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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Tanah Laut dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft excel. Kondisi ini menimbulkan beberapa 

permasalahan diantaranya penyimpanan data informasi inventaris barang tidak terpusat dalam satu database, 

sulit melakukan pengecekan untuk mengetahui kondisi barang dengan cepat, sulit mengetahui posisi barang 

ataupun ada ketidaksesuaian antara data dengan fisik barang. Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan 

penelitian yang bertujuan untuk membangun sistem informasi inventarisasi BMD dengan tujuan (1) 

Mempermudah penatausahaan aset BMD agar lebih efektif dan efisien; (2) Menyajikan informasi data invetaris 

yang cepat dan akurat; dan (3) Memudahkan akses sistem informasi inventaris oleh pengelola barang dan 

pimpinan yang berwenang dimanapun dan kapanpun dengan bantuan koneksi internet. 

Sistem yang telah dibangun  dapat mempermudah dalam pengelolaan barang milik daerah serta dalam 

pelaporannya. Proses permohonan pengajuan barang mempermudah dalam penyampaian keperluan barang dari 

tiap bidang secara cepat. Proses permohonan pemeliharaan barang mempermudah dalam penyampaian 

pengajuan pemeliharaan barang milik daerah yang berada di tiap bidang dengan cepat. Pencetakan label 

menggunakan barcode, memudahkan mengetahui informasi mengenai barang dengan cara melakukan 

pemindaian terhadap label barcode tersebut. 
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ABSTRACT 

 

The administration of Regional Property (BMD) at the Communication and Information Office of Tanah Laut 

Regency is carried out using Microsoft Excel software. This condition raises several problems including the 

storage of goods inventory information data is not centralized in one database, it is difficult to check to find out 

the condition of the goods quickly, it is difficult to know the position of the goods or there is a discrepancy between 

the data and the physical goods. Based on these problems, a research was conducted which aims to build a BMD 

inventory information system with the objectives of (1) Facilitating the administration of BMD assets to make it 

more effective and efficient; (2) Presenting fast and accurate inventory data information; and (3) Facilitate access 

to inventory information systems by goods managers and authorized leaders anywhere and anytime with the help 

of an internet connection. 

The system that has been built can make it easier to manage regional property and report it. The application 

process for submitting goods makes it easy to deliver goods from each field quickly. The application process for 

the maintenance of goods makes it easier to submit submissions for the maintenance of regional property in each 

field quickly. Label printing using barcodes makes it easier to find information about goods by scanning the 

barcode label. 
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PENDAHULUAN  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut memiliki 3 (tiga) bidang dalam menjalankan 

tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang 

komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepala 

daerah yaitu bidang komunikasi, bidang e government  dan bidang statistik. Selain 3 (tiga) bidang tersebut ada 

juga sekretariat yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan 

pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta 

ketatausahaan. 

Salah satu tugas dan fungsi sekretariat yaitu mengelola Barang Milik Daerah (BMD), dimana dalam 

pelaksanaan pengelolaannya sudah dilakukan secara komputerisasi akan tetapi hanya menggunakan aplikasi 

Microsoft Office dalam hal mencatat aset dan membuat label BMD. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan 

yang menyebabkan pekerjaan dalam mengelola aset dirasa kurang efektif. Beberapa permasalahan yang ditemui 

antara lain : 

1. Aplikasi Microsoft Office hanya bersifat desktop. 

2. Penyimpanan data informasi inventaris barang tidak terpusat dalam sebuah database. 

3. Sulit melakukan pengecekan kondisi barang dan lokasi penempatan barang. 

4. Keterbatasan dalam mengakses data 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dibangun sebuah Sistem Informasi Inventaris Barang Dan Status 

Barang Milik Daerah Berbasis Web Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tanah Laut untuk dapat 

mengatasi permasalahan tersebut dan memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan inventaris barang milik 

daerah. 

 

METODE  

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara 

dan studi dokumentasi. 

1. Metode Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan dengan pihak yang berkaitan langsung 

dalam hal pengelolaan barang milik daerah yaitu pengurus barang dengan tujuan mendapatkan data dan 

informasi terkait sistem yang sedang berjalan. 

2. Metode Studi Dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari beberapa dokumen yang baerkaitan dengan 

pengelolaan barang milik daerah seperti dokumen daftar barang milik daerah, kartu inventaris ruang, label 

barang serta beberapa dokumen lainnya.  

Dalam perancangan perangkat lunak ini menggunakan SDLC (software development life cycle) yaitu 

tahapan tahapan pekerjaan yang dilakukan dalam membuat sistem informasi. Dengan adanya tahapan tahapan 

dalam perancangan sistem yang dibangun akan lebih mudah dalam pengidentifikasian masalah dan tentu saja akan 

mempermudah dalam penyelesaian masalah tersebut. 

Model perancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Waterfall, Model Waterfall adalah 

suatu proses perangkat lunak yang berurutan , dipandang sebagai terus mengalir kebawah (seperti air terjun) 

melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi dan pengujian.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat analisis terhadap sistem yang berjalan yaitu bahwa BMD didata oleh 

pengurus barang, kemudian dari data tersebut diolah menjadi data BMD, data mutasi BMD dan data kondisi BMD. 

Data olahan tadi yang kemudian dilaporkan kepada pimpinan dalam bentuk laporan daftar BMD, Kartu Inventaris 

Barang dan laporan kondisi BMD. 

Selanjutnya alur proses sitem lama yang berjalan dapat diliat dalam diagram berikut : 

 

 
Gambar 1. Diagram alur sistem berjalan 



 

Setelah mengetahui semua informasi mengenai sistem lama maka dapat disusun alur untuk sistem baru 

yang akan dibangun yaitu sebagai berikut : 

 
Gambar 2. Diagram alur sistem yang akan dibangun 

 

Berikut adalah use case diagram yang akan dibangun. 

 
Gambar 3. Use Case diagram sistem yang akan dibangun 

 

Secara ringkas hasil sistem baru yang dibangun adalah sebagi berikut : 
 

 
Gambar 4. Form login 

 

Tampilan form login dirancang untuk mengatur siapa saja yang boleh ke dalam sistem berdasarkan hak 

akses yang digunakan. 



 

 

 
Gambar 5. Form dashboard 

 

Form ini merupakan tampilan utama dari sistem, setelah pengguna berhasil login sesuai hak akses yang 

diberikan. 

 

 
Gambar 6. Form transaksi pengadaan 

 

Form ini digunakan untuk mengisikan data kategori barang milik daerah untuk memudahkan dalam 

pengelompokan barang. 

 

 
Gambar 7. Form transaksi penempatan 

 

Setelah barang yang ada pada data master data barang diproses menggunakan menu transaksi pengadaan, 

kemudian dilakukan transaksi penempatan. Transaksi penempatan digunakan untuk mendistribusikan barang ke 

bidang dan ruangan yang memerlukan barang tersebut. 

 



 

 
Gambar 8. Form transaksi mutasi 

 

Form ini digunakan untuk memproses perpindahan barang dari lokasi lama ke lokasi yang baru. 

 

 
Gambar 9. Form transaksi pengajuan barang 

 

Form ini digunakan untuk menampilkan semua permohonan ajuan pengadaan barang dari masing masing 

bidang. 

 

 
Gambar 10. Form pengajuan pemeliharaan barang 

 

Form ini digunakan untuk menampilkan semua permohonan ajuan pemeliharaan barang dari masing 

masing bidang. 

 



 

 
Gambar 11. Form penghapusan 

 

Form ini digunakan untuk menampilkan data barang yang tidak disetujui untuk dilakukan pemeliharaan, 

dikarenakan kerusakan pada barang tersebut sudah rusak berat. Sehingga Barang dengan kondisi rusak berat di 

usulkan untuk dilakukan penghapusan. 

 

 
Gambar 12. Laporan Barang BMD 

 

Form ini digunakan untuk menampilkan seluruh data barang inventaris. Laporan barang dapat 

ditampilkan berdasarkan periode pengadaan, kategori barang maupun berdasarkan data ruangan dimana barang 

tersebut berada. 

 

 
Gambar 13. Laporan Mutasi Barang 

 

Form ini digunakan untuk menampilkan riwayat mutasi atau perpindahan barang. Informasi yang 

ditampilkan meliputi nama barang, tempat awal, tempat baru serta tanggal mutasi. 

 



 

 
Gambar 14. Laporan Kartu Inventaris Ruang 

 

Form ini digunakan mencetak Kartu Inventaris Barang (KIR). KIR diperlukan untuk menampilkan 

informasi mengenai barang inventaris apa saja yang terdapat atau ditempatkan di ruangan tersebut. 

 

 
Gambar 15. Label BMD 

 

Form ini digunakan mencetak label barang dalam bentuk barcode, label ini nantinya akan ditempel di 

barang inventaris. Penggunaan barcode sebagai label barang digunakan karena dengan menscan barcode tersebut 

maka akan muncul informasi mengenai barang inventaris tersebut. 

 

PENUTUP 
Kesimpulan 

1. Sistem yang dibangun  dapat mempermudah dalam penatausahaan barang milik daerah serta dalam 

pelaporannya. 

2. Proses permohonan pengajuan barang mempermudah dalam penyampaian keperluan barang dari tiap bidang 

secara cepat dan realtime.  

3. Proses permohonan pemeliharaan barang mempermudah dalam penyampaian pengajuan pemeliharaan barang 

milik daerah yang berada di tiap bidang dengan cepat. 

4. Pencetakan label menggunakan barcode, memudahkan mengetahui informasi mengenai barang dengan cara 

melakukan pemindaian terhadap label barcode tersebut. 

 

Saran 

1. Pengembangan kedepannya diharapkan agar sistem ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang mampu 

mencegah pengaksesan oleh orang yang tidak memiliki hak akses. 

2. Pengembangan kedepannya sistem ini bisa dilakukan penambahan fitur SMS Gateway, berupa SMS 

pemberitahuan terutama mengenai pengajuan pemeliharaan, agar barang yang mengalami kerusakan dapat 

sesegera mungkin dilakukan pemeliharaan. 
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