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ABSTRAK 

 

Proses pengelolaan keuangan pada Stasiun Radio Pantai Distrik Navigasi Perhubungan Laut Kota 

Banjarmasin dikatakan belum terkomputerisasi, dengan mengandalkan kertas untuk pengarsipan data keuangan 

dan surat pengajuan izin belayar, sehingga sering terjadi kesalahan dalam proses perhitungan membuat kinerja 

pegawai kurang efisien, dan untuk mendapatkan informasi keuangan tersebut membutuhkan waktu yang lama. 

Hal ini merupakan suatu hambatan sehingga bila staf keuangan sedang berada diluar perusahaan, maka ia tidak 

bisa melakukan transaksi dan membuat pimpinan sulit mengetahui keadaan keuangan secara cepat. Melihat 

permasalahan yang terjadi, maka perlu dibangun aplikasi manajemen keuangan berbasis web pada stasiun radio 

pantai distrik navigasi perhubungan laut kota banjarmasin yang dapat memudahkan kinerja bagian keuangan dan 
pimpinan dalam proses pengolahan data keuangan dan dapat memberikan informasi keuangan yang lebih 

sistematis.  

Metode pengembangan aplikasi ini yaitu metode waterfall, sedang metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi literatur. Adapun metode perancangan yang digunakan adalah 

UML (Unified Modeling Language), sedang metode pengujian menggunakan Blackbox. Bahasa pemrograman 

yang digunakan adalah PHP dan MySQL sebagai database. Hasil dari pengujian black box menyimpulkan bahwa 

fungsi yang diharapkan semuanya berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Dengan dibangunnya aplikasi 

manajemen keuangan berbasis web pada stasiun radio pantai distrik navigasi perhubungan laut kota banjarmasin 

ini maka dapat memudahkan kinerja karyawan dalam mengelola aktivitas dan menganalisa laporan keuangan 

pada Stasiun Radio Pantai Distrik Navigasi Perhubungan Laut Kota Banjarmasin dengan lebih baik 
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ABSTRACT 

 

The financial management process at the Coastal Radio Station of the Sea Transportation Navigation 
District of Banjarmasin City is said to have not been computerized, by relying on paper for archiving financial 

data and sailing permit application letters, so there are often errors in the calculation process making employee 

performance less efficient, and to get financial information takes a long time. This is an obstacle so that if the 

financial staff is outside the company, then he can not make transactions and make it difficult for the leadership 

to know the financial situation quickly. Looking at the problems that occur, it is necessary to build a web-based 

financial management application on the coastal radio station of the sea transportation navigation district of 

banjarmasin city that can facilitate the performance of the financial and leadership parts in the process of 

processing financial data and can provide more systematic financial information. 

This application development method is the waterfall method, while the data collection method used is 

observation, interview, and literature studies. The design method used is UML (Unified Modeling Language), 

while the testing method uses Blackbox. The programming languages used are PHP and MySQL as databases. 
The results of the black box test concluded that the expected functions all worked out as desired. With the 

construction of a web-based financial management application on the coastal radio station of the sea transportation 

navigation district of banjarmasin city, it can facilitate employee performance in managing activities and 

analyzing financial statements on the Coastal Radio Station of the Banjarmasin City Sea Transportation 

Navigation District better. 
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Stasiun radio pantai Banjarmasin adalah sebuah instansi pemerintah yang di bawah naungan Kementrian 

Perhubungan Laut sekaligus sebagai kantor Telekomunikasi radio pantai yang bertugas melayani jasa 

Telekomuikasi antar kapal-kapal yang ada di perairan laut Banjarmasin atau yang sedang menuju perairan laut 
Banjarmasin. Stasiun Radio Pantai Banjarmasin terletak di tepi sungai Barito di Jl. Barito Hilir No. 16 

Banjarmasin barat dan berjarak 10 km di sebelah barat Kota Banjarmasin, ibukota provinsi Kalimantan Selatan. 

Stasiun radio pantai sendiri memiliki beberapa pegawai PNS dan pegawai honorer yang terbagi 

diberbagai divisi yang ada di Stasiun Radio Pantai baik itu divisi Pelayanan Virtual Trafic System, divisi 

Adminstrasi, divisi Pelayanan Keselamatan Pelayaran, divisi Pelayanan pemasangan radio komunikasi kapal. Di 

stasiun radio pantai sendiri memiliki beberapa jenis pelayanan publik yaitu pelayanan pembuatan surat izin 

pelayaran, pelayanan pemasangan radio kapal, pelayanan monitoring keselematan pelayaran kapal, pelayanan 

perhubung komunikasi antara kapal dengan pemilk kapal. 

Pada kantor stasiun radio pantai masih mengunakan sistem yang masih tradisional yaitu semua 

pencatatan data-data yang berjalan dimasukan dalam buku besar, adapun permasalahan yang didapat adalah 

masalah keuangan anggaran stasiun radio pantai belum dikelola dengan baik. Sehingga rentan terjadinya 

kesalahan dalam perhitungan pemasukan dan pengeluaran. Masih lemah dan lambatnya pelayanan publik 
diakibatkan oleh sedikitnya perangkat elektronik yang tersedia dan sedikitnya sumber daya manusia yang tersedia. 

serta penggunan sistem yang masih tradisional dan masih tertinggal dengan perkembangan jaman di era digital 

sekarang. Pimpinan Kepala Administrasi stasiun radio pantai kesulitan dalam memanajemen pengolahan data 

transaksi keuangan, serta laporan gaji pegawai. Sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, karena dalam 

melakukan pengolahan data transaksi kegiatan maupun data keuangan, karena masih menggunakan proses secara 

manual. Sedangkan cara manual akan membuka peluang kekeliruan, kesalahan, kurang efektif dan efisien.   

Beberapa penelitian terkait diantaranya, oleh Zilzi Zade Tazkia pada Tahun 2016. Proses pencatatan data 

pada restoran masih menggunakan cara semi komputer yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Word dan Excell. 

Sehingga kadang terdapat data data yang tidak valid bahkan ada data yang minus (Tazkia, 2016). 

Rina Nugrahwati pada tahun 2016, permasalahan yang ditemukan Proses pengelolaan keuangan pada 

PT. Pita Trans Line dikatakan belum terkomputerisasi, dengan mengandalkan kertas untuk pengarsipan data 
keuangan, sehingga sering terjadi kesalahan dalam proses perhitungan membuat kinerja pegawai kurang efisien. 

(Nugrahwati, 2016). 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah, sebagai berikut:  

1. Bagaimana menganalisis kebutuhan fungsionalitas aplikasi manajemen keuangan berbasis web pada stasiun 

radio pantai distrik navigasi perhubungan laut kota banjarmasin? 

2. Bagaimana membangun aplikasi manajemen keuangan berbasis web pada stasiun radio pantai distrik navigasi 

perhubungan laut kota banjarmasin secara baik dan benar? 

 

Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah di rumuskan terdapat batasan-batasan sebagai berikut: 
1. Sistem yang di bangun ini dirancang hanya untuk memanajemen keuangan agar dapat mengetahui pendapatan 

dan pengeluaran pada Stasiun Radio Pantai 

2. Aplikasi hanya membahas tentang proses keuangan dari pendapatan pembuatan surat izin belayar dan 

pengeluran dari perusahaan 

3. Aplikasi di bangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database.  

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu membuat Aplikasi Manajemen 

Keuangan Berbasis Web Pada Stasiun Radio Pantai Distrik Navigasi Perhubungan Laut Kota Banjarmasin. 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari sebuah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan dapat Memudahkan pengelolaan sistem yang lebih akurat. 

2. Diharapkan dapat Meningkatkan efisiensi kerja  

3. Dapat mempermudah pencarian informasi dan laporan  



 

METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses-proses yang terjadi di Stasiun Radio Pantai 

Distrik Navigasi Perhubungan Laut Kota Banjarmasin dalam mengelola data serta penyajian datanya. 

 

Objek Penelitian 
Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang manajemen tata usaha pada Stasiun Radio Pantai 

Distrik Navigasi Perhubungan Laut Kota Banjarmasin. 
 

Metode Pengumpulan Data 

1. Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung kepada Stasiun Radio Pantai Distrik 

Navigasi Perhubungan Laut Kota Banjarmasin suatu obyek yang diteliti dalam waktu yang singkat dan 
bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mangajukan pertanyaan langsung kepada 

Stasiun Radio Pantai Distrik Navigasi Perhubungan Laut Kota Banjarmasin atau seorang ahli yang berwenang 

dalam suatu masalah Teknik pengumpulan data secara wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat 

menentukan dalam proses penelitian, dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena 

mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Dan dalam kasus ini peneliti langsung bertanya 

kepada pihak yang berwenang dan berkompeten untuk menjawab pertanyan seputar masalah yang sedang 

diteliti. 

3. Studi kepustakaan (Literature Study) 

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah 
yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, 

disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain 

 

Membangun Sistem 

1. Analisis Sistem  

Analisis permasalahan untuk mengetahui kebutuhan sistem serta menentukan batasan-batasan pada sistem 

tersebut sehingga dapat menentukan dengan cara yang efektif dalam menyelesaikan masalah dan dapat 

memberi solusi sistem yang diperlukan.  

2. Perancangan Sistem 

Proses mencari dan merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dialami. 

3. Implementasi Program 

Dalam implementasi Aplikasi Manajemen Keuangan Berbasis Web Pada Stasiun Radio Pantai Distrik 
Navigasi Perhubungan Laut Kota Banjarmasin Berbasis Web adalah menggunakan pemrograman PHP dan 

MySQL. 

4. Uji Coba Sistem 

Proses uji coba keberhasilan sistem yang dibuat bertujuan untuk mengetahui apakah sistem bekerja sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan atau tidak. 

5. Penyusunan Laporan 

Merupakan tahapan akhir yaitu membuat dokumentasi serta pengarsipan terhadap project dimana nanti semua 

kegiatan yang telah dilakukan dari awal sampai selesainya pembuatan Aplikasi Manajemen Keuangan 

Berbasis Web Pada Stasiun Radio Pantai Distrik Navigasi Perhubungan Laut Kota Banjarmasin dibuat dalam 

bentuk laporan tugas akhir. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisa prosedur sistem yang berjalan pada Stasiun Radio Pantai Distrik Navigasi Perhubungan Laut 

Kota Banjarmasin ialah segala bentuk transaksi yang dilakukan hanyalah beracuan dengan pencatatan buku, 

microsoft word dan excell. Untuk mendeksripsikan analisis dengan rinci penulis akan menjelaskan pada poin-
poin yang terdapat dalam penelitian. 
1. Prosedur Pencatatan Data 

Melakukan pencatatan data data manajemen yang ada pada Stasiun Radio Pantai Distrik Navigasi 

Perhubungan Laut Kota Banjarmasin. 

2. Prosedur Arsip Berkas / Data 

Prosedur arsip berkas / data mencatat terlebih dahulu pada catatan arsip kemudian disimpan dalam buku besar 

yang telah disediakan 

3. Prosedur Pencarian Berkas / Data 



 

Prosedur pencarian berkas / data masih manual yaitu harus mencari berkas yang diperlukan di dalam buku 

besar, sehingga tidak efektif dan memakn banyak waktu karena berkas tidak rapi 

4. Prosedur Laporan Bulanan 

Pada prosedur laporan bulanan pengelola Stasiun Radio Pantai Distrik Navigasi Perhubungan Laut Kota 

Banjarmasin melakukan laporan penanggung jawaban setiap awal bulan dengan melaporkan semua yang 

dilakukan dari awal bulan hingga akhir bulan. 

Rincian prosedur sistem yang berjalan pada Stasiun Radio Pantai Distrik Navigasi Perhubungan Laut 

Kota Banjarmasin tersebut tentunya perlu disempurnakan melaui sistem yang jelas dan terkomputerisasi dalam 

sebuah penyimpanan data yang kompatibel. Oleh karena itu penulis mengusulkan sistem baru untuk 

menyempurkannya kepada instansi terkait dengan judul “Aplikasi Manajemen Keuangan Berbasis Web Pada 

Stasiun Radio Pantai Distrik Navigasi Perhubungan Laut Kota Banjarmasin”. Sistem ini akan dibangun 

menyesuaikan kebutuhan yang ada, dengan menyempurkan prosedur yang berjalan.  

 
Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan fungsional mengacu pada panduan akademik, serta observasi langsung selama 

penelitian. Sehingga analisis mengacu pada proses bisnis yang sudah ada. Untuk sistem ini menghasilkan beberapa 

kebutuhan proses minimal sebagai berikut : 

1. Sistem mampu menyediakan menu-menu yang berhubungan dengan kebutuhan operasional. 

2. Sistem mampu menampilkan data-data transaksi yang berjalan. 

3. Sistem mampu menampilkan data manajemen tentang Stasiun Radio Pantai Distrik Navigasi 

Perhubungan Laut Kota Banjarmasin secara menyeluruh. 

4. Sistem mampu me-record setiap kali data yang diinput. 

5. Sistem mampu menghasilkan laporan terkait segala bentuk kegiatan dengan laporan yang difilter 

perbulan.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Pembangunan Aplikasi Manajemen Keuangan Berbasis Web Pada Stasiun Radio Pantai Distrik Navigasi 

Perhubungan Laut Kota Banjarmasin ini merupakan aplikasi pengolahan data yang sedang berjalan. Berbagai 

permasalahan yang muncul telah diupayakan untuk ditangani dengan aplikasi yang sudah dirancang. Oleh karena 

itu dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dalam penelitian ini berhasil dibuat Aplikasi Manajemen Keuangan Berbasis Web Pada Stasiun Radio 

Pantai Distrik Navigasi Perhubungan Laut Kota Banjarmasin dengan menggunakan model waterfall. 

2. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu admin dalam proses pembuatan laporan lebih 

cepat dan akurat 
3. Aplikasi Manajemen Keuangan Berbasis Web Pada Stasiun Radio Pantai Distrik Navigasi Perhubungan 

Laut Kota Banjarmasin dapat menunjang efisiensi dan efektifitas kerja, karena dapat memperkecil 

peluang terjadinya kesalahan pengolahan data yang dibutuhkan dan mempermudah dalam pembuatan 

laporan 

4. Pengolahan data yang berbasis komputer dapat mempermudah pengaksesan data dan pencarian data 

sehingga dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan untuk pimpinan. 

5. Dengan adanya Aplikasi Manajemen Keuangan Berbasis Web Pada Stasiun Radio Pantai Distrik 

Navigasi Perhubungan Laut Kota Banjarmasin ini, dapat memperlancar proses administrasi pengajuan 

surat setiap saat bila diperlukan 

 

Saran 
Adapun beberapa saran yang diusulkan yaitu : 

1. Pada penelitan selanjutnya dapat mengembangkan sistem dengan menambahkan beberapa fitur seperti: 

backup basis data, sistem multi platform. 

2. Penambahan fitur panel administrator untuk mengatur seleksi dalam memberikan rekomendasi nomor 

surat pada aplikasi sehinggah dapat mempermudah proses pembuatan pengajuan surat 

3. Pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan aplikasi ini sehingga dapat melakukan penyimpanan 

data secara otomatis pada rentang waktu tertentu,  misalkan untuk jangka waktu  1 tahun 

4. Penambahan fitur sms dan email gateway, untuk mengirimkan notifikasi berbasis sms  dan email kepada 

agen tentang status pengajuan surat    
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