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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 Dalam bab ini dijelaskan tentang hal – hal yang berkaitan dengan analisis 

sistem dan perancangan aplikasi. Analisis sistem meliputi analisa masalah, solusi 

permasalahan, gambaran sistem, analisa kebutuhan, kerangka konseptual 

pengembangan, analisis kebutuhan funngsional dan analisis kebutuhan non 

fungsional. Perancangan aplikasi meliputi use case diagram, activity diagram, 

sequence diagram dan class diagram. Desain antarmuka meliputi mockup dari 

semua aplikasi yang akan dibangun.   

3.1 Analisa Masalah 

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program pemerintah yang 

memberikan suatu perlindungan sosial yang berupa bantuan secara tunai kepada 

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan untuk semua anggota keluarga yang 

mendapatkan bantuan, dalam pelaksanaannya terdapat data peserta PKH yang 

dikelola oleh dua petugas yaitu operator dan pendamping PKH.  

Pendamping bertugas mengelolah data peserta pkh seperti pencatatan data 

peserta yang terdiri dari data identitas diri, data rumah, data komplementaritas, 

data aset dan kepemilikan, dan data struktur anggota keluarga pkh.  

Operator bertugas untuk mengentri dan mengelola data peserta dan 

pendamping melakukan validasi atau survey data ke lapangan. Terdapat selapan 

langkah untuk melakukan proses pemutahiran data peserta PHK, yaitu: 

1. Operator mengentri data dengan membuat dokumen menggunakan Ms. Ecel. 

2. Operator menyerahkan dokumen kepada pendamping untuk divalidasi atau 

disurvey antara data di dokumen dengan data lapangan. 

3. Pendamping melakukan survey dilapangan. 

4. Pendamping membuat hasil laporan survey menggunakan Ms. Excel yang ada 

di lapangan. 

5. Pendamping menyerakan laporan kepada operator. 

6. Operator mencocokkan antara data sebelumnya dengan hasil laporan 

pendamping. 

7. Operator memperbarui data. 
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Dari uraian diatas, permasalahan proses pemutakhiran data PKH yaitu: 

1. Proses pemutakhiran data yang lama, dalam proses pemutakhiran data, 

pendamping harus menunggu laporan dari operator terlebih dahulu, kemudian 

pendamping melakukan survey, setelah melakukan survey pendamping 

membuat laporan dan menyerahkan kepada operator untuk memperbarui data 

PKH. 

2. Pertukaran informasi yang kurang efektif, Setiap langkah untuk pemutakhiran 

data PHK setiap petugas harus membuat laporan menggunakan Ms. Excel 

dalam menukarkan setiap proses. 

Kriteria - kriteria peserta PKH yang layak mendapatkan bantuan. 

Dana bantuan PKH tersebut diberikan kepada keluarga sangat miskin 

(KSM). Dan pada seluruh keluarga yang terdapat di dalam suatu rumah tangga 

berhak menerima bantuan dana tersebut apabila memenuhi kriteria kepesertaan 

program dan memenuhi kewajibannya. Dengan adanya kriteria kepesertaan pada 

program ini, diharapkan dapat mengurangi menyebab masih banyaknya warga 

yang tergolong sangat miskin tidak mendapat bantuan PKH sedangkan warga 

yang bukan tergolong warga sangat miskin justru mendapatkan bantuan PKH. 

Untuk mengatasi hal tersebut pendamping lapangan bersama operator berusaha 

memfilter peserta penerima PKH, dengan proses menentuan warga yang 

tervalidasi untuk penerima bantuan PKH sudah memiliki kriteria dan memenuhi 

sedikitnya satu dari komponen yang sudah di tersedia sebagai berikut, yaitu: 

1. Memiliki ibu hamil / nifas / anak balita, 

2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra 

sekolah), 

3. Anak usia SD / MI / aket A / SDLB (usia 7-12 tahun),  

4. Anak  SLTP / MTs / Paket B / SMLB (Usia 12-15), 

5. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk 

anak dengan disabilitas. 

Dengan adanya penjelasan komponen kriteria kepesertaan program yang 

sudah valid tersebut. Dipastikan pendamping dapat memfilter seluruh keluarga di 

dalam suatu rumah tangga agar berhak menerima bantuan PKH. Bantuan dana 

PKH ini diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak 
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perempuan) dan selanjutnya disebut pengurus keluarga (kepala keluarga). 

Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, 

misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan 

oleh kepala keluarga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada 

program-program pemerintah lainnya pada klaster I, seperti: Jamkesmas, BOS, 

Raskin dan BLT. 

Parameter -  parameter kondisi peserta PKH (Aktif dan Non-Aktif). 

Berdasarkan petunjuk kriteria - kriteria kepesertaan program PKH yang 

sebelumnya sudah dijelaskan, maka dalam pelaksanaannya pendamping 

memberikan acuan penilaian pada pemilihan peserta didasarkan pada 

karakteristik: rumah tangga miskin, ibu hamil, memiliki anak 0-6 tahun dan / atau 

anak 6-15 tahun yang belum selesai 9 tahun wajib belajar. Penentuan rumah 

tangga miskin akan didasarkan pada 14 kriteria yang digunakan BPS, yang terdiri 

dari: 

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 / orang,  

2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah / bambu / kayu 

murahan,  

3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu / rumbia / kayu berkualitas 

rendah / tembok tanpa diplester.  

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama - sama dengan rumah 

tangga lain,  

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik,  

6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / 

air hujan / pdam,  

7. Bahan bakar untuk memasak sehari - hari adalah kayu bakar / arang / 

minyak tanah / gas, 

8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu,  

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun,  

10. Hanya sanggup makan satu / dua kali dalam sehari,  

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik  

12. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah / tidak tamat 

SD/hanya SD.  
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13. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 

0,5 hektar, atau buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau 

pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.  

14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 

500.000, seperti sepeda motor baik kredit atau non kredit, emas, ternak, 

kapal motor dan barang modal lain. 

Dari 14 kriteria yang telah ada diharapkan pendamping dan operator dapat 

memberikan penilaian yang valid terhadap seluruh peserta PKH agar 

mendapatkan bantuan tersebut, dengan cara memfilter kembali data formulir 

pendamping lapangan yang sudah di berikan kepada operator. Sehingga bisa 

terlihat bila peserta program masuk dalam kriteria yang ada maka operator wajib 

memberikan status AKTIF pada program tersebut agar mendapatkan hak yang 

sudah sepantasnya diterima seluruh rumah tangga miskin dan sebaliknya bila 

memang tidak masuk dalam kriteria yang ada diatas maka peserta program 

tersebut di berikan status NON-AKTIF. Dengan ini diharapakan kedepannya 

pendamping dan operator selalu up to date dalam mengolah data PKH sehingga 

dapat memberikan penilaian yang valid berdasarkan kriteria yang sudah ada. 

Proses validasi data peserta PKH oleh pendamping dan operator. Dari 

semua kriteria dan parameter yang sudah ada pendamping lapangan dan operator 

diharapkan sudah diharapkan mendapatkan data peserta program PKH yang sudah 

tervalidasi. Agar lebih memudahkan saat setiap ada perubahan data peserta PKH, 

untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada flowchart diagram berikut ini: 
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Gambar 3.1 Alur Pemutakhiran Data Peserta PKH 

Pada Gambari 3.1 dijelakan untuk pendamping lapangan dan operator 

PKH agar dapat up to date dalam melihat dan mencatat semua perubahan data 

apabila salah satu dari peserta program dilakukan survey, pendamping sudah 

mempunyai penilaian yang sudah valid untuk memgambarkan peserta tersebut 

masuk dalam warga yang pantas dalam menerima bantuan PKH atau tidak. 

3.2 Solusi Permasalahan 

Dari hasil analisa permasalahan pada sub bab sebelumnya maka penulis 

akan membuat sebuah rancang suatu sistem yang memudahkan pendamping 

peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengakses informasi peserta 
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Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdapat di UPPKH Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja Kota Batu. Aplikasi yang dibangun agar mampu digunakan untuk 

memperbarui data survey dan mengelolah data peserta Program Keluarga Harapan 

(PKH). Perangkat ini mampu digunakan di perangkat mobile android untuk 

pendamping peserta PKH serta mengelola data pemutakhiran peserta untuk admin 

PKH.  

3.3 Gambaran Sistem 

Sistem yang akan dibangun dalam tugas akhir ini adalah sistem untuk 

memperbaharui data survey dan mengolah data peserta Program Keluarga 

Harapan yang bertujuan untuk memudahkan pendamping peserta PKH. Sistem 

yang menjadi usulan peneliti untuk diangkat menjadi tugas akhir ini memiliki 2 

aplikasi yaitu aplikasi yang akan digunakan masing-masing pendamping untuk 

memperbarui dan mengolah data peserta Program Keluarga Harapan berbasis 

android dan juga memiliki aplikasi manajemen data peserta Program Keluarga 

Harapan berbasis website. Pada aplikasi ini diharapkan agar bisa mempermudah 

mengolahan data dan pembaharuan data pada Program Keluarga Harapan. 

Pada sistem ini penulis melakukan analisa terhadap sistem yang akan 

dibuat dengan terlebih dahulu interview terhadapa pihak terkait yaitu kordinator 

PKH di kota Batu, diharapkan dengan dibuatnya sistem tersebut dapat membantu 

kepuasan pengguna sistem tersebut. 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu 

kordinator PKH di kota Batu kabupaten Malang: 

Tabel 3.1 Hasil Wawancaran Kebutuhan Fungsional Sistem 

No Aktor Kebutuhan Sistem Deskripsi 

1 Kordinator 

PKH 

Pengolahan data 

pendamping 

Pendamping dapat menginput 

/ pengupdate data peserta 

PKH secara up to date dan 

data bisa terdetect langsung 

dengan sistem manajemen 

yang dikelola admin. 

Informasi Validasi Operator PKH  dapat melihat 

data peserta PKH yang sudah 
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Peserta PKH di input / upgrade oleh 

pendamping secara up to date,  

karena jika data belum masuk 

ke sistem manajemen admin 

data tidak bisa divalidasikan 

untuk memperoleh bantuan 

PKH. 

Laporan PKH Dengan selesainya 

pendamping menginput / 

mengupdate data semua 

peserta PKH berserta 

kelengkapannya, operator 

PKH dapat membuat laporan 

yang bisa dicetak dalam 

format excel. 

3.4 Analisa Kebutuhan 

Tahap Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dilakukannya penelitian. 

Penulis melakukan analisis agar dapat mengetahui seluruh kebutuhan yang 

diperlukan dalam proses pengembangan sistem aplikasi.  

Aplikasi yang akan dibangun merupakan sistem yang dikhususkan 

digunakan oleh pendamping untuk membantu dalam pelayanan peserta Program 

Keluarga Harapan (PKH) berbasis mobile. Aplikasi mobile survey pendamping 

peserta Program Keluarga Harapan dan manajemen pengelohan data yang dikelola 

admin dibuat dengan dua aplikasi yang berbeda. Aplikasi tersebut memiliki data 

yang sama pada server. Data yang terdapat pada server harus bisa dipanggil atau 

diakses oleh aplikasi yang berbeda melalui internet. Web service digunakan pada 

aplikasi yang berbeda untuk mengakses data yang sama dengan menggunakan 

format pertukaran data sebagai format pengiriman pesan data. Untuk aplikasi web 

service pada server dapat melakukan proses input, edit, dan delete dan pada 

Aplikasi mobile survey pendampaing Peserta Program Keluarga Harapan dapat 

melakukan proses pemanggilan method atau fungsi yang ada pada web service 

untuk mendapatkan data pada server. Maka web service harus menyediakan data 

yang ada pada server program keluarga harapan (PKH) tersebut. Sehingga untuk 
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pembangunan sistem informasi ini, dibutuhkan data berupa informasi yang ada di 

server program keluarga harapan (PKH). 

3.4.1 Analisa Kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional 

3.4.1.1 Kebutuhan Fungsional 

Berikut kebutuhan fungsional terhadap sistem mobile survey pendamping 

program keluarga harapan (PKH) akan digambarkan pada tabel dibawah ini:  

Tabel 3.2 Sistem Mobile Survey Pendamping Program Keluarga Harapan 

No Aktor Deskripsi 

1 Admin 

(Operator) 

Kelola Data Peserta PKH 

Kelola Data Rumah  

Kelola Kompementaritas  

Kelola data Pendamping PKH 

Kelola data Komponen RTSM 

Pembuatan Laporan 

Kelola Laporan Kegiatan Tim Survey 

Kelola Aset dan Kepemilikan 

Kelola Data Anggota  

2 Pendamping 

PKH 

(Tim 

Survey) 

Update Data Peserta PKH 

Update Data Rumah  

Kelola Komplementaritas 

Update Komplementaritas  

Kelola Aset dan Kepemelikan  

Keloala Laporan Kegiatan 

Update Data Komponen RTSM 

Update Data Anggota  

3.4.1.2 Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non-fungsional merupakan batasan layanan atau fungsi yang 

ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, 

standarisasi dll. Kebutuhan non-fungsional ini ditujukan membantu proses 

jalannya sistem, antara lain: 
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1. Analisa Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini adalah: 

a. Prosessor Intel Core i3-2350 CPU @2.30 GHz 

b. Harsddisk 512 GB 

c. RAM 4.00 GB 

d. VGA Intel HD 3000, 1696 MB 

e. Monitor 

f. Mouse 

g. Keyboard 

2. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangakat lunak yang diperlukan untuk membangun sistem ini adalah:  

a. Windows 7 64 bit, untuk sistem operasi 

b. Java Development Kit versi 8, untuk kompilasi kode-kode program. 

c. Java Runtime Editor, sebagai platform untuk menjalankan sistem. 

d. Sublime dan Notepad++, sebagai perangkat lunak yang digunakan web 

based admin. 

e. Android Studio 2.1, sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk 

membangun aplikasi survey pada android. 

f. Android SDK, untuk pengembang aplikasi android 

g. Android Virtual Device, sebagai emulator untuk menjalankan sistem 

android. 

h. Browser (Mozila Firefox dan Google Chrome) 

3.5 Kerangka Konseptual Pengembangan 

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang 

dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya 

kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan 

hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Dalam penelitian ini kerangka 

konseptual dibangun berdasarkan System Development Life Cycle (SDLC) dengan 

model prototype seperti pada Gambar 3.1 merupakan kerangka konseptual dalam 

penelitian ini. 
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Gambar 3.2 Kerangka Konseptual Penelitian 

Berdasarkan Gambar 3.2, maka proses pengembangan sistem ini dibagi 

menjadi tiga tahap yaitu: 

1. Listening customer 

Listeing customer merupakan tahap awal untuk melakukan 

pengembangan pada sistem ini. Pada tahap ini pengembang mendengarkan 

kebutuhan user dengan menggunakan teknik wawancara dalam 

mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis serta 

mengembangkan kebutuhan user. Pada tahap ini akan menghasilkan suatu 

analisis kebutuhan pada setiap iterasinya. 

2. Build Sistem PKH 

Build Sistem PKH merupakan tahap desain dan pengkodean 

(programing) dari analisis kebutuhan pada tahap listening customer. Desain 

dilakukan lebih dulu sebelum pengkodean. Pada tahap ini akan menghasilkan 

desain dan mock-up baru pada setiap iterasinya. Dalam penelitian ini terdapat 

enam desain yang akan dilakukan, yaitu: 

a. Use case diagram, 

b. Activity Diagram, 

c. Squence Diagram, 
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d. Class Diagram, 

e. Physical Data Model, dan 

f. User Interface. 

Setelah setelah melewati tahap desain, maka tahap selanjutnya adalah 

merubah desain tersebut melalui programing menjadi suatu mock-up. Dalam 

membangun mock-up dibutuhkan bahasa pemrograman sebagai berikut: 

a. HTML, 

b. CSS, 

c. PHP & MySQL, 

d. JavaScript, dan Framework Code Igniter. 

Dari hasil pemrograman tersebut yaitu mock-up yang nantinya akan 

digunakan pada tahap selanjutnya. Mock-up yang dibangun diharapkan telah 

mampu mendemostrasikan sebagian besar dari fungsi perangkat lunak. 

1. Testing Sistem PKH 

Testing Sistem merupakan tahap pengujian dari sistem yang telah 

dibuat. Selain peneliti pengujian sistem juga dilakukan oleh pendamping 

dan operator PKH. Pengujian meliputi pengujian secara fungsional 

terhadap system PKH, pengujian ini dilakukan jika sistem PKH yang 

sudah dibuat ini tidak sesuai dengan yang diharapkan maka pengembangan 

sistem kembali ketahap listening customer. Jika telah sesuai dengan yang 

diharapkan maka pengembangan sistem akan diselesaikan sehingga 

menjadi sistem yang sebenarnya. 

3.5.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Perancangan sistem mobile survey pendamping program keluarga harapan 

(PKH) dilakukan pada UPPKH Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu. Waktu 

penelitian dilaksanakan dari bulan Maret 2017 hingga selambat - lambatnya 

Oktober 2017. 

3.6 Analisa Sistem  

3.6.1 Arsitektur Sistem  

Aplikasi pendamping program keluarga harapan (PKH) ini merupakan 

aplaikasi android yang dapat digunakan oleh pendamping menggunakan android 

melalui internet. Pendamping yang menggunakan aplikasi ini dibedakan menjadi 
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dua jenis, yaitu: admin menggunakan web based dan pendamping menggunakan 

android. Admin dapat mengakses fungsi-fungsi lain seperti tambah, edit, delete, 

cetak data, dan view data. Sedangkan pendamping yang menggunakan aplikasi 

pada android untuk melakukan pembaharuan dan kelolah data peserta program 

keluarga harapan (PKH). Aplikasi manajemen PKH menggunakan dukungan web 

service dalam bentuk client-server. Sistem pada android akan menggunakan 

dukungan web service yang telah disediakan. Sistem android selanjutnya dapat 

mengakses fungsi-fungsi web service yang disediakan oleh server. 

3.6.2 Analisa Sistem 

Gambaran umum sistem mobile survey pendamping peserta program 

keluarga harapan menggunakan web service pada smartphone android dan 

manajemen datanya. Demikian penjelaskan secara singkat mengenai sistem yang 

akan dibuat, berikut adalah arsitektur dari program yang akan dirancang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Arsitektur Aplikasi Mobile Survey Pendamping PKH 

Pada arsitektur system mobile survey pendamping peserta program 

keluarga harapan, terdapat dua aplikasi yaitu: aplaiksi android untuk pendamping 

peserta PKH dan aplikasi manajemen data untuk admin yang juga merupakan 

aktor yang akan mengelolah seluruh data yang digunakan, pedamping PKH  

berfungsi sebagai orang yang bertugas mengubah data survey peserta atau data 

rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan mengguanakan aplikasi Mobile 

Survey yang terhubung dengan web base admin.semua data yang di olah akan 

disimpan di database. Kedua aplikasi mengakses data PKH yang sama yang 
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berada pada server. Data yang berada di server diakses oleh kedua aplikasi client. 

Hubungan antara client dan server dijembatani oleh file web services dalam 

format tertentu. Sehingga akses terhadap database akan ditangani tidak secara 

langsung oleh server, melainkan melalui perantara yang disebut sebagai web 

services. Peran dari web services ini akan mempermudah distribusi sekaligus 

integrasi antara kedua aplikasi. Web service digunakan untuk menyediakan 

layanan (dalam bentuk informasi) kepada kedua sistem tersebut, sehingga kedua 

sistem dapat berinteraksi melalui layanan layanan (service) yang disediakan oleh 

suatu web. 

3.7 Perancangan Sistem 

3.7.1 Use Case Diagram 

Use case diagram ini memperlihatkan himpunan use case dan aktor-aktor 

(suatu jenis khusus dari kelas), yang sangat penting untuk mengorganisasi dan 

memodelkan perilaku dari suatu sistem yang dibutuhkan serta diharapkan 

pengguna. Use case merupakan diagram yang menggambarkan kemampuan 

sebuah sistem yang nantinya akan dijalankan oleh aktor, atau dengan kata lain 

aktifitas (pekerjaan) yang nantinya akan dilakukan oleh aktor yang mampu 

difasilitasi oleh sistem dan digambarkan dalam bentuk diagram. 

3.7.1.1 Diagram Use Case Pendamping PKH 

 

Gambar 3.4 Usecase Diagram Pendamping 
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3.7.1.2 Diagram Use Case Admin PKH 

 

Gambar 3.5 Usecase Diagram Admin 

Tabel 3.3 Sistem Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 

No Aktor Usecase Deskripsi 

1 Admin Kelola PKH Admin dapat melihat, menambah 

informasi mengenai data PKH serta 

mengexport excel data PKH dan non 

aktif 

Kelola Data 

Peserta PKH 

Admin dapat melihat, mengedit 

informasi mengenai data peserta 

PKH 

Kelola 

Faskes & 

Fasdik 

Admin dapat melihat, menambah 

informasi mengenai data faskes & 

fasdik serta dapat mengedit data 

tersebut. 

Kelola Data 

Pendamping 

PKH 

Admin dapat melihat, menambah 

informasi mengenai data 

pendamping PKH serta dapat 

pengedit data tersebut. 
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Pembuatan 

Laporan 

Admin memproses rekapitulasi data 

peserta PKH yang telah di laporakan 

oleh pendamping PKH 

  Kelola Data 

Admin 

Admin dapat melihat, menambah 

informasi mengenai data Admin 

PKH serta dapat pengedit data 

tersebut. 

2 Pendamping 

PKH 

Kelola Data 

PKH 

Pendamping dapat Mengupdate data 

informasi mengenai data Peserta 

PKH 

Kelola Data 

Rumah PKH 

Pendamping dapat Mengupdate data 

informasi mengenai data Rumah 

PKH 

Kelola Data 

Kompelemen 

Pendamping dapat Mengupdate data 

informasi mengenai data 

Kompelemen PKH 

Kelola Data 

KSM PKH 

Pendamping dapat Mengupdate data 

informasi mengenai data KSM PKH 

Kelola Data 

ART PKH 

Pendamping dapat Mengupdate data 

informasi mengenai data ART PKH 

Kelola Data 

Aset PKH 

Pendamping dapat Mengupdate data 

informasi mengenai data Aset PKH 

Laporan 

Kegiatan 

Pendamping 

PKH 

Pendamping melaporkan data 

informasi kegiatan peserta PKH 

3.7.2 Activity Diagram 

Activity Diagram diagram yang menggambarkan workflow (aliran kerja) 

atau aktifitas dari sebuah proses bisnis. Diagram ini menggambarkan aktifitas 

yang dapat dilakukan oleh sistem, bagaimana awal aliran sistem, decision yang 

mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. 
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3.7.2.1 Activity Diagram Pendamping PKH/Tim Survey 

3.7.2.1.1 Activity Diagram Daftar PKH 

Pendamping masuk ke form menu kelola data peserta PKH, kemudian 

aplikasi akan menampilkan informasi peserta PKH. Kelola data peseta PKH akan 

menampilkan No PKH, No Rekening, Tahun, No KK, Pendamping, Pengurus, 

Jumlah ART, Alamat Pengurus, status, dan aksi. 

 

Gambar 3.6 Activity Diagram Daftar PKH 

3.7.2.1.2 Activity Diagram Data Rumah PKH 

Pendamping masuk ke menu data rumah PKH, kemudian aplikasi akan 

menampilkan informasi data rumah peserta PKH. Informasi yang ditampilkan 

adalah status tempat tinggal, luas tanah, luas bangunan, jenis lantai terluas, 

kualitas lantai, jenis atap terluas, kualitas atap, sumber air minum, cara 

memperoleh air, penerangan utama, bahan bakar masak, jamban, dan photo. 

Pendamping / Tim Survey dapat mengupdate informasi data rumah peserta PKH. 
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Gambar 3.7 Activity Diagram Data Rumah PKH 

3.7.2.1.3 Activity Diagram Data Kompelementaritas PKH 

Pendamping masuk ke menu data kompelementaritas PKH, kemudian 

aplikasi akan menampilkan informasi data Kompelementaritas peserta PKH. 

Informasi yang ditampilkan adalah No KKS, KUBE, UEP, RASTRA, 

RATILAHU,ASKESOS, KB, dan LAIN. Pendamping / Tim Survey dapat 

mengupdate informasi data kompelementaritas peserta PKH. 
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Gambar 3.8 Activity Diagram Data Kompelementaritas PKH 

 

3.7.2.1.4 Activity Diagram Data KSM PKH 

Pendamping masuk ke menu Data KSM PKH, kemudian aplikasi akan 

menampilkan informasi data KSM peserta PKH. Informasi yang ditampilkan 

adalah No KK, Nama Peserta, NIK, Kategori, Hubungan Keluarga, Jenis 

Kelamin, Nama Ibu Kandung. Pendamping / Tim Survey dapat mengupdate 

informasi data KSM peserta PKH. 
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Gambar 3.9 Activity Diagram Data KSM PKH 

3.7.2.1.5 Activity Diagram Data Anggota Rumah Tangga PKH 

Pendamping masuk ke menu Data Anggota Rumah Tangga PKH, 

kemudian aplikasi akan menampilkan informasi data Anggota Rumah Tangga 

peserta PKH. Informasi yang ditampilkan adalah No, NIK/KTP, nama, jenis 

kelamin, hubungan keluarga, umur, kategori, dan aksi. Pendamping / Tim Survey 

dapat menambah dan mengupdate informasi data anggota rumah tangga peserta 

PKH. 

1. Add Data 

Pendamping / Tim Survey masuk ke menu tambah Anggota Rumah 

Tangga PKH. Aplikasi menampilkan form untuk menambahkan informasi data 

Anggota Rumah Tangga PKH. Pendamping / Tim Survey mengisi dan 

manambahkan data anggota rumah tangga peserta PKH. Gambar dari proses 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Activity Diagram Insert Anggota Rumah Tangga PKH 

2. Delete Data 

Pendamping / Tim Survey masuk ke menu delete Anggota Rumah Tangga 

PKH. Aplikasi menampilkan seluruh data Anggota Rumah Tangga PKH. 

Pendamping / Tim Survey memilih data yang akan dihapus. Aplikasi memberikan 

konfirmasi penghapusan data. Pendamping / Tim Survey mengkonfirmasi 

penghapusan data. Selanjutnya data Anggota Rumah Tangga PKH dihapus oleh 

aplikasi. Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 Activity Diagram Delete Anggota Rumah Tangga PKH 

3.7.2.1.6 Activity Diagram Kelola Aset dan Kepemilikan Peserta PKH 

Pendamping masuk ke menu Kelola Aset dan Kepemilikan peserta 

PKH, kemudian aplikasi akan menampilkan informasi data Kelola Aset dan 

Kepemilikan peserta PKH. Informasi yang ditampilkan adalah jenis asset, nama, 

jumlah, dan luas. Pendamping / Tim Survey dapat menambah dan mengupdate 

informasi kelolah Aset dan Kepemilikan peserta PKH. 

1. Add Data 

 Pendamping / Tim Survey masuk ke menu tambah Kelola Aset dan 

Kepemilikan peserta PKH. Aplikasi menampilkan form untuk menambahkan 

informasi data Kelola Aset dan Kepemilikan peserta PKH. Pendamping / Tim 

Survey mengisi dan manambahkan data Kelola Aset dan Kepemilikan peserta 

PKH. Gambar dari proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Activity Diagram Insert Aset dan Kepemilikan Peserta PKH 

2. Delete Data 

Pendamping / Tim Survey masuk ke menu delete Kelola Aset dan 

Kepemilikan peserta PKH. Aplikasi menampilkan seluruh data Kelola Aset dan 

Kepemilikan peserta PKH. Pendamping / Tim Survey memilih data yang akan 

dihapus. Aplikasi memberikan konfirmasi penghapusan data. Pendamping / Tim 

Survey mengkonfirmasi penghapusan data. Selanjutnya data Kelola Aset dan 

Kepemilikan peserta PKH dihapus oleh aplikasi. Gambaran dari proses tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 Activity Diagram Delete Aset dan Kepemilikan Peserta PKH 

3.7.2.1.7 Activity Diagram Laporan Kegiatan PKH 

Pendamping / Tim Survey masuk ke menu laporan kegiatan PKH. 

Aplikasi menampilkan seluruh data laporan kegiatan PKH. Laporan berisi laporan 

kegiatan peserta PKH yang telah di survey. 

 

Gambar 3.14 Activity Diagram Laporan Kegiatan Peserta PKH 
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3.7.2.2   Activity Diagram Admin 

3.7.2.2.1 Activity Diagram Informasi PKH 

Admin masuk ke menu PKH, kemudian aplikasi akan menampilkan 

Data Peserta PKH dan Export Excel. Aplikasi akan menampilkan seluruh 

informasi data peserta PKH meliputi data rumah PKH, data komplementaritas 

PKH, data komponen PKH, data anggota rumah tangga PKH, kelola asset dan 

kepemilikan Rtsm. Dan dari semua data tersebut admin bisa mencetak  semua data 

pada menu PKH dalam format excel, admin juga dapat menambah data, dan 

mengedit informasi PKH. 

3.7.2.2.2 Export Excel Laporan  

Admin masuk ke menu PKH. Aplikasi menampilkan form PKH yang 

terdapat menu Export Excel untuk mencetak semua laporan peserta PKH. Jika 

sudah disetujui oleh admin data PKH dapat dicetak untuk menjadi laporan 

bulanan. Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.15. 

 

Gambar 3.15 Activity Diagram Cetak Laporan PKH 

 



44 
 

1. Add Data PKH 

Admin masuk ke menu tambah PKH. Aplikasi menampilkan form untuk 

menambahkan data peserta PKH. Admin mengisi dan menambahkan data 

informasi semua data peserta PKH. Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 3.16. 

 

Gambar 3.16 Activity Diagram Add Data PKH 

2. Update Data PKH 

Admin masuk ke menu update data PKH. Aplikasi menampilkan data 

yang akan diedit ke form edit data PKH. Admin mengubah data peserta PKH. 

Gambaran dari proses tersebuat dapat dilihat pada Gambar 3.17. 
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Gambar 3.17 Activity Diagram Update Data PKH 

3.7.2.2.3 Activity Diagram Kelola Data Pendamping PKH 

Admin masuk ke menu kelola data pendamping PKH. Aplikasi 

menampilkan menu untuk memilih pendamping untuk para peserta PKH. Admin 

akan menambah, mengedit, dan menghapus data kelola data pendamping PKH. 

1. Add Data 

Admin masuk ke menu tambah kelola data pendamping peserta PKH. 

Aplikasi menampilkan form untuk menambah data Pendamping untuk peserta 

PKH. Admin mengisi dan menambah data Pendamping PKH. Gambaran dari 

proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.18. 
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Gambar 3.18 Activity Diagram Add Data Kelola Pendamping PKH 

2. Update Data 

Admin masuk ke menu Edit kelola data pendamping peserta PKH. 

Aplikasi menampilkan data yang akan diedit ke form kelola data pendamping 

untuk peserta PKH. Admin mengubah data pendamping PKH. Gambaran dari 

proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.19. 
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Gambar 3.19 Activity Diagram Update Data Kelola Pendamping PKH 

1. Delete Data 

Admin masuk ke menu Delete kelola data pendamping peserta PKH. 

Aplikasi menampilkan seluruh data kelola data pendamping untuk peserta PKH. 

Admin memilih data yang akan dihapis. Aplikasi memberikan konfirmasi 

penghapusan data. Admin mengkonfirmasi penghapusan data. Selanjutnya 

kelola data pendamping PKH dihapus oleh aplikasi dengan izin admin 

Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.20. 
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Gambar 3.20 Activity Diagram Delete Data Kelola Pendamping PKH 

3.7.2.2.4 Activity Diagram Laporan Kegiatan 

Admin masuk ke menu laporan kegiatan peserta PKH. Aplikasi 

menampilkan seluruh data laporan kegiatan peserta PKH. Laporan berisi laporan 

kegiatan PKH yang telah di survey oleh tiap pendamping. 
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Gambar 3.21 Activity Diagram Laporan Kegiatan 

3.7.3 Sequence Diagram 

3.7.3.1 Sequence Diagram Pendamping/Tim Survey PKH 

3.7.3.1.1 Sequence Diagram Daftar PKH 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan 

pendamping memilih menu Daftar PKH. Sistem akan mengambil data peserta 

PKH yang sudah disimpan dalam database. Kemudian pendamping dapat mengisi 

form daftar PKH dan menekan simpan. Data peserta PKH yang sudah di daftarkan 

akan disimpan dalam database. 

 

Gambar 3.22 Sequence Diagram Daftar PKH 
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Pada gambar diatas adalah gambaran pendamping PKH sedang 

menambahkan data peserta PKH, dimana proses tersebut terdiri dari: 

a. Pendamping memilih menu daftar PKH. 

b. Pendamping menginputkan data peserta PKH. 

c. Data yang ditambahkan dikirim ke database PKH. 

d. Setelah data yang dikirim benar, maka sistem akan memberikan informasi 

bahwa data berhasil ditambah. 

3.7.3.1.2 Sequence Diagram Data Rumah PKH 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan 

pendamping memilih menu data rumah PKH. Sistem akan mengambil data rumah 

PKH yang sudah disimpan dalam database. Kemudian pendamping dapat 

mengupdate data rumah PKH dan menekan tombol simpan. Data Rumah PKH 

yang sudah di daftarkan akan disimpan dalam database. 

 

Gambar 3.23 Sequence Diagram Data Rumah 

Pada gambar diatas adalah gambaran pendamping sedang melakukan 

update data rumah, dimana proses tersebut terdiri dari: 

a. Pendamping memilih menu Data Rumah. 

b. Pendamping memilih data yang akan di update dan memproses update Data 

Rumah. 
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c. Setelah proses update selesai, data akan dikirim ke database rumah dan akan 

melakukan perubahan data terhadap data sebelumnya. 

d. Setelah proses penyimpanan selesai, maka database akan mengirimkan hasil 

update data tersebut ke sistem. 

3.7.3.1.3 Sequence Diagram Data Kompelementaritas PKH 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan 

pendamping memilih menu Data Kompelementaritas PKH. Sistem akan 

mengambil Data Kompelementaritas PKH yang sudah disimpan dalam database. 

Kemudian pendamping dapat mengupdate Data Kompelementaritas PKH dan 

menekan tombol simpan. Data Kompelementaritas PKH yang sudah di daftarkan 

akan disimpan dalam database. 

 

Gambar 3.24 Sequence Diagram Data Kompelementaritas 

Pada gambar diatas adalah gambaran pendamping sedang melakukan 

update data kompelementaritas, dimana proses tersebut terdiri dari: 

a. Pendamping memilih menu data kompelementaritas. 

b. Pendamping memilih data yang akan di update dan memproses update Data 

Kompelementaritas. 

c. Setelah proses update selesai, data akan dikirim ke database 

kompelementaritas dan akan melakukan perubahan data terhadap data 

sebelumnya. 
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d. Setelah proses penyimpanan selesai, maka database akan mengirimkan hasil 

update data tersebut ke sistem. 

3.7.3.1.4 Sequence Diagram Data KSM PKH 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan 

pendamping memilih menu Data KSM PKH. Sistem akan mengambil Data KSM 

PKH yang sudah disimpan dalam database. Kemudian pendamping dapat 

mengupdate Data KSM PKH dan menekan tombol simpan. Data KSM PKH yang 

sudah di daftarkan akan disimpan dalam database. 

 

Gambar 3.25 Sequence Diagram Data KSM 

Pada gambar diatas adalah gambaran pendamping sedang melakukan 

update data KSM, dimana proses tersebut terdiri dari: 

a. Pendamping memilih menu data KSM. 

b. Pendamping memilih data yang akan di update dan memproses update data 

KSM. 

c. Setelah proses update selesai, data akan dikirim ke database peserta_PKH 

dan akan melakukan perubahan data terhadap data sebelumnya. 

d. Setelah proses penyimpanan selesai, maka database akan mengirimkan hasil 

update data tersebut ke sistem. 
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3.7.3.1.5 Sequence Diagram Data Anggota Rumah Tangga PKH 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan 

pendamping memilih menu Data Anggota Rumah Tangga PKH. Sistem akan 

mengambil Data Anggota Rumah Tangga PKH yang sudah disimpan dalam 

database. Kemudian pendamping dapat menambah dan mengupdate Data Anggota 

Rumah Tangga PKH setelah itu menekan tombol simpan. Data Anggota Rumah 

Tangga PKH yang sudah di inputkan dan diupdate akan disimpan dalam database. 

1. Create Data Anggota Rumah Tangga PKH oleh pendamping 

 

Gambar 3.26 Sequence Diagram Create Data Anggota Rumah Tangga PKH 

Pada gambar diatas adalah gambaran pendamping PKH sedang 

menambahkan Data Anggota Rumah Tangga PKH, dimana proses tersebut terdiri 

dari: 

a. Pendamping memilih menu Data Anggota Rumah Tangga PKH. 

b. Pendamping menginputkan Data Anggota Rumah Tangga PKH. 

c. Data yang ditambahkan dikirim ke database anggota_rumah_tangga. 

d. Setelah data yang dikirim benar, maka sistem akan memberikan informasi 

bahwa data berhasil ditambah. 
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2. Update Data Anggota Rumah Tangga PKH oleh pendamping 

 

Gambar 3.27 Sequence Diagram Update Data Anggota Rumah Tangga PKH 

Pada gambar diatas adalah gambaran pendamping sedang melakukan 

update Data Anggota Rumah Tangga, dimana proses tersebut terdiri dari: 

a. Pendamping memilih menu Data Anggota Rumah Tangga. 

b. Pendamping memilih data yang akan di update dan memproses update Data 

Anggota Rumah Tangga. 

c. Setelah proses update selesai, data akan dikirim ke database 

anggota_rumah_tangga dan akan melakukan perubahan data terhadap data 

sebelumnya. 

d. Setelah proses penyimpanan selesai, maka database akan mengirimkan hasil 

update data tersebut ke sistem. 

3.7.3.1.6 Sequence Diagram Kelola Aset dan Kepemilikan Peserta PKH 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan 

pendamping memilih menu Kelola Aset dan Kepemilikan Peserta PKH. Sistem 

akan mengambil Kelola Aset dan Kepemilikan Peserta PKH yang sudah disimpan 

dalam database. Kemudian pendamping dapat menambah dan menghapus Data 

Kelola Aset dan Kepemilikan Peserta PKH, setelah itu menekan tombol simpan. 

Kelola Aset dan Kepemilikan Peserta PKH yang sudah di inputkan dan yang 

didelete akan disimpan dan juga diperbarui dalam database. 

 



55 
 

1. Create Data Kelola Aset dan Kepemilikan Peserta PKH oleh pendamping 

 

Gambar 3.28 Sequence Diagram Create Data Kelola Aset dan Kepemilikan 

Peserta PKH 

Pada gambar diatas adalah gambaran pendamping PKH sedang 

menambahkan Data Kelola Aset dan Kepemilikan, dimana proses tersebut terdiri 

dari: 

a. Pendamping memilih menu Data Kelola Aset dan Kepemilikan. 

b. Pendamping menginputkan Data Kelola Aset dan Kepemilikan. 

c. Data yang ditambahkan dikirim ke database asset_kepemilikan. 

d. Setelah data yang dikirim benar, maka sistem akan memberikan informasi 

bahwa data berhasil ditambah. 

 

 

 

 

 



56 
 

2. Delete Data Kelola Aset dan Kepemilikan Peserta PKH oleh pendamping 

 

Gambar 3.29 Sequence Diagram Delete Data Kelola Aset dan Kepemilikan 

Peserta PKH 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin sedang melakukan delete 

Data Kelola Aset dan Kepemilikan, dimana proses tersebut terdiri dari: 

a. Pendamping memilih menu Kelola Aset dan Kepemilikan. 

b. Pendamping memilih Data Kelola Aset dan Kepemilikan yang akan dihapus. 

c. Sistem melakukan penghapusan data terhadap Data Kelola Aset dan 

Kepemilikan. 

d. Setelah penghapusan data selesai, maka database akan mengirimkan data 

tersebut ke sistem. 

3.7.3.1.7 Sequence Diagram Laporan Kegiatan PKH 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan 

Pendamping memilih menu laporan Kegiatan. Sistem akan mengambil data 

laporan yang sudah disimpan dalam database. Untuk laporan kegiatan PKH yang 

akan di tambahkan menampilkan nama kegiatan dan photo kegiatan.  
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Gambar 3.30 Sequence Diagram Create Laporan Kegiatan PKH 

Pada gambar diatas adalah gambaran pendamping PKH sedang 

menambahkan Data Laporan Kegiatan PKH, dimana proses tersebut terdiri dari: 

a. Pendamping memilih menu Laporan Kegiatan PKH. 

b. Pendamping menginputkan Data Kegiatan PKH. 

c. Data yang ditambahkan dikirim ke database laporan_kegiatan. 

d. Setelah data yang dikirim benar, maka sistem akan memberikan informasi 

bahwa data berhasil ditambah. 

3.7.3.2 Sequence Diagram Admin 

3.7.3.2.1 Sequence Manajemen PKH 

1. Export Excel Laporan 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu PKH. Sistem akan menampilkan form PKH yang terdapat menu 

Export Excel untuk mencetak semua laporan PKH. Jika sudah disetujui oleh 

admin data PKH dapat dicetak untuk menjadi laporan bulanan. 
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Gambar 3.31 Sequence Diagram Export Excel Laporan PKH 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin PKH sedang mencetak 

Laporan PKH ke format excel, dimana proses tersebut terdiri dari: 

a. Admin memilih menu PKH Export Excel. 

b. Admin mengexport laporan ke dalam bentuk format excel. 

c. Laporan yang cetak di export dari semua database sistem PKH ke bentuk 

format excel. 

2. Read Data PKH 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu PKH. Sistem akan mengambil data peserta PKH yang sudah 

disimpan dalam database. Kemudian sistem akan menampilkan data tersebut pada 

form PKH. 
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Gambar 3.32 Sequence Diagram Read Form Data PKH 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin PKH sedang menampilkan 

Form Data PKH, dimana proses tersebut terdiri dari: 

a. Admin memilih menu PKH. 

b. Admin menampilkan Form Data PKH. 

c. Data yang ditampilkan dikirim dari database PKM. 

d. Setelah data yang dikirim benar, maka sistem akan menampilkan Data PKH 

ke Form yang tersedia. 

3. Add Data PKH 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu PKH. Sistem akan mengambil data peserta PKH yang sudah 

disimpan dalam database. Kemudian admin dapat mengisi form PKH dan 

menekan simpan. Data peserta PKH yang sudah di daftarkan akan disimpan dalam 

database. 
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Gambar 3.33 Sequence Diagram Add Data PKH 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin PKH sedang menambahkan 

data PKH, dimana proses tersebut terdiri dari: 

a. Admin memilih menu PKH. 

b. Admin menginputkan Data PKH. 

c. Data yang ditambahkan dikirim ke database PKH. 

d. Setelah data yang dikirim benar, maka sistem akan memberikan informasi 

bahwa data berhasil ditambah. 

4. Update Data PKH 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu PKH. Sistem akan mengambil data peserta PKH yang sudah 

disimpan dalam database. Kemudian admin dapat mengupdate form PKH dan 

menekan tombol simpan. Data peserta PKH yang sudah di diperbarui akan 

disimpan dalam database. 
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Gambar 3.34 Sequence Diagram Update Data PKH 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin sedang melakukan update 

Data PKH, dimana proses tersebut terdiri dari: 

a. Admin memilih menu Data PKH. 

b. Admin memilih data yang akan di update dan memproses update Data PKH. 

c. Setelah proses update selesai, data akan dikirim ke database PKH dan akan 

melakukan perubahan data terhadap data sebelumnya. 

d. Setelah proses penyimpanan selesai, maka database akan mengirimkan hasil 

update data tersebut ke sistem. 

5. Non-Aktif Data PKH 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu PKH. Sistem akan mengambil data peserta PKH yang sudah 

disimpan dalam database. Kemudian sistem akan menampilkan data tersebut pada 

form PKH. Pada form data peserta PKH terdapat aksi non dan aktif yang 

berfungsi mempermudah admin memanajemen status pada data peserta PKH. 
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Gambar 3.35 Sequence Diagram Non-Aktif Data PKH 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin sedang melakukan aksi 

untuk non dan aktif status pada data peserta PKH, dimana proses tersebut terdiri 

dari: 

a. Admin memilih menu Data PKH. 

b. Admin memilih aksi non dan aktif untuk status pada data peserta PKH. 

c. Setelah proses pemilihan aksi selesai, data akan dikirim ke database PKH 

dan akan melakukan perubahan data terhadap data sebelumnya. 

d. Setelah proses penyimpanan selesai, maka database akan mengirimkan hasil 

perbaruan data tersebut ke sistem. 

3.7.3.2.2 Sequence Diagram Kelola Data Pendamping PKH 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu Kelola Data Pendamping PKH. Sistem akan mengambil Data 

Pendamping PKH yang sudah disimpan dalam database. Kemudian admin dapat 

menambah, mengupdate, dan menghapus Data Kelola Pendamping PKH, setelah 

itu menekan tombol simpan. Kelola Data Pendamping PKH yang sudah di 

inputkan, update, dan yang didelete akan disimpan dan juga diperbarui dalam 

database. 
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1. Read Kelola Data Pendamping PKH 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu Kelola Data Pendamping PKH. Sistem akan mengambil data 

pendamping PKH yang sudah disimpan dalam database. Kemudian sistem akan 

menampilkan data tersebut pada form Kelola Data Pendamping PKH. 

 

Gambar 3.36 Sequence Diagram Read Kelola Data Pendamping PKH 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin PKH sedang menampilkan 

Form Kelola Data Pendamping PKH, dimana proses tersebut terdiri dari: 

a. Admin memilih menu Kelola Data Pendamping PKH. 

b. Admin menampilkan Form Kelola Data Pendamping PKH. 

c. Data yang ditampilkan dikirim dari database Kelola Data Pendamping PKH. 

d. Setelah data yang dikirim benar, maka sistem akan menampilkan Kelola 

Data Pendamping PKH ke Form yang tersedia. 
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2. Add Kelola Data Pendamping PKH 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu Kelola Data Pendamping PKH. Sistem akan mengambil data 

pendamping PKH yang sudah disimpan dalam database. Kemudian admin dapat 

mengisi form Kelola Data Pendamping PKH dan menekan tombol simpan. Data 

kelola pendamping PKH yang sudah di daftarkan akan disimpan dalam database. 

 

Gambar 3.37 Sequence Diagram Add Kelola Data Pendamping PKH 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin PKH sedang menambahkan 

Kelola Data Pendamping PKH, dimana proses tersebut terdiri dari: 

a. Admin memilih menu Kelola Data Pendamping PKH. 

b. Admin menginputkan Data Kelola Pendamping PKH. 

c. Data yang ditambahkan dikirim ke database Data Pendamping PKH. 

d. Setelah data yang dikirim benar, maka sistem akan memberikan informasi 

bahwa data berhasil ditambah. 
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3. Update Kelola Data Pendamping PKH 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu Kelola Data Pendamping PKH. Sistem akan mengambil data 

pendamping PKH yang sudah disimpan dalam database. Kemudian admin dapat 

mengupdate form Kelola Data Pendamping PKH dan menekan tombol simpan. 

Data kelola pendampinga PKH yang sudah di diperbarui akan disimpan dalam 

database. 

 

Gambar 3.38 Sequence Diagram Update Kelola Data Pendamping PKH 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin sedang melakukan update 

Kelola Data Pendamping PKH, dimana proses tersebut terdiri dari: 

a. Admin memilih menu Kelola Data Pendamping PKH. 

b. Admin memilih data yang akan di update dan memproses update Kelola 

Data Pendamping PKH. 

c. Setelah proses update selesai, data akan dikirim ke database Pendamping 

PKH dan akan melakukan perubahan data terhadap data sebelumnya. 

d. Setelah proses penyimpanan selesai, maka database akan mengirimkan hasil 

update data tersebut ke sistem. 
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4. Delete Kelola Data Pendamping PKH 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu Kelola Data Pendamping PKH. Sistem akan mengambil data 

pendamping PKH yang sudah disimpan dalam database. Kemudian admin dapat 

menghapus data pada form Kelola Data Pendamping PKH dan menekan tombol 

simpan. Data kelola pendampinga PKH yang sudah di dihapus akan diperbaharui 

dalam database. 

 

Gambar 3.39 Sequence Diagram Delete Kelola Data Pendamping PKH 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin sedang melakukan update 

Kelola Data Pendamping PKH, dimana proses tersebut terdiri dari: 

a. Admin memilih menu Kelola Data Pendamping PKH. 

b. Admin memilih data yang akan di delete dan memproses delete Data Kelola 

Pendamping PKH. 

c. Setelah proses delete selesai, data akan dikirim ke database Pendamping 

PKH dan akan melakukan perubahan data terhadap data sebelumnya. 

d. Setelah proses penyimpanan selesai, maka database akan mengirimkan hasil 

pembaharuan data tersebut ke sistem. 
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3.7.3.2.3 Sequence Diagram Laporan Kegiatan 

Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 

memilih menu laporan Kegiatan. Sistem akan mengambil data laporan yang sudah 

disimpan dalam database. Untuk laporan kegiatan PKH yang akan di tambahkan 

menampilkan nama kegiatan dan photo kegiatan.  

 

Gambar 3.40 Sequence Diagram Read Kelola Data Pendamping PKH 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin PKH sedang menampilkan 

Form Laporan Kegiatan PKH, dimana proses tersebut terdiri dari: 

a. Admin memilih menu Laporan Kegiatan PKH. 

b. Admin menampilkan Form Laporan Kegiatan PKH. 

c. Data yang ditampilkan dikirim dari database laporan_kegiatan. 

d. Setelah data yang dikirim benar, maka sistem akan menampilkan Laporan 

Kegiatan ke Form yang tersedia. 
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3.8 Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class beserta 

hubungan satu sama lain seperti Asosiasi, Generalisasi dan lain sebagainya. 

Dalam Gambar 3.41  di bawah ini di gambarkan hubungan antar class yang 

terjadi pada sistem yang akan dibangun.  

 

Gambar 3.41 Class Diagram Aplikasi Mobile Survey PKH 

Aplikasi Mobile Survey PKH dirancang dalam sebelas buah kelas analisis 

yang terbagi dalam dua buah kelompok. Kelompok pertama merupakan kelas 

yang terdapat di mobile device yang terdiri dari sebelas buah kelas yaitu kelas 

main, login, menu, daftar PKH, data rumah, data KSM, data anggota, insert 

kegiatan, profil, komplementaritas, aset dan kepemilikan.  

Sedangkan kelompok kedua merupakan kelas yang terdapat di website 

admin yang terdiri dari kelas login, main, menu, super admin, PKH, peserta PKH, 

Pendamping PKH, Faskes Fasdik, Laporan Kegiatan. Tiap - tiap kelas tersebut 

dijelaskan pada  Gambar 3.42 sebagai berikut: 
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Gambar 3.42 Class Diagram Admin Website PKH 

3.9 Database Sistem Mobile Survey Pendamping Program Keluarga 

Harapan (PKH) 

3.9.1 PDM Mobile Survey Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 

Detail basis data Aplikasi Mobile Survey Pendamping Program Keluarga 

Harapan (PKH) dalam bentuk fisik digambarkan dalam bentuk PDM (Physical 

Data Model). PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada 

basis data yang digunakan pada aplikasi. Gambaran dari PDM tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 3.43 

: 
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Gambar 3.43 PDM Database Aplikasi Mobile Survey Pendamping PKH 
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3.9.2 Struktur Tabel 

Tabel-tabel yang digunakan dalam aplikasi mobile survey pendamping 

PKH adalah sebagai berikut: 

1. Tabel PKH 

Fungsi untuk menyimpan data PKH yang digunakan untuk data peserta 

PKH. Struktur table PKH bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.4 Struktur Tabel PKH 

Column Type Null Keyname 

ID_PKH INT No Primary Key 

ID_Penduduk INT Yes Foreign Key 

ID_Pendamping INT Yes Foreign Key 

No_PKH VARCHAR(45) Yes  

No_Rekening VARCHAR(45) Yes  

Tahun Kepesertaan YEAR Yes  

 

2. Tabel Pendamping 

Fungsi untuk menyimpan data pendamping yang digunakan untuk data 

pendamping. Struktur table pendamping bisa dilihat pada table berikut: 

Tabel 3.5 Struktur Tabel Pendamping 

Column Type Null Keyname 

ID_Pendamping INT No Primary Key 

ID_Kelurahan INT No Foreign Key 

nama VARCHAR(45) Yes  

gender VARCHAR(20) Yes  

No_Hp VARCHAR(45) Yes  

Alamat VARCHAR(45) Yes  

Foto TEXT(100) Yes  

Foto_Thumbnail TEXT(100) Yes  
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3. Tabel Jenis Asset 

Fungsi untuk menyimpan data jenis asset yang digunakan untuk data asset 

dan kepemilikan. Struktur table jenis asset bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.6 Struktur Tabel Jenis Asset 

Column Type Null Keyname 

ID_Jenis_Asset INT No Primary Key 

Jenis_Asset VARCHAR(45) Yes  

 

4. Tabel Asset Kepemilikan 

Fungsi untuk menyimpan data asset kepemilikan yang digunakan untuk data 

asset kepemilikan peserta PKH. Struktur table asset kepemilikan bisa dilihat pada 

table berikut:  

Tabel 3.7 Struktur Tabel Asset Kepemilikan 

Column Type Null Keyname 

ID_Asset_Kepemilikan INT No Primary Key 

ID_Jenis_Asset INT No Foreign Key 

ID_PKH INT Yes Foreign Key 

Nama  VARCHAR(45) Yes  

Jumlah INT Yes  

 

5. Tabel Rekap Komponen 

Fungsi untuk menyimpan data rekap komponen yang digunakan untuk data 

peserta PKH. Struktur table rekap komponen bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.8 Struktur Tabel Rekap Komponen 

Column Type Null Keyname 

ID_Rekap_Komponen INT No Primary Key 

ID_PKH INT Yes Foreign Key 

Bumil INT Yes  
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Balita INT Yes  

Apras INT Yes  

SD INT Yes  

SMP INT Yes  

SMA INT Yes  

 

6. Tabel Jenis FK FD 

Fungsi untuk menyimpan data jenis fk fd yang digunakan untuk data faskes 

dan fasdik. Struktur table jenis fk fd bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.9 Struktur Tabel Jenis FK FD 

Column Type Null Keyname 

ID_Jenis_FKFD INT No Primary Key 

JENIS VARCHAR(45) Yes  

 

7. Tabel Fasdik Faskes 

Fungsi untuk menyimpan data fasdik dan faskes yang digunakan untuk data 

faskes dan fasdik. Struktur table fasdik faskes bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.10 Struktur Tabel Fasdik Faskes 

Column Type Null Keyname 

ID_Fasdik_Faskes INT No Primary Key 

ID_Penduduk INT Yes Foreign Key 

ID_Jenis_FKFD INT Yes Foreign Key 

Nama  VARCHAR(45) Yes  

 

8. Tabel Laporan Kegiatan 

Fungsi untuk menyimpan data laporan kegiatan yang digunakan untuk data 

laporan kegiatan. Struktur table laporan kegiatan bisa dilihat pada table berikut:  
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Tabel 3.11 Struktur Tabel Laporan Kegiatan 

Column Type Null Keyname 

ID_Laporan_Kegiatan INT No Primary Key 

ID_Pendamping INT Yes Foreign Key 

TGL_Kegiatan DATE Yes  

Jam_Kegiatan TIME(6) Yes  

Nama_Kegiatan VARCHAR(45) Yes  

Foto TEXT(100) Yes  

 

9. Tabel Komplementaritas 

Fungsi untuk menyimpan data komplementaritas yang digunakan untuk data 

komplementaritas. Struktur table komplementaritas bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.12 Struktur Tabel Komplementaritas 

Column Type Null Keyname 

ID_Komplementaritas INT No Primary Key 

ID_PKH INT Yes Foreign Key 

No_KKS VARCHAR(45) Yes  

KUBE VARCHAR(45) Yes  

UEP VARCHAR(45) Yes  

RASTRA VARCHAR(45) Yes  

RATILAHU VARCHAR(45) Yes  

ASKESOS VARCHAR(45) Yes  

KB VARCHAR(45) Yes  

LAIN VARCHAR(45) Yes  

 

10. Tabel Kategori Kondisi 

Fungsi untuk menyimpan data kategori kondisi yang digunakan untuk data 

penduduk PKH. Struktur table kategori kondisi bisa dilihat pada table berikut:  
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Tabel 3.13 Struktur Tabel Kategori Kondisi 

Column Type Null Keyname 

ID_Kategori_Kondisi INT No Primary Key 

ID_Penduduk INT Yes Foreign Key 

Nama_Kategori VARCHAR(45) Yes  

 

11. Tabel Penduduk 

Fungsi untuk menyimpan data penduduk yang digunakan untuk data PKH. 

Struktur table penduduk bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.14 Struktur Tabel Penduduk 

Column Type Null Keyname 

ID_Penduduk INT No Primary Key 

ID_Kelurahan INT No Foreign Key 

ID_Kategori INT Yes  

ID_Hub_Keluarga INT Yes  

ID_Jenjang_Pendidikan INT Yes  

ID_Art INT Yes  

NISN VARCHAR(45) Yes  

NIK VARCHAR(45) Yes  

Nama VARCHAR(45) Yes  

Gender VARCHAR(45) Yes  

Alamat TEXT(200) Yes  

Tempat_Lahir VARCHAR(45) Yes  

Tgl_Lahir DATE Yes  

Pekerjaan VARCHAR(45) Yes  

Ibu Kandung VARCHAR(45) Yes  

Umur INT Yes  

Foto TEXT(100) Yes  

Foto_Thumbnail TEXT(100) Yes  
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12. Tabel Anggota Rumah Tangga 

Fungsi untuk menyimpan data anggota rumah tangga yang digunakan untuk 

data anggota keluarga. Struktur table anggota rumah tangga bisa dilihat pada table 

berikut:  

Tabel 3.15 Struktur Tabel Anggota Rumah Tangga 

Column Type Null Keyname 

ID_Art INT No Primary Key 

No_KK VARCHAR(45) Yes  

Jumlah_Art VARCHAR(45) Yes  

 

13. Tabel Kelurahan 

Fungsi untuk menyimpan data kelurahan yang digunakan untuk data peserta 

PKH. Struktur table kelurahan bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.16 Struktur Tabel Kelurahan 

Column Type Null Keyname 

ID_Kelurahan INT No Primary Key 

Kelurahan VARCHAR(45) Yes  

Kode_Pos CHAR(5) Yes  

ID_Kecamatan INT No  

 

14. Tabel Kecamatan 

Fungsi untuk menyimpan data kecamatan yang digunakan untuk data peserta 

PKH. Struktur table kecamatan bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.17 Struktur Tabel kecamatan 

Column Type Null Keyname 

ID_Kecematan INT No Primary Key 

Kecamatan VARCHAR(45) Yes  

ID_Kabkot INT Yes  

  



77 
 

15. Tabel KabKot 

Fungsi untuk menyimpan data kabupaten dan kota yang digunakan untuk 

data peserta PKH. Struktur table kabkot bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.18 Struktur Tabel KabKot 

Column Type Null Keyname 

ID_Kabkot INT No Primary Key 

Kabkot VARCHAR(45) Yes  

Provensi VARCHAR(45) Yes  

 

16. Tabel Rumah 

Fungsi untuk menyimpan data rumah yang digunakan untuk data rumah. 

Struktur table rumah bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.19 Struktur Tabel Rumah 

Column Type Null Keyname 

ID_Rumah INT No Primary Key 

ID_Peserta_PKH INT No Foreign Key 

Status_Tempat_Tinggal; VARCHAR(45) Yes  

Luas Tanas INT Yes  

Luas Bangunan INT Yes  

Jenis Lantai Terluas VARCHAR(45) Yes  

Kualtas_Lantai VARCHAR(45) Yes  

Jenis Atap_Terluas VARCHAR(45) Yes  

Kwalitas_Atap VARCHAR(45) Yes  

Sumber_Air_Minum VARCHAR(45) Yes  

Cara_Memperole_AIR VARCHAR(45) Yes  

Penerangan_Utama VARCHAR(45) Yes  

Bahan_Bakar_Masak VARCHAR(45) Yes  

Jamban VARCHAR(45 Yes  
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17. Tabel Gambar Rumah 

Fungsi untuk menyimpan data gambar rumah yang digunakan untuk data 

rumah. Struktur table rumah bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.20 Struktur Tabel Gambar Rumah 

Column Type Null Keyname 

ID_Gambar_Rumah INT No Primary Key 

ID_Rumah INT No Foreign Key 

Gambar TEXT TEXT(100) Yes  

Gambar Thumbnail TEXT(100) Yes  

 

18. Tabel Kategori 

Fungsi untuk menyimpan data kategori yang digunakan untuk data PKH. 

Struktur table kategori bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.21 Struktur Tabel Kategori 

Column Type Null Keyname 

ID_Kategori INT No Primary Key 

Nama_Kategori VARCHAR(45) Yes  

 

19. Tabel Hub_Keluarga 

Fungsi untuk menyimpan data hub_keluarga yang digunakan untuk data 

PKH. Struktur table hub_keluarga bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.22 Struktur Tabel Hub Keluarga 

Column Type Null Keyname 

ID_Hub_Keluarga INT No Primary Key 

Hub_Keluarga VARCHAR(45) Yes  
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20. Kategori_Pendidikan 

Fungsi untuk menyimpan data kategori_pendidikan yang digunakan untuk 

data PKH. Struktur table kategori_pendidikan bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.23 Struktur Tabel Kategori Pendidikan 

Column Type Null Keyname 

ID_Kategori_Pendidikan INT No Primary Key 

Kategori_Pendidikan VARCHAR(45) Yes  

21. Jenjang_Pendidikan 

Fungsi untuk menyimpan data jenjang_pendidikan yang digunakan untuk 

data PKH. Struktur table jenjang_pendidikan bisa dilihat pada table berikut:  

Tabel 3.24 Struktur Tabel Jenjang Pendidikan 

Column Type Null Keyname 

ID_Kategori_Pendidikan INT No Primary Key 

Kategori_Pendidikan VARCHAR(45) Yes  

3.10 Desain Interface Antarmuka Aplikasi Mobile Survey PKH 

3.10.1 Desain Interface Antarmuka Aplikasi Android 

Interface atau antarmuka merupakan tampilan dari suau program aplikasi 

yang berperan sebagai media komunikasi yang digunakan sebagai sarana 

berdialog antara program dengan user. Sistem yang akan dibangun diharapkan 

menyediakan interface yang mudah dipahami dan digunakan oleh user. Berikut ini 

adalah perancangan antarmuka pada sistem yang akan dibuat. 

3.10.1.1 Aplikasi Pendamping/Tim Survey PKH 

1. Form Login 

Antarmuka ini digunakan untuk login pendamping PKH. Login 

pendamping menggunakan username dan password. Kemudian setelah klik 

tombol login. Jika pendamping login maka activity berganti ke menu activity 

dashboard, Desain antarmuka menu login dapat dilihat pada Gambar 3.44 

berikut: 
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Gambar 3.44 Antarmuka menu login 

Pada Gambar 3.44 merupakan gambaran halaman dashboard / halaman 

utama pada sistem Pendamping PKH. Dimana pada sistem tersebut 

memperlihatkan menu login. 

2. Dashboard 

Halaman dashboard digunakan oleh pendamping untuk melihat 

dashboard nama warga peserta PKH, dan melihat profil dari peserta yang sudah 

terdaftar di sistem PKH tersebut. Sehingga peneliti merancang 3 halaman untuk 

masing-masing activity tersebut. Activity Dashboard Awal yaitu terdapat menu 

profile peserta PKH yang nantinya bila ada action pada salah satu nama profile 

akan berganti ke menu activity data peserta. Adapun tampilan dari masing masing 

halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.45 dan Gambar 4.46. 
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Gambar 3.45 Antarmuka menu Dashboard Profil Peserta PKH 

Pada Gambar 3.45, merupakan gambaran halaman dashboard / 

halaman utama pada sistem Pendamping PKH. Dimana pada sistem tersebut 

memperlihatkan nama-nama peserta PKH, yang nantinya bila salah satu nama 

ditekan akan menuju ke activity data peserta. 

 

Gambar 3.46 Antarmuka menu Dashboard Data Peserta PKH 
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Pada Gambar 3.46, merupakan gambaran halaman data peserta pada 

sistem Pendamping PKH. Dimana pada sistem tersebut memperlihatkan beberapa 

menu diantaranya adalah Data PKH, Data Rumah, Data Komplementaritas, Asset 

dan Kepemilikan, dan Data Anggota. 

3. Menu Edit Data 

Antarmuka ini digunakan untuk pendamping agar bisa mengupdate data 

peserta PKH untuk diperbaharui. Desain antar muka menu edit data terdapat 5 

activity antaranya adalah edit data KSM, edit data rumah, edit data 

komplementaritas, edit data asset dan kepemilikan, edit data anggota, dan foto 

rumah. Adapun tampilan dari masing masing halaman tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 3.47, Gambar 3.48, Gambar 3.49, Gambar 3.50, dan Gambar 3.51. 

 

Gambar 3.47 Antarmuka Menu Edit Data KSM 

Pada Gambar 3.47, merupakan gambaran halaman Edit Data KSM 

pada sistem Pendamping PKH. Dimana pada sistem tersebut memperlihatkan 

beberapa data KSM peserta dan pada aplikasi ini pendamping juga bisa 

mengupdate bila terjadi perubahan data peserta PKH. 
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Gambar 3.48 Antarmuka Menu Edit Data Rumah 

Pada Gambar 3.48, merupakan gambaran halaman Edit Data Rumah 

pada sistem Pendamping PKH. Dimana pada sistem tersebut memperlihatkan 

beberapa data rumah peserta dan pada aplikasi ini pendamping juga bisa 

mengupdate bila terjadi perubahan data peserta PKH serta dapat menambahkan 

gambar rumah dengan cara memfoto langsung atau mengambil data foto dari 

galery. 

 

Gambar 3.49 Antarmuka Menu Edit Data Komplementaritas 
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Pada Gambar 3.49, merupakan gambaran halaman Edit Data 

Komplementaritas pada sistem Pendamping PKH. Dimana pada sistem tersebut 

memperlihatkan beberapa data komplementaritas peserta dan pada aplikasi ini 

pendamping juga bisa mengupdate bila terjadi perubahan data peserta PKH. 

 

Gambar 3.50 Antarmuka Menu Edit Aset & Kepemilikan 

Pada Gambar 3.50, merupakan gambaran halaman Asset dan 

Kepemilikan pada sistem Pendamping PKH. Dimana pada sistem tersebut 

memperlihatkan beberapa data Asset dan Kepemilikan peserta dan pada aplikasi 

ini pendamping juga bisa mengupdate bila terjadi perubahan data peserta PKH 

serta bisa menambahkan data Asset dan Kepemilikan. 
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Gambar 3.51 Antarmuka Menu Edit Data Anggota 

Pada Gambar 3.51, merupakan gambaran halaman edit data anggota 

pada sistem Pendamping PKH. Dimana pada sistem tersebut memperlihatkan 

beberapa data anggota peserta dan pada aplikasi ini pendamping juga bisa 

mengupdate bila terjadi perubahan data peserta PKH serta bisa menambahkan 

data anggota bila mana ada pembaharuan data anggota PKH. 

4 Profile Pendamping PKH 

Antarmuka ini digunakan untuk pendamping melihat profile datanya 

sendiri dan bisa juga mendaftarkan peserta PKH untuk memperbaharui data. Pada 

activity pendamping PKH juga terdapat insert kegiatan, input foto untuk data 

peserta PKH, dan juga bisa melihat semua menu yang tersedia pada sistem. 

Adapun tampilan dari masing masing halaman tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 3.52, Gambar 3.53, Gambar 3.54, Gambar 3.55, dan Gambar 3.56. 
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Gambar 3.52 Antarmuka Profile Pendamping 

Pada Gambar 3.52, merupakan gambaran halaman utama profile 

pendamping pada sistem Pendamping PKH. Dimana pada sistem tersebut 

memperlihatkan beberapa menu yang dimiliki oleh pendamping seperti Daftar 

PKH, Profile, Insert Kegiatan. 

 

Gambar 3.53 Antarmuka View Profile Pendamping 



87 
 

Pada Gambar 3.53, merupakan gambaran profile pendamping pada 

sistem Pendamping PKH. Dimana pada sistem tersebut hanya bisa 

memperlihatkan profile pendamping saja. 

 

Gambar 3.54 Antarmuka View Kegiatan 

Pada Gambar 3.54, merupakan gambaran halaman insert kegiatan 

peserta pada sistem Pendamping PKH. Dimana pada sistem tersebut 

memperlihatkan beberapa data kegiatan peserta dan pada aplikasi ini pendamping 

bisa menambahkan data kegiatan peserta PKH serta pendaming bisa menghapus 

data yang sudah tidak dipakai. 

 

Gambar 3.55 Antarmuka Menu Tambah Kegiatan 
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Pada Gambar 3.55, merupakan gambaran halaman Insert Kegiatan 

pada sistem Pendamping PKH. Dimana pada sistem tersebut pendamping bisa 

menambakan data kegiatan peserta dengan item nama kegiatan dan juga foto 

kegiatan yang bisa diambil dengan langsung maupun mengambil dari gallery. 

 

Gambar 3.56 Antarmuka Menu Foto Rumah 

Pada Gambar 3.56, merupakan gambaran halaman insert foto rumah 

peserta pada sistem Pendamping PKH. Dimana pada sistem tersebut pendamping 

bisa menambakan data foto rumah dengan langsung memfoto rumah peserta 

maupun mengambil dari gallery yang telah disediakan. 
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3.10.2 Desain Interface Antarmuka Aplikasi Web Base Admin 

1. Dashboard Sistem PKH 

 

Gambar 3.57 Antarmuka Dashboard Admin 

Pada Gambar 3.57, merupakan gambaran halaman dashboard / 

halaman utama pada sistem PKH. Dimana pada sistem tersebut memperlihatkan 

beberapa menu diantaranya adalah PKH, Peserta PKH, Pendamping PKH, Faskes 

Fasdik, Laporan Kegiatan, Admin. 

2. Antarmuka PKH 

 

Gambar 3.58 Antarmuka Menu Data PKH 

Pada Gambar 3.58, merupakan gambaran halaman Menu Data PKH. 

Dimana pada sistem tersebut memperlihatkan Data PKH dan pada halaman 

tersebut terdapat menu Tambah, Detail, Non-Aktif data peserta PKH, dan juga 

export excel laporan. Dimana semua berkas yang terlah diinputkan pendamping 
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maupun admin dicetak lengkap menajdi laporan berformat excel untuk 

memudahkan mendataan pada dinas yang berkait. 

3. Antarmuka Peserta 

 

Gambar 3.59 Antarmuka Menu Peserta PKH 

Pada Gambar 3.59, merupakan gambaran halaman Menu Data Peserta 

PKH. Dimana pada sistem tersebut memperlihatkan Data Peserta PKH dan pada 

halaman tersebut terdapat menu Detail, yang digunakan untuk melihat seluruh 

data laporan tiap peserta secara teliti. 

4. Antarmuka Pendamping PKH 

 

Gambar 3.60 Antarmuka Menu Pendamping PKH 

Pada Gambar 3.60, merupakan gambaran halaman Menu Data 

Pendamping PKH. Dimana pada sistem tersebut memperlihatkan Data 

Pendamping PKH dan pada halaman tersebut terdapat menu tambah, edit, delete 

yang bertujuan untuk memanajemen kebutuhan Data Pendamping PKH agar 
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informasi yang mengenai kebutuhan sistem PKH dapat dengan mudah di tangani 

oleh admin. 

5. Antarmuka Faskes Fasdik 

 

Gambar 3.61 Antarmuka Menu Faskes 

Pada Gambar 3.61, merupakan gambaran halaman Menu Data Faskes. 

Dimana pada sistem tersebut memperlihatkan Data Faskes dan pada halaman 

tersebut terdapat menu tambah, edit, delete yang bertujuan untuk memanajemen 

kebutuhan Data Faskes agar informasi yang mengenai kebutuhan sistem PKH 

dapat dengan mudah di tangani oleh admin. 

 

Gambar 3.62 Antarmuka Menu Fasdik 

Pada Gambar 3.62, merupakan gambaran halaman Menu Data Fasdik. 

Dimana pada sistem tersebut memperlihatkan Data Fasdik dan pada halaman 
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tersebut terdapat menu tambah, edit, delete yang bertujuan untuk memanajemen 

kebutuhan Data Faskes agar informasi yang mengenai kebutuhan sistem PKH 

dapat dengan mudah di tangani oleh admin. 

6. Antarmuka Laporan Kegiatan

Gambar 3.63 Antarmuka Menu Laporan Kegiatan 

Pada Gambar 3.63, merupakan gambaran halaman Menu Laporan 

Kegiatan Peserta PKH. Pada halaman ini admin banyak bisa melihat semua 

laporan kegiatan peserta PKH yang telah di inputkan oleh pendamping PKH. 

7. Antarmuka Super Admin

Gambar 3.64 Antarmuka Menu Super Admin 




