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SINOPSIS 

Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI) merupakan jurnal 

ilmiah nasional yang diterbitkan oleh Program Studi Teknik Informatika 

Universitas Serambi Mekkah yang mempublikasikan artikel-artikel ilmiah dalam 

bidang komputasi dan teknologi informasi.Jurnal ini terbit sebanyak 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun yaitu pada Bulan Maret dan Oktober. Bidang-bidang fokus 

penelitian yang akan dipublikasi dalam jurnal ini antara lain :  

- Bidang Rekayasa Perangkat Lunak 

- Bidang Jaringan Komputer 

- Bidang Multimedia dan Pengolahan Citra Digital 

- Bidang Komputasi  

- Multidisiplin ilmu lainnya yang relevan 
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Abstrak 

 
Berkembangnya teknologi informasi semakin pesat,  maka kebutuhan akan informasi juga 

semakin  dibutuhkan oleh semua orang. Mempertimbangkan perlunya suatu informasi, sudah 

pastinya membuat suatu sistem sebagai penyedia informasi dalam suatu gampong yang disebut 

dengan portal informasi gampong. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merancang dan 

mengimplementasikan portal informasi sebagai media penyedia informasi pada Gampong 

Lambeugak. Dalam portal informasi ini menyajikan profil gampong, susunan organisasi 

gampong, kegiatan gampong dan berita informasi gampong baik itu pengumuman maupun berita 

informasi lainnya. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian yaitu berupa sistem portal sebagai 

media penyedia informasi, maka warga gampong dengan mudahnya mendapatkan informasi 

gampong tersebut, sehingga berita-berita penting bisa diakses oleh setiap orang. 

Kata kunci : Portal, Sistem Informasi, Gampong, Profil. 

  

Abstract 

The development of information technology is increasingly rapid, so the need for information is 

also increasingly needed by everyone. Considering the need for information, it is certain to make 

a system as an information provider in a village called the village information portal. This study 

aims to design and implement an information portal as an information provider media in 

Lambeugak village. In this information portal presents the profile of the village, the composition 

of the village organization, village activities and village information, both announcements and 

other information. It is expected that with the results of the study in the form of a portal system 

as a media provider of information, the villagers easily get information about the village, so that 

important news can be accessed by everyone. 

Keywords: Portal, Information System, village, village profile 
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1. Pendahuluan 
      Seiring berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat, maka muncullah ide-ide baru 

dalam dunia teknologi informasi, misalnya saja dalam informasi penyampaian berita informasi 

dalam suatu gampong adalah suatu pelayanan penting yang diberikan oleh aparatur gampong 

kepada warganya.  

       Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 

landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi 

kepentingan orang lain sesuai dengan haknya [1]. Pelayanan yang diberikan kepada warga gampong 

adalah berupa berita serta pengumuman informasi gampong upaya kelancaran kegiatan gampong 

dan informasi yang didapatkan oleh warga. Setiap gampong selalu memberikan pengumuman 

berupa informasi kepada warga, misalnya pengumuman berita penting untuk posyandu, 

pengumuman orang meninggal, pengumuman gotong royong dan pengumuman-pengumuman 

penting lainnya yang berkaitan dengan gampong khususnya gampong Lambeugak.   

      Lambeugak merupakan salah satu desa yang terletak di pedalaman Kecamatan Kuta Cot Glie 

Aceh Besar dengan koordinat 2.410812 BT / 2.410812 LU. Gampong Lambeugak berbatasan 

dengan Lamcot sebelah utara, Lamleupung sebelah selatan, Lamtui sebelah timur dan Ie Alang 

sebelah barat. Jumlah penduduk warga gampong Lambeugak sebanyak 667 dengan jumlah KK 

sebanyak 175 KK. Untuk kepadatan penduduk bisa dikatakan banyak, dan juga usia penduduk 

gampong Lambeugak rata – rata terbanyak yaitu penduduk yang berusia 13 – 40 tahun [2].  

      Warga gampong sangat membutuhkan akan informasi dalam sebuah gampong tersebut, 

tentunya setiap saat membutuhkan suatu sistem informasi yang bisa diakses kapan saja secara 

mudah dan cepat [3]. Kebutuhan informasi semakin mudah didapatkan dimanapun dan kapanpun. 

Sistem informasi adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran 

tertentu [4]. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti ingin merancang suatu sistem informasi 

yang disebut dengan website portal informasi gampong. Dengan adanya website portal informasi 

maka warga gampong dapat mengakses dengan mudah dan mendapatkan informasi penting secara 

cepat. 

     Pentingnya portal informasi gampong ini adalah sebagai penyedia semua informasi yang terkait 

gampong dan dianggap penting dalam sebuah gampong tersebut, maka dengan sangat mudah 

aparatur gampong menginput informasi kedalam portal dan warga gampong dengan mudah dan 

cepat bisa mengakses berita informasi tersebut. Dikarenakan penduduk  gampong Lambeugak rata – 

rata memiliki usia 13 – 40 tahun, dengan usia tersebut pada zaman sekarang masih sangat senang 

dengan gadget, maka dari itu sangat dibutuhkan suatu portal informasi yang bisa di akses dengan 

gadget tersebut. 

   Penelitian ini bertujuan unutk merancang dan mengimplementasikan portal informasi gampong 

sebagai media penyedia informasi pada  gampong Lambeugak Kabupaten Aceh Besar.  

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1. Perancangan 

Perancangan adalah satu langkah untuk memberikan gambaran secara umum kepada manusia 

atau pengguna tentang sistem yang diusulkan. Perancangan sistem atau desain secara umum 

mendefinisikan komponen-komponen sistem informasi pemetaan yang akan dirancang. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perancangan merupakan suatu proses 

penerjemahan kebutuhan pemakai informasi yang diperlukan oleh sistem yang ada serta untuk 
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menunjang pengembangan sistem yang baru dengan tujuan untuk memecahkan masalah dan 

mengembangkan solusi terbaik bagi perusahaan [4]. 

 

2.2. Sistem 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 

sasaran tertentu. Dari pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu sistem 

merupakan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan 

bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu [5]. 

Dari suatu pendapat yang dikemukakan dalam buku Analisis dan Desain Sistem Informasi, 

bahwa: “Informasi adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk tertentu yang lebih berguna 

dan lebih berarti bagi penerimanya” [7]. 

 

2.3. Portal Informasi 

Portal Informasi adalah sekumpulan aplikasi yang melibatkan data yang telah di proses atau 

diolah, sehingga data-data tersebut dapat saling melengkapi guna dihasilkan bahan informasi 

baru yang bermanfaat. Dengan dikembangkannya sebuah Portal Informasi, diharapkan segala 

bentuk kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, serta penyampaian informasi menjadi 

lebih baik dan efisien. Portal Informasi tidak selalu melibatkan komputer, Portal Informasi 

yang menggunakan komputer biasa disebut Portal Informasi berbasis komputer. Sebuah Portal 

Informasi dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan 

menyampaikan informasi. Adapun elemen-elemen yang dimiliki sebuah Portal Informasi 

berbasis komputer adalah sebagai berikut [8] : 

1. Perangkat keras (hardware) 

2. Perangkat lunak (software) 

3. Prosedur 

4. Manusia (brainware) 

5. Basis data 

6. Jaringan komputer dan komunikasi data. 

 

2.4. Gampong 

Menurut   Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014 Tentang  

Peraturan  Pelaksanaan  UndangUndang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa dijelaskan 

mengenai pengertian dari desa. Desa adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut dengan  

nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  

batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, 

kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  

dan/atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara  

Kesatuan Republik Indonesia.  

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  

Sedangkan  Pemerintah  Desa  adalah kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama lain  

dibantu  perangkat  Desa  sebagai  unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Setiap  individu  

yang  diberi  tugas  atau kepercayaan  untuk  bekerja  pada  suatu organisasi  tertentu  

diharapkan  mampu menunjukkan  kinerja  yang  memuaskan  dan memberikan  konstribusi  

yang  maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut [2]. 
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3. Metodologi  Penelitian 

      Dalam melakukan penelitian terhadap perancangan portal informasi pada Gampong Lambeugak 

Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar. Perancangan adalah satu langkah untuk memberikan 

gambaran secara umum kepada manusia atau pengguna tentang sistem yang diusulkan [5]. 

Perancangan sistem atau desain secara umum mendefinisikan komponen-komponen sistem 

informasi pemetaan yang akan dirancang. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan 

menelaah cara penyampaian informasi pada Gampong Lambeugak yang dilakukan secara manual 

dan dibuat kedalam sistem informasi yang bisa digunakan secara komputerisasi. Tahapan teknik 

dan analisis pengumpulan data menggunakan beberapa metode, diantaranya seperti berikut : 

 

a. Observasi 

    Pada metode ini, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh 

petugas di kantor keuchik Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar yang 

bertugas dalam penyampaian informasi kepada warga. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan 

semua informasi mengenai kebutuhan sistem. 

 

b. Wawancara 

    Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan petugas kantor keuchik atau sekretaris 

desa yang berkaitan dengan cara penyampaian informasi kepada warga yang dilakukan selama ini 

di Gampong Lambeugak. Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan, penulis 

mendapatkan kesimpulan bahwa : 

1. Gampong Lambeugak memiliki satu kantor keuchik dan memiliki beberapa komputer tetapi 

komputer tersebut belum digunakan suatu sistem informasi; 

2. Penduduk Gampong Lambeugak 75% paham akan teknologi informasi, tetapi dalam Gampong 

tersebut belum memanfaatkan teknologi informasi seperti portal informasi sebagai media 

penyedia informasi, sehingga informasi dalam gampong tersebut bisa cepat di akses oleh 

warga dan juga petugas di kantor keuchik tidak mengalami kesulitan dalam penyampaian 

informasi. 

Flowmap Sistem Usulan 

    Flowmap adalah campuran peta dan flow chart,yang menunjukan pergerakan benda dari satu 

lokasi ke lokasi lain, seperti jumlah orang dalam migrasi, jumlah barang yang diperdagangkan, atau 

jumlah paket dalam jaringan [6]. Flowmap menolong analisis dan programmer untuk memecahkan 

masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternaitf 

alternatif lain dalam pengoprasian. Flowmap sistem usulan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Flowmap usulan 

 

Diagram Konteks 

      Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang 

lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan 

seluruh input kesistem atau output dari sistem yang memberi gambaran tentang keseluruhan sistem 

[9]. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Flowmap sistem berjalan 

 

4. Hasil dan Pembahasan 
     Hasil dari perancangan portal informasi gampong Lambeugak dapat dilihat pada pembahasan 

berikut. 

1. Akses portal informasi 

Dalam mengakses portal, maka masyarakat bisa langsung dengan mengakses 

localhost://lambeugak.com 

Portal informasi Gampong pada Gampong 

Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie, 

Kabupaten Aceh Besar

 Petugas Masyarakat

Input Data Jenis Berita

Input Data Berita
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Gambar 3. Portal informasi 

2. Sub menu 

Setelah mengambil URL, maka portal tujuan berhasil ditampilkan, pada tampilan ini juga 

menampilkan beberapa icon yaitu home, profil, visi misi, proyek desa, dan lain-lain. Untuk 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Akses Sub menu 
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3. Jenis Berita 

pertama yang akan tampil Jenis berita merupakan suatu penulisan. 

 

Gambar 5. Jenis berita 

4. Data penduduk 

Data pendukukan ini merupakan semua data, No, KK, nama warga,kepala keluarga, dan lain = 

lain. Untuk lebih jelas lihat Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Inputan tata terakhir 
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5. Kesimpulan 

    Dari penelitian yang telah dilakukan, maka mendapatkan kesimpulan bahwa setiap masyarakat 

dapat menggunakan portal sebagai pusat informasi seluruh warga gampong dan juga aparatur 

gampong bisa memasukkan berita informasi ke dalam portal sehingga semua warga tidak 

ketinggalan informasi, dan juga informasi tersebut bisa di akses oleh setiap orang. Selain digunakan 

sebagai media penyampaian informasi, portal ini juga bisa digunakan sebagai data backup dari 

setiap kegiatan yang pernah dilakukan didesa tersebut.  
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