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RINGKASAN

Sistem Informasi Pembangunan Desa berbasis web ini merupakan sistem
informasi pembangunan desa-desa yang ada di Kabupaten Kudus melalui program
KOTAKU yang mudah dan dinamis. Artinya bahwa pengelola seperti admin,
korkot dan bkm dapat menambah, mengubah dan menghapus data yang
diperlukan dalam data tersebut mulai dari pengajuan proposal sampai persetujuan
proposal serta data-data lain yang diperlukan.
Perancangan sistem dilakukan dengan model waterfall dan bahasa
pemodelan menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan
adalah PHP dengan menggunakan database MySQL.
Implementasi penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi yang
memiliki laporan untuk mengetahui informasi pembangunan desa yang dapat
dilihat pada perangkat web. Demikian pengguna dapat lebih mudah untuk
mengaksesnya, serta mempermudah proses rencana pembangunan.

Kata Kunci: Pembangunan, PHP, MySQL, Web

v

VILLAGE DEVELOPMENT INFORMATION SYSTEM THROUGH
KOTAKU PROGRAM IN KUDUS DISTRICT WEB-BASED
Student Name

: Chandra Setiawan

Student Identity Number

: 201053042

Supervisor

:
1. Andy Prasetyo Utomo, S.Kom, MT
2. Fajar Nugraha, M.Kom

ABSTRACT

This web-based village development information system is an information
system of village development in Kudus District through KOTAKU program
which is easy and dynamic. This means that managers such as admin, korkot and
bkm can add, modify and delete necessary data in the data from proposal
submission to approval of proposals and other necessary data.
System design is done with waterfall model and modeling language using
UML. While the programming language used is PHP by using MySQL database.
Implementation of this research produces an information system that has a
report to find information of village development that can be seen on web devices.
So users can more easily access it, and simplify the process of development plans.
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