
Cara penggunaan Website Sistem Informasi Pusat Desa Menggunakan Framework 

Codeigniter. 

 

1. Cara Menjalankan Aplikasi XAMPP 

 -Bukalah aplikasi XAMPP, bisa melalui Start Menu atau Desktop, dan klik 

 icon XAMPP. atau, jika anda membukanya begitu proses instalasi selesai  maka 

 klik Yes. 

 -Setelah terbuka, silahkan klik tombol Start pada kolom action sehingga tombol 

 tersebut berubah menjadi stop. Dengan mengklik tombol tersebut, artinya itulah 

 aplikasi yang dijalankan. 

 -Sekarang bukalah browser kesukaan anda, dan coba ketikkan 

 http://localhost/xampp di address bar. Jika muncul tampilan seperti gambar di 

 bawah ini, instalasi telah berhasil. 

  

2.Migrasi database menggunakan PHPmyadmin. 

 Pada sistem yang dibuat penulis dibutuhkan koneksi database ke localhost,untuk itu 

pada address bar ketikan localhost/phpmyadmin untuk masuk ke sql database,selanjutnya 

lakukan import database dengan nama sipudes.sql.  

 

Manual Penggunaan Sistem Oleh User 

Untuk user sistem menampilkan data kependudukan secara lengkap, untuk dapat 

mengaksesnya dengan menggetikan alamat pada address bar “localhost/SIPUDES”. Setelah 

masuk kehalaman  tersebut maka user dapat melakukan pencarian data dan melihat datanya. 



Untuk mencari data user dapat mengetikan namanya dalam kolom pencarian. Setelah itu 

untuk dapat melihat detail datanya user dapat mengklik no KK maka akan ditampilkan data 

dari No KK tersebut, selanjutnya user dapat mengklik detail data untuk menampilkan data 

file lengkap yang terdapat pada no KK tersebut. 

Manual Penggunaan Sistem oleh Admin 

Untuk dapat masuk kemode admin, admin harus mengetikan laman 

“localhost/SIPUDES/superadmin” untuk menuju halaman log in. Untuk dapat log in 

menggunakan username : superadmin dan password root.  

Setelah sukses proses log in admin akan masuk kehalaman dashboard. 

Berikut  fungsi-fungsi dan cara penggunaan sistem dihalaman admin : 

-Menu Master Data 

 Pada menu agama admin dapat menambahkan / melakukan edit daftar agama dan 

kategori data pendukung kependudukan yang digunakan. 

-Menu Klasifikasi 

 Pada menu klasifikasi admin dapat menambahkan / melakukan edit pada klasifikasi 

penduduk yang termasuk didalamnya anak-anak, dewasa, orang tua, dan remaja. 

-Menu penduduk 

 Pada submenu data penduduk admin dapat melihat serta menambahkan detail data 

sesuai kartu KK terdapat pilihan detail data,edit data dan hapus data. 

Selanjutnya terdapat pilihan tambah data dimana admin dapat menginputkan No KK beserta 

data RT dan RW nya. Setelah itu pada kolom data penduduk admin dapat menginputkan 

detail nama sampai klasifikasi individu yang ada dalam no KK tersebut. 

  

 

 

 


