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ABSTRAK
Pembangunan Bank Sampah merupakan momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memulai
memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah. Dimana sebelumnya masyarakat hanya melakukan
pengumpulan sampah di rumah masing-masing, kemudian sampah diambil oleh petugas sampah sesudah itu dibawa
ke TPS (tempat penyimpanan sementara), dari TPS sampah di angkut oleh mobil sampah untuk kemudian dibuang
ke TPA (tempat pembuangan akhir). Dengan semakin berkembangnya sistem Bank Sampah maka pengelolaan Bank
Sampah juga memerlukan pengembangan, terutama pengolahan laporan keuangan, dimana proses pengolahan
laporan keuangan tersebut masih dikatakan masih kurang efektif dan efisien karena masih belum terkomputerisasi
serta masih menggunakan Microsoft Excel yang mengalami kelemahan dalam pengolahan data keuangan. Hasil
penelitian tentang Aplikasi Pengolahan Laporan Keuangan Bank Sampah Pada Bank Sampah Induk Hulu Sungai
Selatan Berbasis Web diperoleh kesimpulan bahwa Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan pegawai dalam
pengolahan laporan keuangan seperti penginputan pengolahan laporan lembar tabungan, laporan lembar penarikan,
laporan mutasi rekening, laporan stok sampah, laporan rekapitulasi pembelian, laporan rekapitulasi penjualan,
laporan berita acara pembelian, laporan berita acara penjualan, laporan buku besar, laporan rekapitulasi biaya
operasional, laporan berita acara biaya operasional, laporan arus kas, laporan saldo nasabah, laporan nasabah, dan
laporan pegawai. Pengolahan data yang lebih efisien dan efektif dapat menunjang kinerja instansi dalam pengolahan
laporan keuangan pada Bank Sampah Induk Hulu Sungai Selatan.
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ABSTRACT

The construction of a Waste Bank is an initial momentum to foster community collective awareness to start sorting,
recycling and utilizing waste. Where previously the community only collected garbage at their respective homes,
then the garbage was taken by garbage officers after that it was taken to TPS (tempat penyimpanan sementara), from
TPS the garbage was transported by garbage cars to then be disposed of to TPA (tempat pembuangan akhir). With
the development of the Garbage Bank system, the Waste Bank management also requires development, especially
the processing of financial reports, where the processing of financial statements is still ineffective and efficient
because it is still not computerized and still uses Microsoft Excel which has experienced weaknesses in financial
data processing. The results of research on the Web-Based Waste Bank Financial Report Processing Application at
the Main Hulu Sungai Selatan Garbage Bank based on the Web, it is concluded that this application is made to
facilitate employees in processing financial reports such as input processing savings sheet reports, withdrawal sheet
reports, account mutation reports, waste stock reports purchase recapitulation reports, sales recapitulation reports,
purchase reports, sales reports, general ledger reports, operational cost recapitulation reports, operational expense
reports, cash flow reports, customer balance reports, customer reports, and employee reports. More efficient and
effective data processing can support the performance of agencies in processing financial reports at the Hulu Sungai
Selatan Main Waste Bank.
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PENDAHULUAN
Bank Sampah Induk Hulu Sungai Selatan beralamatkan di Jalan Singakarsa, Kelurahan Kandangan Barat,

Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sejak berdirinya Bank Sampah di bawah binaan Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai
andil yang cukup besar dalam mengurangi sampah dengan cara mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan
sampah serta mempunyai nilai ekonomis yang di dapat oleh masyarakat dari hasil penjualan barang-barang tidak
terpakai yang mereka kumpulkan ke Bank Sampah Induk Hulu Sungai Selatan.

Sama seperi yang dilakukan oleh Bank Sampah lainnya, Bank Sampah Induk Hulu Sungai Selatan juga
memiliki layanan tabungan bagi para nasabah yang ingin menabung dari hasil sampah yang mereka kumpulkan,
sesuai dengan jenis-jenis sampah yang sudah ditentukan. Selain itu, nasabah juga bisa mendapatkan uang tunai dari
sampah yang diberikan tanpa harus ditabung atau menarik hasil tabungannya.

Dengan semakin berkembangnya sistem Bank Sampah maka pengelolaan Bank Sampah juga memerlukan
pengembangan, terutama pengolahan laporan keuangan, dimana proses pengolahan laporan keuangan tersebut masih
dikatakan masih kurang efektif dan efisien karena masih belum terkomputerisasi serta masih menggunakan
Microsoft Excel yang mengalami kelemahan dalam pengolahan data keuangan.

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan Aplikasi Pengolahan Laporan Keuangan Bank
Sampah Pada Bank Sampah Induk Hulu Sungai Selatan diantaranya adalah Sistem Pengolahan Data Bank Sampah
Study Kasus: Bank Sampah Bangkit Pondok I Ngemplak Sleman (Dhita, Yuli, 2017), Sistem sudah sesuai dengan
proses bisnis di pengolahan bank sampah yang ada di bank sampah bangkit pondok 1.

Model Sistem Informasi Keuangan Bank Sampah Syariah/Micro Finance (Rahmadi, Mulyani, 2016),
Aplikasi Bank Sampah yang berbasis Syariah dapat memenuhi keinginan dan permintaan masyarakat Indonesia
yang menginginkan sistem keuangan yang bersih dari riba.

Pembangunan Sistem Informasi Pengolahan Data Pada Tabungan Bank Sampah “Ceria” Purwokerto (Andi,
Kusumastuti, 2015), aplikasi ini dapat mempermudah dan mempercepat kinerja pegawai dalam pencarian data serta
pelaporan data.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka penulis akan menerapkan beberapa hal yang telah
dilakukan pada penelitian sebelumnya dan tentunya dengan beberapa penyesuaian, dengan harapan dapat membantu
memecahkan masalah pengolahan laporan keuangan, dengan ini penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul
“Aplikasi Pengolahan Laporan Keuangan Bank Sampah Pada Bank Sampah Induk Hulu Sungai Selatan Berbasis
Web”.
METODE

1. Metode Pengumpulan Data
Ada beberapa macam teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi
Dengan metode ini bisa langsung mengamati kegiatan yang sedang berlangsung di Bank Sampah Induk
Hulu Sungai Selatan.

b. Wawancara
Dengan metode ini bisa berdialog secara tanya langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan
pengolahan data unit, pembelian, penjualan, setor, biaya operasional, pegawai, pengguna, nasabah,
transaksi setor, transaksi tarik tunai, transaksi penjualan, transaksi pembelian dan transaksi biaya
operasional serta pembuatan laporan lembar tabungan, laporan lembar penarikan, laporan mutasi
rekening, laporan stok sampah, laporan rekapitulasi pembelian, laporan rekapitulasi penjualan, laporan
berita acara pembelian, laporan berita acara penjualan, laporan buku besar, laporan rekapitulasi biaya
operasional, laporan berita acara biaya operasional, laporan arus kas, laporan saldo nasabah, laporan
nasabah, dan laporan pegawai sebagai penunjang dan mempermudah dalam proses pembuatan aplikasi.

c. Studi Pustaka
Ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur-literatur dari
perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs-situs di internet, dan bacaan-
bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

2. Analisis Kebutuhan Sistem
Analisis kebutuhan sistem yang diperlukan oleh Aplikasi ini berupa kebutuhan data, kebutuhan antarmuka
dan kebutuhan fungsional yang diperoleh dari hasil melakukan observasi dan wawancara.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Login

Gambar 1 Tampilan Menu Login

Tampilan menu login untuk admin dan pengguna dengan cara memasukkan data username dan password
seperti gambar diatas.

2. Menu Utama Admin

Gambar 2 Tampilan Menu Utama Admin

Tampilan menu utama admin dari aplikasi pengolahan laporan keuangan ini untuk melihat data-data
seperti gambar di atas.

3. Menu Form Unit



Gambar 3Tampilan Menu Form Unit

Tampilan menu form unit ini menampilkan form-form untuk menambahkan data unit dengan button
simpan dan tutup seperti gambar diatas.

4. Menu Unit

Gambar 4 Tampilan Menu Unit

Tampilan menu unit menampilkan data unit yang telah ditambahkan oleh admin.

5. Menu Form Item Pembelian

Gambar 5 Tampilan Menu Form Item Pembelian

Tampilan menu form item pembelian ini menampilkan form-form untuk menambahkan data item
pembelian dengan button simpan dan tutup seperti gambar diatas.



6. Menu Item Pembelian

Gambar 6 Tampilan Menu Item Pembelian

Tampilan menu item pembelian menampilkan dan mengelola data item pembelian yang telah
ditambahkan oleh admin.

7. Menu Form Item Penjualan

Gambar 7 Tampilan Menu From Item Penjualan

Tampilan menu form item penjualan menampilkan form-form untuk menambahkan data item penjualan
dengan button simpan dan tutup seperti gambar diatas.

8. Menu Item Penjualan

Gambar 8 Tampilan Menu Laporan Kebocoran



Tampilan menu item penjualan menampilkan dan mengelola data item penjualan yang telah ditambahkan
oleh admin.

9. Menu Form Item Setor

Gambar 9 Tampilan Menu Form Item Setor

Tampilan menu form item setor ini menampilkan form-form untuk menambahkan data item setor dengan
button simpan dan tutup seperti gambar diatas.

10. Menu Item Setor

Gambar 10 Tampilan Menu Item Setor

Tampilan menu item setor menampilkan dan mengelola data item setor yang telah ditambahkan oleh
admin.

11. Menu Form Item Biaya Operasional



Gambar 11 Tampilan Menu Form Item Biaya Operasional

Tampilan menu form item biaya operasional ini menampilkan form-form untuk menambahkan data item
biaya operasional dengan button simpan dan tutup seperti gambar diatas.

12. Menu Item Biaya Operasional

Gambar 12 Tampilan Menu Item Biaya Operasional

Tampilan menu item biaya operasional menampilkan data item biaya operasional yang telah ditambahkan
oleh admin.

13. Menu Form Pegawai

Gambar 13 Tampilan Menu Form Pegawai

Tampilan menu form pegawai ini menampilkan form-form untuk menambahkan data pegawai dengan
button simpan dan tutup seperti gambar diatas.



14. Menu Pegawai

Gambar 14 Tampilan Menu Pegawai

Tampilan menu pegawai menampilkan data pegawai yang telah ditambahkan oleh admin.
15. Menu Form Pengguna

Gambar 15 Tampilan Menu Form Pengguna

Tampilan menu form pengguna ini menampilkan form-form untuk menambahkan data pengguna dengan
button simpan dan tutup seperti gambar diatas.

16. Menu Pengguna



Gambar 16 Tampilan Menu Pengguna

Tampilan menu pengguna menampilkan data pengguna yang telah ditambahkan oleh admin.

17. Menu Form Nasabah

Gambar 17 Tampilan Menu Form Nasabah

Tampilan menu form nasabah ini menampilkan form-form untuk menambahkan data nasabah dengan
button simpan dan tutup seperti gambar diatas.

18.Menu Nasabah

Gambar 18 Tampilan Menu Nasabah

Tampilan menu nasabah menampilkan data nasabah yang telah ditambahkan oleh admin.

19. Menu Form Transaksi Setor



Gambar 19 Tampilan Menu Form Transaksi Setor
Tampilan menu form transaksi setor ini menampilkan form-form untuk menambahkan data transaksi setor

dengan button simpan dan tutup seperti gambar diatas.

20. Menu Transaksi Setor

Gambar 20 Tampilan Menu Transaksi Setor

Tampilan menu transaksi setor menampilkan data transaksi setor yang telah ditambahkan oleh admin.

21. Menu Form Permohonan Penarikan

Gambar 21 Tampilan Menu Form Permohonan Penarikan

Tampilan menu form permohonan penarikan ini menampilkan form-form untuk menambahkan data
permohonan penarikan dengan button simpan dan tutup seperti gambar diatas.



22. Menu Permohonan Penarikan

Gambar 22 Tampilan Menu Permohonan Penarikan

Tampilan menu permohonan penarikan menampilkan data permohonan penarikan yang telah
ditambahkan oleh admin.

23. Menu Form Transaksi Tarik Tunai

Gambar 23 Tampilan Menu Form Transaksi Tarik Tunai

Tampilan menu form transaksi tarik tunai ini menampilkan form-form untuk menambahkan data transaksi
tarik tunai dengan button simpan dan tutup seperti gambar diatas.

24. Menu Transaksi Tarik Tunai

Gambar 24 Tampilan Menu Transaksi Tarik Tunai



Tampilan menu transaksi tarik tunai menampilkan data transaksi tarik tunai yang telah ditambahkan oleh
admin.

25. Menu Form Transaksi Penjualan

Gambar 25 Tampilan Menu Form Transaksi Penjualan

Tampilan menu form transaksi penjualan ini menampilkan form-form untuk menambahkan data transaksi
penjualan dengan button simpan dan tutup seperti gambar diatas.

26. Menu Transaksi Penjualan

Gambar 26 Tampilan Menu Transaksi Penjualan

Tampilan menu transaksi penjualan menampilkan data transaksi penjualan yang telah ditambahkan oleh
admin.



27. Menu Form Transaksi Pembelian

Gambar 25 Tampilan Menu Form Transaksi Pembelian

Tampilan menu form transaksi pembelian ini menampilkan form-form untuk menambahkan data transaksi
pembelian dengan button simpan dan tutup seperti gambar diatas.

28. Menu Transaksi Pembelian

Gambar 26 Tampilan Menu Transaksi Pembelian

Tampilan menu transaksi pembelian menampilkan data transaksi pembelian yang telah ditambahkan oleh
admin.

29. Menu Form Biaya Operasional

Gambar 29 Tampilan Menu Form Biaya Operasional



Tampilan menu form biaya operasional ini menampilkan form-form untuk menambahkan data biaya
operasional dengan button simpan dan tutup seperti gambar diatas.

30. Menu Biaya Operasional

Gambar 30 Tampilan Menu Biaya Operasional

Tampilan menu biaya operasional menampilkan data biaya operasional yang telah ditambahkan oleh
admin.

PENUTUP
A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Pengolahan Laporan Keuangan Bank
Sampah Pada Bank Sampah Induk Hulu Sungai Selatan Berbasis Web yaitu Aplikasi ini dibuat untuk
memudahkan pegawai dalam pengolahan laporan lembar tabungan, laporan lembar penarikan, laporan mutasi
rekening, laporan stok sampah, laporan rekapitulasi pembelian, laporan rekapitulasi penjualan, laporan berita acara
pembelian, laporan berita acara penjualan, laporan buku besar, laporan rekapitulasi biaya operasional, laporan
berita acara biaya operasional, laporan arus kas, laporan saldo nasabah, laporan nasabah, dan laporan pegawai.
Pengolahan data yang lebih efisien dan efektif dapat menunjang kinerja instansi dalam pengolahan data di Bank
Sampah Induk Hulu Sungai Selatan.

B. Saran
Dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik secara penulisan maupun dari segi

pembuatan sehingga diharapkan dengan adanya saran ini dapat dikembangkan lagi dalam Aplikasi Pengolahan
Laporan Keuangan Bank Sampah Pada Bank Sampah Induk Hulu Sungai Selatan Berbasis Web untuk kedepannya.
Adapun saran yang diberikan agar sistem yang dibangun dapat lebih baik lagi adalah Aplikasi dapat diberikan
tambahan fitur Backup maupun Restore Basis data, hal ini bertujuan untuk menyediakan cadangan data jika nanti
terjadi kesalahan pada Aplikasi atau pada Server yang menjalankan aplikasi. Diperlukan penambahan fitur aplikasi
berupa System Log, untuk mencatat aktivitas dari pengguna yang mengakses aplikasi, agar keamanan informasi
atau kelayakan informasi di dalam sistem dapat dipertanggungjawabkan. Aplikasi ini bisa dikembangkan menjadi
berbasis Android.
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