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ABSTRAK 

Kerja Praktik ini memiliki tujuan yaitu untuk membuat perancangan 

sistem terintegrasi dengan metode berbasis objek yang berfokus pada pendataan 

warga terhadap vaksinasi dan juga penderita Covid-19 di Kelurahan Krembangan 

Selatan berdasarkan proses bisnis pendataan warga pada Pemerintahan Kota 

Surabaya. Metode yang digunakan untuk menggali informasi terkait hal tersebut 

adalah observasi, wawancara, dan juga studi literatur. Kelurahan Krembangan 

Selatan merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bertugas untuk melayani 

masyarakat dalam pengurusan administrasi dan memberdayakan masyarakat serta 

memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Kebutuhan sistem informasi yang 

belum ada dalam Kelurahan Krembangan Selatan adalah sistem terkomputerisasi 

untuk mencatat, menyimpan, dan mengelola data terkait kondisi warga di masa 

pandemi Covid-19 untuk kemudian akan diubah menjadi data statistik untuk 

kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait penanganan Covid-19. Dari 

kebutuhan yang ada tersebut, dapat dilihat beberapa proses bisnis utama yang 

akan muncul dalam pengimplementasian rancangan sistem tersebut yaitu 

maintenance data warga, pencatatan kondisi warga, validasi data, dan juga 

integrasi data. Hasil akhir adalah bentuk rancangan class diagram dan database 

untuk nantinya diolah menjadi program/sistem informasi yang utuh dengan 

berorientasi objek. 

Kata Kunci: Kelurahan Krembangan Selatan, Perancangan Sistem, Object 

Oriented Analysis and Design   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Kelurahan Krembangan Selatan merupakan salah satu intansi pemerintah 

di wilayah Kota Surabaya yang mempunyai tugas pokok yaitu membantu 

masyarakat dalam pengurusan administrasi serta sebagai bentuk pelayanan 

yang diberikan oleh pemerintah khususnya bagi warga yang berdomisili di 

wilayah Krembangan Selatan. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya 

Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya, 

instansi kelurahan mempunyai beberapa kedudukan yaitu Kepala Lurah, 

Sekretariat Kelurahan, Seksi pemerintahan, Seksi Ketentraman, Seksi 

Kesejahteraan Rakyat, dan Kelompok Jabatan Fungsional(Surabaya, 2021).  

Di masa pandemik seperti ini, kelurahan juga memiliki tugas yaitu 

melakukan pendataan warga di wilayah masing- masing untuk giat 

menyelenggarakan vaksinasi demi menekan bertambahnya korban jiwa 

terutama di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari 

kelurahan bekerja sama dengan puskesmas setempat dalam mensosialisasikan 

program vaksinasi pemerintah kepada masyarakat umum serta pendataan 

penderita ataupun orang dengan gejala terjangkit virus Covid-19. 

Dalam pendataan kondisi warga ini masih dilakukan secara manual dengan 

menuliskan data melalui aplikasi Microsoft Excel kemudian nantinya diakhir 

vaksinasi baru dibuat laporan terkait kegiatan tersebut. Dengan sistem kerja 

seperti itu dan banyaknya warga yang ikut dalam kegiatan vaksinasi 

menyebabkan kinerja karyawan administrasi menjadi lambat dan terkadang 

ditemukan beberapa masalah terkait data warga. Kemudian juga sistem 

pelaporan yang dilakukan saat akhir acara juga menghabiskan banyak waktu 

karena data harus dikelompokkan terlebih dahulu bersama dengan pegawai 

puskesmas agar bisa disortir lebih mudah. 
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Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukan 

adanya sebuah sistem informasi yang bisa melakukan pencatatan terhadap data 

warga beserta kondisinya terkait vaksinasi dan lainnnya sehingga data yang 

ada tersebut bisa diolah dan dijadikan sebagai sumber informasi. Informasi 

tersebut nantinya diharapkan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan bagi 

Kelurahan Krembangan Selatan dan juga puskesmas terkait. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

ditentukan yaitu bagaimanakah melakukan analisan dan perancangan sistem 

pendataan keadaan warga di Kelurahan Krembangan Selatan? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan yang ditentukan adalah sebagai berikut : 

1. Ruang lingkup hanya sampai warga yang bertempat tinggal daerah 

yang tercakup dalam wilayah pemerintahan Kelurahan 

Krembangan Selatan; 

2. Hasil Analisis digambarkan dengan Use Case Bisnis, Activity 

Diagram, Use Case Sistem, Flow of Event, Class Diagram, 

Conseptual Data Model, Physical Data Model, dan Desain 

Interface; 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dari penyusunan laporan Kerja Praktik ini adalah dapat 

menganalisis dan membuat rancangan sistem pendataan data warga terkait 

pandemik Covid-19 di Kelurahan Krembangan Selatan. 

1.5. Manfaat 

A. Teoritis 

1. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan 

juga sebagai bentuk pengabdian serta penelitian dalam rangka 

pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelesaian 

Program Sarjana 
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2. Bagi Universitas Dinamika 

Menambah koleksi karya ilmiah sebagai sarana dalam menurunkan 

ilmu dan manfaat kepada mahasiswa yang lain baik dari segi 

pengetahuan maupun pendidikan serta membuat nama Universitas 

Dinamika semakin dikenal oleh berbagai kelompok masyarakat. 

3. Bagi Kelurahan Krembangan Selatan 

Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu yang 

didapatkannya kedalam aspek masyarakat terutamanya di 

masyarakat sekitar sesuai dengan peran mahasiswa sebagai 

penggerak bangsa. 

B. Praktis 

1. Hasil penelitian dan rancangan ini diharapkan dapat memberikan 

pendapat dan pemikiran baru dalam membantu proses kegiatan 

yang terjadi di dalam lingkungan pemerintahan terutama di 

Kelurahan Krembangan Selatan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Latar Belakang Instansi 

 Kantor Kelurahan Krembangan Selatan bertugas untuk membantu 

pemerintahan Kota surabaya dalam bidang pengurusan administrasi dan 

pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan. Kantor Kelurahan Krembangan 

Selatan dibangun diawal tahun 2000 dan memiliki karyawan sebanyak 8 orang 

dengan rincian yaitu, 1 Kepala Kelurahan, 1 Sekretaris Kelurahan, 3 Kepala 

Seksi/Kasi, dan 3 Staf Tenaga Lokal. 

 

Gambar 1. Lokasi Kantor Kelurahan Krembangan Selatan 

2.2. Informasi Instansi 

Nama Instansi : Kantor Kelurahan Krembangan Selatan 

Alamat  : Jl. Pesapen Selatan No.4, Krembangan Sel., Kec. 

    Krembangan, Kota SBY, Jawa Timur 60175 

No. Telepon  : (031) - 3570574 

Email   : krembangan_selatan@yahoo.com 
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2.3. Struktur Organisasi  

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Krembangan Selatan 

Pada gambar 2.2, terlihat struktur organisasi yang ada pada kantor Keluraha 

Krembangan Selatan. Setiap bagian diatas memiliki tugas pokok dan fungsinya 

masing-masing, yaitu : 

1. Sekretaris Kelurahan 

Sekretaris kelurahan mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian 

tugas kelurahan dalam bidang kesekretariatan yang meliputi : 

a. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan 

laporan keuangan. 

b. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan. 

c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian. 

d. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah 

tangga, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, dan perpustakaan. 

2. Kasi Pemerintahan 

Kasi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

kelurahan di bidang pemerintahan yang meliputi : 

a. Melaksanakan administrasi kependudukan. 

b. Melaksanakan administrasi pertanahan. 

c. Melaksanakan administrasi pajak daerah dan retribusi. 

d. Melaksanakan penyusunan program di bidang pemerintahan. 

3. Kasi Ketentraman & Ketertiban Umum 
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Kasi Ketentraman & Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas kelurahan di bidang ketentraman & ketertiban umum yang 

meliputi : 

a. Membantu pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota. 

b. Melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pelaporan di bidang 

ketentraman dan ketertiban umum. 

c. Melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 

umum. 

d. Melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap sarana dan 

prasarana serta aset milik Daerah. 

4. Kasi Kesejahteraan Rakyat 

Kasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas kelurahan di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi : 

a. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak. 

b. Melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di 

bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kepemudaan dan olahraga, 

kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

c. Melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pengkoordinasian bantuan 

sosial dari Pemerintah kepada keluarga miskin. 

d. Melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di 

bidang ketahanan pangan dan pertanian, koperasi dan usaha mikro, 

perdagangan, penanaman modal dan perindustrian, kelautan dan 

perikanan, tenaga kerja; 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1. Perancangan Sistem 

 Perancangan adalah sebuah kegiatan penggambaran dan perencanaan dari 

beberapa kebutuhan / bahan menjadi satu bentuk sesuatu yang baru dan 

berkesinambungan serta memiliki fungsi yang sama (Trianto & Yulianeu, 

2018). Perancangan sistem dapat dibuat melalui proses penggambaran dari 

aliran proses yang terjadi (system flowchart). Hal tersebut menjadi acuan 

utama dalam rancangan dasar pembuatan sistem. 

3.2. Sistem Informasi 

 Sistem adalah sebuah kumpulan beberapa mekanisme untuk mencari, 

mengumpulkan, dan mengintegrasi data supaya bisa diolah menjadi sebuah 

informasi (Christian et al., 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi memiliki tujuan yaitu pemrosesan data menjadi sebuah informasi 

yang berguna bagi pengguna. 

Sistem informasi memiliki beberapa komponen dasar yang dibutuhkan 

dalam perancangannya yaitu: 

- Adanya tujuan yang jelas 

- Adanya penjelasan kendala-kendala yang perlu diselesaikan 

- Adanya input, process, dan output yang dihasilkan 

- Adanya batasan sistem 

- Adanya konsep rancangan sistem 

- Adanya konsep rancangan database 

- Adanya proses peninjauan ulang setiap beberapa periode 

3.3. Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 

 Analisis dan Desain Berorientasi Objek adalah cara berpikir baru tentang 

suatu masalah menggunakan model yang dibangun sesuai dengan konsep 

dunia nyata (Yunis, 2018). Dasar pembuatannya adalah objek, yang 

merupakan kombinasi dari struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Satu 

set objek tertentu memiliki struktur dan perilaku data. 
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Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep pendekatan berorientasi objek 

dapat diterapkan pada analisis, desain, pemrograman, dan pengujian perangkat 

lunak. Keuntungan dari analisis dan perancangan berbasis objek yaitu : 

- Kecepatan pengembangan, karena sistem dibangun dengan benar dan 

akurat selama analisis dan desain, mengurangi kesalahan dalam proses 

pengkodean 

- Kemudahan perawatan, karena dengan model objek, pola cenderung 

diperbaiki, dan stabil dapat dipisahkan dari pola, yang seringkali dapat 

berubah. 

- Konsistensi karena pewarisan dan penggunaan notasi yang sama 

selama penguraian, desain, dan pengkodean. 

3.4. Unified Modelling Languange (UML) 

 UML / Unified Modelling Language adalah sebuah bahasa atau alat yang 

digunakan untuk membantu pemahaman agar logika dari sistem yang akan 

dirancang bisa sesuai dengan proses / aktivitas binis yang dilakukan dalam 

(McSheffrey, 2001). Ada beberapa macam diagram yang ada didalam bahasa 

UML yaitu : 

1. Structure Diagram 

Structure diagram mencakup package, class, object, profile, dan 

deployment diagram. Mereka digunakan untuk mendefinisikan apa 

yang harus diimplementasikan dalam sistem dalam hal komponen yang 

dibutuhkan. Mereka berguna untuk menentukan bagian dari arsitektur 

sistem yang tidak tergantung waktu. 

2. Behaviour Diagram 

Behaviour diagram menekankan apa yang harus terjadi dalam sistem 

atau proses bisnis. Mereka digunakan untuk menggambarkan 

fungsionalitas dari sistem. Beberapa jenis diagram yang termasuk 

dalam Behaviour diagram yaitu : 

a. Use Case Bisnis 

Diagram yang mendeskripsikan tentang proses bisnis / aktivitas 

bisnis yang terjadi di antara sesama pengguna dalam hal bisnis. 
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b. Activity Diagram 

Diagram yang mendeskripsikan tentang alur dari aktivitas yang 

akan dilakukan oleh sistem nantinya. 

c. Use Case Sistem 

Diagram yang mendeskripsikan tentang proses sistem / aktivitas 

sistem yang terjadi di antara sesama pengguna dalam hal sistem. 

d. Statechart Diagram 

Diagram yang mendeskripsikan tentang transaksi dan perubahan 

yang menyertainya akibat dari sistem. 

3. Interaction Diagram 

Interaction diagram adalah bagian dari diagram perilaku dan 

menggambarkan aliran kontrol antara komponen sistem yang berbeda. 

Contohnya adalah sequence diagram dan flow of event. 

a. Sequence Diagram 

Sequence diagram mendeskripsikan aliran aktivitas yang terjadi 

antara beberapa objek didalam sistem. 

b. Flow Of Event 

Flow of event mendeskripskan alur dari pengguna dan respon dari 

sistem nantinya satu sama lain. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1. Analisis Sistem 

 Analisis sistem adalah tahapan awal yang berisi kegiatan seperti 

identifikasi masalah, identifikasi pengguna, identifikasi data, analisis proses 

bisnis, dan pembuatan diagram IPO yang semua datanya bersumber dari 

kegiatan observasi, wawancara, dan studi literatur. 

4.1.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan 

kepada petugas Kantor Kelurahan Krembangan Selatan serta petugas 

Puskesmas Krembangan Selatan, ditemukan beberapa masalah dan juga 

dampak serta solusi yang bisa ditawarkan seperti berikut ini : 

Tabel 1. Tabel Identifikasi Masalah 

No. Masalah Dampak Solusi 

1 Tidak adanya sebuah 

sistem yang 

digunakan untuk 

melakukan 

pencatatan data 

warga 

Pihak Kelurahan 

kesulitan dalam 

membuat laporan 

terkait program 

vaksinasi warga 

setempat dan juga 

pihak kelurahan tidak 

bisa membuat 

undangan vaksinasi 

dikarenakan data 

yang perlu diolah 

terlebih dahulu 

Dibuatkan 

rancangan aplikasi 

dengan fokus 

pertama yaitu 

pendataan warga 

yang kemudian 

nantinya dari data 

tersebut diolah 

menjadi laporan 

yang mudah 

dipahami untuk 

pengambilan 

keputusan 

2 Tidak adanya sebuah 

sistem pelaporan dan 

pemantauan data 

terkait data warga 

yang telah dicatat 

 

4.1.2. Identifikasi Pengguna 

Aplikasi ini nantinya akan digunakan oleh beberapa pihak yang 

terkait, antara lain : 

1. Warga Kelurahan Krembangan Selatan 

2. Petugas Kelurahan (Bagian Pelayanan Administrasi) 

3. Pihak Puskesmas 
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4. Kepala Kelurahan 

5. Kepala Kecamatan 

4.1.3. Identifikasi Data 

Data – data yang dibutuhkan dalam perancangan sistem ini yaitu : 

1. Master Warga 

2. Data Transaksi Pencatatan Vaksinasi Warga 

3. Data Transaksi Pencatatan Perawatan / Pengobatan Warga 

4. Data Transaksi Pengecekan Warga 

5. Laporan Data Warga 

4.1.4. Analisis Proses Bisnis 

Dalam penggambaran proses bisnis yang terjadi di Kelurahan 

Krembangan Selatan akan menggunakan Business Process Model and 

Notation. Adapun proses bisnis yang terjadi digambarkan pada gambar 

berikut ini. 

 

Gambar 3. Proses Bisnis Pencatatan Data Warga 
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Proses bisnis pencatatan data warga dari kelurahan krembangan 

selatan dalam hal penanganan di masa pandemik Covid-19 dimulai dari 

warga yang mengisi data diri kemudian akan diberikan kepada petugas 

kelurahan untuk selanjutnya didata dan dicatat kedalam dokumen 

pencatatan milik kelurahan secara manual. Kemudian, terjadi dua proses 

yang bisa terjadi secara bersama yaitu dimana petugas kelurahan akan 

memberikan data kembali kepada warga untuk kegiatan selanjutnya warga 

dalam memilih pelayanan yang diinginkan ataupun kegiatan perbaikan 

data yang tidak valid setelah proses pemeriksaan kesesuaian data antara 

warga dan puskesmas yang telah dicatat di kelurahan. 

Setelah berkas dicatat kelurahan maka warga bisa meilih layanan 

kesehatan yang ingin dilakukan yaitu vaksinasi/perawatan mandiri terkait 

Covid-19. Setelah memilih layanan maka pemberitahuan akan 

disampaikan ke petugas puskesmas setempat dimana terdapat 2 kegiatan 

yang bisa terjadi dan hanya satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk satu 

orang. Jika warga ingin melakukan vaksinasi maka puskesmas akan 

mendata orang tersebut kemudian akan menentukan jadwal dan tempat 

vaksin untuk orang tersebut kedepannya. Sedangkan, jika warga memilih 

perawatan mandiri maka petugas puskesmas akan melakukan pendataan 

serta pemeriksaan secara berkala beserta dengan pembuatan daftar 

kebutuhan serta pemesanan tempat perawatan apabila kondisi warga 

memburuk. 

Setelah itu data itu nantinya akan diberikan kembali ke petugas 

kelurahan untuk dilakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan 

prosedur yang ada jika sudah maka data dinyatakan valid dan warga boleh 

mendapatkan layanan yang mereka inginkan. Jika data tidak valid, maka 

akan dilakukan perbaikan terlebih dahulu dan warga harus mendaftar 

ulang untuk layanan kesehatan yang mereka inginkan. Data-data yang 

sudah valid nantinya akan dikumpulkan dan dibuat laporannnya untuk bisa 

mendapatkan informasi dengan mudah terkait penangananan Covid-19 

terutama di Kelurahan Krembangan Selatan. Serta, pemeriksaan oleh 
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kepala lurah dan penandatanganan sebagai langkah akhir dalam peresmian 

dokumen laporan. 

4.1.5. Diagram IPO 

Untuk penggambaran dari alur masukan, proses, dan juga luaran 

dari sistem aplikasi nantinya akan digambarkan dalam bentuk diagram IPO 

berikut ini. 

 

Gambar 4. Diagram IPO 

  Penjelasan dari gambar diagram diatas adalah sebagai berikut : 

1. Input 
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a. Data Warga 

Beberapa data yang harus dimasukkan adalah nama warga, 

jenis kelamin, umur, alamat, nomor telepon, dan email. 

b. Data Program Vaksinasi 

Beberapa data yang harus dimasukkan adalah nama, alamat, 

gambar kartu tanda penduduk, gambar kartu keluarga, dan 

periode. 

c. Data Perawatan 

Beberapa data yang harus dimasukkan adalah nama, alamat, 

kondisi, tempat perawatan, dan lama perawatan. 

2. Process 

a. Maintenance Data Warga 

Maintenance data warga ini adalah proses penambahan dan 

pengubahan data warga yang telah terdaftar didalam sistem. 

b. Pencatatan Vaksinasi Warga 

Pencatatan vaksinasi warga adalah sebuah proses penyimpanan 

data yang berkaitan dengan kegiatan vaksinasi yang dilakukan 

oleh kelurahan kepada warga dengan bantuan puskesmas 

setempat. 

c. Pencatatan Perawatan Warga 

Pencatatan perawatan warga adalah sebuah proses 

penyimpanan data yang berkaitan dengan pendataan warga 

terkait perawatan yang dilakukan oleh kelurahan kepada warga 

dengan bantuan puskesmas setempat. 

d. Pengecekan Data Warga 

Pengecekan data warga adalah sebuah proses kegiatan dimana 

petugas kelurahan akan mengecek keaslian data yang telah 

dimasukkan kedalam sistem dengan data awal dan data 

puskesmas. 

e. Integrasi Data 

Integrasi data adalah proses dimana data-data yang sudah 

terbukti keasliannya selanjutnya diolah dan dikelompokkan 
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untuk menjadi sebuah grafik/informasi lainnya yang berguna 

dalam pembuatan laporan data warga nantinya. 

3. Output 

a. Laporan Data Warga 

Laporan data warga ini akan menampilkan seluruh data warga 

yang sudah terdaftar dalam sistem aplikasi yang disediakan 

oleh kelurahan yang selanjutnya bisa diolah menjadi informasi. 

b. Laporan Vaksinasi Warga 

Laporan vaksinasi warga ini akan menampilkan seluruh data 

terkait vaksinasi warga yang sudah terdaftar dalam sistem 

aplikasi dan akan dilakukan tindakan selanjutnya oleh 

puskesmas terkait dan disimpan datanya kedalam aplikasi. 

c. Laporan Perawatan Warga 

Laporan perawatan warga ini akan menampilkan seluruh data 

terkait perawatan medis warga yang sudah terdaftar dalam 

sistem aplikasi dan akan dilakukan tindakan selanjutnya oleh 

puskesmas terkait dan disimpan datanya kedalam aplikasi. 

d. Daftar Data Tidak Valid 

Pada daftar data tidak valid ini akan ditampilkan seluruh data 

yang sudah melewati proses pengecekan dan dinyatakan tidak 

sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada sehingga 

harus diperiksa ulang sesuai dengan prosedur yang ada untuk 

bisa sesuai dengan kebutuhan.  

e. Daftar Data Valid 

Pada daftar data valid ini akan ditampilkan seluruh data yang 

sudah melewati proses pengecekan dan dinyatakan telah sesuai 

dengan kebutuhan dan prosedur yang ada sehingga bisa diolah 

lebih lanjut. 

f. Laporan Data Warga 

Laporan data warga adalah hasil akhir yang menampilkan 

tentang keadaan dari warga mulai dari data pokok warga 

kemudian data vaksinasi serta data perawatan sehingga 
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pengambilan keputusan lebih mudah dan tertata secara 

sistematis didalam aplikasi. 

4.2. Perancangan Sistem 

Dalam tahap perancangan sistem akan dijelaskan tentang usulan 

berjalannya sistem aplikasi pendataan warga terkait penanganan Covid-19. 

Adapun beberapa kerangka diagram penyusunan untuk sistem pendataan 

warga terkait penanganan Covid-19, adalah sebagai berikut : 

4.2.1. Use Case Bisnis 

Setiap sistem membutuhkan proses bisnis yang nantinya akan 

berjalan di dalamnya sebagai dasar. Use Case Sistem digunakan untuk 

menggambarkan proses bisnis yang berjalan seperti pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Diagram Use Case Business 

Pada gambar 5 diatas adalah bentuk use case bisnis yang 

menggambarkan pihak-pihak pemangku kepentingan dan juga aktivitas 

bisnis yang dilkukan didalam kegiatan pencatatan data warga yang 

dilakukan di Kelurahan Krembangan Selatan. Tanda panah menunjukan 
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aktivitas bisnis dilakukan oleh siapa dan diterima oleh siapa hasilnya nanti 

seperti laporan/daftar/sebagainya. Terdapat 6 aktivitas bisnis utama yang 

terjadi yaitu, administrasi warga, maintenance data warga, pencatatan 

vaksinasi, pencatatan perawatan, pengecekan data, dan integrase data. 

Kemudian terdapat 5 pihak yang terkait yaitu warga, petugas kelurahan, 

petugas puskesmas, dan juga Kepala Lurah Krembangan Selatan. 

4.2.2. Activity Diagram 

Dalam sebuah sistem pastinya akan terjadi suatu 

aktivitas/diperlukannya aktivitas agar sebuah sistem berjalan dengan baik 

dan benar. Untuk menggambarkan aktivitas tersebut maka digunakanlah 

activity diagram untuk mempresentasikan kegiatan yang akan dilakukan 

oleh sistem nantinya. 

A. Administrasi Warga 

Dalam proses administrasi warga, aktivitas yang akan dilakukan 

nantinya sudah digambarkan pada gambar 6 berikut ini. 
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Gambar 6. Activity Diagram Administrasi Warga 

Pada gambar 6 menggambarkan aktivitas administrasi warga yang 

dilakukan oleh warga untuk mengisi data diri dan juga pemilihan 

layanan dimulai dari input data diri yang nantinya akan disimpan 

didalam data master warga sebagai data warga [Baru]. Dilanjutkan 

dengan penyipanan data kemudian pemilihan layanan yang ingin 

dilakukan, selanjutnya ada persimpangan aktivitas dimana warga bisa 

memilih antara aktivitas vaksinasi dimana nantinya data akan disimpan 

menjadi data vaksinasi [Baru] atau aktivitas perawatan warga dimana 

nantinya data akan disimpan menjadi data perawatan [Baru]. Setelah 
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pemilihan layanan warga bisa mengecek apakah permintaan mereka 

sudah terpenuhi atau belum. 

B. Maintenance Data Warga 

Dalam proses maintenance data warga, aktivitas yang akan 

dilakukan nantinya sudah digambarkan pada gambar 7 berikut ini. 

 

Gambar 7. Activity Diagram Maintenance Data Warga 

Pada gambar 7 menggambarkan aktivitas pengelolaan/maintenance 

data warga dimana aktivitas ini dilakukan oleh petugas kelurahan. 

Aktivitas dimulai dengan petugas menampilkan data warga [Lama] 

yang sudah terdaftar di sistem kemudian nantinya akan ada 
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persimpangan dimana aktivitas terbagi menurut kegiatan yang ingin 

dilakukan, jika petugas ingin menambahkan data yang belum ada di 

sistem maka akan masuk ke jalur input dan menghasilkan data warga 

[Baru]. Sedangkan jika ingin mengubah data yang sudah ada maka 

akan masuk ke aktivitas update dimana data yang dihasilkan adalah 

data warga [Update]. Dari kedua jalur nantinya akan disimpan kembali 

ke sistem. 

C. Pencatatan Vaksinasi 

Dalam proses pencatatan vaksinasi warga, aktivitas yang akan 

dilakukan nantinya sudah digambarkan pada gambar 8 berikut ini. 

 

Gambar 8. Activity Diagram Pencatatan Vaksinasi 
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Pada gambar 8 menggambarkan aktivitas pencatatan vaksinasi 

yang dilakukan oleh petugas puskesmas dan berakhir di petugas 

kelurahan. Aktivitas dimulai dengan petugas memilih data warga 

[Lama] yang ada di sistem. Kemudian menampilkan data pendaftaran 

layanan vaksinasi [Lama] untuk selanjutnya akan dicatat dan 

menambahkan keterangan selanjutnya terkait tempat pelaksanaan dan 

tanggal/waktu pelaksanaan vaksinasi ke sistem. Data nantinya akan 

disimpan kedalam data jadwal vaksinasi [Baru] dan akan didata oleh 

petugas kelurahan. 

D. Pencatatan Perawatan 

Dalam proses pencatatan perawatan, aktivitas yang akan dilakukan 

nantinya sudah digambarkan pada gambar 9 berikut ini. 
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Gambar 9. Activity Diagram Pencatatan Perawatan 

Pada gambar 9 menggambarkan aktivitas pencatatan perawatan 

yang dilakukan oleh petugas puskesmas dan berakhir di petugas 

kelurahan. Aktivitas dimulai dengan petugas memilih data warga 

[Lama] yang ada di sistem. Kemudian menampilkan data pendaftaran 

layanan perawatan [Lama] untuk selanjutnya akan dicatat dan 

ditambahkan keterangan selanjutnya terkait tempat perawatan yang 

tersedia dan kebutuhan perawatan ke sistem. Data nantinya akan 

disimpan kedalam data kebutuhan perawatan [Baru] dan akan didata 

oleh petugas kelurahan. 

E. Pengecekan Data 

Dalam proses pengecekan data, aktivitas yang akan dilakukan 

nantinya sudah digambarkan pada gambar 10 berikut ini. 
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Gambar 10. Activity Diagram Pengecekan Data 

Pada gambar 10 menggambarkan aktivitas pengecekan data yang 

dilakukan oleh petugas kelurahan. Aktivitas dimulai dengan petugas 

menampilkan data warga [Lama] yang ada di sistem. Kemudian 

menampilkan data pendaftaran layanan vaksinasi [Lama] dan juga data 

layanan perawatan [Lama]. Kemudian, dilakukan pengecekan data 

untuk kesesuaian data warga dan pendaftaran pelayanan yang 
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mengakibatkan adanya persimpangan. Data yang dianggap tidak sesuai 

akan dianggap tidak valid dan harus dilakukan perubahan secepatnya 

dan disimpan dalam daftar data tidak valid. Selanjutnya data yang 

dianggap suah sesuai akan dimasukkan kedalam daftar data yang sudah 

valid. 

F. Integrasi Data 

Dalam proses integrasi data, aktivitas yang akan dilakukan 

nantinya sudah digambarkan pada gambar 11 berikut ini. 

 

Gambar 11. Activity Diagram Integrasi Data 

Pada gambar 11 menggambarkan aktivitas integrase data yang 

dilakukan oleh petugas puskesmas dan berakhir di kepala kelurahan. 

Aktivitas dimulai dengan petugas memilih data warga [Lama] dan 

menampilkan data yang sudah valid [Lama]. Kemudian, akan dibuat 

laporan berdasarkan kedua data yang ada tersebut. Data nantinya akan 
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disimpan kedalam data laporan [Baru] dan diberikan kepada kepala 

kelurahan untuk pemeriksaan dan penandatanganan dokumen laporan. 

4.2.3. Analisis Kebutuhan Pengguna 

Berdasarkan activity diagram yang sudah dibuat sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan kebutuhan data dan sistem berdasarkan masing-masing 

pelaku bisnis untuk pengembangan sistem selanjutnya. Adapun kebutuhan 

pengguna dari sistem pencatatan in nantinya terdapat pada tabel 2. 

Tabel 2. Analisis Kebutuhan Pengguna 

No Pengguna Kebutuhan 

Sistem  Data Informasi 

1 Warga Pencatatan Data 

Diri 

-  Informasi 

data warga 

Pemilihan 

Layanan 

Kesehatan 

 Data 

layanan 

 Informasi 

layanan 

2 Petugas 

Kelurahan 

Maintenance 

data warga 
 Data 

warga 

 Data tidak 

valid 

 Informasi 

data warga 

terdahulu 

 Laporan 

data tidak 

valid 

Pengecekan 

Data 
 Data 

warga 

 Data 

vaksinasi 

 Data 

perawatan 

 Informasi 

data warga 

 Laporan 

jadwal 

vaksinasi 

 Laporan 

kebutuhan 

perawatan 

Pengumpulan 

data vaksinasi 
 Data 

Vaksina 

 Data 

warga 

 Laporan 

jadwal 

vaksinasi 

 Informasi 

data warga 

Pengumpulan 

data perawatan 
 Data 

Perawatan 

 Data 

warga 

 Laporan 

kebutuhan 

perawatan 

 Informasi 

data warga 

Integrasi data  Data valid  Laporan 

data valid 

3 Petugas Pencatatan  Data  Informasi 
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Puskesmas Vaksinasi Vaksinasi 

 Data 

warga 

data warga 

 Informasi 

data 

layanan 

  Pencatatan 

Perawatan 
 Data 

Perawatan 

 Data 

warga 

 Informasi 

data warga 

Informasi data 

layanan 

4 Kepala 

Kelurahan 

Integrasi Data -  Laporan 

Data 

Warga 

  

4.2.4. Use Case Diagram 

Dari berbagai activity diagram yang ada di subbab 4.2.2 maka 

dapat dirumuskan rancangan use case sistem sebagai berikut. 

 

Gambar 12. Use Case Sistem 

Dalam use case sistem ini terdapat aktivitas baru yang muncul 

untuk menyesuaikan hasil dari activity diagram sebelumnya agar sesuai 

dengan sistem nantinya. Penambahan tersebut diantaranya adalah proses 
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login, dimana proses login tersebut adalah sebagai acuan untuk dapat 

melakukan proses-proses lainnya seperti administrasi warga, maintenance 

data warga, pendaftaran vaksinasi/perawatan dan juga laporan. Kemudian, 

adanya aktivitas validasi yang termasuk didalam aktivitas pencatatan 

vaksinasi dan juga pencatatan perawatan hal ini berfungsi untuk membantu 

pengecekan data terkait data yang dimiliki oleh puskesmas. 

4.2.5. Flow Of Event 

Berdasarkan penjelasan dari use case sistem sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan kebutuhan fungsional dari setiap fungsi didalam sistem 

yaitu: 

A. Administrasi data warga 

Dari use case sistem yang sudah dibuat diatas, maka kebutuhan 

fungsional untuk fungsi administrasi warga secara rinci sebagai berikut 

: 

 Tabel 3. Tabel Fungsional Administrasi Data Warga 

Nama 

Fungsi 

Administrasi Data Warga 

Pengguna Warga 

Deskripsi Fungsi ini memiliki tujuan yaitu melakukan pendataan data 

warga dan juga pendataan layanan kesehatan warga 

Kondisi 

Awal 

Tabel warga kosong dan tabel vaksinasi/perawatan kosong 

Alur 

Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Pengguna memasukkan data 

diri untuk pendaftaran 

Sistem akan menyimpan data 

yang ada di form kedalam 

database 

Pengguna mengklik tombol 

pilih layanan 

Sistem menampilkan daftar 

layanan kesehatan yang bisa 

dipilih 

Pengguna memilih layanan 

yang diiginkan 

Sistem melampirkan form 

isian sesuai dengan pilihan 

layanan pelanggan 

Pengguna mengklik tombol 

simpan setelah mengisi form 

Sistem menyimpan data isian 

kedalam sistem sesuai 

dengan layanan 

Pengguna mengklik halaman 

utama 

Sistem kembali ke halaman 

utama dan menampilkan 

informasi terkait 
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perkembangan layanan 

Kondisi 

Akhir 

Data tabel warga bertambah dan tabel layanan bertambah. 

Fungsi ini menghasilkan daftar data warga dan daftar 

layanan 

 

B. Maintenance data warga 

Dari use case sistem yang sudah dibuat diatas, maka kebutuhan 

fungsional untuk fungsi maintenance data warga secara rinci sebagai 

berikut : 

 Tabel 4. Tabel Fungsional Maintenance Data Warga 

Nama 

Fungsi 

Maintenance Data Warga 

Pengguna Petugas Kelurahan 

Deskripsi Fungsi ini memiliki tujuan yaitu melakukan pendataan data 

warga dan juga perubahan data warga 

Kondisi 

Awal 

Tabel warga kosong / tabel warga perlu update 

Alur 

Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Menampilkan daftar warga 

Pengguna memilih menu 

daftar warga 

Sistem menampilkan daftar 

warga yang tersimpan di 

database 

Menambahkan data warga 

Pengguna mengklik tombol 

tambah data 

Sistem akan menampilkan 

form isian untuk 

penambahan data warga 

Pengguna mengklik tombol 

simpan setelah mengisi form 

Sistem akan menyimpan data 

warga baru kedalam tabel 

warga dan menampilkan 

halaman daftar warga 

Mengubah data warga 

Pengguna mengklik tombol 

update dibaris data yang 

ingin diubah 

Sistem menampilkan form 

untuk menampilkan data 

lama yang ingin diubah 

Pengguna mengklik tombol 

simpan 

Sistem akan menyimpan 

perubahan data yang sudah 

diisikan di form isian dan 

menampilkan halaman daftar 

warga 

Kondisi 

Akhir 

Data tabel warga bertambah / berubah. Fungsi ini memiliki 

hasil akhir yaitu daftar warga yang baru 
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C. Pencatatan vaksinasi 

Dari use case sistem yang sudah dibuat diatas, maka kebutuhan 

fungsional untuk fungsi pencatatan vaksinasi secara rinci sebagai 

berikut : 

 Tabel 5. Tabel Fungsional Pencatatan Vaksinasi 

Nama 

Fungsi 

Pencatatan Vaksinasi 

Pengguna Petugas Puskesmas, Petugas Kelurahan 

Deskripsi Fungsi ini memiliki tujuan yaitu melakukan pendataan data 

terkait layanan vaksinasi 

Kondisi 

Awal 

Tabel jadwal vaksinasi kosong 

Alur 

Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menampilkan daftar warga 

Pengguna mengklik halaman 

menu vaksinasi 

Sistem menampilkan daftar 

pendaftaran warga terkait 

layanan vaksinasi 

Validasi pendaftaran dan pembuatan jadwal 

Pengguna mengklik tombol 

tambah keterangan di baris 

data pendaftaran 

Sistem memunculkan form 

isian terkait informasi jadwal 

pelaksanaan dan tempat 

vaksinasi 

Pengguna mengklik tombol 

simpan 

Sistem menyimpan data 

jadwal vaksinasi kedalam 

sistem 

Pengguna mengklik tombol 

kirim rekap data 

Sistem mengirim rekapan 

data jadwal vaksinasi yang 

telah diperiksa ke pengguna 

petugas kelurahan 

Kondisi 

Akhir 

Tabel jadwal vaksinasi terisi. Fungsi ini memiliki hasil akhir 

yaitu daftar jadwal vaksinasi 

 

D. Pencatatan perawatan 

Dari use case sistem yang sudah dibuat diatas, maka kebutuhan 

fungsional untuk fungsi pencatatan perawatan adalah sebagai berikut : 

 Tabel 6. Tabel Fungsional Pencatatan Perawatan 

Nama 

Fungsi 

Pencatatan Perawatan 

Pengguna Petugas Puskesmas, Petugas Kelurahan 

Deskripsi Fungsi ini memiliki tujuan yaitu melakukan pendataan data 
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terkait layanan perawatan 

Kondisi 

Awal 

Tabel kebutuhan perawatan kosong 

Alur 

Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menampilkan daftar warga 

Pengguna mengklik halaman 

menu perawatan 

Sistem menampilkan daftar 

pendaftaran warga terkait 

layanan perawatan 

Validasi pendaftaran dan pembuatan kebutuhan 

Pengguna mengklik tombol 

tambah keterangan di baris 

data pendaftaran 

Sistem memunculkan form 

isian terkait informasi tempat 

perawatan serta kebutuhan 

akan perawatan mandiri 

Pengguna mengklik tombol 

simpan 

Sistem menyimpan data 

kebutuhan perawatan 

kedalam sistem 

Pengguna mengklik tombol 

kirim rekap data 

Sistem mengirim rekapan 

data informasi perawatan 

mandiri yang telah diperiksa 

ke pengguna petugas 

kelurahan 

Kondisi 

Akhir 

Tabel kebutuhan perawatan terisi. Fungsi ini memiliki hasil 

akhir yaitu daftar kebutuhan perawatan 

 

E. Pengecekan data 

Dari use case sistem yang sudah dibuat diatas, maka kebutuhan 

fungsional untuk fungsi pengecekan data secara rinci sebagai berikut : 

 Tabel 7. Tabel Fungsional Pengecekan Data 

Nama 

Fungsi 

Pengecekan Data 

Pengguna Petugas Kelurahan 

Deskripsi Fungsi ini memiliki tujuan yaitu melakukan pengecekan 

data terkait kesesuain data warga dan layanan 

Kondisi 

Awal 

Data Belum Tervalidasi 

Alur 

Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Pengguna mengklik 

halaman menu pengecekan 

data 

Sistem menampilkan daftar 

warga yang tersimpan 

didalam sistem 

Pengguna mengklik tombol 

tampilkan daftar jadwal 

vaksinasi dan daftar 

kebutuhan perawatan 

Sistem menampilkan daftar 

pencatatan pendaftaran 

pelayanan 

vaksinasi/perawatan 
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Pengguna mengklik tombol 

validasi untuk mengubah 

status 

Sistem mengubah status data 

menjadi tervalidasi  

Pengguna mengklik tombol 

simpan 

Sistem menyimpan data yang 

sudah tervalidasi dan belum 

tervalidasi kedalam sistem 

Kondisi 

Akhir 

Status data layanan menjadi tervalidasi. Fungsi ini memiliki 

hasil akhir yaitu daftar data tervalidasi 

 

F. Laporan data warga 

Dari use case sistem yang sudah dibuat diatas, maka kebutuhan 

fungsional untuk fungsi laporan data warga secara rinci sebagai berikut 

: 

 Tabel 8. Tabel Fungsional Laporan Data Warga 

Nama 

Fungsi 

Laporan Data Warga 

Pengguna Petugas Kelurahan, Kepala Kelurahan 

Deskripsi Fungsi ini memiliki tujuan yaitu membuat laporan data 

warga berdasarkan periode dengan data yang sudah 

tervalidasi 

Kondisi 

Awal 

Belum adanya laporan data warga 

Alur 

Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Pengguna mengklik menu 

laporan 

Sistem akan menampilkan 

halaman laporan 

Pengguna mengklik rekap 

data periode 

Sistem akan merekap data 

warga dan data yang sudah 

divalidasi menjadi sebuah 

laporan berdasarkan periode 

Pengguna mengklik periode 

yang ingin ditampilkan 

Sistem mengurutkan laporan 

berdasarkan periode yang 

dipilih 

Kondisi 

Akhir 

Halaman laporan data warga per periode terisi. Fungsi ini 

memiliki hasil akhir yaitu laporan data warga 

 

4.2.6. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 

Selain kebutuhan fungsional yang dibutuhkan oleh sistem seperti 

diatas, sistem juga membutuhkan kebutuhan lain seperti keamanan, desain, 

dan hal lainnya yang berhubungan dalam perancangan. Kebutuhan non 

fungsional akan dijelaskan seperti berikut ini : 
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 Tabel 9. Tabel Kebutuhan Non-Fungsional  

No Kriteria Kebutuhan Non Fungsional 

1 Keamanan 1. Adanya sistem login sehingga 

masing-masing pengguna harus 

mendaftarkan akun mereka sebelum 

bisa menggunakan 

2. Adanya pembatasan hak akses 

disetiap jenis akun pengguna mulai 

dari warga, petugas dan kepala 

kelurahan 

2 Usability Pemberian hak akses khusus ke 

masing0masing jenis pengguna sehingga 

tidak ada kesalahan privasi data 

3 Desain Melakukan penyesuaian desain yang 

berfokus kepada kesederhanaan sehingga 

orang yang belum terbiasa teknologi bisa 

mengerti maksud dari tampilan sistem 

 

4.2.7. Sequence Diagram 

A. Administrasi Warga 

 

Gambar 13. Sequence Diagram Administrasi Warga 
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Dari flow of event sistem yang telah dibuat sebelumnya, maka 

selanjutnya kita bisa membuat rancangan sequence diagram dari 

fungsional administrasi warga seperti pada gambar 13. 

B. Maintenance Data Warga 

 

Gambar 14. Sequence Diagram Maintenance Data Warga 

Dari flow of event sistem yang telah dibuat sebelumnya, maka 

selanjutnya kita bisa membuat rancangan sequence diagram dari 

fungsional maintenance data warga seperti pada gambar 14. 

C. Pencatatan Vaksinasi 

 

Gambar 15. Sequence Diagram Pencatatan Vaksinasi 
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Dari flow of event sistem yang telah dibuat sebelumnya, maka 

selanjutnya kita bisa membuat rancangan sequence diagram dari 

fungsional pencatatan vaksinasi seperti pada gambar 15. 

D. Pencatatan Perawatan 

 

Gambar 16. Sequence Diagram Pencatatan Perawatan 

Dari flow of event sistem yang telah dibuat sebelumnya, maka 

selanjutnya kita bisa membuat rancangan sequence diagram dari 

fungsional pencatatan perawatan seperti pada gambar 16. 

E. Pengecekan Data 

 

Gambar 17. Sequence Diagram Pengecekan Data 
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Dari flow of event sistem yang telah dibuat sebelumnya, maka 

selanjutnya kita bisa membuat rancangan sequence diagram dari 

fungsional pengecekan data seperti pada gambar 17. 

F. Laporan Data Warga 

 

Gambar 18. Sequence Diagram Laporan Data Warga 

Dari flow of event sistem yang telah dibuat sebelumnya, maka 

selanjutnya kita bisa membuat rancangan sequence diagram dari 

fungsional laporan data warga seperti pada gambar 18. 

4.2.8. Class Diagram 

Dari beberapa perancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya, 

maka selanjutnya kita bisa membuat rancangan class diagram dari sistem 

yang akan dibuat. 
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Gambar 19. Class Diagram Sistem Pendataan 

4.2.9. Rancangan Database 

Berdasarkan analisis dan perancangan sistem yang telah dibuat 

sebelumnya, maka dapat disusun rancangan dari database sistem 

pendataan warga yang akan dibuat nantinya berupa conseptual data model 

dan physical data model. 
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Gambar 20. Conseptual Data Model Sistem Pendataan 

 

Gambar 21. Pyhsical Data Model Sistem Pendataan 

4.2.10. Rancangan Interface 

Berdasarkan analisis dan perancangan sistem yang telah dibuat 

sebelumnya, maka dapat disusun rancangan dari interface / desain tatap 

muka dari sistem pendataan warga yang akan dibuat nantinya yang akan 

terbagi menjadi beberapa bagian yaitu bagian login dan pendaftaran di 

awal pada halaman lampiran 1 dan 2, kemudian dashboard admin dan 

seluruh menunya pada halaman lampiran 3 - 13, serta dashboard warga 

dan seluruh menunya pada halaman lampiran 14 - 17. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka didapatkanlah 

kesimpulan dari hasil analisis dan perancangan sistem di Kantor Kelurahan 

Krembangan Selatan yaitu : 

1. Warga bisa memasukkan data secara langsung dari mana saja dan 

kapan saja dan akan bisa dilihat petugas kelurahan dan puskesmas 

secara real time. 

2. Warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menunggu 

dan datang ke kelurahan karena sudah adanya sistem pendataan. 

3. Kepala kelurahan bisa memaksimalkan pembuatan keputusan 

berdasarkan data yang aktual dan ter-update secara real time sehingga 

tidak membutuhkan waktu yang lebih lama. 

5.2. Saran 

 Sistem informasi pendataan warga kelurahan krembangan selatan yang 

telah dirancang ini pastinya memiliki beberapa kekurangan yang muncul 

nanti. Adapun yang bisa dilampirkan adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya pengembangan sistem lebih lanjut dan pemeliharaan 

secara berkala guna meningkatkan efisiensi sistem dan 

fungionalitasnya untuk masyarakat. 

2. Perlu adanya analisis lebih mendetail terkait fungsi-fungsi aplikasi 

sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat pada saat itu. 
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