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Abstract - Computer technology represent important
medium which used in various actifity management of
governance. But that way the applications in computer
technology still have common traits, and there is no
application which in making special for the making of
bank statement able to water down service of aid to
society in braiding cooperation between governmental
institution and society. Result of which obtaining from
this research is a System Data of Warehouse able to in
utilizing to assist increase service of aid to society
which in the form of giving certificate.
Keywords – Resident, Analysis Performance service,
Borland Delphi, Data Warehouse, Certificate
Abstrak - Teknologi komputer merupakan sarana
penting yang digunakan di dalam berbagai aktifitas
penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian
aplikasi-aplikasi yang ada pada teknologi komputer
masih bersifat umum, dan belum ada aplikasi yang di
buat khusus untuk pembuatan surat keterangan yang
dapat mempermudah pelayanan bantuan kepada
masyarakat didalam menjalin kerjasama antara
instansi pemerintah dan masyarakat. Hasil yang di
peroleh dari penelitian ini adalah suatu Sistem Data
Warehouse yang dapat di pergunakan untuk
membantu menigkatkan pelayanan bantuan kepada
masyarakat yang berupa pemberian surat keterangan.
Kata kunci – Penduduk, Analisis kinerja pelayanan,
Borland Delphi, Data warehouse, Surat keterangan
I. PENDAHULUAN
Data warehouse berisi data gabungan dari banyak

sumber, ditambah dengan informasi ringkas dan
mencakup periode waktu yang lama, warehouse lebih
besar dari pada database jenis lain (Ramakrishnan &
Gehrke, 2003). Data warehouse menyediakan suatu
wadah untuk menampung data - data yang diperlukan
untuk menganalisis suatu kondisi dalam organisasi
dengan hanya mengambil data yang dibutuhkan untuk
keperluan saja. Data yang digunakan dalam data
warehouse dapat berasal dari data yang sifatnya
operasional yang ada setiap harinya saat proses berjalan.
Berdasarkan penelitian Kantor Lurah Oebobo sudah
menggunakan teknologi komputer tetapi masih terdapat
beberapa kelemahan yaitu petugas harus mendata ulang
surat pengantar yang di bawah oleh penduduk,
kemudian diperiksa yang bersangkutan adalah benar
penduduk Kelurahan Oebobo atau tidak dan bila benar
maka data akan dimasukkan ke dalam jenis buku besar
surat keterangan, kemudian diproses
surat
keterangannya, bila terdapat kesalahan maka penduduk
akan mengurus surat pengantar yang baru, yang akan
memakan waktu yang cukup lama, sehingga membuat
penduduk menjadi malas
untuk mengurus surat
keterangan. Hal ini yang menjadi kendala bagi Kantor
Lurah Oebobo karena tidak adanya sistem aplikasi
pendataan yang lebih terarah yang berhubungan dengan
data-data lain seperti data pegawai, data penduduk, dan
data surat masuk dan surat keluar umum.
Atas latar belakang tersebut maka penulis akan
membuat sistem yang lebih terarah yaitu memasukkan
data-data yang ada ke dalam database yaitu database
pegawai, database penduduk, database surat masuk dan
surat keluar umum dan database surat keterangan, yang
akan digabungkan dalam suatu aplikasi yang lebih besar
dengan mengimplementasikan teknik data warehouse.
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II. METODE PENELITIAN

A. Relasi Antar Tabel

Perancangan sistem adalah suatu fase dimana
diperlukan suatu keahlian perencanaan untuk elemen –
elemen komputer yang akan menggunakan sistem
baru. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam
perancangan sistem yaitu peralatan dan program
komputer untuk sistem.
Ada beberapa alat bantu yang digunakan dalam
perancangan sistem yaitu Flowchart, diagram konteks,
diagram berjenjang, diagram arus data, kamus data
arus data, kamus data tabel, relasi antar tabel,
perancangan input dan output. Berikut merupakan
Flowchart Data Warehouse yang akan dibangun.
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Gambar 2. Flowchart Data Warehouse
Relasi Antar Tabel merupakan model yang berisi
himpunan entitas dan himpunan relasi yang masingmasing dilengkapi dengan atribut-atribut yang
mempresentasikan seluruh fakta.
Keterangan :
Beberapa surat umum diberikan kepada beberapa RT, 1
RT memberikan 1 surat pengantar, 1 surat pengantar
dimiliki oleh 1 jenis surat keterangan, 1 jenis surat
keterangan memiliki 1 surat keterangan, 1 penduduk
masuk kedalam 1 RT dan 1 RW, 1 penduduk memiliki 1
jenis pekerjaan dan 1 jenis pendidikan terakhir, 1
pegawai memiliki 1 jenis golongan, 1 jenis pangkat, dan
1 jenis jabatan, 1 penduduk memiliki 1 surat keterangan,
1 surat keterangan ditandatangani oleh 1 pegawai.
B. Form Menu Utama
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Gambar 3. Perancangan Form Menu Utama Data
Warehouse
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Gambar 1. Flowchart Data Warehouse
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Pada form menu utama ini terdapat baris menu yang
terdiri dari input, proses, output, dan help, dan
didalam input terdapat menu data surat pengantar,
menu data pegawai, menu data penduduk, dan menu
data surat pengantar, pada pada proses terdapat menu
29

data surat keterangan yang akan dip roses, dan pada
output terdapat menu laporan surat pengantar, pada
help terdapat menu password yang terdiri dari 2 sub
menu yaitu tambah pengguna dan ganti password, pada
menu profil yang terdiri dari 3 sub menu yaitu visi misi,
Struktur dan tupoks, dan menu help ini hanya sebagai
pelengkap, dan terdapat tombol close untuk keluar dari
aplikasi.
C. Perancangan Output
Output dari sistem biasanya berupa laporan atau
informasi yang disajikan dalam bentuk surat keterangan,
tabel, grafik dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan.

B. Form Data Surat Pengantar
Form data surat pengantar
berfungsi untuk
keperluan pengolahan data surat pengantar, yang
terdapat 3 jenis inputan yaitu nomor surat, jenis
keterangan, dan Nik, dan pada form ini juga terdapat
tombol tambah, simpan, rubah, batal, hapus dan tutup.
Tombol Tambah untuk menambah data, tombol simpan
untuk menyimpan data yang baru ditambah atau
dirubah, tombol rubah untuk merubah data yang sudah
ada, tombol batal untuk membatalkan aksi tambah dan
rubah yang baru dilakukan, tombol hapus untuk
menghapus data yang sudah ada, dan tombol tutup
untuk menutup form data surat pengantar dan kembali
ke form menu utama.

Gambar 4. Perancangan Form Surat Keterangan
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini penulis akan menjelaskan secara
mendetail tentang cara pengoperasian aplikasi ini.

Gambar 6. Tampilan Form Data Surat Pengantar

A. Form Menu Utama

C. Form Data Pegawai

Pada form menu utama ini terdapat baris menu yang
terdiri dari input, proses, output, dan help, dan
didalam input terdapat menu data surat pengantar,
menu data pegawai, menu data penduduk, dan menu
data surat pengantar, pada pada proses terdapat menu
data surat keterangan yang akan dip roses, dan pada
output terdapat menu laporan surat pengantar, pada
help terdapat menu password yang terdiri dari 2 sub
menu yaitu tambah pengguna dan ganti password, pada
menu profil yang terdiri dari 3 sub menu yaitu visi misi,
Struktur dan tupoks, dan menu help ini hanya sebagai
pelengkap, dan terdapat tombol close untuk keluar dari
aplikasi.

Form data pegawai berfungsi untuk keperluan
pengolahan data pegawai, yang terdapat 2 jenis inputan
yaitu nip dan nama, dan pada form ini juga terdapat
tombol tambah, simpan, rubah, batal, hapus dan tutup.
Tombol Tambah untuk menambah data, tombol simpan
untuk menyimpan data yang baru ditambah atau
dirubah, tombol rubah untuk merubah data yang sudah
ada, tombol batal untuk membatalkan aksi tambah dan
rubah yang baru dilakukan, tombol hapus untuk
menghapus data yang sudah ada, dan tombol tutup
untuk menutup form data pegawai dan kembali ke form
menu utama.

Gambar 5. Tampilan Menu Utama

Gambar 7. Tampilan Form Data Pegawai
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D. Form Data Penduduk
Form data penduduk berfungsi untuk keperluan
pengolahan data penduduk, yang terdapat 2 jenis
inputan yaitu nik dan nama, dan pada form ini juga
terdapat tombol tambah, simpan, rubah, batal, hapus dan
tutup. Tombol Tambah untuk menambah data, tombol
simpan untuk menyimpan data yang baru ditambah atau
dirubah, tombol rubah untuk merubah data yang sudah
ada, tombol batal untuk membatalkan aksi tambah dan
rubah yang baru dilakukan, tombol hapus untuk
menghapus data yang sudah ada, dan tombol tutup
untuk menutup form data penduduk dan kembali ke
form menu utama.

Gambar 10. Tampilan Report Surat Keterangan Usaha

Gambar 11. Tampilan Report Data Pegawai
Gambar 8. Tampilan Form Data Penduduk
D. Form Surat Keterangan
Form data surat keterangan berfungsi untuk
keperluan pengolahan data penduduk, yang terdapat
tombol cetak untuk mencetak surat keterangan dan
tombol tutup untuk menutup form data surat keterangan
dan kembali ke form menu utama.

Gambar 12. Tampilan Report Surat Keterangan
IV. KESIMPULAN

Gambar 9. Tampilan Form Surat Keterangan
E. Output
Output dari sistem biasanya berupa laporan atau
informasi yang disajikan dalam bentuk surat keterangan,
tabel, grafik dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pembuatan suatu aplikasi, sangatlah
dibutuhkan suatu analisis perancangan yang baik dan
terarah karena perancangan sangat besar pengaruhnya
pada proses pembuatan suatu aplikasi. Rancangan dari
sistem data warehouse yang telah dibuat mempermudah
petugas dalam proses pengolahan data surat pengantar
dan mempercepat pelayanan bantuan berupa pemberian
surat keterangan kepada masyarakat dan proses
pelaporannya pun dapat dilakukan secara efektif dan
efisien pada Kantor Lurah Oebobo.
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