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ABSTRAK  

 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda adalah lembaga daerah dibidang penelitian dan 

perencanaan pembangunan daerah yang bertanggung jawab guna meningkatkan keserasian pembangunan di 

daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan kewilayahan. 

Dalam upaya menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan daerah diperlukan 

perencanaan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

dalam penelitian ada beberapa masalah yang ada pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah salah 

satunya adalah sistem informasi dalam mengelola anggaran perencanaan yang masih menggunakan sistem 

pendokumentasian dengan cara dicatat dalam buku penyimpan anggaran untuk perencanaan implementasi dan 

monev kegiatan EKOSOSBUD BAPPEDA Kota Banjarbaru, Maka berdasarkan permasalahan tersebu 

dibuatkanlah aplikasi dengan Aplikasi Anggaran Untuk Perencanaan Implementasi dan Monev Kegiatan 

EKOSOSBUD BAPPEDA Kota Banjarbaru Berbasis Website. Dalam pembuatan sistem ini menggunakan 

penelitian secara observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Sumber data yang digunakan 

adalah informasi dari hasil peninjauan langsung ditempat penelitian, data yang bersumber dari buku-buku serta 

hasil dari pertanyaan yang diajukan pada responden saat wawancara. Aplikasi berbasis web yang menerapkan 

PHP dan MySQL merupakan landasan teori dalam penelitian ini. Dan menggunakan media text editor 

pemrogramannya (coding) adalah Adobe Dreamweaver CS5 yang dimulai dari pembuatan form login, halaman 

admin(home), form menu-menunya, form menu pengolah data anggaran, hingga laporan – laporan, serta fitur 

lainnya, sehingga aplikasi yang dibuat ini mampu melakukan pengolahan data, seperti dapat menambahkan data, 

mengubah data, menghapus data, menyampaikan informasi Monev dan Anggaran Kegiatan serta dapat mencari 

data. Selain itu juga menghasilkan laporan – laporan secara terperinci, sehingga hasilnya dapat disimpan atau pun 

dicetak langsung pada aplikasi tersebut.kk 
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ABSTRACT  

 

The Regional Development Planning Agency, abbreviated as Bappeda, is a regional institution in the field of 

research and regional development planning that is responsible for increasing harmony in regional development, 

it is necessary to increase harmony between sectoral development and regional development. In an effort to ensure 

the rate of development, balance and sustainability of regional development, a comprehensive, targeted, 

integrated and sustainable planning is required. Based on observations made in the study, there are several 

problems that exist at the Regional Development Planning Agency, one of which is the information system in 

managing planning budgets that still uses a documentation system by recording it in a budget bookkeeping for 

implementation planning and monitoring and evaluation of EKOSOSBUD BAPPEDA activities in Banjarbaru 

City. based on the problem, an application was made with the Budget Application for Implementation Planning 

and Monitoring and Evaluation of the BAPPEDA BAPPEDA EKOSBUD Activities of the City of Banjarbaru on 

a Website. In making this system using observational research, interviews, documentation study, and literature 

study. Sources of data used are information from the results of direct observation at the research site, data from 

books and the results of questions asked by respondents during interviews. Web-based applications that apply 

PHP and MySQL are the theoretical foundations in this study. And using the media text editor, the programming 

(coding) is Adobe Dreamweaver CS5, which starts from creating a login form, admin page (home), menu forms, 

budget data processing menu forms, to reports, and other features, so that applications are made. This is capable 

of processing data, such as being able to add data, change data, delete data, convey Monev and Activity Budget 

information and be able to search for data. In addition, it also generates detailed reports, so that the results can 

be saved or printed directly on the application.nan 
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PENDAHULUAN  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda adalah lembaga daerah dibidang penelitian 

dan perencanaan pembangunan daerah yang bertanggung jawab guna meningkatkan keserasian pembangunan di 

daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan kewilayahan. 

Dalam upaya menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan daerah diperlukan 

perencanaan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

dalam penelitian ada beberapa masalah yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah 

Kota Banjarbaru salah satunya adalah Kantor yang masih menggunakan sistem pendokumentasian dengan cara 

dicatat dalam buku penyimpan anggaran untuk perencanaan implementasi dan monev kegiatan EKOSOSBUD 

BAPPEDA Kota Banjarbaru. Dengan banyaknya jumlah data anggaran yang dibuat dan diterima oleh Kantor, 

maka semakin banyak pula data yang harus dicatat.  Maka Kekurangan dan kelemahan dari inilah sistem 

pendokumentasian masih dicatat dalam buku hingga data tidak dapat tersimpan dengan baik karena mudah sobek 

dan kotor dan mudah terbakar di khawatirkan data yang ada sebelumnya hilang buku yang dipakai mudah rusak 

karena hampir setiap hari dipakai untuk didata, tulisan sulit dibaca oleh pegawai – pegawai lain, bahkan ada 

beberapa surat yang tidak tersampaikan oleh penerima surat tersebut karena kurangnya informasi. 

Hal ini menyebabkan pegawai yang bertugas sebagai pengelola anggaran dalam proses pengelolaan 

anggaran tersebut kesulitan dalam mengelola data terutama dalam menyajikan laporan. Sejumlah penelitian telah 

dilakukan dalam membangun sebuah Aplikasi Anggaran Untuk Perencanaan Implementasi dan Monev Kegiatan 

EKOSOSBUD BAPPEDA Kota Banjarbaru Berbasis Website diantaranya adalah penelitian tentang Sistem 

Informasi Anggaran Belanja Oleh Eka Mala Sari Rochman dan Aeri Rachmad (2016), Sistem Informasi 

Perencanaan Anggaran dan Biaya Universitas Respati Yogyakarta Oleh Farida Nuraini (2015), dan Rancang 

Bangun Sistem Informasi Perencanaan dan Realisasi Anggaran oleh Fahmi Saman (2016). 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada EKOSOSBUD BAPPEDA Kota Banjarbaru di atas maka penulis 

terinspirasi untuk membuat “ Aplikasi Anggaran Untuk Perencanaan Implementasi Dan Monev Kegiatan 

Ekososbud Bappeda Kota Banjarbaru Berbasis Website “. 

METODE  

Teknik pengumpulan dalam pengumpulan data dan referensi dibagi menjadi beberapa tahapan : Observasi, 

Wawancara dan Studi Dokumen. Dan untuk tahapan pengembangan sistem dengan model waterfall : 1) analysis 

2) Desain 3) Implementasi 4)  Testing 5) Deployment 6) Maintenance. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Perancangan Sistem 

Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam penggunaan lampu rumah dan lain-lain, dengan 

menggunakan sistem ini pengguna dapat dengan cepat mendapatkan informasi log harian lampu yang diperlukan 

secara efisien.dsd 

1) Sistem yang Sedang Berjalan 

  

 

 

Gambar 1. Flowchart Sistem yang Sedang Berjalan 



 

2) Sistem yang Diusulkan 

 

3) Diagram Konteks 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Flowchart Sistem yang Diusulkan 

Gambar 3. Diagram Konteks 



 

4) Data Flow Diagram Level 1 

  

2. Hasil Tampilan Aplikasi 

1) Tampilan Halaman Login 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Class Diagram 

Gambar 5. Tampilan Halaman Login 



 

2) Tampilan Halaman Menu Utama 

 

3) Tampilan Halaman Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Halaman Menu Utama 

Gambar 5. Tampilan Halaman Log Lampu 



 

4) Laporan Data Anggaran 

 
Gambar 6 Laporan Data Anggaran 

PENUTUP 
1. Kesimpulan  

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Aplikasi yang dibuat mampu melakukan pengolahan data, seperti dapat menambahkan data, 

mengubah data, menghapus data, dan mencari data. Selain itu juga menghasilkan laporan – laporan 

secara terperinci, sehingga hasilnya dapat disimpan atau pun dicetak langsung pada aplikasi tersebut.  

2) Sistem yang dibangun dapat membantu EKOSOSBUD BAPPEDA Kota Banjarbaru dalam 

menyampaikan informasi Monev dan Anggaran Kegiatan.  

3) Sistem baru dapat diimplementasikan pada EKOSOSBUD BAPPEDA Kota Banjarbaru 

menggunakan bahasa pemprograman PHP, HTML, CSS, Javascript dan MySQL sebagai 

databasenya dengan tujuan agar dapat menciptakan sebuah solusi dari permasalahan dalam 

pendataan Monev Kegiatan. 

2. Saran 

Adapun saran agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam 

penggunaan serta pengembangannya, antara lain: 

1) Penambahan terhadap fiur-fitur baru pada sistem ini, karna fitur pada aplikasi yang dibuat masih 

sangat biasa dan sebagian belum ada. 

2) Import Backup data untuk mengatasi kemungkinan jika suatu hari ada terjadinya seperti akan 

kehilangannya data.  

3) Pengembangan terhadap sistem baru yaitu berbasis Android saat ini sangat diperlukan karena sistem 

aplikasi tersebut lebih memudahkan penggunanya. 
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