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 ABSTRAK  

 
Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin adalah instansi atau dinas yang mempunyai tugas untuk 

membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan 

persetujuan rancangan peraturan daerah. Saat ini Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin masih 

menggunakan buku besar dalam proses pencatatan data, inventaris dan cuti walaupun data yang telah 

tersimpan didalam buku besar dirasa sudah cukup untuk saat ini, tetapi pada saat proses pengelolaan 

surat, inventaris, cuti selalu mengalami kendala dalam pencarian data yang tidak efisien. 

Penyimpanan data juga tidak aman karena resiko kemungkinan data hilang sangat besar. 

Dikarenakan permasalahan itu, diberikan solusi sebuah aplikasi surat – menyurat, inventaris yang 

dapat membantu proses pengelolaan data surat dan inventaris, maka dibuatlah aplikasi “APLIKASI 

INVENTARIS BARANG DAN MUTASI DAN PENGELOLAAN SURAT MENYURAT PADA 

SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARMASIN” berbasis Web bahasa pemograman PHP, untuk 

pengelolaan data surat – menyurat tanpa harus manual lagi karena aplikasi dapat mencetak surat, 

mengelola cuti, mengelola data inventaris.  

 

Kata Kunci : Data, Inventaris, Mutasi, Surat 

 

    ABSTRACT 
 

The Secretariat of the Banjarmasin City DPRD is an agency or service that has the task of 

forming district/city regional regulations together with regents/mayors, discussing and approving 

draft regional regulations. Currently the Banjarmasin City DPRD Secretariat still uses a ledger in 

the process of recording data, inventory and pieces, although the data stored in the ledger is 

considered sufficient for now, but during the process of managing letters, inventories, there are 

always problems in finding inefficient data. . Data storage is also not safe because the possibility 

of data being lost is very large. Due to this problem, a correspondence and inventory application 

solution is given that can help the process of managing mail and inventory data, so an application 

"APPLICATION OF GOODS AND MUTATIONS AND MANAGEMENT OF GOODS 

INVENTORY AT THE SECRETARIAT OF BANJARMASIN CITY DPRD" is made based on 

the PHP programming language, for management mail data – correspondence without having to 

manually anymore because the application can print letters, manage leave, manage inventory 

data. 
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PENDAHULUAN 

 

Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin adalah instansi atau dinas yang mempunyai tugas 

untuk membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan 

memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota, melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, 

memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah kabupaten/kota dan meminta laporan keterangan pertanggungjawaban 

bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.  

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan pembuatan aplikasi inventaris di 

antaranya adalah penelitian dengan judul “Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web 

Pada Smp Negeri 1 Buer” oleh Novi Oktaviani, I Made Widiarta dan Nurlaily (2019), 

“Pengelolaan Surat Menyurat Pada Kantor Balai Latihan Masyarakat Makassar Berbasis Web” 

oleh Rohayati Arifin , Nuraida Latif dan Amanda Noviatri Puspita Putri (2020), “Sistem 

Informasi Inventaris Berbasis Web di Akademi Kebidanan Bina Husada Serang” oleh Diki 

Susandi dan Sukisno (2018), “Sistem Informasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar pada 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi” oleh Fadriany, Muhammad 

Assidiq dan Ul Khairat (2020) dan “Perancangan Aplikasi Pengarsipan Data Konsumen Kredit 

Menggunakan Visual Basic Di Administrasi Kredit Banjarmasin” Oleh Rina Alfah, 

“Technologia” Vol 7, No.3, Juli – September 2016. (Alfah, 2018).  

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan 

untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara dan gabungan dari 

semuanya baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaiam bangunan 

yang saling terkait, yang masing masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.  

Inventarisasi barang adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang 

diperlukan mengenai barang-barang yang dimiliki dan diurus. 

Mutasi Barang Inventaris adalah daftar tempat mencatat jumlah bertambah dan atau 

berkurangnya barang inventaris sebagai akibat mutasi yang terjadi dalam triwulan yang 

bersangkutan.  

Surat-menyurat merupakan kegiatan rutin harian yang dilakukan oleh suatu lembaga. 

Surat yang diterima maupun yang dikirim oleh suatu lembaga tersebut memiliki berbagai macam 

jenis dan berjumlah tidak sedikit. 

 Dalam proses pengolahan data surat masuk dan surat keluar di Sekretariat DPRD Kota 

Banjarmasin yang di lakukan oleh bagian Tata Usaha masih memiliki beberapa kekurangan 

diantaranya dalam pencatatan data surat masuk dan surat keluar masih harus dicatat, dibukukan 

atau diketik secara manual di microsoft word, hal ini mengakibatkan informasi informasi yang 

disajikan terlambat dan tidak tepat waktu. Selain itu proses pengolahan datanya masih manual 

dan belum menggunakan suatu program aplikasi, hal ini terkadang membuat repot dan 

lambatnya dalam proses pengolahan data surat masuk dan surat keluar. Dengan demikian perlu 

diterapkan sistem komputerisasi di Lembaga tersebut.  

 

 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan untuk aplikasi ini adalah metode Waterfall. Berikut ini 
merupakan tahapan dari metode waterfall:  



  
a. Analisis Kebutuhan  

Analisis kebutuhan dengan menganalisa tentang kebutuhan pengguna, menganalisa 

kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan 

sistem.  

b. Desain Sistem  

Analisis kebutuhan dengan menganalisa tentang kebutuhan pengguna, menganalisa 

kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan 

sistem.  

c. Implementasi  

Selanjutnya pada tahap ini melakukan penulisan kode program pada sesuai dengan desain 

sistem yang telah dibuat menggunakan bahasa PHP.  

d. Analisis Kebutuhan  

Pengujian dilakukan bertujuan agar aplikasi yang dibuat sesuai dengan desain sistem yang 

sudah dibuat sebelumnya dan berfungsi dengan benar.  

e. Pemeliharaan  

Terakhir yaitu pemeliharaan sistem yaitu pemeliharaan yang bertujuan memperbaiki 
kesalahan-kesalahan yang muncul pada saat pengujian sistem.   
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Berikut gambaran flowchart system lama yang berjalan pada Sekretariat DPRD Kota 

Banjarmasin : 
 

 
Gambar 1. Flowchart Sistem Lama 

Penjelasan nya:  

a. Setelah berhasil login, admin dapat mengakses sistem dan dapat menginput data seperti data 

inventaris, mutasi dan pengelolaan surat.  

b. Lalu admin dapat mengelola data inventaris barang dan surat menyurat.  



c. Setelah itu admin dapat memilih untuk mencetak laporan itu atau tidak.  

 
Gambar 2. Flowchart Sistem Usulan 

Penjelasan nya:  

a. Admin atau pimpinan harus login ke dalam aplikasi  

b. Admin langsung bisa mencetak surat melalui aplikasi  

c. Inventaris dapat dikelola melalui Aplikasi  

d. Hasil laporan bisa dicetak melalui aplikasi langsung.  

 

Use case diagram juga dapat digunakan untuk memprepresentasikan interaksi user 

dengan sistem dan menggambarkan spesifikasi kasus penggunaan. Diagram use case pada sistem 

ini bisa dilihat pada gambar  berikut ini: 

 



Gambar 3.Diagram Use Case 

Activity Diagram adalah bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, 

yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan dan concurrency. Berikut Activity Diagram pada 

system yang dibuat : 

 
 Gambar 4. Activity Diagram Data Admin 

 

 
Gambar 5. Activity Diagram Data Pimpinan 



 

Berikut Class Diagram yang ada pada system : 

 

          
Gambar 6. Class Diagram 

 

Berikut Sequence Diagram yang ada pada system: 

       

       
Gambar 7. Sequnce Diagram 

 

1. Tampilan Aplikasi 

 



 
Gambar 8. Tampilan Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tampilan Form Kelola Inventaris 

Gambar 9.Tampilan Form Kelola Inventaris 

 

3. Laporan Data Inventaris 



 
        Gambar 10. Laporan Data Inventaris 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan yaitu :  

 

1. Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan admin/pimpinan dalam pengelolaan data 

inventaris, mutasi barang dan pengelolaan surat menyurat pada Sekretariat DPRD Kota 

Banjarmasin.  

2.  Aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemograman php dan MySQL.  

3. Dalam pengelolaan data dapat dijamin keamanannya karena tidak sembarang orang bisa     

mengaksesnya secara bebas.  

4. Metode waterfall yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini sangat tepat dalam    

membantu menyelesaikan penelitian sesuai dengan kebutuhan subjek penelitian.  

5. Pembuatan cetak laporan jadi lebih mudah.  

  

Aplikasi ini tentunya masih memiliki beberapa kekurangan, oleh karena itu perlu 

dilakukan lagi pengembangan yang lebih baik. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan agar 

aplikasi ini dapat berfungsi secara efektif adalah:  

 

1. Desain Aplikasi yang terbilang cukup sederhana diharapkan dapat didesain sebaik mungkin 

dan lebih menarik lagi agar semakin membuat nyaman user dalam menggunakan aplikasi.  

2. Dalam pengembangan Aplikasi dapat dilakukan dengan menambahkan beberapa form yang 

diperlukan oleh instansi terkait.  

3. Diharapkan kepada admin yang diberi wewenang untuk menjalankan aplikasi ini harus bisa 

mengerti dan memahami aplikasi dengan baik agar bisa digunakan dengan mudah. 
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