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ABSTRAK  

 

Adapun masalah yang sering terjadi seperti penilaian manusia yang masih  bersifat subjektif dan tidak konsisten 

terhadap suatu objek mengakibatkan kesalahan input yang berakibat fatal terhadap perusahaan, kesulitan 

membuat laporan perhari maupun perbulannya karena proses pembuatan laporannya masih bersifat 

konvensional, dan terakhir berkas pengontrolan lingkungan terminal ATM yang tidak terdokumentasi dengan 

baik sehingga menyulitkan dalam pembuatan laporan. Telah berhasil merancang sistem ceklis kondisi ruang 

ATM yang sesuai dengan permasalahannya pada kegiatan cek kondisi ruang atm khusus pada ATM Bank Kalsel 

untuk mempermudah dalam penyajian laporan serta efesiensi waktu. 

Aplikasi yang dibangun dapat mempermudah dalam proses pendataan atm yang sudah di cek kondisinya, 

sehingga mempermudah dalam pencarian data atm yang sudah di cek atau belum. Aplikasi ini dapat mendata 

ATM yang baru dipasang maupun menghapus ATM yang sudah digunakan dengan aplikasi akan mempercepat 

proses pendataan maupun pengecekan. 
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ABSTRACT  

 

There are problems that often occur such as human judgment which is still subjective and inconsistent with an 

object resulting in input errors that have fatal consequences for the company, difficulties in making reports per 

day or monthly because the reporting process is still conventional, and finally the ATM terminal environmental 

control files are not well documented, making it difficult to produce reports. Has succeeded in designing a 

checklist system for ATM room conditions in accordance with the problem in checking the condition of a special 

atm room at ATMs of South Kalimantan Bank to facilitate report presentation and time efficiency. Applications 

that are built can make it easier to process atm data collection that has been checked for conditions, making it 

easier to search for ATM data that has been checked or not. This application can record newly installed ATMs 

or delete ATMs that have been used with the application, which will speed up the data collection and checking 

process. 
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PENDAHULUAN  

Perkembangan teknologi mempengaruhi kesegala aspek, termasuk perkembangan teknologi perbankan 

yang tujuannya memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dan memberikan kemudahan dalam 

melakukan transaksi. Seiring perkembangan waktu, dimana terjadi perkembangan transaksi ekonomi, maka 

kebutuhan nasabah akan kemudahan melakukan transaksi semakin meningkat. Untuk menunjang kebutuhan 

nasabah tersebut maka pihak bank mengeluarkan produk-produk perbankan kepada nasabah (baik nasabah dari 

bank tersebut maupun dari bank lain) untuk melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Media 

elektronik yang digunakan adalah mesin anjungan tunai mandiri (ATM), internet banking, maupun handphone. 

Bank Kalsel adalah salah satu bank di Indonesia dengan nama usaha PT Bank Pembangunan Daerah 

Kalsel yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan 

pada tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, 

dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Operasional bank berdasarkan izin usaha 

dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 

tanggal 31 Maret 1965. Untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan terkini, sejak tanggal 11 

November 2011 melalui Akta Notaris Nomor 13 dihadapan Nenny Indriani, SH,M.Kn notaris pengganti M. 

Farid Zain, SH, MH, Notaris di Banjarmasin yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor: AHU-58606.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, maka PD. Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan resmi berubah badan hokum menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah 

Kalimantan Selatan dengan sebutan Bank Kalsel dan modal dasar sebesarRp 1.000.000.000.000,- (satutriliun 

rupiah). Pengalihan izin usaha dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas diperoleh melalui Keputusan 

Gubernur Bank Indonesia Nomor: 14/5/KEP.GBI/2012 tanggal 1 Februari 2012. 

Bank Kalsel memiliki beberapa jaringan layanan yang tersebar luas diseluruh wilayah Kalimantan 

Selatan mulai dari Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Unit, Kantor Kas, Kas 

Mobil ATM, Kas Mobil dan Terminal ATM. Dari sekian banyak jaringan layanan yang terdapat di Bank Kalsel, 

salah satunya adalah layanan terminal ATM. Layanan ini memiliki banyak sekali titik-titik lokasi atm yang 

tersebar di kota Banjarmasin. Jika ditotal, saat ini jumlah keseluruhan dari titik-titik lokasi layanan ATM ini 

berjumlah 51 unit ATM. 

 

METODE  

Metode Waterfall  Adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan, dimana kemajuan dipandang 

sebagai terus mengalir kebawah (seperti air terjun) melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi 

(konstruksi), dan pengujian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Di dalam membangun sebuah sistem, tentulah harus menyusun langkah-langkah atau tahapan-tahapan 

pengerjaan dalam proses Perancangan Aplikasi Ceklis Kondisi Ruang ATM . Metode pengembangan sistem 

mengacu pada model waterfall atau yang sering disebut juga dengan model air terjun. Model ini mengusulkan 

sebuah pendekatan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan 

sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Requirement Gathering and Analysis  

Tahap requirement atau spesifikasi kebutuhan sistem adalah mengumpulkan kebutuhan sistem secara 

lengkap dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh bagian tata usaha. Yang diperlukan 

2. System Design 

Tahap selanjutnya adalah design atau rancangan , rancangan dikerjakan setelah kebutuhan selesai 

dikumpulkan secara lengkap. Rancangan terdiri dari rancangan antarmuka masukan sistem dan rancangan 

antarmuka luaran sistem. 

3. Implementation 

Selanjutnya tahap implementasi, yaitu rancangan-rancangan berupa form program diterjemahkan ke dalam 

kode-kode dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP . Program yang dibangun langsung diuji baik 

secara unit .  

4. Integration and Testing 

Seluruh hasil rancangan berupa hasil aplikasi diuji secara keseluruhan (sistem testing) 

5. Deployment and System 

Mengoperasikan program dilingkungannya dan melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian atau 

perubahan karena adatasi dengan situasi sebenarnya. 

6. Maintenance 

Proses pemelihararaan sistem yang dibangun 



 

1.1  Hasil Tampilan Aplikasi  

  Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 1.1.1

1. Tampilan Form Login 

Form Login adalah untuk masuk ke menu utama pada aplikasi. Login  

saat diperlukan karena ini adalah salah satu sistem keamanan. 

 
 

2. Tampilan Dashboard Utama 

Form Dashboard Utama ini ialah tampil menu sidebar yang terdapat sub-sub menu program untuk ke 

halaman yang sesuai petugas inginkan. 

 
Gambar 4. 1 Dashboard Utama 

3. Form daftar ATM 

Form Daftar ATM ini ialah tampilan data daftar ATM dimana data yang tampil setelah kita masukan 

melalui input data ATM 

 

 
Gambar 4. 2 Form Daftar ATM 

 

4. Form Input Data ATM 

Form input data ATM digunakan untuk menambahkan data baru yang terdiri dari Kode 

ATM,Kecamatan,Lokasi,Denom,Lattitude dan Longitude. 

 

 
Gambar 4. 3 Form Input Data ATM 

 

5. Map ATM 

Form ini dibuat untuk mempermudah dalam melihat secara map lokasi atm sesuai data atm dinput yang 

diambil berdasarkan latitude dan longitude. 



 

 
Gambar 4. 4 Form Input Data ATM 

 

6. Form Daftar Tipe ATM 

Form ini untuk menampilkan berbagai macam tipe dari ATM tersebut sehingga mempermudah dalam 

membedakan tipe ATM. 

 
Gambar 4. 5 Form Data Tipe ATM 

 

7. Form Input Tipe ATM 

Form ini berfungsi untuk menambahkan data tipe ATM jika data tersebut tidak ada maupun kurang. 

 
Gambar 4. 6 Form Input Data Tipe ATM 

 

8. Form Daftar Petugas 

Form ini digunakan untuk daftar data petugas yang bertugas untuk mencek kondisi ruang ATM . 

 
Gambar 4. 7 Form Data Petugas 

 

9. Form Input Petugas 

Form ini untuk menambahkan data petugas jika ada data yang kurang . 

 
Gambar 4. 8 Form Input Data Petugas 

 

10. Form Data User 

From data user digunakan untuk hak akses kedalam aplikasi yang terdiri dari user maupun 

administrator. 

 
Gambar 4. 9 Form Data User 

 



 

11. Form Input User 

Form untuk menambahkan data user yang berfungsi untuk penambahan hak akses login user kedalam 

aplikasi. 

 
Gambar 4. 10 Form Input Data User 

 

12. Form Profile User 

Form ini adalah detail data user beserta fotonya guna untuk memmpermudah dalam mengetahui data 

user. 

 
Gambar 4. 11 Profile User 

 

13. Form Ceklis 

Form ini digunakan oleh petugas untuk menyelesaikan tugas sebagai pengecekan di ruang ATM 

sehingga memmpermudah dalam laporan dan monitoring lapangan. 

 

 
Gambar 4. 12 Form Input Data Ceklis 

 

 
Gambar 4. 13 Form Input Ceklis 

 

 

 

 

14. Form Ceklis Foto 

Form ini bertujuan untuk menangkap gambar ataupun bukti secara visual dimana untuk mempermudah 

dalam penyajian laporan yang akurat. 

 



 

 
Gambar 4. 14 Form Input Ceklis Foto 

 

15. Desain Form Laporan Petugas 

Form Laporan Petugas dimana data yang disajikan adalah data petugas 

 
Gambar 4. 15 Form Laporan Petugas 

16. Desain Form Laporan ATM 

Form Laporan ATM menyajikan data ATM berdasarkan kecamatan. 

 
Gambar 4. 16 Form Laporan ATM 

 

17. Desain Form Laporan Ceklis 

Laporan Ceklis maupun data hasil petugas yang sudah dilakukan dilapangan bisa dilaporkan. 

 
Gambar 4. 17 Form Laporan Ceklis 

18. Desain Form Laporan Ceklis Perlengkapan 

Form Laporan ceklis perlengkapan adalah laporan yang bersifat untuk mengetahui perlengkapan apa 

saja di ATM sesuai dengan data ceklis. 

 
Gambar 4. 18 Form Laporan Ceklis Perlengkapan  



 

19. Desain Form Laporan Cek ATM 

Laporan Cek ATM disajikan dengan tanggal dan petugas yang bersangkutan sehinga mempermudah 

dalam penyajian laporan. 

 
Gambar 4. 19 Form Laporan Cek ATM 

20. Desain Laporan Rekap Kunjungan 

Laporan yang berisi kunjungan para petugas ke ATM sesuai dengan data ATM mapun Map ATM 

 
Gambar 4. 20 Form Laporan Rekap Kunjungan 

  Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 1.1.2

1. Tampilan Laporan Daftar User 

Laporan Daftar user yang berisi semua data user untuk disajikan melalui laporan bersifat softcopy maupun 

hardcopy. 

 
Gambar 4. 21 Laporan Daftar User 

2. Tampilan Laporan Tipe ATM 

Laporan Tipe ATM yang berisi semua data Tipe ATM untuk disajikan melalui laporan bersifat softcopy 

maupun hardcopy. 

 
Gambar 4. 22 Laporan Daftar ATM 

3. Tampilan Laporan Ceklis Perlengkapan 

Laporan ceklis perlengkapan yang berisi semua data ceklis perlengkapan untuk disajikan melalui laporan 

bersifat softcopy maupun hardcopy. 

 
Gambar 4. 23 Laporan Ceklis Perlengkapan 

4. Tampilan Laporan Cek ATM 

Laporan cek atm yang berisi data yang sesuai disikan petugas agar disajikan dalam hardcopy maupun 

softcopy. 

 
Gambar 4. 24 Laporan Cek ATM 



 

5. Tampilan Laporan Ceklis Foto 

Menampilkan seluruh gambar sesuai dengan tempat pengecekan ATM maupn petugas . 

 
Gambar 4. 25 Laporan Ceklis Foto 

6.  Tampilan Laporan Token ATM 

Laporan yang berisi data denom dan sisa token dimana tanda merah menunjukan bahwa denomnya sudah 

habis terpakai. 

 
Gambar 4. 26 Laporan Token ATM 

7. Tampilan Laporan Rekap Kunjungan 

Laporan semua rekap kunjungan petugas yang berfungsi untuk penyajian laporan ke pimpinan. 

 
Gambar 4. 27 Laporan Rekap Kunjungan Petugas 

8. Tampilan Laporan Rekap Berdasarkan Tipe 

Laporan berdasarkan rekap tipe atm beserta jumlahnya. 

 
Gambar 4. 28 Laporan Rekap ATM Berdasarkan Tipe

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis, perancangan dan pengujian terhadap plikasi aplikasi ceklis kondisi 

ruang ATM berbasis web di Bank Kalsel, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Telah berhasil merancang sistem ceklis kondisi ruang ATM yang sesuai dengan permasalahannya pada 

kegiatan cek kondisi ruang atm khusus pada ATM Bank Kalsel untuk mempermudah dalam penyajian 

laporan serta efesiensi waktu. 

2. Aplikasi yang dibangun dapat mempermudah dalam proses pendataan atm yang sudah di cek kondisinya , 

sehingga mempermudah dalam pencarian data atm yang sudah di cek atau belum. 

3. Aplikasi ini dapat mendata ATM yang baru dipasang maupun menghapus data ATM yang sudah 

digunakan dengan aplikasi akan mempercepat proses pendataan maupun pengecekan. 

Saran 

Dalam penelitian ini tidak lepas dari kekurangan baik secara penulisan maupun dari segi pembuatan 

program. Diharapkan dengan adanya saran pada sistem ini supaya dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi 

untuk kedepannya. Adapun saran dari penulis untuk pengembangan sistem dan penelitian berikutnya yaitu: 

1. Pengembangan dari segi Bahasa pemrograman yang digunakan, dari PHP menjadi Bahasa pemrograman 

mobile. 

2. Diharapkan pula agar apabila aplikasi ini dikembangkan dengan menambahkan beberapa fitur lainnya 

seperti tracking petugas, tracking secara realtime kerusakan bahkan diintegrasikan dengan CCTV di ruang 

atm. 
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