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Abstrak 

Banjarmasin Tengah adalah salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 

Indonesia. Banjarmasin Tengah merupakan kecamatan termuda di kota Banjarmasin. Kecamatan Banjarmasin 

Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kota Banjarmasin, yang mencakup 

bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pembinaan kehidupan masyarakat 

serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan oleh Walikota. Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah 

dipimpin oleh Camat, kemudian terdiri dari beberapa seksi dan bagian. Adapun seksi dan bagian tersebut adalah 

Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentaman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan dan 

Informasi, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Bagian Umum Pegawai, dan Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

Aplikasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk membantu penyelesaian 

suatu pekerjaan. Setiap instansi dapat dipastikan membutuhkan teknologi seperti komputer baik yang digunakan 

secara sistem manual maupun dengan menggunakan data elektronik. Komputer yang didalamnya terdapat 

software atau yang disebut dengan aplikasi dapat digunakan instansi untuk membantu dalam pelayanan 

administrasi dan pengelolaan pembukuan keuangan untuk bagian Seksi Pelayanan dan Informasi di kantor 

Kecamatan Banjarmasin Tengah. Pada saat ini sistem aplikasi pelayanan administrasi terpadu dan pengelolaan 

pembukuan keuangan anggaran belanja rutin di kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah memang sudah 

terkomputerisasi, namun penggunaannya masih standar umum yaitu menggunakan Microsoft Word dan 

Michrosoft Excel dan disimpan pada sebuah folder, sehinggan penginputan data kurang efektif dan efisien, 

maka perlu dibuat suatu sistem yang terkomputerisasi pada Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan di Kantor 

Kecamatan Banjarmasih Tengah dengan judul penelitian “APLIKASI PELAYANAN ADMINISTRASI 

TERPADU DAN PENGELOLAAN PEMBUKUAN KEUANGAN ANGGARAN BELANJA RUTIN 

BERBASIS WEB”. 

Berdasarkan penelitian maka didapatkan hasil dengan adanya Aplikasi Pelayanan Administrasi 

Terpadu dan Pengelolaan Pembukuan Keuanga Anggaran Belanja Rutin Berbasis Web pada Kantor Kecamatan 

Banjarmasin Tengah bisa dipermudah, diterapkannya sisitem ini dapat mempermudah dalam proses pencarian, 

penyimpanan data atau informasi yang dicari, proses pendataan dan penyajian laporan akan lebih cepat, karena 

data sesuai dengan apa yang diinput. Data yang disimpan dalam satu database dapat memberikan keamanan 

dalam penyimpanan data sehingga tidak perlu khawatir data menjadi rusak atau hilang. Diharapkan nantinya 

akan ada pengembangan lebih lanjut dalam desain tampilan aplikasi ini. 
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Abstract 

Central Banjarmasin is one of the districts in Banjarmasin City, South Kalimantan Province, 

Indonesia. Central Banjarmasin is the youngest sub-district in the city of Banjarmasin. Central Banjarmasin 

District has the task of implementing part of the authority of the Banjarmasin city government, which includes 

the fields of government, economy, development, community welfare and community life development as well as 

other public service affairs submitted by the Mayor. The Central Banjarmasin District Office is led by a Camat, 

then consists of several sections and sections. The sections and sections are the Government Section, the Peace 

and Order Section, the Social Welfare Section, the Information and Services Section, the Economy and 

Development Section, the General Employee Section, and the Planning and Finance Section. 
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Application is a method or tool that can be used to help complete a job. Every agency certainly needs 

technology such as computers, both those that are used manually and by using electronic data. Computers in 

which there is software or what is called an application can be used by agencies to assist in administrative 

services and financial accounting management for the Service and Information Section at the Central 

Banjarmasin District office. At this time the integrated administration service application system and financial 

accounting management for routine expenditure budgets in the Central Banjarmasin District office are already 

computerized, but their use is still a common standard, namely using Microsoft Word and Microsoft Excel and 

stored in a folder, so data input is less effective and efficient it is necessary to make a computerized system in 

the Information and Complaints Services Section at the Banjarmasih Tengah District Office with the research 

title "INTEGRATED ADMINISTRATION SERVICE APPLICATION AND MANAGEMENT OF WEB-BASED 

ROUTINE BUDGET FINANCIAL BUDGET MANAGEMENT". 

Based on the research, the results obtained with the existence of an Integrated Administration Service 

Application and Web-Based Routine Budget Bookkeeping Management at the Central Banjarmasin District 

Office can be simplified, the application of this system can facilitate the search process, storage of data or 

information sought, the process of data collection and presentation of reports. faster, because the data is in 

accordance with what is inputted. Data stored in one database can provide security in data storage so there is 

no need to worry about data being damaged or lost. It is hoped that later there will be further development in 

the display design of this application. 
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PENDAHULUAN 

Banjarmasin Tengah adalah salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 

Indonesia. Banjarmasin Tengah merupakan kecamatan termuda di kota Banjarmasin, yang luas wilayahnya 6, 

66 KM Persegi. Kecamatan Banjarmasin Tengah dibentuk dari gabungan 12 kelurahan yang berasal dari 

kecamatan Banjar Barat dan Banjar Timur. Adapun 12 kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Antasan Besar, 

Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Pasar Lama, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kelurahan Kertak Baru Ilir, 

Kelurahan Melayu, Kelurahan Gadang, Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Pekapuran Laut, Kelurahan Kelayan 

Luar, Kelurahan Sebrang Mesjid, dan Kelurahan Mawar. 

Kecamatan Banjarmasin Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah 

kota Banjarmasin, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan 

pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan oleh Walikota. Kantor 

Kecamatan Banjarmasin Tengah dipimpin oleh Camat, kemudian terdiri dari beberapa seksi dan bagian. Adapun 

seksi dan bagian tersebut adalah Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentaman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan 

Sosial, Seksi Pelayanan dan Informasi, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Bagian Umum Pegawai, dan Bagian 

Perencanaan dan Keuangan. 

Pelayanan administrasi terpadu dan pengelolaan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin 

merupakan sesuatu yang sangat penting bagi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah sehingga dibutuhkan suatu 

aplikasi yang terkomputerisasi yang dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam menyampaikan 

informasi. Dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat, maka sistem aplikasi pelayanan administrasi 

terpadu dan pengelolaan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin diharapkan dapat mengolah data izin 

mendirikan bangunan, izin usaha mikro dan kecul, surat keterangan tempat usaha, surat keterangan tidak 

mampu, dispensasi nikah, surat keterangan ahli waris, surat pindah dan anggaran keuangan belanja rutin. 

 Pada saat ini sistem aplikasi pelayanan administrasi terpadu dan pengelolaan pembukuan keuangan 

anggaran belanja rutin di kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah memang sudah terkomputerisasi, namun 

penggunaannya masih standar umum yaitu menggunakan Microsoft Word dan Michrosoft Excel dan disimpan 

pada sebuah folder, sehinggan penginputan data kurang efektif dan efisien. 

 

ALAT DAN METODE 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Seperangkat komputer dengan sistem operasi Microsoft Window 10 

2. Rancangan antarmuka dibuat dengan menggunakan bahasa pemograman PHP, MySQL sebagai 

database, dan Visual Studio Code sebagai code editor. 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang dilakukan dalam 

pengumpulan data yaitu sebagai berikut : 

 

 



1. Observasi 

Yaitu mengamati secara langsung cara penyimpanan data-data yang sudah ada, sehingga mampu 

mengetahui secara jelas kondisi proses penyimpanan di kantor dan mengamati data-data dan laporan-

laporan yang diperlukan untuk kantor Kecamatan Banjarmasin Tengan Kota Banjarmasin. 

2. Wawancara 

Yaitu metode pengumpulan data yang diakukan secara bertatap muka, berdialog secara langsung dan 

bertanya dengan pihak yang terkait dengan penelitian buat mendapatkan informasi tentang pendataan 

dan pelayanan di kantor Kelurahan Handil Bakti. 

3. Studi Pustaka  

Yaitu memperlajari dan mengumpulkan buku-buku, skripsi-skripsi refrensi penelitian dari jurnal ilmiah 

di perpustakaan ataupun dari informasi internet untuk mendapatkan teori-teori yang berkaitan dengan 

topik penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Merupakan gambaran tentang bagaimana sistem yang sedang berjalan di Kantor Kecamatan 

Banjarmasin Tengah Sebelum dibuatnya sistem, saat ini sistem yang digunakan untuk pengolahan data 

pelayanan di kantor ini dibuat manual pada Microsoft Word dan Microsoft Excel disimpan pada sebuah folder, 

sehinggan penginputan data kurang efektif dan efisien.  dan kesulitan dalam pembuatan laporan harian ataupun 

bulanan. Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar dapat lebih efektif dan efisien 

untuk masyarakat ataupun pegawai. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah dan mempercepat pekerjaan 

pegawai untuk pembuatan permohonan surat menyurat, dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. 

Sistem Lama 

Berikut adalah gambaran umum flowchat sistem lama : 

 

 

Gambar 1. Sistem Lama 

 

Usulan Sistem Baru 

Berikut adalah Flowmap Sistem usulan baru : 

 

 

Gambar 2. Flowmap Usulan Sistem Baru 



Rancangan Model Sisem 

Use Case Diagram pada Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu dan Pengelolaan Pembukuan Keuangan 

Anggaran Balanja Rutin Berbasis Web Pada Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3. Use Case Diagram  

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Halaman Login 

 

Gambar 4. Tampilan Halaman Login 

2. Tampilan Registrasi 

 

 

Gambar 5. Tampilan Registrasi 



 

3. Tampilan Menu Admin 

 

Gambar 6. Tampilan Menu Admin 

4. Tampilan Data My Profil User 

 

Gambar 7. Tampilan My Profil User 

5. Tampilan Data User 

 

Gambar 8. Tampilan Data User 



6. Tampilan Data Pengajukan Permohonan Surat 

 

Gambar 9. Tampilan Data Pengajukan Permohonan Surat 

7. Tampilan Data Permohonan Surat Selesai 

 

Gambar 10. Tampilan Data Permohonan Surat Selesai 

8. Tampilan Tambah Data Izin Mendirikan Bangunan 

 

Gambar 11. Tampilan Tambah Data Izin Mendirikan Bangunan 



9. Tampilan Data Izin Mendirika Bangunan 

 

Gambar 12. Tampilan Data Izin Mendirika Bangunan 

10. Tampilan Tambah Data Keuangan Anggaran Keuangan Belanja Rutin 

 

Gambar 13. Tampilan Data Keuangan Anggaran Keuangan Belanja Rutin 

11. Laporan Data Izin Mendirikan Bangunan 

  

Gambar 14. Laporan Data Izin Mendirikan Bangunan 

 

 

 



12. Laporan Data Keuangan Anggaran Belanja Rutin 

 

Gambar 15. Laporan Data Keuangan Anggaran Belanja Rutin 

13. Tampilan Surat Izin Mendirikan Bangunan 

 

Gambar 16. Surat Izin Mendirikan Bangunan 



PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab–bab sebelumnya, makadapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1) Dengan adanya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu dan Pengelolaan Pembukuan 

Keuanga Anggaran Belanja Rutin Berbasis Web pada Kantor Kecamatan Banjar Masin 

Tengah diharapkan segala permasalahan dalam pelayanan akan teratasi, karena proses 

pelayanan telah terkomputerisasi. 

2) Dengan diterapkannya sisitem ini dapat mempermudah dalam proses pencarian, dan 

penyimpanan data atau informasi yang dicari. 

3) Dengan adanya aplikasi ini proses pendataan dan penyajian laporan akan lebih cepat, karena 

data sesuai dengan apa yang diinput. 

4) Data yang disimpan dalam satu database dapat memberikan keamanan dalam penyimpanan 

data sehingga tidak perlu khawatir data menjadi rusak atau hilang. 

5) Dengan menggunakan sistem ini menjadi terorganisasi dengan baik sehingga bias melakukan 

perbaikan atau mengoreksi jika suatu saat terjadi kesalahan dalam menginput data. 

2. Saran 

Dengan adanya sistem yang berjalan secara terkomputerisasi seperti Aplikasi Pelayanan 

Administrasi Terpadu dan Pengelolaan Pembukuan Keuangan Anggaran Belanja Rutin Berbasis Web 

pada Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah ini tentu saja masih memiliki banyak kekurangan dan 

perlu disempurnakan lagi agar menjadi suatu sistem yang benar-benar sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan dan perawatan secara berkala. Adapun 

saran yang dapat diberikan agar sistem ini dapat berfungsi dan bekerja lebih baik lagi adalah sebagai 

berikut : 

1) Tampilan dalam aplikasi ini masih sangat sederhana, diharapkan nantinya akan ada 

pengembangan lebih lanjut dalam desain tampilan aplikasi ini.  

2) Pengembangan aplikasi ini menjadi lebih baik jika ditambahkan laporan data jenis bencana 

dengan bentuk grafik. 

3) Kembangkan lagi aplikasi ini agar bisa di akses melalui Smartphone. 

4) Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur-baru baru sesusai kebutuhan 

kedepannya. 
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