasi secara komprehensif, akurat, jujur dan mendalam, dan menggali 

kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. Wawancara juga 

dimaksudkan untuk mengkonfirmasi hasil dari observasi yang telah dilakukan. 

Dalam pembuatan Pelayanan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) 

Berbasis Website di Polresta Bandung ini, dilakukan dengan Kepala Sentra 

Pelayanan Kepolisian Terpadu (Ka SPK) dan anggota SPKT. 
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4.1.1 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan observasi dan wawancara diatas, maka penulis melakukan 

identifikasi permasalahan, yang mencakup permasalahan yang ada, dampak, dan 

potensi solusi. Hasil identifikasi tersebut dijabarkan pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Identifikasi Masalah 
 

 
No Identifikasi Masalah Dampak Potensi Solusi 

1 Mengingat saat ini 

sedang terjadi pandemi 

covid-19 dimana 

berkerumun ditempat 

atau ruangan tertutup 

berpotensi  untuk 

terpaparnya virus 

tersebut. 

Resiko terpapar virus 

lebih besar dikarenakan 

waktu untuk mengantre 

yang cukup lama. 

Membuat sistem yang 

mampu mengurangi 

jumlah waktu dalam 

mengantre pada saat 

proses pelaporan. 

2 Sistem yang berjalan di 

Polresta Bandung saat 

ini masih belum 

menggunakan website 

atau database. 

Kurang efektif dalam 

pengolahan data pelapor, 

karena masih 

menggunakan media 

penyimpanan internal 

dari komputer saja. 

Merancang sebuah 

database untuk sistem 

tersebut agar lebih 

mudah  dalam 

pengarsipan data 

pelapor. 
 

 

 

4.1.2 Identifikasi Pengguna 

 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan identifikasi permasalahan, 

pengguna (user) yang akan menggunakan sistem informasi ini adalah bagian Sentra 

Pelayanan Kepolisian Terpadu, Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian di Polresta 

Bandung dan Masyarakat. 

4.1.3 Analisis Kebutuhan Pengguna 

 

Sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Rincian 

Tugas dan Fungsi Kepolisian, Polresta Bandung khususnya bagian SPKT 

mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat 
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dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan 

bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi Tempat 

Kejadian Perkara (TKP) untuk melaksanakan kegiatan pengamanan TKP sesuai 

ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. 

4.1.4 Analisis Kebutuhan Fungsional 

 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, identifikasi permasalahan, serta 

analisis pengguna dan kebutuhannya. Kebutuhan fungsional sistem yang akan 

dibuat antara lain: 

1. Fungsi Website. 

 

2. Create, Read, Update dan Delete (CRUD) untuk data pelaporan. 

 
a) Fungsi Website 

 

Fungsi website ini digunakan untuk menampilkan informasi yang berkaitan 

dengan profil Polresta Bandung khususnya bagian SPKT dan informasi yang terkait 

lainnya. 

 

Tabel 4.2 Fungsi Website 

 

Nama Fungsi Fungsi Website 

Pengguna SPKT dan Masyarakat 

Deskripsi Menampilkan informasi yang berkaitan dengan profil Polresta 
Bandung khususnya bagian SPKT dan informasi yang terkait lainnya. 

Alur Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Pengguna mengakses website 

Pelayanan Masyarakat SPKT. 

Pengguna membuat akun baru 

sebagai pengunjung. 

 

Pengguna memasukkan 

username dan password yang 

sudah terdaftar. 

Sistem menampilkan tampilan halaman utama 

website. 

Setelah menekan Daftar maka sistem menampilkan 

form yang harus diisi dan dibutuhkan untuk 

mendaftar. 

Sistem menampilkan   tampilan   halaman   utama 

website. 

Navigasi yang ditampilkan pada halaman utama 

website : 

a. Home untuk menampilkan tampilan awal. 
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b. Profile untuk menampilkan informasi, visi dan 

misi. 

c. Pelayanan Keterangan Laporan Diri untuk 

menampilkan form data pelaporan. 

d. Logout untuk keluar dan sistem menampilkan 
tampilan halaman awal. 

Kondisi Akhir 

Sistem mampu menampilkan setiap navigasi pada website sesuai dengan informasi 
yang ada. 

 

b) Fungsi Data Pelaporan 

 

Fungsi crud data pelaporan digunakan untuk menyimpan data pelapor yang 

dimasukkan oleh pengguna. 

Tabel 4.3 Fungsi Data Pelaporan 

 

Nama Fungsi Fungsi Data Pelaporan 

Pengguna SPKT dan Masyarakat 

Deskripsi Melakukan pencatatan ke dalam database untuk setiap data pelaporan 
yang diterima. 

Alur Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Pengguna berada pada 
halaman Data Pelaporan. 

Pengguna menekan tombol 

tambah data. 

Pengguna mengisi form yang 

sudah ada dan menekan 

tombol simpan. 

Sistem menampilkan form yang harus diisi terlebih 
dahulu kemudian akan diterima oleh database. 

Sistem meredirect   pengguna   ke   halaman   form 

penambahan Data Pelaporan. 

Sistem mampu menyimpan data form dan pengguna 

akan kembali ke halaman form Data Pelaporan awal. 

 
Pengguna bisa menyimpan Data Pelaporan kedalam database. 

 

4.1.5 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

 
Analisis kebutuhan perangkat keras dilakukan berdasarkan kebutuhan 

fungsional dan kebutuhan non-fungsional yang dilakukan sebelumnya. Analisis 

kebutuhan perangkat keras dilakukan untuk mengetahui perangkat keras apa saja 

yang dibutuhkan sehingga sistem yang dibangun dapat memenuhi response time 

yang ditargetkan. 

Kondisi Akhir 
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Kebutuhan perangkat keras (Hardware) yang digunakan setidaknya 

memenuhi spesifikasi sebagai berikut: 

1. Processor Intel Core i3 atau yang setingkat. 

 

2. 4GB RAM. 

 

3. Layar monitor dengan resolusi 1920 x 1080. 

 

4. Input Device berupa mouse dan keyboard. 

 
 

4.1.6 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

 
Analisis kebutuhan perangkat lunak (Software) bertujuan untuk 

mengetahui perangkat lunak apa saja yang setidaknya terpasang untuk 

menjalankan sistem, aplikasi tersebut antara lain: 

1. Sebuah web server dengan layanan database. 

 

2. Sebuah Sistem Operasi, Windows 7 atau lebih. 

 

3. Chrome, Mozilla Firefox atau Opera Web browser. 

 

4. Notepad ++ 

 

5. Xampp Control Panel 

 
 

4.2 Perancangan Sistem 

 
Perancangan sistem adalah merancang atau membuat suatu sistem yang 

baik dan berisi langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan proses 

untuk mendukung sistem yang sedang dibuat. Tujuan dari perancangan sistem 

adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna sistem serta memberikan gambaran 

dan rancang bangun yang lengkap kepada programmer dan pihak-pihak yang 

terkait didalamnya. 
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Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kemudian dibuat rancangan 

sistem yang diusulkan. rancangan sistem yang diusulkan dijelaskan melalui System 

Flowchart, Conceptual Data Model (CDM) & Physical Data Model (PDM), 

Rancangan Basis Data, dan Rancangan Tatap Muka Pengguna. 

 

4.2.1 Diagram Aliran Sistem 
 
 

Gambar 4.1 Aliran Sistem Pelayanan Data Pelaporan 

 
Untuk menggunakan sistem, maka pengguna akan langsung diarahkan pada 

tampilan halaman utama website. Pada tampilan halaman utama website pengguna 

akan diberikan informasi dasar mengenai benda apa saja yang bisa dilaporkan 

sebagai keterangan lapor kehilangan, visi dan misi SPKT Polresta Bandung, Peta 

direksi atau alamat Polresta Bandung dan Kontak yang bisa dihubungi. Navigasi 

lainnya yaitu Daftar sebagai pengunjung guna sebagai langkah awal ketika akan 

melakukan pelaporan, setelah menekan tombol Daftar maka pengguna akan 

diberikan form untuk diisi terlebih dahulu mengenai data diri. Adapun jika 

pengguna sudah terdaftar atau sudah mempunyai akun maka pengguna akan 

menekan tombol Login, setelah login dan masuk sebagai pengunjung lalu pengguna 
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akan menekan tombol Pelayanan dan memilih Keterangan Laporan Diri. Pada 

Navigasi Keterangan Laporan Diri pengguna akan mengisi form terkait pelaporan 

terlebih dahulu untuk selanjutnya data yang sudah masuk akan otomatis ada dalam 

database dan diterima atau diproses langsung oleh bagian admin SPKT. Untuk 

Login sebagai Admin SPKT langkah-langkah yang dilakukan sama dengan Login 

sebagai pengunjung akan tetapi tidak ada form yang harus diisi, adapun halaman 

yang akan ditampilkan adalah Pengolahan Keterangan Data Pelapor. Pada halaman 

tersebut admin dapat melihat semua laporan yang sudah masuk dan nantinya akan 

diperiksa, diproses atau diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah 

admin selesai melakukan semua prosedur maka surat bisa dicetak lalu pelapor akan 

dihubungi untuk langkah selanjutnya. 

 

4.2.2 Conceptual Data Model & Physical Data Model 

 
Conceptual Data Model (CDM) adalah model representasi dari tabel yang 

merupakan entitas yang berisi atribut. Pada setiap entitas memiliki satu primary key 

yang unik atau nilainya tidak sama dengan yang lain dan setiap entitas terhubung 

dengan entitas lainnya yang disebut relationship. Pada atribut penamaannya tidak 

boleh sama dan nilainya boleh null atau tidak diisi, mandatory atau wajib diisi. 

Selain itu atribut juga harus mendeklarasikan tipe data dari atribut tersebut. 

Physical Data Model (PDM) adalah model yang merepresentasikan tabel yang 

terstruktur, termasuk nama kolom, tipe data kolom, primary key, foreign key dan 

relationship yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. PDM dan CDM 

memiliki kemiripan dari segi entitas, atribut dan relationship. Perbedaannya yaitu 

pada CDM tidak terdapat foreign key, sedangkan pada PDM terdapat foreign key 
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dimana satu tabel bergantung pada tabel lainnya. Foreign key yaitu primary key 

 

yang berada pada tabel yang memiliki hubungan dengan tabel tersebut. 

 
Pada pelayanan data pelaporan, terdapat 3 tabel yang berkaitan. Conceptual 

Data Model untuk Pelayanan Data Pelaporan digambarkan seperti dibawah ini : 

 

 
 

Gambar 4.2 CDM Sistem Pelayanan Data Pelaporan 

 
Physical Data Model untuk Sistem Pelayanan Data Pelaporan digambarkan 

dalam diagram diabawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.3 PDM Sistem Pelayanan Data Pelaporan 
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4.2.3 Perancangan Basis Data 

 
Perancangan basis data dibuat berdasarkan physical data model yang telah 

dibuat. Berikut detail masing-masing tabel yang akan digunakan sebagai basis data 

pelayanan data pelaporan. 

Tabel 4.4 Struktur Basis Data Tabel Admin 
 

 

 
 

Nama Tabel Admin 

Fungsi Menyimpan master data admin. 

No Nama Kolom Tipe Data Length Constraint 

1 id_admin char 15 Primary key 

2 nama_lengkap varchar 30  

3 username varchar 30  

4 password varchar 20  

 
 

Tabel 4.5 Struktur Basis Data Tabel Pengunjung 
 
 
 

Nama Tabel Pengunjung    

Fungsi  Menyimpan master data pengunjung.  

No Nama Kolom Tipe Data Length Constraint 

1 id_pengunjung char 15 Primary key 

2 username  varchar 30  

3 password  varchar 20  

4 nama_lengkap varchar 30  

5 tgl_lahir  date   

6 jenis_kelamin varchar 10  

7 alamat  varchar 100  

8 agama  varchar 10  

9 no_telepon  varchar 15  
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Tabel 4.6 Struktur Basis Data Tabel Pelaporan 
 

 
Nama Tabel Pelaporan    

Fungsi  Menyimpan master data pelaporan dari masing-masing 
pengunjung. 

No Nama Kolom Tipe Data Length Constraint 

1 id_laporan  char 15 Primary key 

2 id_pengunjung char 15 Foreign key 

3 nama_lengkap varchar 30  

4 tgl_lahir  date   

5 tempat_lahir  varchar 20  

6 jenis_kelamin varchar 10  

7 agama  varchar 10  

8 alamat  varchar 100  

9 pekerjaan  varchar 30  

10 judul_laporan varchar 30  

11 isi_laporan  varchar 500  

 

 

 

 

4.2.4 Rancangan Tatap Muka Pengguna 

 
Berikut rancangan desain tatap muka pengguna Sistem Pelayanan Data 

Pelaporan pada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Polresta Bandung. 

 

a) Desain Rancangan Halaman Awal Website 

 

Halaman pertama website digunakan untuk menampilkan tampilan utama 

dari Sistem Pelayanan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) 

Berbasis Website Di Polresta Bandung. Navigasi pada halaman utama 

website yang ditampilkan antara lain : Home untuk menampilkan tampilan 

awal atau beranda awal, Profile untuk menampilkan informasi visi dan misi 

atau informasi terkait lainnya, Pelayanan Keterangan Laporan Diri untuk 

menampilkan form data pelaporan. Daftar untuk menampilkan form 

pendaftaran, Login untuk menampilkan form login jika sudah mempunyai 
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akun. Desain rancangan halaman awal website ditampilkan pada gambar 

4.4. 

Gambar 4.4 Rancangan Desain Halaman Awal Website 

 

 

b) Desain Rancangan Halaman Keterangan Laporan Diri 

 

Halaman keterangan laporan diri menampilkan data yang sudah ada dalam 

database, menambahkan data baru, mengubah data, menghapus data yang 

ada. Adapun tampilan kolom pada tabel ini antara lain : Nomor Laporan, 

Nama Pelapor, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Agama, Alamat, Pekerjaan, 

Judul Laporan dan Isi Laporan. Terdapat juga tombol untuk menambah data 

baru dan kolom opsi untuk menjalanlan perintah yang sudah dijelaskan 

diawal paragraf. Desain rancangan halaman keterangan lapor diri 

ditampilkan pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Rancangan Desain Halaman Keterangan Laporan Diri 

 

c) Desain Rancangan Halaman Masukkan Data Laporan Diri 

 

Halaman masukkan data laporan diri digunakan untuk menambahkan data 

pelapor dalam database. Adapun tampilan form yang diperlukan berisi 

kolom pada tabel pelaporan antara lain : Nama Pelapor, Tempat Lahir, 

Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Agama, Alamat, Pekerjaan, Judul Laporan 

dan Isi Laporan. Sedangkan tombol Kirim untuk menyimpan data yang 

sudah diisi kedalam database dan kemudian akan dilihat atau diproses lebih 

lanjut oleh bagian admin SPKT. Desain rancangan halaman masukkan data 

laporan diri ditampilkan pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Rancangan Desain Halaman Masukkan Data Laporan Diri 

 

d) Desain Rancangan Desain Halaman Pendaftaran 

 

Halaman pendaftaran digunakan pengunjung untuk melakukan pendaftaran 

terlebih dahulu jika belum terdaftar dalam database dan akan melakukan 

pelaporan. Adapun tampilan form yang diperlukan berisi kolom antara lain 

: Username, Password, Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, 

Alamat, Agama dan Nomor Telepon. Sedangkan tombol Simpan untuk 

menyimpan data pendaftaran yang sudah diisi kedalam database dan 

kemudian melakukan proses pelaporan data diri. Desain rancangan halaman 

pendaftaran ditampilkan pada gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Rancangan Desain Halaman Pendaftaran 

 
 

4.3 Implementasi Sistem 

 
Fase implementasi dari sistem ini menjelaskan mengenai tampilan tatap 

muka penguna dan pengujian dari sistem website yang telah selesai dibuat, beserta 

fungsi-fungsinya. 

4.3.1 Implementasi Desain Tatap Muka Pengguna 

 

Desain layout tatap muka pengguna sistem pelayanan surat keterangan 

tanda lapor kehilangan (SKTLK) ini dibuat berdasarkan rancangan yang sudah 

dibahas pada bab sebelumnya. 

 

a) Desain Halaman Utama Website 

 

Implementasi tatap muka pengguna website disesuaikan dengan layout 

yang sudah dibuat pada bab sebelumnya. Desain halaman utama website 

digambarkan pada gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Desain Halaman Utama Website 

 
b) Desain Halaman Pendaftaran 

Implementasi tatap muka pengguna halaman pendaftaran disesuaikan 

dengan layout yang sudah dibuat pada bab sebelumnya. Desain halaman 

pendaftaran digambarkan pada gambar 4.9. 
 

Gambar 4.9 Desain Halaman Pendaftaran 
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c) Desain Masukkan Data Laporan Diri 

 

Implementasi tatap muka pengguna halaman masukkan data laporan diri 

disesuaikan dengan layout yang sudah dibuat pada bab sebelumnya. Desain 

halaman masukkan data laporan diri digambarkan pada gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Desain Halaman Masukkan Data Laporan Diri 

 

d) Desain Halaman Keterangan Laporan Diri 

 

Implementasi tatap muka pengguna halaman keterangan laporan diri 

disesuaikan dengan layout yang sudah dibuat pada bab sebelumnya. Desain 

halaman keterangan laporan diri digambarkan pada gambar 4.11. Untuk 

hasil dari masukkan data pelapor yang sudah ada pada database nantinya 

akan dijadikan arsip atau dikeluarkan dan cetak oleh admin SPKT setelah 

melakukan tahap proses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku. Hasil keluarannya digambarkan pada gambar 4.12. 



33 
 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Desain Halaman Data Laporan Diri 
 

 

 

 

Gambar 4.12 Desain Halaman Hasil Cetak Keterangan Laporan Diri 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

 
 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan proses yang telah dilaksanakan, beberapa kesimpulan yang 

dapat diambil dalam Rancang Bangun Pelayanan Surat Keterangan Tanda Lapor 

Kehilangan (SKTLK) Berbasis Website Di Polresta Bandung ini antara lain : 

1. Sistem yang dibangun mampu membuat sebuah cara agar pengguna lebih 

mudah dalam pembuatan keterangan laporan diri berupa website. 

2. Dengan dibangunnya sistem dengan kapabilitas yang dijelaskan pada bab 

sebelumnya, diharapkan sistem ini mampu membantu pengguna dalam hal 

pengarsipan data pelapor yang berkaitan dengan keluaran yaitu surat 

kehilangan atau keterangan laporan diri. 

 

5.2 Saran 

 

Untuk pengembangan lebih lanjut, saran yang dapat dipertimbangkan dalam 

pembuatan sistem pelayanan surat keterangan tanda lapor kehilangan antara lain : 

1. Platform aplikasi dapat dikembangkan kearah mobile apps, baik itu android 

 

/ iOS 

 
2. Sistem Pelayanan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Berbasis 

Website ini masih bisa dikembangkan, dengan fitur layanan antar surat 

keterangan laporan diri ke rumah pelapor dengan jasa pengiriman dokumen. 
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