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Abstrak 
 

Pada perkembangan zaman banyak hal bisa di lakukan dengan digital. 
Apalagi didukung dengan perkembangan teknologi yang pesat dan 
mudahnya akses internet semua orang bisa melakukan sesuatu yang 
awalnya sulit dilakukan menjadi mudah dilakukan. Di zaman yang semakin 
canggih ini di beberapa daerah, sensus penduduk masih dilakukan secara 
manual yaitu dengan cara menginputkan data menggunakan pensil dan 
kertas terlebih dahulu lalu baru di inputkan ke komputer. Oleh karena itu, di 
perlukan metode berbasis IT untuk mempermudah dalam penyensusan 
penduduk. 
 Aplikasi sensus penduduk berbasis Android ini di buat menggunakan 
Android Studio. Langkah awal yang dilakukan yaitu perancangan database 
berfungsi sebagai pembuatan basis datanya, lalu perancangan API sebagai 
jembatan antara basis data dengan aplikasi androidnya dan yang terakhir 
yaitu perancangan pada androidnya sebagai tampilan di smartphonenya. 
Pada penelitian yang dilakukan ini cara kerja aplikasi sensus penduduk 
berbasis android sebagai berikut petugas memasukkan data penduduk pada 
aplikasi yang ada di smartphonenya. ketika ada koneksi internet petugas 
bisa langsung mengupload data sensusnya ke server. Tetapi jika tidak ada 
koneksi internet data sensus akan disimpan di database smartphonenya. 
 Aplikasi sensus penduduk berbasis android akan mempermudah 
dalam pengolahan data sensus, pengiriman data sensus, dan pengambilan 
data sensus dari/ke server. Dalam pengiriman maupun pengambilan data 
sensus petugas harus memiliki koneksi internet agar pemrosesan sensus 
penduduk berjalan lancar. 
 
Kata kunci : sensus penduduk, android, android studio. 
 

 
 

1. Pendahuluan 
Pada perkembangan zaman banyak hal bisa di lakukan dengan digital. Apalagi didukung dengan 

perkembangan teknologi yang pesat dan mudahnya akses internet semua orang bisa melakukan sesuatu 

yang awalnya sulit dilakukan menjadi mudah dilakukan. 

Begitupun dengan sensus penduduk. Sensus penduduk adalah proses sensus penduduk di sejumlah 

wilayah masih menggunakan sistem manual. sistem manual menginputkan data menggunakan pensil dan 

kertas memakan waktu cukup lama. sehingga membutuhkan banyak waktu dan sumber daya manusia 

untuk mendata penduduk. belum lagi ketika data harus diinputkan kedalam komputer, membutuhkan 

tambahan waktu lagi dan belum lagi ketika terjadinya bencana alam seperti banjir gempa, tanah longsor 

berkas sensus yang masih berupa kertas kemungkinan akan rusak dan akan membutuhkan waktu untuk 

menyensus lagi. 

Adapun permasalahan di atas akan dibuat sebuah aplikasi yang dapat mendata penduduk dengan mudah 

dan data akan langsung dapat dikirim ke server, proses input data penduduk akan menjadi lebih mudah 

dan cepat sehingga tidak membuang-buang waktu, lebih menghemat biaya, dan jika terjadi bencana 

seperti longsor, banjir, dan sebagainya data akan lebih aman karena langsung dikirim keserver. 
 

 

2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian pertama ini dilakukan oleh Habibi Ahmad, dkk (2015) dengan judul Aplikasi Pendataan Jalan 

Berlubang SKPD-TP Dinas  Binamarga Provinsi Jawa Timur PPK Wilayah Probolinggo-Lumajang-

Turen-Kepanjen Berbasis Android. yang isinya sebagai berikut : 
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Sistem awal yang sedang berjalan di daerah probolinggo adalah petugas lapangan melakukan 

pengambilan gambar obyek menggunakan kamera digital dn mencatat ketenrangan gambar tersebut 

berupa lokasi, lebar lubang, dan panjang lubang. Setelah petugas selesai survei, petugas melaporkan 

kepada pimpinan. 

Sistem awal yang digunakan banyak sekali kekurangannya yaitu : petugas harus hafal satu persatu setiap 

foto yang telah disimpan beserta keterangannya, dengan banyaknya file foto yang ada dengan data yang 

bermacam-macam cukup sulit untuk memadukan antara foto dengan data yang ada. Dari kesulitan-

kesulitan tersebut di buatlah sistem baru. Sistem yang diusulkan yaitu terdiri dari 2 aplikasi, pertama 

berbasis android dan yang kedua berbasis web. 

Aplikasi berbasis android digunakan untuk pengambilan gambar, lokasi/ posisi gambar dengan gps, dan 

jaringan internet untuk meng-upload data ke server. Sedangkan aplikasi yang menggunakan web 

diperuntukkan untuk pemimpinya untuk mengolah data jalan berlubang dan data karyawan. 

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Aditama A K, dkk (2014) dengan judul Rancang Bangun Aplikasi 

Pendataan Warga Banjar Berbasis Android.yang isinya sebagai berikut : 

Pada pembuatan aplikasi pendataan penduduk berbasis android ini menggunakan aplikasi APP Inventor 

untuk pembuatan aplikasi pendataan, kode QR (Quick Response) yaitu suatu jenis kode matriks atau kode 

batang dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave, sebuah devisi Denso Corporation yang 

merupakan sebuah perusahaan jepang dan dipublikasikan pada tahu 1994 dengan fungsionalitas utama 

yaitu dapat dengan mudah dibaca oleh pemindai.kode QR digunakan sebagai identitas warga, dari 

penscanan akan didapat nomer ID dari warga yang bersangkutan, dan menggunakan MySQL untuk 

databasenya. 

Gambaran umum sistemnya sebagai berikut : pada aplikasi pendataan warga banjar berbasis android ini, 

proses awal pendataannya adalah  scan kode QR yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile 

android yang telah terinstal aplikasi QR Reader. Setelah proses penscanan, maka akan diperoleh nomer 

ID dari warga yang bersangkutan. Lalu, perangkat android akan melakukan pengambilan data di database 

sesuai dengan ID yang terdapat dalam kode QR tersebut. Server akan mengirimkan data warga yang 

direquest dari perangkat mobile android berdasarkan ID yang didapat dari kode QR. Data tersebut berupa 

nama, alamat, pekerjaan, dan lain-lain. Setelah mendapatkan data tersebut dari server user/petugas akan 

memanipulasi data seperti update dan delete yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile 

android. 

 

 

2.2 Landasan Teori 

 
2.2.1 Sensus Penduduk  
Menurut Tukiran (2000), Sensus penduduk adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengambil data-data 

penduduk disuatu  wilayah  berdasarkan  jumlah  penduduk  laki-laki,  jumlah  penduduk perempuan,  

jenis kelamin, ratio, dan kepadatan  penduduk.  

 

2.2.2 Android  

Aditama A K, Dkk (2014), Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux 

yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android menyediakan platform yang terbuka 

bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Android merupakan generasi baru platform 

mobile, platform yang memberikan pengembang untuk melakukan pengembangan sesuai dengan yang 

diharapkannya. 

 

2.2.3 Android Studio 

Menurut Juansyah A (2015), Android Studio adalah sebuah IDE untuk Android Development yang 

diperkenalkan google pada acara Google I/O 2013. Android Studio merupakan pengembangkan dari 

Eclipse IDE. Android Studio merupakan IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Sebagai 

pengembangan dari Eclipse, Android Studio mempunyai banyak fitur-fitur baru dibandingkan dengan 

Eclipse IDE. Berbeda dengan Eclipse yang menggunakan Ant, Android Studio menggunakan Gradle 

sebagai build environment. 
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2.2.4 Web Server 

Menurut Nurmiati E (2012), Web server adalah software yang menjadi tulang belakang dari world wide 

web (www) yang pertama kali tercipta sekitar tahun 1980an. Web server menunggu permintaan dari client 

yang menggunakan browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan program 

browser lainnya. 

 

2.2.5 Web Service  

Menurut Devina H(2011), Web service adalah sekumpulan data (database), perangkat lunak (software) 

atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara remote oleh berbagai piranti dengan sebuah 

perantara tertentu. 

 

2.2.6 Postman 

Menurut Arianto M A, DKK(2016), Sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan uji coba REST 

API yang telah kita buat. Fungsi Postman adalah untuk pengecekan web service. Postman dapat 

menampilkan hasil dari HTTP request yang kompleks sekalipun dengan cepat. 

 

2.2.7 Hosting 

Menurut Arifin S, Dkk (2017), Hosting adalah tempat atau jasa internet untuk membuat halaman website 

yang telah anda buat mejadi online dan bisa diakses orang lain. Ada banyak layanan hosting yang 

tersedia, dari yang gratisan, murah, hingga yang mahal. 

 

 

3. Metode Penelitian 
 

3.1. Alat yang Diperlukan 

Berikut ini adalah alat yang di gunakan selama penelitian yaitu : 

 

3.1.1. Perangkat Keras. 

Berikut ini adalah beberapa perangkat keras yang digunakan saat penelitian : 

a. Laptop 

Pada saat penelitian menggunakan laptop asus X454Y, RAM 4GB, VGA AMD A8, Processor Quad Core 

x4 dan menggunakan sistem operasi windows 10. 

 

b. Smartphone 

Smartphone yang di gunakan adalah xiomi 4A dengan RAM 2GB, tipe jaringan 4G dan menggunakan 

provider IM3 Ooredoo 

 

3.1.2. Perangkat Lunak. 

Berikut ini adalah beberapa perangkat lunak yang digunakan saat penelitian : 

a. Android Studio 

Pada penelitian kali ini android studio digunakan untuk membuat aplikasi sensus penduduk pada android. 

b. DB Browser 

Aplikasi ini digunakan untuk membuat database pada aplikasi. 
3.1 Kerangka Kerja Penelitian 

Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian yang akan 

dilakukan.Berdasarkan kerangka kerja diatas maka dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pencarian landasan-landasan teori yang diperoleh dari berbagai buku atau jurnal 

untuk melengkapi konsep dan teori, sehingga memiliki landasan yang baik dan sesuai. 

2. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data dengan metode observasi dan studi pustaka  sehingga 

mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. 

3. Perancangan 

Pada tahap ini menjelaskan tentang langkah-langkah untuk merancang aplikasi yang nantinya akan 

dibuat. Perancangan yang dilakukan dibagi menjadi 2 yaitu : 

a. Wawancara 
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Merupakan pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan guna 

memperoleh informasi yang akurat. Adapun narasumber yang akan peneliti wawancara yaitu petugas 

badan pusat statistik. 

b. Studi Pustaka 

Dilakukan dengan cara mengkaji dari buku-buku yang memiliki relasi dengan pelaksanaan Tugas Akhir, 

mencari jurnal-jurnal dari internet dan mengunduh materi-materi dari internet kemudian dijadikan 

sebagai bahan referensi dalam penelitian. 

4. Implementasi 

Implementasi dilakukan bukan hanya pembuatan aplikasi namun juga penerapan sistem. Dalam rencana 

penerapan sistem yang terkomputerisasi yakni agar sistem siap dioperasikan, maka perlu diadakan 

kegiatan-kegiatan dari penerapannya. Implementasi bertujuan untuk meninjau apakah program bisa 

berjalan dengan baik. 

5. Pengujian Keseluruhan Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan untuk menentukan kehandalan dari sistem yang telah dirancang. Pengujian 

awal bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat berjalan sesuai yang diinginkan seperti halnya 

memasukkan data penduduk, mengambil data maupun mengirim data ke server. 

6. Hasil Akhir 

Hasil akhir merupakan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian mengenai rancang bangun 

apllikasisensus penduduk berbasis android. 

 

3.2 Pengujian Komponen 

Pengujian komponen merupakan bagian yang harus dilakukan karena dengan melakukan pengujian akan 

di ketahui apakah aplikasi yang dibuat bisa bekerja dengan baik sesuai dengan rancangan. Pengujian 

komponen dilakukan untuk mengetahui cara menggunakan aplikasi dengan mudah. Pengujian tiap sistem 

aplikasi akan memudahkan dalam menganalisa jika nanti terjadi kesalahan atau aplikasi tidak bekerja 

sesuai fungsinya. 

   

4. Perancangan 

 
4.1 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dari alat ini dibagi menjadi dua bagian yaitu perancangan pada aplikasi android dan 

perancangan pada basisdatanya. 

4.1.1 Diagram Alir 

Diagram alir merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma 

atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak, beserta urutannya 

dengan menghubungkan masing masing langkah tersebut menggunakan tanda panah 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritma
https://id.wikipedia.org/wiki/Proses
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Gambar 1. Diagram Alir Aplikasi 

 

4.1.2 Perancangan Basisdata 

Dalam tahapan ini menjelaskan tentang basisdata yang digunakan dalam aplikasi sensus berbasis android. 

Basisdata merupakan database yang berisi tentang tabel-tabel seperti halnya tabel keluarga, tabel anggota 

keluarga, tabel pertanyaan dan lain-lain. Berikut ini adalah perancangan ERD dan DAD databasenya. 

 
Gambar 2. Perancangan ERD Database 
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Gambar 3. Perancangan DAD Database 

 

 
5. Hasil Dan Pembahasan 

 
5.1 Implementasi 

Tahap pengujian dan analisa merupakan tahap terpenting dalam suatu perancangan. Karena berhasil atau 

tidak berhasil dari suatu perancangan terdapat pada tahap pengujian. Pengujian aplikasi bertujuan untuk 

mengetahui apakah aplikasi dapat dijalankan atau tidak. Seperti halnya petugas login, memasukkan data 

Seperti halnya petugas login, memasukkan data penduduk, mengirimkan data penduduk ke server atau 

mengambil data dari server. 

5.1.1 Implementasi Aplikasi Android 

Menampilkan hasil running dari software Android Studio. Tampilan ini telah berhasil digunakan di 

smartphone Android. Yang didalam nya mencakup username, password dan tombol login. 

 
Gambar 4. Tampilan Aplikasi Sensus Penduduk pada android 

 

5.1.2 Tampilan Memasukkan data Penduduk pada Android 

Menampilkan salah satu form pengisian data-data penduduk pada Smartphone Android. Yang didalamnya 

mencangkup Nik, Nomor KK, Nama, Hubungan, Alamat, Jenis Kelamin dan Tombol Simpan dan Batal. 
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Gambar 5. Tampilan Form Pengisian Data Penduduk 

5.1.3 Tampilan Anggota Keluarga. 

Menampilkan urutan anggota keluarga yang sudah di masukkan oleh petugas sensus. Pada tampilan ini 

berisi tentang anggota keluarga dari kepala keluarga misalnya : Istri, Anak Kandung, Anak Tiri, Ibu, 

Ayah dan Lain-lain.  

 
Gambar 6. Tampilan Anggota Keluarga 

5.1.4 Tampilan Menu Download dan Upload Data 

Menu download dan upload data terdapat pada Navigasi Menu. Pada tampilan ini berfungsi sebagai 

Mendownload dan mengupload data ke/dari server. 
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Gambar 7. Tampilan Menu Download dan Upload Data 

5.1.5 Menu Pertanyaan 

Menu ini menampilkan pertanyaan dari sensus. Yang mana isinya menyanakan nama lengkap, hubungan 

keluarga, agama dan lain-lain. 

 
Gambar 8. Tampilan Pertanyaan 

5.1.6 Tampilan Hasil Kuesioner 

Menu ini menampilan pertanyaan sekaligus jawaban dari pertanyaan tersebut. 
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Gambar 9. Tampilan Hasil Kuesioner 

5.1.7 Tampilan Data Keluarga Tersinkronisasi 

Menampilkan data-data keluarga yang sudah di kirim oleh petugas ke server. 

 
Gambar 10. Tampilan Data Keluarga Tersinkronisasi 

 

6. Kesimpulan  
Berdasarkan dari pembahasan dan hasil pengujian sistem yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Aplikasi sensus penduduk berbasis Android dibuat menggunakan android studio dan beberapa 

aplikasi pendukung seperti halnya DB Browser, web service. 

b. Pada aplikasi yang telah dibuat data sensus dapat terkirim ke server ketika ada koneksi internet 

c. Pengiriman data sensus, pemrosesan data sensus, maupun pengambilan data sensus berhasil diproses. 
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d. Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan hasil yang cukup memuaskan hal ini dapat 

dibuktikan dengan proses pengiriman data berjalan dengan cepat dan baik. 
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