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Abstract 
Police of the Republic of Indonesia is a government agency charged with 

maintaining the security of the state and its cityzens. Police is one the most 

important instituatuions in the use of technology-based computing.Processing and 

provision of information reports crime victim input file are part of the police 

information system. The process of reporting crime of the Police Salatiga been 

running pretty slow, whichin the process oftransmissionvictims file are stilldone 

manuallyby e-mail. The system is built using a distributed databases 

architecthure. The resulting application is easy to use and useful in the inputting 

and sending file. 

 

Keyword : Police of Salatiga, Crime Information System, client-server. 

 

Abstrak 

Kepolisian Republik Indonesia adalah sebuah instansi pemerintah yang 

bertugas menjaga keamanan negara dan warga negaranya. Kepolisian merupakan 

salah satu lembaga yang paling penting dalam penggunaan teknologi berbasis 

komputasi. Pengolahan dan penyediaan informasi laporan hasil input data 

kriminal korban merupakan bagian dari sistem informasi kepolisian. Proses 

pelaporan tindak kriminal pada Polres Salatiga selama ini berjalan cukup  lambat, 

dimana dalam proses pengiriman data korban masih dilakukan secara manual 

dengan cara dikirim lewat e-mail. Sistem ini dibangun dengan menggunakan 

arsitektur database terdistribusi. Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan 

penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu sistem yang mendukung proses 

komunikasi data antara Polsek dan Polres Salatiga. 
 

Kata Kunci : Polres Salatiga, Sistem Informasi Kriminal, client-server.  
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1. Pendahuluan 

 

Kepolisian Kota Salatiga adalah salah satu instansi penegak hukum yang 

telah menerapkan sistem pelaporan dengan pemanfaatan teknologi informasi. 

Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaporan 

yang dilakukan oleh korban kepada pihak kepolisian. Untuk mendukung sistem 

informasi kepolisian dibutuhkan suatu sistem informasi dalam menggantikan 

proses yang dulunya dilakukan secara manual. Salah satu sistem informasi yang 

belum ada adalah pada proses pelaporan yang dilakukan oleh korban kepada pihak 

kepolisian. Laporan yang diterima oleh pihak kepolisian akan diketik ke dalam 

suatu form pelaporan dan akan disimpan sebagai file dalam database. Selanjutnya 

file-file tersebut juga akan dikumpulkan ke pusat, karena file-file tersebut 

merupakan bentuk laporan kriminal yang terjadi pada periode tertentu. Setiap 

bulannya, Polisi Sektor (Polsek) mengirimkan atau mengumpulkan data kejadian 

yang terjadi di wilayah kerjanya ke Polisi Resort (Polres). Namun sampai saat ini, 

belum ada suatu sistem komputerisasi yang mendukung proses pengiriman data 

tersebut, dimana selama ini proses tersebut masih dilakukan secara manual dengan 

cara dikirimkan lewat email. Sehingga mengakibatkan lambatnya proses dan 

intensitas kerja pada polres Salatiga. 

Sistem informasi memegang peranan penting dalam kegiatan penyampaian 

suatu informasi, dalam hal ini lembaga kepolisian. Sistem informasi kriminal pada 

kepolisian mendukung proses penginputan data dan pengiriman informasi 

mengenai segala bentuk tindak kriminal yang dialami korban kepada kepolisian. 

Hal ini sebabkan karena apabila pengolahan sistem informasi yang dibangun dan 

diterapkan dengan baik maka lembaga kepolisian juga akan memperoleh 

informasi yang baik , akurat, dan tepat waktu. Teknologi ini membagi aplikasi ke 

dalam bagian-bagian kecil yang bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dilakukan penelitian 

yang membahas tentang penerapan aplikasi client-server pada sistem informasi 

kriminal di Polres Salatiga. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 

mendukung proses komunikasi data antara Polsek dan Polres di kota Salatiga.  

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

Penerapan teknologi client-server telah banyak dilakukan. Salah satunya 

pada penelitian Perancangan Aplikasi Registrasi ATM Berbasis Client-server 

(studi kasus: Bank BPD Maluku). Dalam penelitian ini, diterapkan sistem berbasis 

client-server yang dirancang untuk membantu proses pendaftaran pembuatan 

kartu ATM di PT.Bank Maluku. Dengan menggunakan sistem ini diharapkan 

dapat memudahkan perolehan informasi dari berbagai lokasi yang berbeda, 

bahkan yang berjauhan, dalam meningkatkan kinerja sistem dengan beberapa 

sistem yang bekerja bersamaan. Berdasarkan hasil analisis serta perancangan 

sistem pendaftaran pembuatan kartu ATM berbasis client-server, ditemukan 

bahwa dengan adanya proses back-up data membantu mengatasi masalah jika ada 

data yang hilang pada cabang lain atau dengan kata lain sistem pada cabang 

tersebut bermasalah atau down. Selain itu dapat menyelesaikan masalah 



2 

 

kurangnya data dari nasabah yang dapat mengganggu proses dalam pembuatan 

ATM [1]. 

Teknologi client-server pada jurnal penelitian Desain Dan Penerapan Basis 

Data Terdistribusi Pada Aplikasi KTP ON-LINE Pemerintah Kota Daerah 

Salatiga. Pada penelitian ini diterapkan basis data terdistribusi sebagai pedoman 

pembuatan aplikasi untuk pelayanan publik melalui KTP On-line, yang dapat 

dikembangkan menjadi layanan yang terdapat pada e-government. Dalam 

perancangan database terdistribusi ini menggunakan model relasional, yang 

dimisalkan sebagai himpunan dari record yang diterapkan pada DBMS 

menggunakan MySql Server. Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu 

pemerintah daerah kota Salatiga dalam mengolah database penduduk secara lebih 

efisien dan mengurangi resiko terjadinya replikasi data penduduk pada pemerintah 

daerah kota Salatiga. Aplikasi yang dibangun menjadi bagian dari e-government 

yang merupakan program pemerintah kedepan, dalam memberikan pelayanan 

pada masyarakat khususnya bagi pemohon kartu tanda penduduk (KTP). Sistem 

yang dibangun adalah sistem berbasis web yang bisa diakses melalui internet, 

sehingga pemohon tidak harus datang langsung ke meja birokrasi [2]. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas tentang penggunaan 

Teknologi client-server maka dilakukan penelitian tentang penerapan aplikasi 

client-server pada sistem informasi kriminal. Penelitian ini mengambil studi kasus 

pada Polres Salatiga, yang akan menghasilkan sebuah sistem informasi yang 

mengolah data keseluruhan dari hasil pelaporan korban pada Polres Salatiga. 

Penelitian yang dilakukan membahas tentang sistem informasi kriminal. 

Sistem informasi kriminal merupakan sumber tindak kejahatan terhadap segala 

sesuatu yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan 

masyarakat. Pada dasarnya proses sistem informasi kriminal dalam hal ini 

pelaporan tindak kejahatan atau kriminal dari para korban, perlu dirancang 

teknologi yang mendukung guna mempercepat proses input/output pelaporan dan 

pengiriman data dari setiap kasus tindak kriminal yang berbeda, sehingga dalam 

proses inputan dan pengiriman data cukup berjalan lambat karena tidak didukung 

dengan sistem informasi yang baik di Polsek dan Polres Salatiga. Perancangan 

dan implementasi sistem informasi kriminal dalam input dan pengiriman data 

pelapor dibangun dengan tujuan untuk memudahkan pihak kepolisian dalam 

proses input dan pengiriman data korban berbasis komputerisasi di lingkungan 

Polsek dan Polres Salatiga. Sistem Informasi Kriminal selain merupakan sumber 

daya informasi di kepolisian, juga dapat digunakan sebagai sarana media 

komunikasi antar pegawai yang ada di lingkungan kepolisian tersebut [3]. 

Penelitian ini menghasilkan sistem yang berbasis client-server. Sistem 

client-server merupakan salah satu cara yang dapat membantu mengalirkan 

transaksi data. Mengalirkan data antara server dan client  maupun sebaliknya 

adalah cara kerja dari sistem yang dibangun. Client-server merupakan suatu 

paradigma dalam sebuah teknologi informasi yang merujuk pada cara untuk 

mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak client dan pihak  server. Dalam 

model client-server, sebuah aplikasi dibagi menjadi dua bagian yang terpisah tapi 

masih merupakan sebuah kesatuan yakni komponen client dan komponen server. 

Sistem client-server didefinisikan sebagai sistem terdistribusi dengan beberapa 
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karakteristik yaitu : 1) Servers (Layanan), Hubungan antara proses yang berjalan 

pada mesin yang berbeda. Pemisahan fungsi berdasarkan ide layanannya, server  

sebagai provider, client sebagai konsumen; 2) Sumber daya (Sharing Resources), 

Server bisa melayani beberapa client  pada waktu yang sama, dan meregulasi 

akses bersama untuk share  sumber daya dalam menjamin konsistensinya; 3) 

Protokol yang simetris; Many-to-one relationship antara client dan server. Client  

selalu menginisiasikan dialog melalui layanan permintaan, dan server menunggu 

secara pasif request dari client; 4) Pesan berbasis komunikasi, Proses yang 

dilakukan server dan client melalui pengiriman pesan yang menyertakan 

permintaan dan jawaban; 5) Transparansi lokasi, Proses yang dilakukan server 

boleh terletak pada mesin yang sama atau pada mesin yang berbeda melalui 

jaringan. Lokasi server harus mudah diakses dari client; 6) Pemisahan Interface 

dan implementasi, Server bisa di-upgrade tanpa mempengaruhi client selama 

interface pesan yang diterbitkan tidak berubah [4]. 

Ada beberapa keuntungan yang dimiliki oleh model jaringan client-server.  

Keuntungan tersebut antara lain : 1) Simplicity dan modularity, Komponen client-

server mudah dipahami dan berkembang; 2) Fleksibility, Client dapat mengakses 

layanan di mana saja. Juga, client dan server dapat ditambahkan secara bertahap; 

3) Extensibility, Server dan client  dapat dengan mudah ditambahkan; 4) 

Concurrency, Pengolahan ini secara alami terbagi  di beberapa mesin. Client-

server berada di mesin yang berbeda yang dapat beroperasi secara paralel dan 

dengan demikian proses menjadi lebih cepat; 5) foult-tolerance, ada banyak 

keuntungan lain dari perangkat lunak client-server. Sebagai contoh, dapat 

ditemukan server dekat client. Mungkin ada beberapa server dan permintaan 

client dapat dialihkan ke server terdekat. Hal ini akan mengurangi overhead 

komunikasi. 

Adapun kekurangan dari aplikasi client-server adalah: 1) Keamanan, 

Dalam aplikasi monolitik, implementasi keamanan sangat mudah. Namun 

perkembangannya client-server berbasis banyak fleksebilitas  disediakan dan 

client dapat terhubung dari mana saja. Hal ini membuat mudah bagi hacker untuk 

masuk ke sistem. Oleh karena itu memastikan keamanan pada sistem client-server 

sangat menantang; 2) Server bisa macet, Server yang dapat kemacetan output, 

karena banyak pelanggan yang mencoba untuk terhubung ke server pada waktu 

yang sama. Masalah ini timbul karena fleksibilitas tersebut, karena client apapun 

dapat terhubung pada setiap waktu yang diperlukan; 3) Compatibilitas, Client dan 

server mungkin tidak kompatibel satu sama lain. Karena komponen client dan 

server dapat diproduksi oleh vendor yang berbeda, sehingga tidak kompatibel 

berkenan dengan tipe data, bahasa dan lain-lain; 4) Inkonsistensi, Replikasi server 

adalah masalah karena dapat membuat data tidak konsisten. 

Replikasi merupakan suatu proses pengkopian atau pentransferan data dari 

satu database ke database lain yang tersimpan pada beberapa komputer yang 

berbeda dengan lokasi yang terpisah secara fisik. Dengan menggunakan teknik 

replikasi data ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui 

koneksi jaringan lokal maupun internet. Dengan melakukan sinkronisasi antara 

database, konsistensi data dapat terjamin. Dua strategi dalam melakukan 

replikasi, yaitu: 1) Replikasi Synchronous, replikasi sinkron memungkinkan 
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pertukaran data secara real-time, dimana saat ada transaksi operasional yang 

sedang menulis sesuatu ke disk sumber, maka saat yang bersamaan penulisan juga 

dilakukan terhadap disk target yang ada di lokasi remote. Sehingga sinkron 

menyediakan recovery yang konsisten karena sinkronisasi data terjaga; dan 2) 

Replikasi Asynchronous, proses replikasi asinkron memungkinkan pertukaran data 

secara buffering, dalam arti bahwa data terlebih dahulu akan ditempatkan dalam 

satu penampung sementara yang kemudian pada jangka waktu tertentu akan di 

replikasi ke disk target. Apabila salah satu site/node mengalami crash saat 

replikasi belum selesai dilaksanakan, mengakibatkan asinkron tidak dapat 

menjamin kesinkronan datanya, tetapi asinkron memberi keuntungan pada 

efektifitas biaya proses transaksi [5]. 

Database Link adalah Konsep utama dari database terdistribusi, dimana 

Database Link adalah sarana komunikasi amtar dua database. Suatu koneksi 

antara dua database fisik yang memungkinkan client untuk mengakses datanya 

sebagai satu database logic. Database Link dapat bersifat Private atau Public, 

dimana jika database Link Private, maka Database Link tersebut hanya dapat 

diakses oleh user yang membuat database link tersebut. Tetapi jika Database Link 

bersifat Public, maka semua user database dapat mengakses database link 

tersebut [5]. 

Trigger adalah Prosedur tersimpan atau Store Procedure yang dijalankan 

secara otomatis apabila ada perintah Insert, Delete, Update saat user melakukan 

modifikasi data pada tabel. Dimana perintah Insert, Delete, Update dapat 

digabung menjadi satu trigger yang dinamakan sebagai Multiple Trigger. Dua tipe 

trigger yaitu: 1) Aplication Trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang 

berhubungan dengan sebuah aplikasi; 2) Database Trigger, diaktifkan pada saat 

terjadi event yang berhubungan dengan data (seperti operasi DML) atau event 

yang berhubungan dengan system (misalnya LogOn dan ShutDown) yang terjadi 

pada sebuah skema atau database [5]. 

Site-site  dalam  client-server dihubungkan  secara  fisik  dengan  berbagai  

cara. Beberapa topologi  digambarkan  sebagai  sebuah graph  yang  simpul-

simpulnya  bersesuaian  dengan site.  Sebuah  edge  dari  simpul  A  ke  simpul  B 

bersesuaian  dengan  sebuah  hubungan  langsung antara  dua  site.  Beberapa  

konfigurasi  (bentuk) terlihat pada Gambar 1. 
 

 

 
Gambar 1 Contoh Model Topologi Jaringan [6] 
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Penjelasan Model Topologi Jaringan pada Gambar 1, ditunjukkan pada 

Tabel 1. 
Tabel 1. Penjelasan Model Topologi Jaringan 

Topologi Keuntungan Kerugian 

Fully Connected 

Network 

Kalau  salah  satu  node  

rusak,  yang lainnya 

masih dapat berjalan 

(tetapi biaya mahal) 

Control management 

tidak terjamin 

Partially 

Connected 

Network 

Reliability  rendah, 

biaya  dapat ditekan 

Control management 

tidak terjamin 

Tree Structure 

Network 

Bersifat sentral,  control 

management lebih 

terjamin 

Kalau  node  pusat  (A) 

rusak,  semua akan 

rusak. Catatan: setiap 

proses dimulai dari 

bawah 

Ring Network 

(LAN) 

Rusak  satu,  yang  lain  

masih berjalan 

Control management 

kurang terjamin karena 

bersifat desentralisasi 

Star Network 

(LAN) 

Control management  

lebih terjamin, karena 

bersifat sentral. 

Sedangkan reliability 

rendah 

Kalau  pusat  rusak,  

yang  lainnya rusak 

 

 

3. Metode dan Perancangan Sistem 

 

Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 

terbagi dalam lima tahapan, yaitu: (1) Analisis kebutuhan dan pengumpulan data, 

(2) Perancangan sistem, (3) Pembuatan aplikasi/program, (4) Implementasi dan 

pengujian sistem, serta analisis hasil pengujian, (5) Penulisan laporan hasil 

penelitian. 
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Gambar 2 Tahapan Penelitian [7] 

Tahapan penelitian pada Gambar 2 dijelaskan sebagai berikut: 1) Analisis 

Kebutuhan dan Pengumpulan Data, Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap 

permasalahan yang ada, yaitu mendapatkan data dan literatur yang terkait dengan 

proses komunikasi data, input data, dan pengiriman data terhadap data file pada 

kepolisian, penggunaan metode client-server, melalui dokumen dan referensi yang 

ada; 2) Perancangan Sistem, yang meliputi perancangan proses menggunakan 

diagram-diagram Unified Modeling Language (UML), perancangan client-server, 

perancangan sistem informasi kriminal, dan perancangan antarmuka (interface) 

perangkat lunak; 3) Pembuatan Aplikasi/Program, Pada tahap ini dilakukan 

pembuatan aplikasi, aplikasi dibangun menggunakan teknologi Client-server 

dengan Topologi Star; 4) Implementasi dan Pengujian Sistem, Pada Tahap ini 

dilakukan pengujian sistem, yaitu menjalankan proses implementasi sistem, 

dengan menguji input data, waktu proses pengiriman data dan kualitas komunikasi 

data, serta melihat hasil yang diberikan apakah sudah sesuai dengan konsep 

Client-server; dan 5) Penulisan Laporan Hasil penelitian. 

Perancangan sistem dilakukan untuk proses pengembangan dan untuk 

dokumentasi perangkat lunak sistem. Pada perancangan sistem ini, akan diuraikan 

mengenai elemen-elemen pengembangan sistem yang digunakan, yaitu UML 

Penulisan Laporan Hasil Penelitian 

Implementasi dan Pengujian Sistem 

Pengujian sistem, dengan menguji proses komunikasi data 

seperti penginputan data, penyimpanan data dan pengiriman 

data. Implementasi Aplikasi Client-Server 

Pembuatan Aplikasi/Program 

Aplikasi dibangun dengan menggunakan teknologi Client-Server 

 

Perancangan Sistem, Perancangan Database dan 

Perancangan Antarmuka 

Analisis kebutuhan dan pengumpulan data 

Analisis terhadap permasalahan yang ada, yaitu mendapatkan 

data dan literatur yang terkait dengan proses penerapan aplikasi 

client-server pada perancangan sistem informasi kriminal 
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(Unified Modelling Sistem) yang meliputi use case diagram dan class diagram 

[8]. 

 
Gambar 3 Use Case Diagram Sistem 

 

Gambar 3 menunjukkan use case diagram sistem informasi kriminal, 

dengan dua actor yaitu admin dan user, dimana masing-masing actor memiliki 

use case dan hak akses ke dalam sistem yang berbeda. Admin mempunyai hak full 

akses, admin dapat mengakses semua menu yang ada di dalam sistem dan dapat 

melakukan olah data seperti ubah, tambah, hapus, dan lihat data. Sedangkan User 

hanya dapat melihat dan melakukan proses update data saja, user tidak berhak 

menambah dan menghapus data. Administrator adalah pengguna yang mempunyai 

hak penuh dalam mengakses sistem ini, sehingga diperlukan login terlebih dahulu 

sebelum mendapatkan fasilitas-fasilitas sebagai seorang administrator. Seorang 

administrator bertanggung jawab secara penuh pada sistem ini. Administrator 

dapat melakukan proses input data, edit data serta hapus data pada aplikasi. User 

adalah pegawai yang bekerja untuk menerima laporan pengaduan masyarakat. 

Pegawai memerlukan proses login terlebih dahulu sebelum mendapatkan fasilitas-

fasilitas sebagai pegawai. Seorang pegawai dapat melakukan proses tambah data, 

edit data dan hapus data. 

mengelola data laporan

mengelola data saksi

mengelola data tindakan

user login mengelola data

tambah data

ubah data

hapus data

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

data

<<include>>

<<include>>

Admin Login Mengelola data

Mengelola data tindakan

Mengelola data saksi

mengelola data user

mengelola data pegawai

Mengelola data laporan

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Tambah Data

Ubah Data

Hapus Data

mengelola data pelapor

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Data

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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Gambar 4 Class Diagram Sistem 

 

Gambar 4 merupakan Class Diagram dari Sistem Informasi Tindak 

Kriminal pada Polres Salatiga. Terdapat 6 (enam) entity dalam class diagram 

tersebut yaitu Class User, Pegawai, Laporan, Saksi, Tindakan dan Pelapor. Class 

User memiliki relasi dengan Class Pegawai. Relasi yang terbangun antara Class 

User dan Class pegawai adalah relasi one to one. Dimana satu user terdapat satu 

pegawai. Class Pegawai memiliki relasi dengan Class Laporan. Relasi yang 

terbangun antara Class Pegawai dan Class Laporan adalah relasi one to many. 

Dimana satu pegawai terdapat banyak laporan. Class Laporan memiliki relasi 

dengan Class Saksi. Relasi yang terbangun antara Class Laporan dan Class Saksi 

adalah relasi one to many. Dimana satu laporan terdapat satu saksi. Class Pelapor 

memiliki relasi dengan Class Laporan. Relasi yang terbangun antara Class 

Pelapor dan Class Laporan adalah relasi one to many. Dimana satu pelapor 

terdapat satu laporan. Class Laporan memiliki relasi dengan Class Tindakan. 

Relasi yang terbangun antara Class Laporan dan Class Tindakan adalah relasi one 

to one, dimana satu laporan terdapat satu tindakan. 

Pada sistem Client-server ini mempunyai satu atau lebih proses pada client 

dan satu atau lebih proses pada server, dan juga sebuah proses client dapat 

mengirim query ke sembarang proses server. Dalam hal ini client bertanggung 

jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan 

mengeksekusi transaksi. Sehingga pada proses ini client berjalan pada sebuah 
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personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada 

mainframe. Dalam model client-server, sebuah aplikasi dibagi menjadi dua bagian 

yang terpisah, tapi masih merupakan sebuah kesatuan yakni komponen client dan 

komponen server. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang bersifat multi-user. 

Paling tidak aplikasi client-server harus memiliki two-tier yaitu user interface 

yang disimpan pada sisi client dan data terdistribusi pada sisi server [9]. 

Rancangan arsitektur client-server kepolisian ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5 Arsitektur client-server 

 

Teknologi Client-server menghubungkan beberapa buah komputer 

menggunakan hub/switch. Arsitektur client-server pada Gambar 5, dijelaskan 

sebagai berikut. Pada arsitektur terdapat dua buah komputer yang dihubungkan 

dengan hub, yaitu komputer server A dan komputer client 1. Pada Komputer 

server terdapat database dan aplikasi dengan IP 192.168.1.2. Pada komputer 

client 1 terdapat database, aplikasi dan trigger dengan IP 192.168.1.3. Trigger 

hanya ada pada komputer client, sedangkan komputer server tidak diberi trigger. 

Trigger pada komputer client berfungsi untuk melakukan update data secara 

otomatis pada komputer server. Semua perubahan data pada client secara otomatis 

akan melakukan update data yang ada pada server. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 
 

Sistem informasi kriminal kepolisian yang dibangun menggunakan  

teknologi client-server. Sistem informasi tindak kriminal ini dibangun dengan 

tujuan untuk mempermudah proses pengolahan data pegawai, pelapor dan 

mencetak laporan hasil tindakan yang sudah dilakukan pada Polres Salatiga. 

Pada implementasi sistem, dilakukan koneksi antara database dengan 

aplikasi yang dibuat. Perintah yang digunakan untuk koneksi ini dapat dilihat pada 

Kode Program 1. 
Kode Program 1 Perintah untuk Koneksi Database 
1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 

  Private Sub connect() 

        Try 

objSqlConnection.ConnectionString = "data 

source=localhost;Database=SI_Curanmor;User 

ID=sa;Password=sa;Integrated Security=yes;"   

        Catch ex As Exception 

            Throw ex 

        End Try 

    End Sub 
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Kode Program 1 merupakan perintah yang digunakan untuk koneksi antara 

database dan aplikasi. Perintah pada baris 1 merupakan deklarasi kelas koneksi. 

Sedangkan perintah pada baris 2-8 merupakan deklarasi fungsi koneksi meliputi 

nama server, username, dan password database. 

Pada pembahasan ini akan dijelaskan mengenai kemampuan aplikasi dalam 

mendukung sistem informasi kriminal pada Polres Salatiga guna meningkatkan 

pengolahan laporan kepolisian. Awal penggunaan aplikasi ini dimulai dengan 

melakukan login yang dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 
 

Gambar 6 Form Login 

 

Gambar 6 merupakan halaman login untuk dapat masuk ke dalam aplikasi 

sistem informasi kriminal Polres Salatiga. Pada aplikasi ini, pengguna dibedakan 

menjadi dua jenis status yaitu admin dan user yang memiliki hak akses yang 

berbeda. 

 

 
 

Gambar 7 Form Utama 

 

Gambar 7 merupakan halaman utama dari aplikasi sistem informasi kriminal 

Polres Salatiga. Halaman ini akan ditampilkan setelah admin atau user berhasil 

login ke dalam aplikasi. Pada halaman ini terdapat empat menu utama yaitu menu 

master, proses, laporan, dan menu logout yang digunakan untuk keluar dari 

aplikasi. 
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Gambar 8 Form Master Pelapor 

 

Gambar 8 merupakan form input data pelapor, pada form ini admin 

melakukan aktivitas memasukkan administrasi data dari pelapor, dimana pelapor 

adalah korban dari tindak kriminal yang terjadi. 

 

 
 

Gambar 9 Form Master Pengguna 

 

Gambar 9 merupakan form input data pengguna dimana pada form ini admin 

melakukan aktivitas memasukkan administrasi data dari pengguna atau pegawai. 
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Gambar 10 Form Master User 

 

Gambar 10 merupakan form master user, pada form ini admin melakukan 

aktivitas memasukkan administrasi data user. 

 

 
 

Gambar 11 Form Pengaduan 

Gambar 11 merupakan form pengaduan, pada form ini admin melakukan 

aktivitas memasukkan keterangan-keterangan tentang pengaduan yang diberikan 

korban. 
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Gambar 12 Form Data Saksi 

Gambar 12 merupakan form input data saksi, pada form ini admin 

melakukan aktivitas memasukkan administrasi data dari saksi. 

 

 
 

Gambar 13 Form Master Tindakan 

Gambar 13 merupakan form Master Tindakan, pada form ini admin 

melakukan aktivitas memasukkan data dari proses tindakan apa saja yang sudah 

dilakukan pihak kepolisian dalam menuntaskan kasus kriminal yang dilaporkan 

oleh korban. 
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Gambar 14 Form Report Surat Pengaduan 

 

Gambar 14 merupakan form surat pengaduan, pada form ini admin 

melakukan aktivitas memasukkan data pengaduan dari pelapor atau korban. 

 

 
Gambar 15 Form Report Rekap Pengaduan 

 

Gambar 15 merupakan form report rekap pengaduan, pada form ini admin 

melakukan aktivitas membuat rekapan data pengaduan selama 1 (satu) tahun. 

 
Kode Program 2 Perintah untuk Tambah dan Edit Data Laporan 
1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 
11 

12 

13 
14 

15 

16 

  Dim ctc As New LaporanCurrentClass 

                If (ctc.UpdateLaporan(txtkode.Text, 

DateTimePicker1.Value, txtkej.Text, txttkp.Text, 

cmbKorban.Text, txtTersangka.Text, txtkerugian.Text, 

txtmo.Text, txtket.Text, txtPasal.Text, txtKronologis.Text, 

IDUser, cmbwaktu.Text, cmbtkp.Text, cmbPolsek.Text) <> 0) Then 

                    MsgBox("Data Laporan  Tersimpan") 

                ElseIf (ctc.createNew(txtkode.Text, 

DateTimePicker1.Value, txtkej.Text, txttkp.Text, 

cmbKorban.Text, txtTersangka.Text, txtkerugian.Text, 

txtmo.Text, txtket.Text, txtPasal.Text, txtKronologis.Text, 

IDUser, cmbwaktu.Text, cmbtkp.Text, cmbPolsek.Text) <> 0) Then 

                    MsgBox("Data Laporan  Tersimpan") 

                End If 

 

Kode Program 2 merupakan perintah yang digunakan untuk tambah dan edit 

data laporan. Perintah pada baris 2-11 merupakan deklarasi untuk edit data 
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laporan. Sedangkan perintah pada baris 12-21 merupakan deklarasi untuk tambah 

data laporan. 

 
Kode Program 3 Perintah untuk Laporan Surat Pengaduan 
1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

cryRpt.Load(PathRpt &“”&“rptSuratLaporan.rpt") 

 

            crParameterFieldDefinitions = 

cryRpt.DataDefinition.ParameterFields 

            crParameterFieldLocation = 

crParameterFieldDefinitions.Item("NoLaporan") 

            crParameterValues = 

crParameterFieldLocation.CurrentValues 

            crParameterDiscreteValue = New 

CrystalDecisions.Shared.ParameterDiscreteValue 

            crParameterDiscreteValue.Value = CStr(txtNo.Text) 

            crParameterValues.Add(crParameterDiscreteValue) 

            

crParameterFieldLocation.ApplyCurrentValues(crParameterValues) 

 

Kode Program 3 merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan 

data laporan. Perintah pada baris 1 merupakan deklarasi untuk memanggil laporan 

surat pengaduan. Sedangkan perintah pada baris 3-17 merupakan deklarasi untuk 

menampilkan parameter yang digunakan untuk memanggil laporan surat 

pengaduan. 

 
Kode Program 4 Perintah untuk Hapus Trigger 
1 

2 
3 

4 

ALTERtrigger [dbo].[deletedata] on [dbo].[Tbl_Saksi] forDELETE 

as 

deletefrom tbl_saksi_2 

where nolaporan =(SELECT nolaporan FROM deleted) 

 

Kode Program 4 merupakan perintah trigger yang digunakan untuk 

menghapus data dari client ke server. 

 
Kode Program 5 Perintah untuk Tambah Trigger 
1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 

ALTERtrigger [dbo].[insertdata] on [dbo].[Tbl_Saksi] forinsert 

as 

 

INSERTINTO tbl_saksi_2 

(nolaporan, namasaksi, alamatsaksi, agama, umur) 

SELECT 

        nolaporan, namasaksi, alamatsaksi, agama, umur 

FROM inserted 

 

Kode Program 5 merupakan perintah trigger yang digunakan untuk 

menambah data dari client ke server. 
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Kode Program 6 Perintah untuk Update Trigger 
1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 

ALTERtrigger [dbo].[updatedata] on [dbo].[Tbl_Saksi] forUPDATE 

as 

 

 

update tbl_saksi_2 set namasaksi =(select i.namasaksi FROM 

deleted d join inserted i on i.nolaporan = d.nolaporan) 

where nolaporan =(SELECT i.nolaporan FROM deleted d join 

inserted i on i.nolaporan = d.nolaporan) 

Kode Program  6 merupakan perintah trigger yang digunakan untuk update 

data dari client ke server. 

Pengujian aplikasi penting dilakukan guna memastikan komponen-

komponen dari sistem yang dibangun telah berfungsi sebagaimana diharapkan. 

Metode Black Box adalah  metode yang digunakan dalam pengujian aplikasi 

sistem informasi kriminal dalam pelaporan hasil input data korban di Polres 

Salatiga. Dengan metode Black Box, dapat diketahui apakah aplikasi telah 

berfungsi dengan benar. Hasil pengujian sistem dengan menggunakan metode 

Black Box dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1 Hasil Pengujian Sistem Dengan Black Box 

Item Uji Pengujian Hasil Proses 
Kesimpula

n 

 

 

Login (admin) 

Memasukkan 

Username dan 

Password  yang 

benar 

Dilakukan 

pengecekan data 

login. Jika data 

benar  maka user 

dapat menjalankan 

sistem 

 

Sukses 

Memasukkan 

Username dan 

Password  yang 

salah 

Menampilkan 

Pesan kesalahan 

dalam memasukkan 

data Login 

Sukses 

Pengolahan 

Master 

user/Master 

Pelapor/Master 

Pegawai/Master 

Laporan/Master 

Saksi/Master 

Tindakan 

Menambah data  

user/pelapor/pegawai

/saksi/tindakan 

Pilih Save, Data 

tersimpan, pilih 

OK, maka data 

tersimpan di 

database 

Sukses 

Mengubah data  

user/pelapor/pegawai

/saksi/tindakan 

Pilih data  yang 

mau diubah, ubah 

data, pilih Save, 

data tersimpan, 

pilih OK, data 

tersimpan di 

database 

Sukses 
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Pengujian responden dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang 

dibangun, bermanfaat atau tidak bagi pengguna. Hasil pengujian responden  

ditunjukkan pada Tabel 2.  
Tabel 2  Hasil Pengujian Responden 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

Ya Cukup Tidak 

1. Dalam cara penggunaannya, apakah aplikasi 

dapat digunakan dengan mudah? 

15 3   2   

2. Apakah tampilan form dapat dilihat dengan 

jelas pada aplikasi?  

11 5   4   

3. Apakah Anda merasa terbantu dengan form 

pengaduan yang disediakan aplikasi? 

13 2 5 

4. Apakah  Anda merasa terbantu dengan 

proses komunikasi data yang diberikan 

aplikasi? 

13 2   5 

Menghapus data  

user/pelapor/pegawai

/saksi/tindakan 

Pilih data  yang 

mau diubah, ubah 

data, pilih Save, 

data tersimpan, 

pilih OK, data 

tersimpan di 

database 

     Sukses 

Pengolahan 

Laporan 

Pengaduan 

Menambah data  

Laporan Penelitian 

Pilih Save, Data 

tersimpan, pilih 

OK, maka data 

tersimpan di 

database 

Sukses 

Mengubah data  

Laporan Penelitian 

Pilih data  yang 

mau diubah, ubah 

data, pilih Save, 

data tersimpan, 

pilih OK, data 

tersimpan di 

database 

Sukses 

Menghapus data 

Laporan Penelitian 

Pilih data  yang 

mau diubah, ubah 

data, pilih Save, 

data tersimpan, 

pilih OK, data 

tersimpan di 

database 

     Sukses 
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5. Apakah Anda puas dengan aplikasi ini? 20 0    0   

6 Apakah aplikasi ini bermanfaat untuk Anda? 18 2 0 

 

Sampel Kuisioner yang disebarkan terkait Penerapan Aplikasi Client-

server Pada Sistem Informasi Kriminal (Studi Kasus: Polres Salatiga) adalah 

pelapor atau korban. Jumlah responden untuk pengujian aplikasi client-server 

berjumlah 20 respoden. Berdasarkan proses penghitungan skala jawaban dari 

responden disimpulkan sebagai berikut, 75% dari 20 responden menyatakan 

sistem dapat digunakan dengan mudah, 55% dari 20 responden menyatakan 

tampilan form dapat dilihat dengan jelas pada sistem; 65% dari 20 responden 

terbantu dengan dengan form pengaduan yang disediakan oleh sistem; 65% dari 

20 responden menyatakan terbantu dengan proses komunikasi data yang diberikan 

sistem; 100% dari 20 responden menyatakan puas dengan sistem, dan 90% dari 20 

responden menyatakan sistem ini bermanfaat. 

Wawancara juga dilakukan terhadap KAUR MINTU SATRESKRIM 

Polres Salatiga Bapak Slamet Asroni dan Bapak Agus Karianto BAMIN 

SATRESKRIM Polres Salatiga dan mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Berdasarkan hasil wawancara, dinyatakan bahwa sistem ini dapat membantu dan 

berguna bagi pihak Polres Salatiga karena mempermudah dalam proses input data 

pelapor/korban yang melapor dan proses pengiriman data dari polsek ke polres. 

Pihak SATRESKRIM juga diuntungkan dengan adanya sistem ini, karena 

efisiensi waktu dan tenaga dalam proses input dan pengiriman data. 

 

5. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil perancangan dan pembuatan aplikasi Sistem Informasi 

Kriminal di Polres Salatiga, dapat ditarik kesimpulan bahwa client-server dapat 

digunakan sebagai metode untuk mengelola data kepolisian dengan cara 

mengumpulkan semua data pegawai dan data korban tindak kriminal, untuk 

kemudian diolah dan dicetak hasil proses input data pegawai dan data korban pada 

Polres Salatiga. Berdasarkan implementasi dan pengujian dengan user, sistem 

yang dibangun dapat membantu dalam pengolahan laporan kepolisian, dimana 

sistem yang dibangun dapat membantu pihak kepolisian dalam mengontrol, 

mengolah setiap data kepolisian khususnya dalam input dan penyimpanan data 

pegawai dan korban di polres. Saran pengembangan untuk penelitian ke depan 

adalah perlu adanya sistem informasi kriminal berbasis web yang dapat digunakan 

oleh semua lembaga kepolisian. 
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