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ABSTRAK 

 

UPPD SAMSAT Banjarmasin II merupakan salah satu SAMSAT yang ada di Kota 

Banjarmasin, tepatnya berlokasi di Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin 

Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123.  

 Banjarmasi II adalah salah satu instani yang saat ini manajemen persediaan barang masih 

dikelola secara manual sehingga sistem berjalannya masih memiliki banyak kekurangan dan 

kelemahan hal ini menyebabkan kinerja Instansi menjadi terhambat dan menyebabkan terjadi 

banyak kesalahan. Permasalahan yang sering terjadi pada persediaan barang habis pakai seperti 

pada saat pengolahan data barang masuk dan barang keluar. Setiap aktivitas keluar dan masuk 

barang dicatat ke dalam buku agenda, sehingga saldo persediaan barang pada setiap bulannya harus 

diinput kembali mengikuti saldo persediaan barang bulan sebelumnya. Dalam aktivitas persediaan 

barang seperti ini besar kemungkinan bagian persediaan mengalami keterlambatan dalam 

melaporkan persediaan barang, sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan karena banyaknya 

barang yang dikelola.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun atau merancang sebuah sistem informasi 

manajemen dan monitoring barang habis pakai. Sehingga sistem informasi ini dapat membantu dan 

mempermudah pegawai dalam memanajemen dan memonitoring barang habis pakai. Metode 

Penelitian yang digunakan adalah Metode Waterfall dalam pendekatan perancangan program agar 

sesuai dengan kebutuhan user Menggunakan bahasa pemrograman WEB, PHP dan MySQL 

sebagai database. 

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan sistem informasi ini dapat membantu dalam 

memanajemen dan memonitoring barang habis pakai pada UPPD SAMSAT Banjarmasin II. 

Beberapa saran dan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut atas sistem yang dibangun 

adalah dapat dilakukan pengembangan pada aplikasi seperti menambahkan data grafik untuk 

melihat informasi data barang setiap bulannya, dapat menambah laporan grafik bulanan dan 

menambahkan sistem barcode untuk mempermudah dalam penginputan barang. serta bisa 

menambahkan fitur-fitur yang belum ada. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi, Barang Habis Pakai, Web, Waterfall. 



 

 

 

PENDAHULUAN 

UPPD SAMSAT Banjarmasin II 

merupakan salah satu SAMSAT yang ada di 

Kota Banjarmasin, tepatnya berlokasi di Jl. 

Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. 

Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan 70123.  

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah 

(UPPD) Kantor SAMSAT Banjarmasin II 

mulai berjalan pada tahun 2014 dan memiliki 

pelayanan berupa pelayanan Jasa Rahaja, 

pelayanan pajak online 1 tahun dan 5 tahun. 

Jasa yang disediakan berupa Mobil Samsat 

Keliling, SAMSAT Corner dan Drive Thru. 

Saat ini jumlah pegawai yang ada di UPPD 

SAMSAT Banjarmasin II sebanyak 102 

orang dengan 34 PNS dan 68 Non PNS. 

Gedung UPPD SAMSAT Banjarmasin II 

memiliki dua lantai. Lantai 1 sebagai tempat 

layanan pengurusan dan pembayaran pajak, 

sedangkan lantai 2 merupakan tempat tata 

usaha, pengelolaan barang dan pendapatan 

lainnya.  

Barang habis pakai yaitu barang yang 

hanya dapat dipergunakan dalam satu kali 

pemakaian, contohnya seperti kertas folio, 

tinta, buku agenda, dll. Barang habis pakai ini 

merupakan barang yang paling sering terjadi 

transaksi karena perputaran barangnya yang 

cepat habis.  

Dari hasil pengamatan yang diamati oleh 

peneliti, UPPD SAMSAT Banjarmasi II 

adalah salah satu instani yang saat ini 

manajemen persediaan barang masih dikelola 

secara manual sehingga sistem berjalannya 

masih memiliki banyak kekurangan dan 

kelemahan sehingga hal ini menyebabkan 

kinerja Instansi menjadi terhambat dan 

menyebabkan terjadi banyak kesalahan. 

Permasalahan yang sering terjadi pada 

persediaan barang habis pakai seperti pada 

saat pengolahan data barang masuk dan 

barang keluar. Setiap aktivitas keluar dan 

masuk barang dicatat ke dalam buku agenda, 

sehingga saldo persediaan barang pada setiap 

bulannya harus diinput kembali mengikuti 

saldo persediaan barang bulan sebelumnya. 

Dalam aktivitas persediaan barang seperti ini 

besar kemungkinan bagian persediaan 

mengalami keterlambatan dalam melaporkan 

persediaan barang, sering terjadinya 

kesalahan dalam pencatatan karena 

banyaknya barang yang dikelola.  

Pembuatan laporan barang keluar, 

pegawai menghitung jumlah barang keluar 

yang sudah dicatat perharinya pada buku 

tanda terima pengambilan barang. Sistem 

pencatatan yang manual mempunyai 

kekurangan terutama pada pencatatan dan 

penghitungan persediaan barang. Sering kali 

proses pencatatan persediaan yang dilakukan 

mengakibatkan selisih dari data jumlah stok 

barang dengan jumlah barang fisik yang ada 

setiap bulannya.  

Pada UPPD SAMSAT Banjarmasin II, 

permintaan barang habis pakai hampir setiap 

hari selalu ada yang meminta barang pada 

Sub Bagian Pengelola Pemanfaatan Barang 

milik Daerah. Sehingga sering terjadinya 

permasalahan karena masih diterapkan sistem 

manual. Pegawai gudang kadang kewalahan 

menghitung stok barang yang masih tersedia, 

belum lagi jika ada yang meminta barang 

pegawai harus mencarikan barang tersebut 

pada catatan atau langsung melihat ke tempat 

persediaan barang apakah barangnya masih 

ada atau sudah habis.  

Pegawai gudang tidak dapat 

memonitoring barang yang ada pada setiap 

bagian sehingga pegawai tidak mengetahui 

pasti barang apa saja yang diperlukan pada 

setiap bagian yang ada pada UPPD SAMSAT 

Banjarmasin II.  

Jika barang habis pakai stoknya sudah 

habis atau menipis UPPD SAMSAT 

Banjarmasin II akan melakukan perekapan 

barang apa yang telah habis kemudian 

dibuatkan surat untuk meminta barang 

kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan. 



 

 

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di 

atas maka perlu dibuat suatu sistem informasi 

manajemen dan monitoring barang habis 

pakai pada UPPD SAMSAT Banjarmasin II 

dengan judul “Sistem Informasi 

Manajemen dan Monitoring Barang Habis 

Pakai Pada UPPD SAMSAT Banjarmasin 

II Berbasis Web”. Dengan harapan bisa 

menjadi salah satu solusi pada proses 

penginputan data barang habis pakai 

sehingga dapat menjadi perangkat lunak yang 

tepat guna dan mampu memudahkan pihak 

pegawai 

 

METODE 

Dalam penelitian ini ada beberapa 

metode dalam memperoleh data. Adapun 

metode yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode  Pengamatan (Observasi) : dengan 

metode ini bisa langsung mengamati 

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 

pegawai pada Sub Bagian Pengelola 

Pemanfaatan Barang milik Daerah terkait 

permasalahan yang ada untuk 

menghasilkan informasi dan data yang 

diperlukan. Dari hasil observasi yang 

dilakukan selama 1 bulan, penulis 

menemukan beberapa data pada buku 

besar barang masuk, barang keluar dan 

tanda terima barang. 

2. Metode wawancara (Interview) : dengan 

metode ini dilakukan dengan cara sharing 

atau tanya jawab mengenai kinerja yang 

ada di instansi secara langsung kepada 

para pegawai atau staff admin yang ada di 

UPPD SAMSAT Banjarmasin II agar 

lebih jelas serta informasi yang di dapat 

bersifat       valid. 

3. Studi pustaka dan studi dokumentasi: ini 

dilakukan dengan cara mempelajari, 

meneliti dan menelaah berbagai literatur-

literatur dari perpustakaan yang 

bersumber dari buku-buku, teks, jurnal 

ilmiah, situs-situs di internet, dan bacaan-

bacaan yang ada kaitannya dengan topik 

penelitian.   

Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak 

1. Requirement Gathering and analysis  

Mengumpulkan kebutuhan secara 

lengkap kemudian dianalisis dan 

didefinisikan kebutuhan yang harus 

dipenuhi oleh program yang akan 

dibangun. Fase ini harus dikerjakan 

secara lengkap untuk bisa menghasilkan 

desain yang lengkap. 

2. Desain  

Dalam tahap ini pengembang akan 

menghasilkan sebuah sistem secara 

keseluruhan dan menentukan alur 

perangkat lunak hingga algoritma yang 

detail. 

3.    Implementasi  

Tahapan dimana seluruh desain diubah 

menjadi kode kode progam . Kode 

progam yang dihasilkan masih berupa 

modul-modul yang akan diintregasikan 

menjadi sistem yang lengkap. 

4. Integration & Testing 

Di tahap ini dilakukan penggabungan 

modul-modul yang sudah dibuat dan 

dilakukan pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah software yang dibuat 

telah sesuai dengan desainnya dan fungsi 

pada software terdapat kesalahan atau 

tidak. 

5. Verifikasi  

Klien atau pengguna menguji apakah 

sistem tersebut telah sesuai dengan yang 

disetujui. 

6. Operation & Maintenance  

Instalasi dan proses perbaikan sistem 

sesuai yang disetujui. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Use case mendeskripsikan sebuah 

interaksi antara satu atau lebih aktor dengan 



 

 

 

sistem informasi yang akan dibuat. Use case 

digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja 

yang ada di dalam sebuah sistem informasi 

dan siapa saja yang berhak menggunakan 

fungsi-fungsi tersebut. Berikut ini 

perancangan use case diagram yang 

diusulkan: 

 
Gambar 1. 1 Use Case Diagram  

 
Gambar 1. 2 Relasi Tabel 

 
Gambar 1. 3 Form Login 

Form login merupakan sebuah form yang 

akan memberi akses kepada pengguna.  

 

 
Gambar 1. 4 Form Dashboard (Admin) 

Form Dahsboard adalah form awal yang 

dilihat setelah berhasil login. Pada form ini 

terdapat informasi data yang hanya dapat 

diakses oleh admin. 

 
Gambar 1. 5 Form Barang (Admin) 

Form Barang adalah form yang berisi 

informasi mengenai barang. Pada form ini 

admin dapat melakukan tambah data, ubah 

data dan hapus data. 

 
Gambar 1. 6 Form Bagian (Admin) 

Form Bagian adalah form yang berisi 

informasi mengenai rbagian yang ada di 

UPPD SAMSAT Banjarmasin II. Pada form 

ini admin dapat melakukan tambah data, ubah 

data serta hapus data. 



 

 

 

 
Gambar 1. 7 Form Bagian (Admin) 

Form Ruangan adalah form yang berisi 

informasi mengenai ruangan yang ada di 

UPPD SAMSAT Banjarmasin II. Pada form 

ini admin dapat melakukan tambah data, ubah 

data serta hapus data. 

 
Gambar 1. 8 Form Pimpinan (Admin) 

Form Pimpinan adalah form yang berisi 

informasi mengenai pimpinan yang 

digunakan untuk menyimpan data pimpinan 

pada saat pembuatan surat minta barang dan 

pembuatan laporan. Pada form ini admin 

dapat melakukan tambah data, ubah data serta 

hapus data. 

 
Gambar 1. 9 Form User (Admin) 

Form User adalah form yang berisi 

informasi mengenai user. Pada form ini 

admin dapat melakukan tambah data, ubah 

data serta hapus data. 

 
Gambar 1. 10 Form Barang Menipis 

(Admin) 

Form Barang Menipis adalah form yang 

berisi informasi mengenai Barang Menipis 

yang dapat menjadi acuan bagi admin ketika 

ingin meminta barang.  

 
Gambar 1. 11 Form Barang Keluar (Admin) 

Form Barang Keluar adalah form yang 

berisi informasi mengenai barang keluar. 

Pada form ini admin dapat melakukan ubah 

data, dan hapus data. Sedangkan untuk 

mengeluarkan barang harus melalui tanda 

terima pengambilan barang terlebih dahulu. 

 
Gambar 1. 12 Form Stok Barang 

Form Stok Barang adalah form yang 

berisi informasi mengenai stok barang yang 

ada di Gudang UPPD SAMSAT Banjarmasin 

II. Pada form ini admin dapat melakukan 

tambah data, ubah data, hapus data. 



 

 

 

 
Gambar 1. 13 Form Minta Barang (Admin) 

Form Minta Barang adalah form yang 

berisi informasi mengenai minta barang yang 

digunakan untuk pengajuan pembuatan surat 

minta barang kepada Badan Keuangan 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 

form ini admin dapat melakukan tambah data, 

ubah data, hapus data serta cetak surat. 

 
Gambar 1. 14 Form Berita Acara (Admin) 

Form Berita Acara adalah form yang 

berisi informasi mengenai berita acara serah 

terima pengambilan barang pada Badan 

Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan untuk UPPD SAMSAT Banjarmasin 

II. Pada form ini admin dapat melakukan 

cetak berita acara. 

 
Gambar 1. 15 Form Barang Masuk (Admin) 

Form Barang Masuk adalah form yang 

berisi informasi mengenai barang masuk 

ketika barang yang kita minta kepada Badan 

Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan sudah dikirim ke UPPD SAMSAT 

Banjarmasin II dan sudah diterima. Pada 

form ini admin dapat melakukan tambah data, 

ubah data, dan hapus data. 

 
Gambar 1. 16 Form Retur Barang (Admin) 

 
Gambar 1. 17 Form Berita Acara 

Penyerahan Barang Retur  

Form berita acara penyerahan barang 

retur adalah form yang berisi informasi 

mengenai berita acara penyerahan barang 

retur yang digunakan untuk melakukan retur 

barang kepada Badan Keuangan Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan. Pada form ini 

admin dapat melakukan buat tanda tangan, 

tambah data, ubah data, dan hapus data. 

 

 
Gambar 1. 18 Form Monitoring Barang  



 

 

 

Form Monitoring Barang adalah form 

yang berisi informasi mengenai barang yang 

tersedia pada bagian. Pada form ini admin 

hanya dapat melihat. 

 
Gambar 1. 19 Form Permintaan Barang  

Form Permintaan Barang adalah form 

yang berisi informasi mengenai permintaan 

barang yang diajukan  oleh bagian. Pada form 

ini admin dapat melakukan rubah status 

apabila status pada permintaan berupa 

“Proses” apabila tidak maka tombol rubah 

status akan menghilang secara otomatis. 

 
Gambar 1. 20 Form Pengambilan Barang  

Form Pengambilan Barang adalah form 

yang berisi informasi mengenai pengambilan 

barang. Pada form ini admin dapat melakukan 

buat tanda tangan, tambah data, ubah data, 

dan hapus data.  

 
Gambar 1. 21 Form Surat Minta Barang 

 
Gambar 1. 22 Berita Acara Serah Terima 

Barang 

 
Gambar 1. 23 Berita Acara Penyerahan 

Barang Retur 



 

 

 

 
Gambar 1. 24 Laporan  Stok Barang   

 
Gambar 1. 25 Laporan Detail Barang  

 
Gambar 1. 26 Laporan Minta Barang  

 

 
Gambar 1. 27 Laporan Pengambilan Barang 

Semua Data 

 
Gambar 1. 28 Laporan Retur Barang  

 
Gambar 1. 29 Laporan Barang Masuk  

 



 

 

 

 
Gambar 1. 30 Laporan Barang Keluar 

 
Gambar 1. 31 Laporan Rekapitulasi 

Permintaan Barang  

Gambar 

1. 32 Laporan Monitoring Barang 

 Gambar 

1. 33 Laporan Barang Keluar Pada Bagian 

 
Gambar 1. 34 Laporan Tanda Terima 

Pengambilan Barang 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis, perancangan, 

implementasi dan pengujian yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan hasil dari pembuatan 

Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring 

Barang Habis Pakai Pada UPPD SAMSAT 

Banjarmasin II adalah sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi Manajemen dan 

Monitoring Barang Habis Pakai Pada 

UPPD SAMSAT Banjarmasin II dibuat 

menggunakan Bahasa Pemrograman 

PHP dan database MySQL. 

2. Sistem yang berjalan selama ini masih 

menggunakan cara yang manual dan 

kurang efisien, sehingga dengan adanya 

sistem ini terutama dalam manajemen 

barang habis pakai dan memonitoring 

barang habis pakai dapat lebih efektif 

dan efisien serta data yang di hasilkan 

menjadi lebih akurat lagi. 

3. Melalui sistem ini, data dapat tersimpan 

dengan baik dalam database secara 



 

 

 

komputerisasi dan dapat mempercepat 

proses pencarian data baru maupun lama. 

4. Keuntungan yang dapat diperoleh 

dengan adanya pengolahan data yang 

terkomputerisasi pada sistem ini yaitu : 

1) Memudahkan dalam proses 

manajemen barang habis pakai baik 

dalam pengelolaan data stok barang, 

permintaan barang, permohonan 

minta barang, retur barang 

dll.Laporan yang dihasilkan mampu 

melakukan filter data berdasarkan 

tanggal dan kategori tertentu. 

Aplikasi ini masih jauh dari kata 

sempurna dan tentu masih memiliki banyak 

kekurangan. Sehingga saran-saran yang dapat 

disampaikan perihal penyempurnaan aplikasi 

ini, antara lain: 

1. Disarankan untuk menambahkan sistem 

barcode untuk mempermudah dalam 

penginputan barang. 

2. Disarankan untuk menambahkan data 

grafik untuk melihat informasi data 

barang setiap bulannya. 

3. Disarankan untuk menambahkan laporan 

setiap bulannya dalam bentuk grafik. 
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