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ABSTRAK 

 

Teknologi informasi dalam sebuah organisasi tidak lepas dari hal-hal yang berhubungan dengan data, 

seperti pengolah data, memproses data serta menyimpan data dengan menggunakan  kecanggihan teknologi, 

sehingga data yang tersimpan tersebut mampu menghasilkan data yang berkualitas, akurat serta tepat waktu. Sebuah 

organisasi mempunyai beberapa sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung proses perputaran data, yakni 

sumber daya manusia, sumber daya uang, sumber daya mesin serta sumber daya teknologi. Salah satu solusi yaitu 

dengan cara mengembangkan  Aplikasi Perbendaharaan Internal dan Kegiatan Berbasis Web yang mungkin dapat 

digunakan pada Pimcab Muhammadiyah Desa Bi-ih. Masalah yang sering dialami anggota dalam hal pengusulan 

kegiatan adalah membutuhkan waktu yang lama karena harus menemui pihak yang bersangkutan terlebih dahulu. 

Menganalisa dan merancang struktur aplikasi yang dibangun dengan menggunakan metode waterfall, 

dengan beberapa tahapan yang meliputi analisis sistem yang sedang berjalan dan analisis kebutuhan sistem, desain 

atau perancangan yang meliputi sistem permodelan meggunakan metode UML dan perancangan antarmuka, kode 

dan pengujian menggunakan PHP sebagai bahasa pemrogramannya dan MySQL sebagai penyimpan atau pengelola 

database serat Codeigniter sebagai framework dana berlanjut ke tahap penerapan.  

Hasil dari sistem ini adalah dapat memproses data yang berkaitan dengan keuangan, seperti : mengelola 

data pengusulan kegiatan, persetujuan usulan, pencairan dana usulan serta data anggaran. Melalui aplikasi ini, 

diharapkan Pimcab Muhammadiyah Desa Bi-ih sebagaimana disebutkan dapat dijalankan dan ditingkatkan. 
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ABSTRACT 

 

 Information technology in an organization cannot be separated from things related to data, such as 

processing data, processing data and storing data using technological sophistication, so that the stored data is able 

to produce quality, accurate and timely data. An organization has several resources that can be used to support the 

data rotation process, namely human resources, financial resources, machine resources and technology resources. 

One solution is to develop an Internal Treasury Application and Web-Based Activities which may be used at the 

Pimcab Muhammadiyah Desa Bi-ih. The problem that is often experienced by members in terms of proposing 

activities is that it takes a long time because they have to meet the parties concerned first. 

 Analyze and design application structures built using the waterfall method, with several stages including 

analysis of the ongoing system and analysis of system requirements, design or design which includes modeling 

systems using the UML method and interface design, code and testing using PHP as the programming language and 

MySQL as a storage or database manager for Codeigniter fiber as a funding framework continues to the 

implementation stage. 

 The result of this system is that it can process data related to finance, such as: managing data on activity 

proposals, approval of proposals, disbursement of proposed funds and budget data. Through this application, it is 

hoped that the Pimcab Muhammadiyah Desa Bi-ih as mentioned can be implemented and improved. 

 

Keywords: Applications, Treasury, Activities, Php, MySQL. 



PENDAHULUAN 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah (Pimcab) adalah ujung tombak yang nyata bagi seluruh gerakan islam di 

Muhammadiyah serta merupakan jenjang struktural Muhammadiyah setingkat desa atau kecamatan, karena Pimcab 

Muhammadiyah berinteraksi secara langsung dengan warga Muhammadiyah. Sebagai ujung tombak dari 

Muhammadiyah, Pimcab merupakan kekuatan paling nyata yang dimiliki oleh Muhammadiyah saat ini, karena pada 

tingkat Pimcablah bisa dilaksanakannya basis-basis dari gerakan Muhammadiyah. 

Dalam rangka melaksanakan gerakan dakwah Islam, Pimcab Muhammadiyah mempunyai beberapa pengurus 

yang berfungsi untuk menjalankan program-program Muhammadiyah di tingkat desa. Di samping itu, Pimcab  

Muhammadiyah juga melakukan pembinaan dan kaderisasi melaui organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah di 

level cabang yang mempunyai segmentasi tersendiri, seperti Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyi’atul 

Aisyiyah,  dan Ikatan Remaja Muhammadiyah). 

Sebuah organisasi tidak terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan data contohnya pengolahan data, 

proses data dan penyimpanan, agar informasi yang terhimpun dari data menghasilkan informasi yang berkualitas, 

relevan serta akurat. Suatu organisasi memiliki sumber daya pendukung untuk pengoperasian data pada organisasi, 

yaitu sumber daya manusia, sumber daya uang dan sumber daya teknologi. Teknologi informasi didalam organisasi  

diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan data, terutama data keuangan yang harus tersimpan dengan aman 

hingga beberapa tahun kedepan. Untuk menjadikan pengelolaan keuangan pada bendahara yang cepat dan akurat 

serta efisien maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu mengelola data keuangan tersebut. 

Perbendaharaan akan mencatat setiap pengeluaran uang yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam 

lingkup Pimcab Muhammadiyah Bi-ih, seluruh pencatatan keuangan internal dan data kegiatan masih menggunakan 

program Microsoft Excel. Sehingga banyak file yang harus dikumpulkan ketika membuat laporan keuangan. Karena 

banyaknya file tak jarang perhitungan jumlah realisasi dan jumlah sisa saldo mengalami ketidakseimbangan serta 

memakan banyak waktu. 

Beberapa penelitian terkait pengelolaan keuangan adalah penelitian dengan judul “Pengelolaan Keuangan 

Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa” Rita Martini, Resy Agustin, Amira Fairizdita, Anggun Noval Murinda 

(2019). Penelitian “Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah Berbasis Web Pada SMK Wiworotomo ” Muh 

Sofi’I, Wika Purbasari, Joko Purnomo (2018). Penelitian “Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa 

Benawa Kecamatan Teluk Gelam”, Widia Sari, Leon Andretti Abdillah (2020). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul “Aplikasi 

Perbendaharaan Internal Dan Kegiatan Pada Pimcab Muhammadiyah Desa Biih”. 

METODE 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi ini, penulis menggunakan beberapa 

metode yaitu dengan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dari pihak yang bersangkutan. Cara 

pengumpulan data yang digunakan agar memudahkan dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode observasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung dilapangan. Dalam hal ini,  penulis  mengamati proses dan kegiatan yang 

diusulkan pada organisasi tersebut. 

2. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya pada beberapa pihak yang 

bersangkutan guna mendapatkan data yang diperlukan. Dalam proses pencarian data, penulis mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Bendahara 

pada Pimcab Muhammadiyah Desa Biih. 

3. Metode kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari data atau referensi melalui 

buku dengan topic yang berkaitan. Metode ini dilakukan penulis dengan cara membaca buku yang 

berkaitan dengan keuangan. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Alur sistem perbendaharaan yang sedang berjalan saat ini pada Pimcab Muhammadiyah Desa Bi-ih dapat 

dilihat pada flowchart dibawah ini 

 

 
Gambar 1. 1 Flowchart sistem yang berjalan 

 

1. Anggota yang ingin mengusulkan dana kegiatan membuat surat pengusulan kepada pemimpin dengan 

membuatkan rincian dana serta jumlah yang kira-kira akan terpakai. 

2. Kemudian usulan dana yang telah dibuat akan diverifikasi oleh pimpinan, jika disetujui maka usulan akan 

diserahkan kepada bendahara pengeluaran. 

3. Jika ditolak, maka anggota yang mengusulkan akan melakukan pengusulan ulang atau revisi terhadap 

usulannya. 

4. Data usulan akan diproses oleh bendahara pengeluaran. 

5. Bendahara meminta bukti nota kepada anggota yang usulannya distetujui. 

6. Bendahara mengeluarkan dana berdasarkan rincian nota yang diterima. 

7. Selesai. 

 

Berikut merupakan gambar use case dari metode UML (Unified Modeling Languange) yang digunakan untuk 

pembuatan Aplikasi Perbendaharaan Internal dan Kegiatan Pada Pimcab Muhammadiyah Desa B-ih, yaitu : 



 
Gambar 1. 2 Use Case Diagram 

 

Berikut merupakan gambar class diagram dari Aplikasi Perbendaharaan Internal dan Kegiatan Pada Pimcab 

Muhammadiyah Desa B-ih, yaitu : 

 
Gambar 1. 3 Class Diagram 



Tampilan Antar Muka Masukan Sistem 

 

Adapun hasil dari implementasi menu antar muka masukan sistem sebagai berikut : 

1. Tampilan Menu Login 

 

 
Gambar 1. 4 Tampilan Menu Login 

 

Pada halaman ini digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi dengan memasukkan Username 

dan Password yang sudah terdaftar di database. 

 

2. Form Menu Dashboard 

 

 
Gambar 1. 5 Form Menu Dashboard 

 

Pada halaman ini digunakan untuk memilih menu yang diinginkan anggota maupun 

bendahara. 



3. Form Input Usulan Kegiatan Rapat 

 

 
Gambar 1. 6 Form Input Usulan Kegiatan rapat 

 

Form ini digunakan untuk menginput data usulan kegiatan rapat yang dilakukan oleh user. 

 

4. Form Tampil Data Usulan Kegiatan Rapat 

 

 
Gambar 1. 7 Form Tampil Usulan Kegiatan Rapat 

 

Forn ini digunakan untuk menampilan data usulan kegiatan rapat yang telah diinput. 

 

 

 

 

 



5. Form Input Verifikasi Usulan 

 

 
Gambar 1. 8 Form Input Verifikasi Usulan 

 

Form ini digunakan untuk menginput verifikasi usulan kegiatan yang  ingin diferivikasi. 

 

6. Form Tampil Data Verifikasi Usulan Kegiatan Rapat 

 

 
Gambar 1. 9 Form Tampil Data Verifikasi Usulan Kegiatan Rapat 

 
Form ini digunakan untuk menampilkan data usulan kegiatan rapat yang  ingin diverifikasi. 

 

 

 

 

 

 



7. Form Input Nota dan Realisasi 

 

 
Gambar 1. 10 Form Input Nota dan Realisasi 

 

Form ini digunakan oleh bendahara untuk menginput nota yang telah diserahkan pengusul 

sesuai rincian usulan. 

 

8. Form Input Dana Pencairan 

 

 
Gambar 1. 11 Form Input Dana Pencairan 

 

Form ini digunakan oleh bendahara untuk menginput jumlah pencairan dana sesuai biaya 

yang dibutuhkan. 

 

9. Form Tampil Data Rill 

 

 
Gambar 1. 12 Form Tampil Data Rill 

 

Form ini digunakan bendahara untuk menampilkan data rill anggaran yang tersimpan di database. 



10. Tampilan Report Data Usulan Kegiatan Rapat 

 

 
Gambar 1. 13 Report Data Usulan Kegiatan Rapat 

 

11. Report Data Usulan Kegiatan Pengajian 

 

 
Gambar 1. 14 Report Data Usulan Kegiatan Pengajian 

 



12. Report Data Usulan Kegiatan Ramadhan 

 

 
Gambar 1. 15 Report Data Usulan Kegiatan Ramadhan 

 

13. Report Data Usulan Pemeliharaan Mesjid 

 

 
Gambar 1. 16 Report Data Usulan Pemeliharaan Mesjid 



14. Report Data Usulan Pemeliharaan Kendaraan 

 

 
Gambar 1. 17 Report Data Usulan Pemeliharaan Kendaraan 

 

15. Report Data Usulan Daya dan Jasa 

 

 
Gambar 1. 18 Report Data Usulan Daya dan Jasa 



16. Report Data Usulan Belanja Atk 

 

 
Gambar 1. 19 Report Data Usulan Belanja Atk 

 

17. Tampilan Report Data Keuangan 

 

 
Gambar 1. 20 Report Data Keuangan 



PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang tersaji dalam 

Aplikasi Berbendaharaan Internal dan Kegiatan Pada Pimcab Muhammadiyah Desa Bi-ih, 

maka dapat diambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut : 

1. Dengan adanya aplikasi ini  diharapkan dapat membantu pekerjaan bendahara menjadi 

lebih cepat dan mudah serta dapat menyimpan berkas-berkas pendukung dalam lingkup 

pengeluaran kas, dan diharapkan dapat mempercepat pembuatan laporan ketika 

diperlukan. 

2. Menghasilkan informasi yang akurat serta telah tersusun dengan baik dan memudahkan 

dalam menghitungan sisa saldo anggaran serta jumlah yang telah terealisasi. 

3. Aplikasi ini memberi kemudahan dalam proses penginputan data dari anggota, ketua, 

maupun bendahara sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. 

4. Aplikasi ini memudahkan bagi anggota yang ingin  mengusulkan kegiatan organisasi. 

 

2. Saran 

Untuk pengembangan dari aplikasi ini kedepannya menjadi lebih baik lagi, maka 

diperlukan pengembangan aplikasi lebih lanjut sebagai berikut : 

1. Mengembangkan fitur-fitur serta dibuat tampilan yang lebih menarik. 

2. Diharapkan kedepannya diberikan pengembangan pada aplikasi agar menjadi lebih 

efisien dan efektif, sehingga akan sangat memudahkan dalam pengusulan kegiatan. 

3. Meningkatkan keamanan aplikasi sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab. 
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