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ABSTRAK 

 

Pada instansi Pemerintah Desa terdapat beberapa kendala dalam membuat rencana kebutuhan anggaran 

sebagai akibat dari tidak tersedianya pangkalan data keuangan di tingkat desa, masalah lainnya adalah tidak 

terkontrolnya pengelolaan keuangan desa baik uang keluar dan masuk. Kemudian dalam pengelolaan data aset 

dan pembuatan laporannya di desa masih dilakukan secara konvensional dan masih menggunakan media 

penyimpanan berupa kertas kerja. Hal tersebut membuat pegawai kesulitan dalam melakukan pencarian data 

sewaktu-waktu dibutuhkan secara mendadak. Dari permasalahan tersebut muncul gagasan untuk membuat 

aplikasi yang dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan kelola keuangan dan Aset Desa tanpa lagi 

menggunakan Ms.Excel. Bahasa pemrogramannya PHP dan HTML. Untuk tampilan menggunakan CSS, dan 

database menggunakan MySQL. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan memudahkan pekerjaan petugas untuk 

melakukan pengolahan data keuangan dan Aset Desa secara cepat dan akurat karena dilakukan oleh sistem. 
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ABSTRACT 

 

In Village Government agencies, there are several obstacles in making plans for budget requirements as 

a result of the unavailability of financial databases at the village level, another problem is the uncontrolled 

management of village finances, both cash in and out. Then in managing asset data and making reports in the 

village, it is still done conventionally and still uses storage media in the form of working papers. This makes it 

difficult for employees to search for data whenever it is needed suddenly. From these problems, an idea emerged 

to create an application that could help the village government manage finances and Village Assets without using 

Ms. Excel anymore. The programming languages are PHP and HTML. For display using CSS, and database 

using MySQL. With this application, it is hoped that it will facilitate the work of officers to process financial data 

and Village Assets quickly and accurately because it is carried out by the system. 
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PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah 

mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya 

alam yang  dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan aset milik desa. Begitu besar peran yang 

diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa 

harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 

ketentuan. (Wijoseno Lelono, Desember 2018) 

Salah satu program yang dapat dilakukan sesuai dengan amanat UU desa tersebut adalah melalui 

pengelolaan keuangan dan Aset Desa yang berkualitas. Aset Desa merupakan aset milik desa yang digunakan 

sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa. Tidak terkecuali pada Kantor Desa Gunung 

Raya terletak di Jl. Batulicin - Lumpangi km. 58 RT.004 RW.001 Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe 

Kabupaten Tanah Bumbu. 

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan daerah dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat 

selayaknya menggunakan sebuah sistem yang mampu untuk melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang 

baik. Pada saat ini Kantor Desa Gunung Raya adalah instansi pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas 

dalam bidang tertentu, pada Kantor Desa pelayanan dan memberikan rasa nyaman bagi setiap warga yang hendak 

melaporkan atau sekedar meminta pelayanan, dan juga Kantor Desa bisa dikatakan layak jika Kantor tersebut 

membuat betah personil desa baik itu Kepala Desa sendiri dan juga seluruh Perangkat Desa. 

Dengan model pengelolaan keuangan dan Aset Desa yang ada saat ini yakni berupa kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,  pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa 

masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti sulitnya pemerintah desa dalam membuat rencana kebutuhan 

anggaran sebagai akibat dari tidak tersedianya pangkalan data keuangan di tingkat desa, masalah lainnya adalah 

tidak terkontrolnya pengelolaan keuangan desa baik uang yang masuk (berasal dari bantuan pemerintah daerah, 

sumbangan pihak ketiga, pajak) dan uang yang keluar untuk belanja rutin. Masalah lainnya yang terjadi adalah 

belum adanya aplikasi yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, pada Kantor Desa Gunung Raya 

sudah menggunakan sistem komputerisasi namun masih ada menggunakan cara konvensional yaitu pencatatan 

pada sebuah buku untuk menyimpan data keuangan dan Aset Desa Gunung Raya dan akan direkap kembali untuk 

dijadikan laporan. Hal ini dinilai kurang efektif dalam menyimpan data dan memakan banyak waktu untuk 

mencatat data keuangan maupun data Aset. Hal ini disebabkan Sistem yang digunakan dalam penyimpanan data 

kurang efesien karena hanya menggunakan Ms. Word dan Ms. Excel. 

Oleh karena itu pada penelitian kali ini dibuatlah sebuah aplikasi yang dapat memudahkan pemerintah desa 

dalam membuat perencanaan dalam bidang keuangan maupun Aset Desa berdasarkan kebutuhan dan juga dapat 

menyimpan data-data keuangan dan Aset Desa secara permanen kedalam database dan memberikan kemudahan 

dalam pencarian data sewaktu-waktu dibutuhkan secara mendadak. Sehingga pada aplikasi yang dibuat pada 

proyek akhir kali ini adalah aplikasi yang dapat melakukan proses seperti menginput data lalu menyimpan nya, 

mengelola data-data yang dibutuhkan untuk keperluan pembuatan laporan keuangan maupun laporan aset data 

desa. Dengan aplikasi ini diharapkan proses pencatatan, pencarian dan pembuatan laporan lebih efektif dan efisien. 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan aplikasi ini diantaranya dengan judul 

“Aplikasi Dashboard Pengelolaan Aset Desa Se-Kecamatan Bojongsoang Dashboard Applications Management 

Of Village Assets Sub-District Bojongsoang”, (Adelya Astari, Desember 2018). Penelitian “Aplikasi Berbasis Web 

Inventarisasi Aset Studi Kasus: Desa Sukapura”, (Taupik, 2017) , dan “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan 

Desa (Siskeudes) Di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran”, (Noviarina, 2018). 

Menurut Adelya Astari (2018), Dalam pengelolaan data aset dan pembuatan laporannya dibeberapa desa 

Kecamatan Bojongsoang masih dilakukan secara konvensional dan masih menggunakan media penyimpanan 

berupa kertas kerja. Dari adanya hal tersebut, timbul permasalahan berupa pengelolaan laporan Aset Desa belum 

direkap per tahun, camat tidak dapat mengetahui progress aset per tahun dan tidak menerima laporan secara otentik 

per tahun, desa tidak dapat mengelola informasi umum desanya sendiri. 

Menurut Taupik (2017), Pemerintah desa Sukapura dalam melakukan pengelolaan data aset sudah 

terkomputer menggunakan Microsoft Excel, ini masih memiliki kekurangan yaitu tidak terkoneksi dengan data di 

komputer lain yang dimiliki desa Sukapura. Aplikasi inventarisasi aset ini digunakan untuk membantu pemerintah 

desa dalam melakukan kelola data aset tanpa lagi menggunakan Microsoft excel dan membutuhkan banyak file 

untuk melakukan kelola aset. 

Sedangkan menurut Aziza Noviariani (2018), Pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa pada indikator 

pertama yakni komunikasi yang menjadi ukuran keberhasilan adalah transmisi dan kejelasan informasi belum 

maksimal dikarenakan kurang maksimalnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh BPKP. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat aplikasi dalam skripsi ini dengan judul “APLIKASI 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA GUNUNG RAYA  BERBASIS WEB”. 

 

 



 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

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

mengumpulkan data yaitu sebagai berikut: 

1. Pengamatan (Observasi) : dilakukan penulis merupakan metode pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap objek yang diselidiki. Jadi penulis menyelidik secara langsung yang menyangkut 

sistem kerja/ operasional perusahaan dalam mengumpulkan sebuah data dari instansi.  

2. Wawancara (Interview) : ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara tanya 

jawab. Dalam wawancara ini penulis melakukannya pada pegawai yang khusus menangani tentang 

masalah yang ada di Kantor Desa Gunung Raya tersebut. 

3. Studi Pustaka; ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur-

literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs di internet dan 

bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian. 

Kemudian untuk metode pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada metode waterfall adalah 

salah satu pengembangan software, dimana kemajuan suatu proses dipandang sebagai terus mengalir kebawah 

seperti air terjun. Langkah-langkah model waterfall adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Metode Waterfall 

1. Analisis Kebutuhan  

Analisis kebutuhan dengan menganalisa tentang kebutuhan user, menganalisa kebutuhan perangkat 

lunak dan perangkat keras apa saja yang dibutuhkan dalan pengembangan sistem. 

2. Desain Sistem  

Selanjutnya tahapan desain sistem, pada tahapan ini membuat gambaran tentang aplikasi yang akan 

dibuat meliputi cara kerja dan gambaran tampilan aplikasi. 

3. Implementasi 

Dalam aktivitas pada tahapan ini yaitu implementasi dengan menuliskan kode program sesuai dengan 

desain sistem yang telah dibuat yang diterjemahkan dalah Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman 

yang dipakai yaitu HTML dan PHP.  

4. Pengujian Sistem 

Untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan desainnya maka dilakukan 

pengujian pada aplikasi agar sesuai dengan desain dan fungsi yang dapat digunakan dengan baik.  

5. Pemeliharaan  

Tahapan terakhir pada metode waterfall. Sistem sudah dapat di implementasikan. Pemeliharaan 

merupakan perbaikan atau koreksi dari berbagai macam error yang tidak ditemukan dalam tahapan 

sebelumnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sistem Yang Berjalan 

Analisis sistem / prosedur yang berjalan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menentukan 

masalah yang sebenarnya. Sistem yang sedang berjalan pada Kantor Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe. 

Untuk mengelola Aset Desa, data harus dikumpulkan terlebih dahulu dicatat dalam sebuat buku. Kemudian data-

data tersebut diarsipkan. Setelah itu data-data diinput kedalam Microsoft Excel satu persatu, lalu data tersebut 

dapat dibuat laporannya berdasarkan kebutuhan. 



 

 
Gambar 2. FlowChart Sistem Berjalan 

1. Staff mengumpulkan data Aset Desa. 

2. Setelah data Aset Desa terkumpul, kemudian dicek untuk kelengkapan datanya. 

3. Jika data sudah lengkap maka data akan diinput kedalam Microsoft Excel.  

Rancangan Model Sistem 

 
Gambar 3. FlowChart Sistem Usulan 

1. Staff atau admin harus login terlebih dahulu. 

2. Proses validasi berjalan jika password dan username cocok maka akan lanjut kemenu utama, jika 

password dan username salah maka harus login kembali 

3. Setelam tampil menu utama admin dapat melakukan proses input data, edit data, hapus data dan melihat 

tampilan data. 

4. Kemudian admin dapat mencetak laporan, jika iya maka laporan dapat dicetak dan jika tidak maka akan 

kembali ke menu utama. 

Use Case Diagram 

Data Use Case Diagram Admin Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Gunung Raya Berbasis 

Web sebagai berikut: 

a. Admin login. 

b. Admin melakukan penginputan data Aset sekaligus menginput data Pemeliharaan Aset yang selanjutnya 

laporan dicetak. 

c. Kepala Desa Menerima Laporan. 

d. Admin melakukan LogOut. 

 



 

 
Gambar 4. Use Case Diagram 

Pada Gambar 3.3 Actor yang ada didalam sistem adalah admin. Tugas actor dicantumkan pada Use Case 

yang ada, sebelum admin melakukan tugas pada sistem mengharuskan untuk melakukan login kedalam sistem. 

 

Activity Diagram 

1. Activity Diagram Data Aset 

Activity Diagram data aset pada Kantor Desa Gunung Raya adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 5. Activity Diagram Data Aset 

 

2. Activity Diagram Pemeliharaan Aset 

Activity Diagram pemeliharaan Aset pada Kantor Desa Gunung Raya adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 6. Activity Diagram Pemeliharaan Aset 

 



 

Sequence Diagram 

1. Sequence Diagram Login Admin 

Sequence Diagram login Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Gunung Raya Berbasis Web 

adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 7. Sequance Diagram Login Admin 

 

2. Sequence Diagram Data Aset 

Sequence Diagram Data Aset Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Gunung Raya  Berbasis 

Web adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 8. Sequence Diagram Data Aset 

 

3. Sequence Diagram Pemeliharaan Aset 

Sequence Diagram Pemeliharaan Aset Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Gunung Raya  

Berbasis Web adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 9. Sequence Diagram Pemeliharaan Aset 

Halaman 

Beranda 



 

 

Class Diagram 

Class Diagram Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Gunung Raya  Berbasis Web adalah 

sebagai berikut : 

 
Gambar 10. Class Diagram 

 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Halaman Login 

Bagian awal dari program ini mengharuskan login terlebih dahulu. Login memiliki satu akses yaitu 

admin, admin mempunyai hak penuh dalam manajemen data pada program, tampilan dari menu login 

sebagai berikut : 

 
Gambar 11. Tampilan Halam Login 

2. Tampilan Menu Utama 

Setelah berhasil login maka selanjutnya adalah tampilan menu utama dari aplikasi sistem informasi ini. 

Pada halaman ini terdapat menu utama yaitu Input Data, Tampilan Data, Laporan Filter, Laporan Inputan 

dan Laporan Rekapitulasi. Tampilan dari menu utama sebagai berikut: 

 
Gambar 12. Tampilan Menu Utama 



 

3. Tampilan Data Jenis Aset 

Pada Halaman ini berfungsi untuk menampilkan sekaligus untuk menginput, mengedit dan menghapus 

data jenis aset. 

 
Gambar 13. Tampilan Data Jenis Aset 

 

4. Tampilan Form Input Data Jenis Aset 

Pada halaman input data jenis aset berfungsi untuk menabahkan data-data jenis aset yang baru. 

 
Gambar 14. Tampilan Form Input Data Jenis Aset 

 

5. Tampilan Data Kepala Desa 

Pada Halaman ini berfungsi untuk menampilkan sekaligus untuk menginput, mengedit dan menghapus 

data bidang Kepala Desa. 

 
Gambar 15. Tampilan Data Kepala Desa 

 

6.  Tampilan Input Data Kepala Desa 

Pada halaman input data Kepala Desa berfungsi untuk menabahkan data-data bidang aset yang baru. 

 
Gambar 16. Tampilan Input Data Kepala Desa 



 

7. Tampilan Data Bidang Aset 

Pada Halaman ini berfungsi untuk menampilkan sekaligus untuk menginput, mengedit dan menghapus 

data bidang aset. 

 
Gambar 17. Tampilan Data Bidang Aset 

 

8. Tampilan Form Input Data Bidang Aset 

Pada halaman input data bidang aset berfungsi untuk menabahkan data-data bidang aset yang baru. 

 
Gambar 18. Tampilan Form Input Data Bidang Aset 

 

9. Tampilan Data Kondisi 

Pada Halaman ini berfungsi untuk menampilkan sekaligus untuk menginput, mengedit dan menghapus 

data kondisi. 

 
Gambar 19. Tampilan Data Kondisi 

 

10. Tampilan Form Input Data Kondisi 

Pada halaman input data bidang kondisi berfungsi untuk menabahkan data-data kondisi yang baru. 

 
Gambar 20. Tampilan Form Input Data Kondisi 

 



 

11. Tampilan Data Sumber Dana 

Pada Halaman ini berfungsi untuk menampilkan sekaligus untuk menginput, mengedit dan menghapus 

data sumber dana. 

 
Gambar 21. Tampilan Data Sumber Dana 

 

12. Tampilan Form Input Data Sumber Dana 

Pada halaman input data sumber dana berfungsi untuk menabahkan data-data sumber dana yang baru 

masuk. 

 
Gambar 22. Tampilan Form Input Data Sumber Dana 

 

13. Tampilan Data Status Tanah 

Pada Halaman ini berfungsi untuk menampilkan sekaligus untuk menginput, mengedit dan menghapus 

data status tanah. 

 
Gambar 23. Tampilan Data Status Tanah 

 

14. Tampilan Form Input Data Status Tanah 

Pada halaman input data status tanah berfungsi untuk menabahkan data-data status tanah yang baru. 

 
Gambar 24. Tampilan Form Input Data Status Tanah 

 



 

15. Tampilan Data Satuan 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data, menginput, mengedit dan menghapus data satuan. 

 
Gambar 25. Tampilan Data Satuan 

 

16. Tampilan Form Input Data Satuan 

Pada halaman input data satuanberfungsi untuk menabahkan data-data satuan yang baru. 

 
Gambar 26. Tampilan Form Input Data Satuan 

 

17. Tampilan Data Aset Peralatan / Mesin 

Pada halaman ini bergungsi untuk menampilkan data yang sudah di input dan sekaligus dapat mengedit, 

menghapus data aset peralatan. 

 
Gambar 27. Tampilan Data Aset Peralatan / Mesin 

 

18. Tampilan Form Input Aset Peralatan / Mesin 

Halaman input data aset peralatan berfungsi untuk menambahkan data-data aset peralatan yang baru. 

 
Gambar 28. Tampilan Form Input Aset Peralatan / Mesin 



 

 

19. Tampilan Data Aset Bangunan / Gedung 

Pada halaman ini bergungsi untuk menampilkan data yang sudah di input dan sekaligus dapat mengedit 

dan menghapus data aset bangunan. 

 
Gambar 29. Tampilan Data Aset Bangunan / Gedung 

 

20. Tampilan Form Input Data Aset Bangunan /Gedung 

Halaman input data aset bangunan berfungsi untuk menambahkan data-data aset bangunan yang baru. 

 
Gambar 30. Tampilan Form Input Data Aset Bangunan /Gedung 

 

21. Tampilan Data Aset Jalan / Irigasi 

Pada halaman ini bergungsi untuk menampilkan data yang sudah di input dan sekaligus dapat mengedit 

dan menghapus data aset jalan. 

 
Gambar 31. Tampilan Data Aset Jalan / Irigasi 

 

22. Tampilan Form Input Data Aset Jalan / Irigasi 

Halaman input data aset jalan berfungsi untuk menambahkan data-data aset jalan/irigasi yang baru. 

 
Gambar 32. Tampilan Form Input Data Aset Jalan / Irigasi 



 

 

23. Tampilan Data Aset Tanah 

Pada halaman ini bergungsi untuk menampilkan data yang sudah di input dan sekaligus dapat mengedit 

dan menghapus data aset tanah. 

 
Gambar 33. Tampilan Data Aset Tanah 

 

24. Tampilan Form Input Data Aset Tanah 

Halaman input data aset tanah berfungsi untuk menambahkan data-data aset tanah yang baru. 

 
Gambar 34. Tampilan Form Input Data Aset Tanah 

 

25. Tampilan Data Pemeliharaan Peralatan 

Pada halaman ini bergungsi untuk menampilkan data yang sudah di input dan sekaligus dapat mengedit 

dan menghapus data pemeliharaan peralatan. 

 
Gambar 35. Tampilan Data Pemeliharaan Peralatan 

 

26. Tampilan Form Input Data Pemeliharaan Peralatan 

Halaman input data pemeliharaan peralatan berfungsi untuk menambahkan data-data pemeliharaan 

peralatan yang baru. 

 
Gambar 36. Tampilan Form Input Data Pemeliharaan Peralatan 

 



 

27. Tampilan Data Pemeliharaan Bangunan 

Pada halaman ini bergungsi untuk menampilkan data yang sudah di input dan sekaligus dapat mengedit 

dan menghapus data pemeliharaan bangunan. 

 
Gambar 37. Tampilan Data Pemeliharaan Bangunan 

 

28. Tampilan Form Input Data Pemeliharaan Bangunan 

Halaman input data pemeliharaan bangunan berfungsi untuk menambahkan data-data pemeliharaan 

bangunan yang baru. 

 
Gambar 38. Tampilan Form Input Data Pemeliharaan Bangunan 

 

29. Tampilan Data Pemeliharaan Jalan/Irigasi 

Pada halaman ini bergungsi untuk menampilkan data yang sudah di input dan sekaligus dapat mengedit 

dan menghapus data pemeliharaan jalan/irigasi. 

 
Gambar 39. Tampilan Data Pemeliharaan Jalan 

 

30. Tampilan Form Input Data Pemeliharaan Jalan 

Halaman input data pemeliharaan jalan berfungsi untuk menambahkan data-data pemeliharaan jalan 

yang baru. 

 
Gambar 40. Tampilan Form Input Data Pemeliharaan Jalan 

 



 

31. Tampilan Data Pemeliharaan Tanah 

Pada halaman ini bergungsi untuk menampilkan data yang sudah di input dan sekaligus dapat mengedit 

dan menghapus data pemeliharaan tanah. 

 
Gambar 41. Tampilan Data Pemeliharaan Tanah 

 

32. Tampilan Form Input Data Pemeliharaan Tanah 

Halaman input data pemeliharaan tanah berfungsi untuk menambahkan data-data pemeliharaan tanah 

yang baru. 

 
Gambar 42. Tampilan Form Input Data Pemeliharaan Tanah 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Tampilan keluaran sistem ini merupakan hasil dari rancangan antarmuka keluaran sistem yang sebelumnya 

sudah dibuat. Berikut tampilan antarmuka keluaran sistem : 

1. Tampilan Laporan Data Aset Peralatan 

Pada Halaman laporan data aset peralatam ini berfungsi untuk melaporkan data aset peralatan yang 

dimiliki oleh Desa. 

 
Gambar 43. Tampilan Laporan Data Aset Peralatan 

 

 

 

 

 

 



 

2. Tampilan Laporan Data Pemeliharaan Peralatan 

Pada Halaman laporan data pemeliharaan peralatan ini berfungsi untuk melaporkan data pemeliharaan 

aset peralatan. 

 
Gambar 44. Tampilan Laporan Data Pemeliharaan Peralatan 

 

3. Tampilan Laporan Data Aset Bangunan 

Pada Halaman laporan data aset bangunan ini berfungsi untuk melaporkan data aset bangunan yang 

dimiliki oleh Desa. 

 
Gambar 45. Tampilan Laporan Data Aset Bangunan. 

 

4. Tampilan Laporan Data Pemeliharaan Bangunan 

Pada Halaman laporan data pemeliharaan bangunan ini berfungsi untuk melaporkan data pemeliharaan 

aset bangunan. 

 
Gambar 46. Tampilan Laporan Data Pemeliharaan Bangunan 

 

5. Tampilan Laporan Data Aset Jalan 

Pada Halaman laporan data aset jalan ini berfungsi untuk melaporkan data data aset jalan yang dimiliki 

oleh Desa. 

 

 
Gambar 47. Tampilan Laporan Data Aset Jalan. 

 



 

6. Tampilan Laporan Data Pemeliharaan Jalan 

Pada Halaman laporan data pemeliharaan jalan ini berfungsi untuk melaporkan data pemeliharaan aset 

jalan. 

 
Gambar 48. Tampilan Laporan Data Pemeliharaan Jalan. 

 

 

7. Tampilan Laporan Data Aset Tanah 

Pada Halaman laporan data aset tanah ini berfungsi untuk memberikan laporan data aset tanah yang 

dimiliki oleh Desa. 

 
Gambar 49. Tampilan Laporan Data Aset Tanah. 

 

8. Tampilan Laporan Data Pemeliharaan Tanah 

Pada Halaman laporan data pemeliharaan tanah ini berfungsi untuk melaporkan data pemeliharaan aset 

tanah. 

 
Gambar 50. Tampilan Laporan Data Pemeliharaan Tanah. 

 

9. Tampilan Laporan Rekap Biaya Nilai Aset 

Pada Halaman laporan rekap biaya nilai aset ini berfungsi untuk melaporkan data rekapitulasi biaya Aset 

Desa. 

 
Gambar 51. Tampilan Laporan Rekap Biaya Nilai Aset. 

 



 

10. Tampilan Laporan Data Rekap Biaya Pemeliharaan Aset 

Pada Halaman laporan rekap biaya pemeliharaan aset ini berfungsi untuk melaporkan data rekapitulasi 

biaya pemeliharaan Aset Desa. 

 
Gambar 52. Tampilan Laporan Data Rekap Biaya Pemeliharaan Aset. 

 

11. Tampilan Laporan Data Rekap Biaya Aset Sumber Dana 

Pada Halaman laporan rekap biaya asset sumber dana ini berfungsi untuk melaporkan data rekapitulasi 

biaya Aset Desa per sumber dana. 

 
Gambar 53. Tampilan Laporan Data Rekap Biaya Aset Sumber Dana 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Pengolahan sistem yang dibuat dalam suatu Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Gunung Raya 

Berbasis Web maka dengan adanya aplikasi ini memudahkan dalam melakukan pencatatan keuangan dan aset 

secara cepat karena dilakukan oleh sistem sehingga menjadi aman digunakan sewaktu dibutuhkan disimpan dalam 

basis data komputer, aplikasi tersebut untuk keperluan penginputan, pencetakan laporan, pengolahan data 

keuangan dan Aset yang ada di desa, sebelumnya masih menggunakan cara manual menjadi terkomputerisasi. 

Proses pencarian data dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dengan fitur yang tersedia  dalam pencarian berkas 

lama. 

Saran 

Untuk pengembangan aplikasi ini kedepannya agar menjadi lebih baik lagi, maka perlu pengembangan 

aplikasi dengan menambahkan sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh user tertentu seperti admin, diharapkan kedepannya agar masyarakat 

dapat mengakses aplikasi ini. 

2. Diharapkan bisa dikembangkan lebih lanjut dengan memberi ketersediaan integrasi dengan perangkat 

keras GPS agar dapat lebih mudah mengetahui letak Aset Bangunan di desa. 

3. Dapat dikembangkan menjadi mobile apps (berbasis android) agar     penginputan data bisa dilakukan 

dimana saja  tanpa harus membawa perangkat komputer. 
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