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ABSTRAK 

 

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda)  merupakan unsur penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan 

yang menjadi kewenangan daerah. Di Bakeuda Kota Banjarmasin khususnya bidang Perbendaharaan memiliki 

suatu layanan untuk membantu SKPD/Dinas dalam melayani untuk proses pencairan dana kegiatan dinas, 

gajih/tunjangan pegawai, pensiun pegawai dan surat menyurat lain nya. Permasalahan yang dihadapi setiap 

bulan dan tahunnya untuk berkas pencairan kegiatan dan pensiun pegawai semakin bertambah dan kurang 

optimalnya pelayanan karna untuk penerimaan berkas dan pemrosesan masih menggunakan buku besar, yang 

mengakibatkan data akan hilang karna buku hilang, sobek atau basah. 

Maka untuk pemecahan masalah tersebut di buat lah aplikasi Pelayanan Publik dengan metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode observasi, wawancara, studi pustaka, studi literatur. 

Hasil dari penelitian ini ialah suatu aplikasi yang memiliki fasilitas sangat membantu pihak Bakeuda 

dalam penghematan waktu untuk memudahkan dari proses alur penerimaan berkas, sampai alur proses cair nya 

secara keseluruhan berjalan dengan teratur, cepat dan untuk dari segi fasilitas laporannya itu sangat mudah 

digunakan dalam pelaporan dari awal alur berkas dan cairnya berkas sehingga data laporanya mudah dalam 

pengarsipan karena data laporan tersimpan kedalam database sehingga tidak memerlukan tempat berkas atau 

arsip yang tentunya saja memakan tempat penyimpanan. 

 

Kata Kunci: Arsip, Dinas, Pegawai, Pelayanan, Publik 

 

 

ABSTRACT 

 

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) is a supporting element of government affairs the financial sector 

which is the author of the regions. In Bakeuda the city of Banjarmasin especially the treasury sector, has 

services tp assist SKPD/Dinas in serving the process of disbursing funds for official activities, employee 

salaries/allowances, employee pensions and another letter. The problems faced every month and year for 

employee activities and employee pension disbursement files are increasing and the service is less than optimal 

because for file reception and processing still using ledgers, which results in data being lost because the books 

are lost, torn or wet.  

So for solving these problems a Public Service application is made with the data collection method 

used is the method of observation, interviews, literature study, literature study. 

The result of this research is an application that has the facility to greatly assist Bakeuda in saving 

time to facilitate the process of receiving files, until the flow of the liquid process as a whole runs regularly, 

quickly and in terms of reporting facilities, it is very easy to use in reporting from the beginning of the file flow 

and the liquidation of the files so that the report data is easy to archive because the report data is stored in the 

database so it does not require file or archive places which of course take up storage space. 
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PENDAHULUAN  

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan yang 

menjadi kewenangan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh pegawai di Bakeuda Khususnya bidang 

Perbendaharaan adalah belum adanya aplikasi untuk pelayanan publik serta setiap bulan dan setiap tahun untuk 

berkas pencairan dana kegiatan dinas dan pegawai pensiun meningkat atau terus bertambah setiap tahun nya, 

Menurut info dari Ibu Apriana Amalia selaku Kabid di Bidang Perbendaharaan, untuk peningkatan berkas 

pencairan dana kegiatan dinas setiap tahun nya bertambah sekitar 500-1000 berkas pertahun dan juga kurang 

optimalnya penanganan pelayanan publik untuk pencairan kegiatan dinas, gajih, tunjangan, pensiun pegawai, 

pegawai pindah instansi/dinas yang dilakukan oleh bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kota 

Banjarmasin melalui system manual yaitu pencatatan di buku besar yang beresiko data hilang karna buku 

rusak/sobek atau basah, dan juga melakukan pelaporan secara manual melalui pengetikan dengan menggunakan 

word dan excel sehingga menyebab kan pelayanan menjadi lambat. Maka dari itu di buat lah suatu aplikasi yang 

dapat diakses dengan mudah, cepat dan bias dipertanggung jawabkan. Untuk Pelayanan masih memerlukan 

berkas hardcopy untuk dbawa ke kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin bidang Perbendaharaan 

karena merupakan syarat untuk proses pada instansi lainnya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk mengatasinya diperlukan sebuah sistem yang mampu 

memberikan solusi yang cepat, akurat, dan efisien. Salah satu solusi dalam mengatasi masalah tersebut, adalah 

dengan membuatkan aplikasi yang bisa memberikan pelayanan terhadap SKPD/Dinas dalam melakukan proses 

pencairan dana kegiatan/gaji/tunjangan pegawai dan pensiun pegawai di Bakeuda (pelayanan publik). 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan aplikasi pelayanan publik atau yang sejenisnya 

diantaranya inovasi pelayanan publik e-health di dinas kesehatan surabaya berbasis web tentang kesehatan. 

Faisal Haqi (2017), hasil dari penelitian ini ialah memberikan pelayanan kesehatan modern yang mampu 

mengatasi masalah pelayanan kesehatan yang terkait penumpukan volume antrian dan proses rujukan ke rumah 

sakit. 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam pengolahan informasi pelayanan publik pada Badan Keuangan Daerah Kota 

Banjarmasin, yaitu: 

1. Observasi ini dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, yaitu mengamati kegiatan 

atau kejadian kejadian dan pekerjaan yang ada pada kantor Badan Keuangan Daerah khususnya bidang 

Perbendaharaan. 

2. Wawancara pada metode ini dilakukan dengan melalui tanya jawab dan diskusi dengan pihak-pihak 

atau pegawai dan Kepala Bidang Perbendaharaan di Badan Keuangan Daerah. 

3. Studi Kepustakaan dalam metode ini, penulis memperoleh data dengan cara bantuan bermacam-macam 

material yang terdapat dalam ruang pustaka, seperti berupa buku-buku, catatan, dokumen, internet 

skripsi dan lain-lain. 

4. Studi literature dalam metode ini, untuk memperoleh data dengan melalui identifikasi, lokasi dan 

analisis dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Pelayanan Publik Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan 

Daerah Kota Banjarmasin, untuk pelayanan publik SP2D, Pensiun dan Surat Menyurat di Badan Keuangan 

Daerah Banjarmasin. 

Flowchart yang berjalan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Flowchart Registrasi SPM, Flowchart Verifikasi 

SPM, Flowchart SP2D. 



 

 
Gambar 1. 1 Flowchart Registrasi SPM 

 
Gambar 1. 2 Flowchart Verifikasi SPM/Penomoran SP2D 



 

 
Gambar 1. 3 Flowchart SP2D 

 
Gambar 1. 4 Flowchart Pensiun 



 

Berikut merupakan gambar DFD yang digunakan untuk pembuatan Aplikasi Pelayanan Publik Bidang 

Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, yaitu: 

 

 
Gambar 1. 5 DFD 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Form Login 

 
Gambar 1. 6 Tampilan Form Login 



 

Form login merupakan form pertama yang muncul pada aplikasi, untuk menggunakan aplikasi, user 

harus memasukkan username, password, dan captcha dengan benar. 

 

2. Tampilan Halaman Dashboard 

 
Gambar 1. 7 Tampilan Halaman Dashboard 

Halaman dashboard merupakan halaman yang tampil setelah login. 

 

3. Tampilan Form Registrasi Baru SPM/SP2D 

 
 



 

 
Gambar 1. 8 Tampilan Form Registrasi Baru SPM/SP2D 

Form Registrasi baru SPM/SP2D merupakan form untuk penerimaan berkas SPM/SP2D dan 

menampilkan form inputan sebagai berikut : nomor registrasi (otomatis), skpd/dinas, no pengantar 

berkas, nama rekanan/cv/pt/nama penerima, nominal, tanggal spm/berkas, no spm/berkas, sumber 

pendanaan, uraian, keterangan, dan transfer ke. 

 

4. Tampilan Form Verifikasi SPM/SP2D 

 
Gambar 1. 9 Tampilan Form Verifikasi SPM/SP2D 

Form verifikasi SPM/SP2D merupakan form untuk memverifikasi berkas SPM/SP2D menampilkan 

inputan sebagai berikut : inputan yg pernah diinput dalam registrasi baru, pilih nomor 

verifikasi(otomatis), dan pilihan verifikasi.  

 

 

 

 



 

5. Tampilan Form Penomoran SP2D 

 
Gambar 1. 10 Tampilan Form Penomoran SP2D 

Form penomoran SP2D merupakan form untuk penomoran yang menampilkan inputan sebagai berikut 

: inputan yg pernah diinput dalam registrasi baru dan verifikasi, terus ada input tanggal penomoran dan 

pilih jenis berkas. 

 

6. Tampilan Form Proses SP2D 

 
Gambar 1. 11 Tampilan Form Proses SP2D 

Form proses SP2D merupakan form untuk berkas SP2D yang sudah diproses oleh bank yang 

menampilkan inputan sebagai berikut : inputan yg pernah diinput dalam registrasi baru dan verifikasi, 

penomoran, terus ada input nomor otomatis tanggal proses dan pilih jenis proses. 

 

 

 

 



 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Laporan Rekap SP2D 

 
Gambar 1. 12 Tampilan Laporan Rekap SP2D 

2. Tampilan Laporan Rinci SP2D 

 
Gambar 1. 13 Tampilan Laporan Rinci SP2D 

 

 



 

3. Tampilan Laporan SPM Masuk 

 
Gambar 1. 14 Tampilan Laporan SPM Masuk 

4. Tampilan Laporan Verif SPM 

 
Gambar 1. 15 Tampilan Laporan Verif SPM 

 

 

 



 

5. Tampilan Laporan SP2D 

 
Gambar 1. 16 Tampilan Laporan SP2D 

6. Tampilan Laporan Proses SP2D 

 
Gambar 1. 17 Tampilan Laporan Proses SP2D 

 



 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Setelah melalui tahap Analisa sistem, perancangan dan implementasi pada Aplikasi Pelayanan Publik 

Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Berbasis Web, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang dibangun dalam bentuk web ini sangat membantu pihak Badan Keuangan Daerah Kota 

Banjarmasin Khususnya Bidang Perbendaharaan, Bendahara Dinas, Penerima/Rekanan dan Pegawai 

Pemko. 

2. Memberikan keuntungan kompetitif bagi Pemerintah Khususnya Badan Keuangan Daerah Bidang 

Perbendaharaan, Bendahara Dinas, Penerima/Rekanan dan Pegawai Pemko secara keseluruhan dengan 

penghematan waktu karna mulai dari alur penerimaan berkas, sampai alur proses nya secara 

keseluruhan berjalan dengan teratur dan cepat.  

3. Dengan adanya aplikasi ini juga akan memudahkan dalam pengarsipan data karena laporan data 

tersimpan kedalam database sehingga tidak memerlukan tempat berkas atau arsip yang tentunya saja 

memakan tempat penyimpanan. 

2. Saran 

Aplikasi Pelayanan Publik Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 

Berbasis Web ini masih mempunyai kekurangan sehingga perlu penyempurnaan dan pengembangan lebih 

lanjut. Hal-hal yang dirasa perlu untuk disempurnakan dan dikembangkan kedepan nanti adalah sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi lebih dikembangkan lagi dari segi arsip untuk dibuat fitur upload berkas yang sudah diproses 

agar lebih detail apa saja yang sudah diproses oleh bank. 

2. Aplikasi ke depan nya bisa dikembangkan lagi dengan berbasis android. 

3. Untuk Aplikasi ini selanjutnya bisa dikembangkan lagi dengan mengkoneksi kan nya ke aplikasi lain 

atau server lain, supaya kedepan nya antara bidang perbendaharaan, akuntasi maupun untuk Instansi 

terkait misalkan Bank/Taspen pelayanan nya lebih optimal dan saling terhubung datanya untuk 

mempercepat lagi prosesnya. 
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