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ABSTRAK

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin (KPPN) adalah suatu instansi yang
bergerak dibawah Direktorat Jendral Perbendaharaan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur
Sistem Manajemen Investasi. Dengan banyaknya pengunjung/tamu dari instansi lain yang ditugaskan
baik untuk mengajukan pembuatan berkas (SKPP, SPM, UP) maupun pengambilan berkas-berkas yang
sudah selesai diproses. Tentunya hal itu memerlukan manajemen yang teroganisir agar dapat mengelola
data-data tersebut. Pengelolaan data-data saat ini masih dengan cara manual. Dimana mulai dari data
tamu, data surat baik keluar maupun masuk, dan data berkas baik yang baru diajukan maupun yang
sudah selesai masih dibuat sendiri dengan cara menulis di buku atau diketik manual di Microsoft word.

Adapun metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan komponen-komponen perancangan
sistem ini meliputi struktur tabel database, serta beberapa perancangan diagram-diagram yang
menjelaskan skenario alur proses sistem ini. Sistem ini dirancang dan dibuat menggunakan software
Visual Studio Code atau VSCODE dengan bahasa pemograman HTML, PHP, dan database MySQL.

Dengan adanya Sistem Informasi Pelayanan pada Bagian Umum di Kantor Peleyanan
Perbendaharaan Negara Banjarmasin ini diharapkan dapat membantu mempermudah proses
pengolahan data tamu, surat, dan berkas dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

Kata Kunci : Sistem Informasi, Pelayanan, PHP, MySQL.

ABSTRACT

Banjarmasin State Treasury Service Office (KPPN) is an agency that operates under the
Directorate General of Treasury and is directly responsible to the head of the Regional Office of the
Directorate General of Treasury, the Director of State Treasury Management, or the Director of the
Investment Management System. both for filing files (SKPP, SPM, UP) and retrieving files that have
already been processed. Of course this requires organized management in order to manage these data.
Management of current data is still manual. Where starting from guest data, mail data both outgoing
and incoming, and file data both newly submitted and completed are still made by themselves by
writing in a book or manually typing in Microsoft Word.

The method used to identify the components of this system design includes atable structure
database, as well as some designing diagrams that explain the process flow scenario of this system.
This system was designed and created using software Visual Studio Code or VSCODE with HTML
programming language, PHP, and databases. MySQL

With the Service Information System in the General Section at the Banjarmasin State Treasury
Service Office, it is hoped that it can help facilitate the processing of guest data, letters, and files that
can be done quickly and accurately.
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PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin (KPPN) adalah instansi yang bergerak
dibawah Direktorat Jendral Perbendaharaan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur Sistem
Manajemen Investasi.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin telah memiliki beberapa program sistem
yang telah digunakan, seperti Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT) yang digunakan
untuk menunjang proses pengelolaan Rekening Satuan Kerja (Satker). Saat ini Sistem Informasi adalah
satu hal yang harus ada dalam suatu instansi/organisasi. Dengan adanya sistem informasi pada
instansi/organisasi dapat menjamin kualitas suatu informasi yang disampaikan dan dapat mengambil
keputusan berdasarkan informasi tersebut. Denan seiring perkembangan teknologi maka
kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan. Karena itu, keberadaan
sistem informasi sudah menjadi kebutuhan mutlak bagi instansi/organisasi.

Pada Bagian Umum KPPN Banjarmasin masih belum memiliki sebuah sistem yang dapat
digunakan dalam memudahkan pendataan. Seperti halnya pendataan tamu yang masih menggunakan
cara manual dengan cara mencatat dalam buku, pendataan surat keluar dan masuk pun juga
pencatatannya diketik di Microsoft word. Dan pengajuan pembuatan berkas Surat Keterangan
Penghentian Pembayaran (SKPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Uang Persediaan (UP) tidak
di catat hanya diterima saja yang mana akan menyulitkan pada saat pengambilan berkas, karena tidak
adanya data mengharuskan petugas untuk mencek satu-persatu berkas-berkas yang ada, hal itu akan
memakan waktu dan tenaga. Disamping itu kadang ada petugas yang datang untuk melakukan
pengambilan berkas dan berkasnya tidak ada, padahal berkas sudah diambil. Hal itu dikarenakan
tidak adanya manajemen data yang baik yang mengakibatkan kesalah pahaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang
dilakukan dalam mengumpulkan data, seperti berikut:
1. Metode observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan

sistem yang berjalan serta mencari data mengumpulkan data yang dibutuhkan langsung dari
sumbernya. Guna mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan sistem (system requirements)
penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi di tempat penelitian, yang dalam hal
ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin. Hal ini perlu dilakukan agar
penulis dapat melakukan analisis terhadap proses yang telah berjalan serta menentukan rancangan
sistem baru yang akan dibangun agar tetap sinkron dengan sistem yang sudah ada.

2. Pada tahapan pengumpulan data dengan cara studi pustaka, penulis mencari referensi-referensi
yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Pencarian referensi dilakukan secara online melalui
internet. Setelah mendapatkan referensi yang relevan tersebut, penulis lalu mencari
informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari referensi-referensi tersebut.
Informasi yang didapatkan digunakan dalam penyusunan landasan teori, metodologi penelitian
serta pengembangan aplikasinya secara langsung. Pustaka-pustaka yang dijadikan acuan dapat
dilihat di Daftar Pustaka.

3. Selain melakukan pengumpulan data dengan metode observasi dan studi pustaka, penulis juga
melakukan pertemuan dan wawancara kepada pihak yang nantinya akan berhubungan dengan
sistem yang akan dikembangkan ini. Pihak yang dimaksud adalah Pegawai Kantor, Staff Bagian
Umum dan Petugas di Bagian Umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini yaitu Sistem Informasi Pelayanan Pada Bagian Umum Di Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin.



Alur sistem pelayanan pada bagian umum yang sedang berjalan saat ini pada KPPN Banjarmasin
dapat dilihat pada flowchart dibawah ini :

Gambar 1. 1 Flowchar Sistem Berjalan

Alur pelayanan sistem lama pada bagian umum di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Banjarmasin:
1. Tamu diarahkan ke bagian umum untuk mengisi buku tamu/kunjungan.
2. Tamu dipersilahkan untuk menyampaikan keperluannya.
3. Petugas akan melayani tamu sesuai dengan apa yang diperlukan.
4. Setelah keperluan tamu terpenuhi, tamu diperkenankan untuk pergi jika tidak ada keperluan lagi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama untuk pelayanan bagian umum pada KPPN
Banjarmasin maka dapat diusulkan sistem baru untuk meningkatkan pelayanan agar lebih efektif dan
efisien. Usulan sistem baru dapat dilihat pada flowmap dibawah ini :

Gambar 1. 2 Flowmap Usulan Sistem Baru



Data Use Case Diagram Sistem Informasi Pelayanan pada Bagian Umum di Kantor Perbendaharaan
Negara Banjarmasin:

Gambar 1. 3 Use Case Diagram

Pada Activity Diagram Admin harus login untuk masuk kehalaman utama admin dengan memasukan
nip dan password yang terdaftar di database. (dipreoritaskan untuk data pegawai, user, satker dan jenis
spm).

Gambar 1. 4 Activity Diagram Admin



Tampilan Antarmuka Masukan Sistem

1. Login
Tampilan login untuk admin atau petugas memasukkan data nip dan password.

Gambar 1. 5 Form Login

2. Dashboard Admin
Admin mempunyai hak penuh dalam manajemen data pada sistem.

Gambar 1. 6 Halaman Dashboard Admin



3. Form Tambah Data Surat Masuk
Form ini berfungsi untuk menambah data surat masuk.

Gambar 1. 7 Form Tambah Data Surat Masuk

4. Halaman Filter Laporan Data Surat Masuk
Halaman ini berfungsi untuk memfilter data surat masuk.

Gambar 1. 8 Halaman Filter Laporan Data Surat Masuk



5. Laporan Data Surat Masuk

Gambar 1. 9 Cetak Laporan Data Surat Masuk

6. Cetak Pengambilan Berkas Uang Persediaan (UP)

Gambar 1. 10 Cetak Bukti Pengambilan Berkas UP



KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab–bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan:

1. Sistem pelayanan yang sudah terkomputerisasi dapat memberikan kemudahan serta
mempercepat proses pengelolaan data.

2. Data-data yang nantinya disimpan dalam satu database dapat memberikan keamanan dalam
penyimpanan data sehingga tidak perlu khawatir jika terjadi kerusakan data.

3. Sistem ini diperlukanan agar pendataan menjadi terorganisasi dengan baik sehingga nanti jika
ada kesalahan dalam pengimputan data bisa langsung di perbaiki.

SARAN
Dalam skripsi ini masih terdapat banyak hal-hal yang dapat ditambahkan atau dikembangakn agar

sistem ini bisa berjalan lebih baik seperti:

1. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan aplikasi ini agar lebih praktis lagi, terutama untuk
pengajuan dan pengambilan berkas.

2. Kembangkan aplikasi ini agar bisa di akses oleh satuan kerja lain, dengan dibatasi hak akses
berdasarkan jabatannya.
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