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ABSTRAK 

 

Pengelolaan keuangan dan kegiatan mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara. Kondisi di 

Indonesia, pengelolaan keuangan dan kegiatan, baik di tingkat pusat maupun daerah seringkali tidak sesuai dengan 

anggaran.  Maka dari itu dibutuhkannya sistem pengelolaan data keuangan dan kegiatan yang terkomputerisasi. 

Dalam hal ini Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dalam mengelola data keuangan dan 

kegiatan pada Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan masih dilakukan secara manual, yaitu 

dengan ditulis melalui buku laporan-laporan data pada setiap kegiatan. Hal tersebut membutuhkan waktu yang 

cukup lama dan membuat tidak efektif dan efisiennya dalam pengolahan data keuangan dan kegiatan Kelurahan 

Basirih Hilir. Kemudian pada saat akan dilakukannya suatu rapat evaluasi kegiatan di mana terjadi kesulitan dalam 

menemukan data yang diinginkan dan berdampak kepada penggunaan waktu yang lama. Metode penelitian yang 

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode waterfall untuk dapat merancang tahapan pembuatan seperti 

analisis kebutuhan, desain sistem, proses pengkodean dan pengujian sistem. Dengan adanya penelitian ini antara 

lain untuk mempermudah dalam mengelola data keuangan dan kegiatan kantor Kelurahan Basirih Hilir. Meskipun 

begitu penelitian ini masih banyak mempunyai kekurangan. Pengembangan penelitian masih sangat dibutuhkan 

dalam hal ini salah satunya aplikasi dapat ditambahkan lagi sistem keamanannya yang menggunakan sistem 

backup data dan restore data.  

 

Kata Kunci: Aplikasi, Pengelola, Keuangan, Kegiatan 

 

 

ABSTRACT 

 

Financial management and activities have an important role in the development of the country. Conditions in 

Indonesia, financial management and activities, both at the central and regional levels, are often not in 

accordance with the budget. Therefore, it requires a computerized financial data management system and 

activities. In this case, Basirih Hilir Village, Mentaya Hilir Selatan Subdistrict, in managing financial data and 

activities in Basirih Hilir Village, Mentaya Hilir Selatan District, is still done manually, that is, by writing it 

through a book of data reports on each activity. This takes a long time and makes it ineffective and inefficient in 

processing financial data and activities of the Basirih Hilir Village. Then at the time of conducting an activity 

evaluation meeting where there is difficulty in finding the desired data and it has an impact on the use of a long 

time. The research method used in this study uses the waterfall method to be able to design manufacturing stages 

such as needs analysis, system design, coding process and system testing. With this research, among other things, 

to make it easier to manage financial data and office activities of the Basirih Hilir Village. Even so, this research 

still has many shortcomings. Research development is still very much needed in this case, one of which is an 

application that can add more security systems that use data backup and data restore systems.. 
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PENDAHULUAN  

Kelurahan Basirih Hilir terletak di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, 

Provinsi Kalimantan Tengah yang terbentuk dari hasil pemecahan Kelurahan Samuda Kota pada 1960-an yang 

kemudian menjadi desa definitif yakni Desa Basirih Hilir. Namun pada 2007 Desa Basirih Hilir berubah 

menjadi Kelurahan Basirih Hilir karena usulan kelompok masyarakat dan pemerintah desa waktu itu dengan 

pertimbangan kemajuan ekonomi di desa waktu itu berkembang pesat sebab menjadi pusat kegiatan 

perekonomian. 



Dikarenakan terjadinya perkembangan perekonomian yang pesat di Kelurahan Basirih Hilir, maka 

diperlukannya suatu pembentukan kepengurusan untuk mengelola kegiatan yang dipimpin oleh seorang Lurah 

dan dibantu oleh perangkat kelurahan. Pengelolaan yang terdapat di dalam Kelurahan Basirih Hilir terdapat 

seorang sekretaris, empat kaur, dan seorang admin. Di mana empat kaur tersebut terbagi menjadi kaur 

pemerintahan, pembangunan, administrasi, dan kemasyarakatan dan ketertiban.Seiring dengan berkembangnya 

kehidupan bermasyarakat, dan guna memenuhi kualitas pelayanan maka diperlukannya suatu peningkatan 

kinerja karyawan dalam bidang pengelolaan data. Di mana hal tersebut menjadi bagian yang sangat penting 

dalam bidang pengumpulan data keuangan dan kegiatan. Saat ini Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya 

Hilir Selatan dalam mengelola data keuangan dan kegiatan pada Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya 

Hilir Selatan masih dilakukan secara manual, yaitu dengan ditulis melalui buku laporan-laporan data pada setiap 

kegiatan. hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan membuat tidak efektif dan efisiennya dalam 

pengolahan data keuangan dan kegiatan Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Kemudian 

pada saat akan dilakukannya suatu rapat evaluasi kegiatan di mana terjadi kesulitan dalam menemukan data 

yang diinginkan. Sehingga berdampak kepada penggunaan waktu yang cukup lama. 

 

METODE  

 

Metode pengumpulan data yang dilakukan antaranya: 

 

A. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien untuk 

mengetahui proses kerja yang terjadi pada kantor Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir 

Selatan secara langsung terhadap obyek-obyek yang menjadi pokok permasalahan yang nantinya akan 

diolah ke dalam aplikasi. 

2. Wawancara, Dengan metode pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang penting dan akurat 

dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa orang yang dianggap mengetahui dan 

memahami tentang permasalahan yang berkaitan dengan meteri. 

3. Studi Kepustakaan, yaitu Pengumpulan data secara langsung dari sumbersumber jurnal maupun data yang 

berkaitan langsung dengan penelitian ini seperti melalui melalui jurnal, buku ataupun hasil pencarian dari 

internet. 

4. Studi Dokumentasi, yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dokumen pada kantor 

Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan yang berkaitan dengan aplikasi yang akan 

dibuat. 

 

B. Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak 

Metode yang digunakan untuk pengembangan system perangkat lunak mengacu pada model waterfall 

adalah salah satu model pengembangan software, di mana kemajuan suatu proses dipandang sebagai terus 

mengalir ke bawah seperti air terjun. Dalam model waterfall, setiap tahap harus berurutan dan tidak dapat 

meloncat ke tahap berikutnya, harus menyelesaikan tahap pertama baru lanjut ke tahap ke dua dan seterusnya 

Langkah-langkah model waterfall dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 1 Metode Wartefall 



Berikut penjelasan tentang tahapan metode waterfall: 

 

1. Analisa kebutuhan merupakan langkah kebutuhan sistem. Langkah ini ialah mengumpulkan kebutuhan 

sistem secara lengkap serta kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus terpenuhi oleh 

program yang nantinya akan dibuat. 

2. Desain sistem dilakukan penaungan sistem dan perancangan sistem terhadap solusi permasalahan yang 

ada. Desain dilakukan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. 

3. Penulisan kode program ialah penerjemahan desain dalam bahasa yang dikenali oleh computer. 

Dikerjakan oleh programmer yang akan menterjemahkan transaksi yang diminta oleh pengguna atau user. 

Setelah pengkodean selesai, maka akan dilakukan testing terhadap sistem tersebut. 

4. Pengujian program merupakan tahap di mana melakukan pengujian terhadap kemampuan sistem sehingga 

akan terdapat kelemahan yang nantinya akan dilakukan perbaikan agar aplikasi menjadi lebih baik. 

5. Penerapan program dan pemeliharaan merupakan pengoperasian program atau aplikasi di lingkungan dan 

melakukan pemeliharaan, seperti perubahan ataupun penyesuaian dengan lingkungan baru. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari penelitian agar mempermudah dalam pengelolaan data laporan keuangan dan kegiatan di kantor 

Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan bisa dimanfaatkan untuk kelancaran dalam 

mengelola data keuangan dan kegiatan agar tidak rusak karena disimpan dalam database agar tidak mudah hilang 

dan rusak serta meningkatkan kinerja pegawai yang ada di kantor Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya 

Hilir Selatan. 

Berangkat dari permasalahan yang ada, maka alternatif terbaik pada sistem yang berjalan di kantor 

Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan menjadi lebih baik, efektif dan efisien yaitu untuk 

membangun sebuah aplikasi pengelolaan data keuangan dan kegiatan. Usulan sistem baru sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 2 Flowmap Usulan Sistem Baru 



1. Penanggung Jawab mengantarkan data kegiatan ke Admin 
2. Admin menerima data kegiatan dan menginput data kegiatan di aplikasi 

3. Admin melaporkan data kegiatan ke bendahara dan memastikan data kegiatan telah diterima 

4. Bendahara mencetak data lalu menginputkan rincian dana data kegiatan di aplikasi 

 

Rancangan model sistem Aplikasi Pengelolaan Data Keuangan dan Kegiatan Kantor Kelurahan Basirih 

Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi Use Case Diagram, Activity 

Diagram, Sequence Diagram dan Class Diagram yang akan digambarkan seperti berikut: 

 

A. Use Case Diagram 

 

Gambar 3 Use Case Diagram 



B. Activity Diagram 

1. Activity Diagram Login 

 
Gambar 4 Activity Diagram Login 

 

2. Activity Diagram Input Data 

 
 

Gambar 5 Diagram Input Data 



3. Activity Diagram Edit Data 

 
 

Gambar 6 Activity Diagram Edit Data 

 

4. Activity Diagram Hapus Data  

 
 

Gambar 7 Activity Diagram Hapus Data 



5. Activity Diagram Cari Data 

 
 

Gambar 8 Activity Diagram Cari Data 

 

6. Activity Diagram Cetak Data 

 

Gambar 9 Activity Cetak Data 



 

 

7. Activity Diagram Logout 

 
 

Gambar 10 Activity Diagram Logout 



C. Sequence Diagram 

1. Sequence Admin 

 
Gambar 11 Diagram Sequence Admin 

2. Sequence Bendahara 

 
Gambar 12 Diagram Sequence Bendahara 

 

 

 



D. Class Diagram 

 
Gambar 13 Class Diagaram 

 



 Implementasi antarmuka Aplikasi Pengelolaan Data Keuangan dan Kegiatan Kantor Kelurahan Basirih 

Hilir Kecamatan Menataya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin timur adalah sebagai berikut: 

 

A. Menu Utama 

 
Gambar 14 Menu Utama 

 

B. Data Pegawai 

 
Gambar 15 Data Pegawai 

 



C. Data Kode Kegiatan 

 
Gambar 16 Kode Kegiatan 

 

D. Cetak Data Pegawai 

 
Gambar 17 Cetak Data Pegawai 

 

PENUTUP 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisa sistem, perancangan dan pengujian pada Aplikasi Pengelolaan 

Data Keuangan dan Kegiatan Kantor Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan 

Kabupate Kotawaringin Timur, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya Aplikasi dapat mempermudah pegawai Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan 

Mentaya Hilir Selatan dalam mengelola data keuangan dan kegiatan sehingga pengelolaan 

data dapat lebih cepat, tepat dan akurat. 

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

data tersimpan kedalam database sehingga tidak memerlukan tempat berkas atau arsip 

yang tetu saja memakan tempat. 

 

 

 

 



2. Saran 

Aplikasi Pengelolaan Data Keuangan dan Kegiatan Kantor Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan 

Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur 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 dapat ditambahkan lagi sistem keamanannya yang menggunakan sistem backup 

data dan restore data. 

2. Aplikasi ke depannya bisa dikembangkan lagi dengan berbasis android 

3. Mengembangkan aplikasi yang lebih kompleks dan bisa ditambahkan fitur-fitur yang 

nantinya bisa lebih mempermudah lagi buat pengguna. 
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