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ABSTRAK
Kebutuhan akan informasi semakin dibutuhkan. Salah satu bentuk berkembangnya
teknologi adalah perkembangan android Internet merupakan sarana informasi yang sangat luas
jangkauanya dan juga sangat dibutuhkan di berbagai kalangan, perorangan, organisasi maupun
lembaga pemerintahan. Didorong dengan kebutuhan akan informasi yang akurat dan tepat waktu
dalam penyajian data yang lengkap dan cepat. Pembuatan SKCK sangatlah penting bagi yang
mau mengurus perpindahan, menjadi kader politik dan bagi yang mencari pekerjaan di dalam
maupun luar kota karena syarat penting yang dilihat oleh perusahaan bagi yg melamar pekerjaan
supaya perusahaan bisa melihat daftar riwayat orang tersebut apakah pernah terjerat kriminal
atau tidak dengan melihat catatan kepolisian sebagai bentuk pertimbangan untuk diterima kerja.
Dalam penelitian ini, alat bantu perancangan sistemnya menggunakan Unified Modelling
Language (UML). Adapun aplikasi ini nantinya akan dibuat berbasis android. Hasil akhir dari
penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat umum dengan memberikan informasi
Pendaftaran dan Perpanjangan SKCK Berbasis Andorid di Polisi Resor (Polres)Kota
Tasikmalaya sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat
Kata Kunci : Android SKCK Berbasis Andorid
ABSTRACT
The need for information will increase. One form of technology that is in development
is the Internet which includes information that is very widely available and also needed in
various circles, organizations, organizations as well as government agencies. Supported with
information that will provide accurate and timely information to write complete and fast data.
Making SKCK absolutely vital if you want to make a move, so political politics and to create
employment in the city because of the things that is important to be found by employers in order
to get a list of people who have signed a criminal or can not see the records of the police as a
form of consideration for accepted a job. This research, system design aids using Unified
Modeling Language (UML). This application will be made for Android. The end result of this
research will be useful to the general public by providing information on SKCK Berbasis
Andorid Registration and Extension at the Resorts Police (Police) Tasikmalaya City so that
the public can get information quickly and accurately
Keywords : Android,SKCK,Berbasis Andorid
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1. PENDAHULUAN
Pada saat ini perkembangan teknologi semakin berkembang pesat. Kebutuhan akan informasi
semakin dibutuhkan. Salah satu bentuk berkembangnya teknologi adalah internet. Internet
merupakan sarana informasi yang sangat luas jangkauanya dan juga sangat dibutuhkan di
berbagai kalangan, perorangan, organisasi maupun lembaga pemerintahan. Didorong dengan
kebutuhan akan informasi yang akurat dan tepat waktu dalam penyajian data yang lengkap dan
cepat.
Pembuatan SKCK berbasis andorid di Polres Tasikmalaya ini sudah di wacanakan 4 tahun yang
lalu namun sampai saat ini belum juga terimplementasikan. Pembuatan SKCK sangatlah penting
bagi yang mau mengurus perpindahan,menjadi kader politik dan bagi yangmencari pekerjaan di
dalam maupun luar kota karena syarat penting yang dilihat oleh perusahaan bagi yg melamar
pekerjaan supaya perusahaan bisa melihat daftar riwayat orang tersebut apakah pernah terjerat
kriminal atau tidak dengan melihat catatan kepolisian sebagai bentuk pertimbangan untuk
diterima kerja . Pada umumnya pendaftaran SKCK baru atau perpanjangan (surat keterangan
catatan kepolisian) sama saja di setiap kantor polisi setempat dengan membawa persyaratan
sebagai berikut
1. Foto copy KTP
2. Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar
3. Mengisi Formulir Daftar Riwayat Hidup yang telah disediakan di kantor Polisi dengan
jelas dan benar.
4. Membawa kertas SKCK yang lama untuk di perbaharui tanggal dan masa berlaku SKCK
(bagi yg perpanjangan SKCK)
5. Pengambilan Sidik Jari oleh petugas.kemudian ketahap sidik jari,ketika sudah semua
terpenuhi maka kita membayar biaya admin sebesar Rp.10.000 yang sudah tertera di
Peraturan Pemerintah (PP) RI No.50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan
Bukan Pajak yang berlaku pada instansi Polri,masa berlaku SKCK 6 bulan dihitung dari
tanggal pendaftaran.
Untuk memenuhi segala kebutuhan terhadap informasi pembuatan SKCK,maka diperlukan suatu
aplikasi berbasis android. menggunakan bahasa pemrograman android dan MySQL.

2. METODE PENELITIAN
2.1. Metode yang di gunakan
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, pendekatan deskriptif kualitatif yaitu
pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambargambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi
lainnya.
2.2. Data yang diperlukan
Untuk mendapatkan data yang diperlukan, berdasarkan sumbernya data dibedakan
menjadi dua, yaitu:
1. Data Primer
Prof. Dr. Sugiono mengatakan di dalam bukunya yang berjudul Metode
Penelitian Bisnis mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan data primer adalah
sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun data
primer yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah :
a. Prosedur pembuatan SKCK
b. Syarat-syarat pembuatan SKCK
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2. Data Sekunder
Prof. Dr. Sugiono mengatakan di dalam bukunyayang berjudul Metode Penelitian
Bisnis mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan data sekunder adalah sumberdata
yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,misal lewat orang lain atau
dokumencontohnya :
a. Foto copy KTP 2 lembar
b. 6 lembar foto bewarna berukuran 4x6
c. Kode sidik jari
d. Formulir daftar riwayat hidup
2.3. Tahap Pengumpulan Data
Pada tahap pengumpulan data ini, dilakukan dengan beberapa cara yaitu :
1. Observasi
Menurut Prof. Dr. Sugiono di dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bisnis
mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan observasi adalah teknik pengumpulan
data mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu
wawancara dan kuisioner.
2. Wawancara
Menurut Prof. Dr. Sugiyono di dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualititatif, R&amp;D mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan
dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu.
2.4. Metode Perancangan Software
Metode perancangan system yang digunakan adalah SDLC atau System
Development Life Cycle. SDLC adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu
sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang
digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya
(berdasarkan bestpractice atau cara- cara yang sudah teruji baik). Model SDLC yang
digunakan yaitu model Waterfall (Airterjun).
Menurut Rosa & Shalahudin model waterfall sering juga disebut model sekuensial linear
(sequentiallinear) atau alur hidup klasik(classiclife).Tahapan-tahapan dalam metode
waterfall, terbagi menjadi lima tahapan, yaitu:

Analisis Kebutuhan

Desain
Pengkodean
Pengujian
Pemeliharaa
Gambar 1. Metode Waterfall
Berdasarkan model waterfall pada Gambar 1, maka dapat diuraikan masingmasing tahapan tersebut sebagai berikut :

78
1. Analisis Kebutuhan
Dalam tahap ini dilakukan proses penelitian dengan mengumpulkan dan mendata
suatu permasalahan yang terdapat di proses pengajuan SKCK dengan cara
observasi dan wawancara secara langsung ke polres kota Tasikmalaya, dari hasil
observasi dan wawancara tersebut dapat diketahui permasalahnya untuk
kemudian dianalisis dan dibuatkan suatu sistem baru yang dapat mengatasi
permasalahan.
2. Desain
Pada Tahap ini fokus pada pembuatan desain perangkat lunak, yaitu desain
antarmuka, struktur data, flowmap, data flow diagram, entity relationship
diagram, logical record structure.
3. Pengkodean
Setelah selesai pada tahap desain selanjutnya yaitu tahap pembuatan kode
program, melalui proses coding menggunakan program perangkat lunak untuk
menghasilkan program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada
tahap desain.
4. Pengujian
Pada Tahap ini dilakukan pengujian secara keseluruhan untuk menimimalisir
kesalahan dan memastikan aplikasi SKCK berbasis android sudah sesuai dengan
kebutuhan dan tujuan sebagai aplikasi SKCK berbasis andorid. Pengujian ini
dilakukan dengan menggunakan metode blackbox. Setelah berhasil melewati
tahap pengujian, tahap selanjutnya yaitu Pendukung atauPemeliharaan.
5. Pemeliharaan
Tahap ini merupakan tahap pemeliharaan atau perawatan pada perangkat lunak
yang telah dibuat atau diimplementasikan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisis Prosedur yang Diajukan
3.2. Usecase Diagram

Gambar 2. Use Case Diagram yang diajukan
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1. Default Use Case Admin
Usecase Name :

Tabel 1. Use Case Admin
Admin

Skenario :

Login masuk ke halaman login.php

Brief Deskription :

Admin memasukkan username dan password yang selanjutnya
dicek oleh sistem. Mengelola semua data sistem

Actors :

Admin

Relate use case :

-

Stake holder :

Bagian Data informasi SKCK

Precondition :

Data admin harus sudah terdaftar di dalam database.

Postcondition :

Panel Admin aplikasi SKCK Berbasis Andorid akan terbuka.

Flow of event :

Actor

Sistem

Admin membuka aplikasi

Sistem melakukan pengecekan

SKCK Berbasis Andorid,

username dan password yang

admin memasukkan

dimasukkan, menyimpan hasil

username dan password,

pengupdatean data.

mengelola semua data.
2. Default Use Case Pemohon
Use Case Name :

Tabel 2. Use Case Pemohon
Pemohon

Skenario :

Pemohon membuka halaman SKCK Berbasis Andorid

Brief Deskription

Pemohon memilih tombol Daftar bagi yang baru

:

membuat,sedangkan tombol Login bagi yang sudah mendaftar
kemudian dicek oleh sistem ketersediaanya

Actors :

Pemohon

Relate use case :

Admin

Stake holder :

Masyarakat

Precondition :

Bagi yang sudah pernah daftar data pemohon harus sudah
terdaftar di dalam database.

Postcondition :

Hasil pengisian formulir pendaftaran akan ditampilkan

Flow of event :

Actor

Sistem

Pemohon memasukan

Sistem melakukan pengecekan data

data riwayat dalam

yang sudah dimasukan oleh pemohon

formulir pendafataran

untuk data selanjutnya.
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3.3. Activity Diagram
Di dalam penelitian ini terdapat 2 activity diagram yakni untuk Admin dan
Pemohon.Berikut adalah pembahasannya:
1. Activity Diagram Untuk Admin
Tabel 3. Activity Diagram Untuk Admin

2. Activity Diagram Untuk Pemohon
Tabel 4. Activity Diagram Untuk Pemohon
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3.4. Entity Relationship Diagram
Basis data dalam sistem ini menggunakan model basis data relasional dimanatabel-tabel
dalam basis data tersebut saling berkaitan atau berhubungan. Diagram relasi entitas
menggambarkan hubungan entitas yang terdapat pada salah satu tabel dengan entitas pada
tabel yang lainnya. Hubungan antar entitas pada sistem sebagai berikut:

Gambar 3. Entity Relationship Diagram
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3.4.1. Penjelasan ERD

Gambar 4. Penjelasan ERD
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3.5. Relasi Tabel

Gambar 5. Relasi Tabel
3.6. Implementasi Program
1. Halam Utama (SKCK)

Gambar 6. Halaman Utama SKCK
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2. Halaman Login Pemohon

Gambar 7. Halaman Login pemohon
3. Halama Pendaftaran Pemohon Informasi Pribadi

Gambar 8. Halaman Pendaftaran Pemohon Informasi Pribadi

85

4. Halaman informasi Pribadi Input Data Keluarga

Gambar 9. Halaman Informasi Pribadi input Data Keluarga
5. Halaman Informasi Pribadi Pendidikan

Gambar 10. Halaman biodata
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6. Halaman Pertanyaan

Gambar 11. Halaman Pertanyaan
7. Halaman Ciri Fisik

Gambar 12. Halaman Ciri Fisik
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8. Halaman Print Form 1

.Gambar 13. Halaman Print Form 1
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9. Halaman Print F2

Gambar 13. Halaman Print F2
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10. Halama Print SKCK

Gambar 14.Halaman Print SKCK

4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Sistem Informasi Pendaftaran dan
Perpanjangan SKCK Berbasis Andorid di Polres Kota Tasikmalaya penulis dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Sistem informasi berbasis android yang dibuat oleh penulis adalah salah satu solusi untuk
masyarakat agar bisa mendaftar dan perpanjangan SKCK yang lebih cepat dan efisien.
2. Secara umum masyarakat akan lebih mengerti dengan adanya sistem yang dibuat penulis
tentang prosedur dan syarat-syarat apa saja yang harus di lengkapi dalam pembuatan dan
perpanjanagan SKCK.
3. Polres Kota Tasikmalaya sebagai perangkat daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat
berkontribusi terhadap salah satu usaha mewujudkan Kota Tasikmalaya sebagai Cyber
City.
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4. Dengan adanya aplikasi ini pemohon yang ingin mendaftar tidak perlu datang langsung
atau mengantri di polres karena aplikasi yang dibuat penulis memudahkan mengakses
dimana saja selagi terhubung dengan internet.
5. SARAN
Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki kekurangan tersendiri termasuk penelitian
ini. Maka dari itu penulis menyarankan beberapa hal untuk pengembangan di penelitianpenelitian berikutnya maupun untuk terealisasinya di masyarakat. Adapun saran yang
diberikan penulis adalah sebagai berikut :
1. Polres Kota Tasikmalaya hendaknya berkoordinasi dengan Polisi Sektor (Polsek)
yang ada di wilayah kerjanya untuk merealisasikan sistem informasi ini.
2. Untuk pengembangan selanjutnya akan lebih baik lagi jika dibuatkan versi cloud
computing agar lebih mudah di akses.
3. Dan juga untuk pengembangan selanjutnya dibuatkan pembuatan dan perpanjanagn
SKCK bagi yang melamar Pegawai Negri, TNI, POLISI dan juga Perusahaan BUMN
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