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ABSTRAK 
 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin (Kppn) adalah 

singkatan dari kata Kantor Pusat Perbendaharaan Negara. Istilah Kantor Pusat 

Perbendaharaan Negara apabila disingkat yaitu menjadi KPPN. Akronim KPPN 

(Kantor Pusat Perbendaharaan Negara) merupakan singkatan/akronim resmi dalam 
Bahasa Indonesia. KPPN Banjarmasin mempunyai beberapa bidang yaitu salah 

satunya adalah Kepegawaian Umum. Kepegawaian Umum di KPPN Banjarmasin 

memiliki beberapa tugas diantaranya adalah memanajemen Pendataan Pegawai 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin. Pengelohan Data Pegawai 

Dan promosi Pangkat pada Kepegawaian Umum di Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Banjarmasin, dalam proses penginputan data dan 

pembuatan laporan sebagian masih dilakukan dengan aplikasi berbasis dekstop. 
Maka perlu adanya suatu aplikasi yang mudah, cepat dan akurat dalam memberikan 

pelayanan bagi pegawai admin kepada bidang lain dalam proses pengelohan data 

pegawai dan promosi pangkat.Pada penelitian aplikasi ini menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka untuk 

menggambarkan masalah yang terjadi di lapangan. Sedangkan untuk Menganalisa 

dan merancang infrastruktur aplikasi yang akan dibangun mengacu pada model 
waterfall, dengan tahapan analisis meliputi analisis sistem yang sedang berjalan dan 

analisis kebutuhan sistem, desain atau perancangan yang meliputi sistem 

permodelan menggunakan metode UML dan perancangan interface, untuk 

pembuatan program berbasis Web ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL.Hasil dari sistem ini yaitu dapat memproses Pendataan Pegawai 

Pns, Pegawai Kontrak, Pegawai Honorer, Penilaian DP-3, Sertifikasi, Riwayat 

Pelatihan, Kepangkatan, Mutasi, Cuti, Pensiun. Untuk penelitian selanjutnya bisa 
mengembangkan aplikasi tersebut sehingga dapat berbasis android dan dibutuhkan 

backup serta pemeliharaan sistem secara berkala sehingga sistem selalu terperbarui 

Kata Kunci : Aplikasi, Pengolahan, Pegawai, Promosi, PHP, MySQL 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Banjarmasin State Treasury Service Office (Kppn) is an abbreviation of the word State Treasury Head 

Office. The term State Treasury Head Office, if abbreviated, is KPPN. The acronym KPPN (Central 

Office of the State Treasury) is an official abbreviation/acronym in Indonesian. KPPN Banjarmasin has 

several fields, one of which is Public Service. Public Service at KPPN Banjarmasin has several tasks, 

including managing data collection at the Banjarmasin State Treasury Service Office. Management of 
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Employee Data and promotion of Ranks in Public Service at the Banjarmasin State Treasury Service 

Office, in the process of inputting data and making reports, some are still carried out using desktop-

based applications. So it is necessary to have an application that is easy, fast and accurate in providing 

services for admin employees to other fields in the process of processing employee data and promotions. 

This application research uses data collection techniques in the form of interviews, observations, and 

literature studies to describe problems that occur in the field. Meanwhile, to analyze and design the 

application infrastructure to be built referring to the waterfall model, with the analysis stages including 

analysis of the current system and analysis of system requirements, design or design which includes a 

modeling system using the UML method and interface design, for making this Web-based program 

using PHP programming language and MySQL database. The results of this system are able to process 

Civil Servant Data Collection, Contract Employees, Honorary Employees, DP-3 Assessment, 

Certification, Training History, Rank, Transfer, Leave, Retirement. For further research, the application 

can be developed so that it can be based on Android and it takes backup and periodic system 

maintenance so that the system is always updated. 
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PENDAHULUAN 
 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Banjarmasin (KPPN) Banjarmasin berdiri pada 

tahun 1974 dengan nama Kantor Bendahara 

Negara (KBN). Pada tahun 1975 organisasi di 

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 

(DJA) mengalami reorganisasi, sehingga 

Kantor Bendahara Negara (KBN) Banjarmasin 

berubah menjadi dua unit kerja yaitu Kantor 

Kas Negara (KKN) dan Kantor 

Perbendaharaan Negara (KPN) masing-masing 

institusi tersebut berada dibawah Pembinaan 

Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran 

Banjarmasin.  

Seiring dengan perkembangan dan 

penyederhanaan organisasi pada Direktorat 

Jenderal Anggaran maka berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Keuangan RI 

No.645/KMK.01/1989 tanggal 12 Juni 1989 

dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran 

No.1077/A/1989 tanggal 14 September 1989 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 

Vertikal DJA, pada tahun 1990 Kantor 

Perbendaharaan Negara Banjarmasin dan 

Kantor Kas Negara Banjarmasin digabung 

menjadi satu institusi dengan nama Kantor 

Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) 

Banjarmasin yang merupakan instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Anggaran Departemen 

Keuangan Republik Indonesia. KPKN ini 

melaksanakan fungsi ordonateur dan 

comptabel dalam satu atap. 

Dengan jumlah pegawai semakin bertambah 

membuat pendataan pegawai menjadi sangat 

sulit begitu juga saat kenaikan pangkat dan 

kenaikan gaji berkala dimana setiap pegawai 

harus mencari berkas-berkas untuk keperluan 

promosi kenaikan pangkat dan gaji berkala 

seperti fotocopy ijazah terakhir , fotocopy SK 

kenaikan pangkat terakhir, fotocopy SK 

jabataan, dll dan juga seringnya para pegawai 

terlambat melengkapi berkas-berkas untuk 

kenaikan pangkat dan juga gaji berkalanya. 
Kepegawaian diantaranya adalah penelitian 

dengan judul Pengembangan Sistem Informasi 

Kepegawaian Pada Dinas Perindustrian 
Perdagangan Dan Pengelola Pasar 

Kabupaten Garut (Taopik Ramadhan, 

2016) ,Sistem Peringatan Dini Kenaikan 

Pangkat Dan Kenaikan Pangkat Berkala 

Pegawai Negeri Dinas Tanaman Pangan 

Dan Hortikultura (Zarnelly R. , 2015), 

Rancang Bangun Aplikasi Kepegawaian 

Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Honorer 

Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat 

Kabupaten (Gerry Aris Munandar, 2017) 

Menurut Taopik Ramadhan, Rinda Cahyana 

(2016) Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu 

mengenai fitur kenaikan pangkat, kenaikan gaji 

berkala dan pensiun dimana saat ini pada 

pencarian data pegawai dan hitung tahun masih 

mengacu pada buku manual. Metode 

pengembangan sistem yang digunakan adalah 

metode Unified Software Development 

Procces. 

Menurut Zarnelly (2015) kurang efektifnya 

penyampaian informasi kepada pegawai 

menyebabkan sering terjadi keterlambatan 

menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan 

untuk kenaikan pangkat dan kenaikan gaji 

berkala juga menyebabkan tertundanya 

pembuatan dokumen pengajuan Kenaikan 

pangkat dan kenaikan gaji berkala , selain itu 

sulitnya mencari data pegawai dan kurangnya 

karyawan, untuk itu diperlukan suatu sistem 

peringatan dini yang efisien dan efektif. Dapat 

dibayangkan betapa kurang efektif dan 

efesiennya penyampaian informasi kenaikan 

pangkat dan gaji berkala jika dilakukan satu 

persatu dan berulangulang, hal ini akan 

menghabiskan waktu pekerjaan di bagian 

kepegawaian dalam menyelesaikan kegiatan 

pencarian data kenaikan pangkat dan KGB 

(Kenaikan Gaji Berkala) kemungkinan 

kesalahan dan keterlambatan dapat terjadi yang 

bisa menyebabkan kerugian bagi pegawai mau 

pun instansi itu sendiri. 

Menurut Gerry Aris Munandar, Amarudin 

(2017) Sampai saat ini Badan Kepegawaian 

dan Diklat (BKD) Kabupaten Pesawaran, 

masih menggunakan aplikasi microsoft excel 

dan pengarsipan secara manual yaitu disimpan 

ke dalam map dan ordner/binder. Hal ini 

berdampak pada kurang efektif dan efisien, 

karena membuat petugas (admin) kesulitan 

untuk mencari kembali data-data yang 

diperlukan dan mengontrol keamanan data 

karena berkas tersebut bisa diakses oleh 
siapa saja. Kehilangan data, kesalahan 

pendataan dapat mengakibatkan data yang 

terdahulu tertimpa dengan data yang baru 

menjadi masalah yang harus diatasi. 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

 

Metode pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, antara lain sebagai 

berikut : 

1. Wawancara (Interview)   

Penelitian dengan metode wawancara 

secara langsung kepada pihak Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Banjarmasin, baik kepada para pegawai 

yang terkait dalam masalah pengelolaan 

data pegawai dan promosi kenaikan 

pangkat. 

2. Pengamatan (Observasi)   

Studi dilakukan langsung ke tempat 

penelitian, yaitu Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Banjarmasin, 

Penelitian mengamati kegiatan yang sedang 

berlangsung serta melibatkan Pegawai 

untuk menggali data yang dibutuhkan. 

3. Studi Pustaka  

Studi pustaka yang dilakukan dalam 

pengumpulan informasi yang diperlukan 

untuk membangun Aplikasi Pengolahan 

Data, Promosi Dan Kenaikan Pangkat 

Pegawai Pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Banjarmasin 

sebagai berikut:  

1) Buku Referensi  

Buku referensi yang digunakan adalah buku 

– buku yang berkaitan dengan aplikasi 

pengolahan data, promosi dan kenaika 

pangkat. Buku pemrograman berbasis web 

dengan PHP dan Mysql 

2) Artikel  

Artikel yang dikutip adalah artikel yang 

berkaitan dengan penelitian mengenai 

aplikasi pengolahan data, promosi dan 

kenaika pangkat web menggunakan PHP 

dan Mysql. 

3) Jurnal dan Skripsi  

Jurnal dan skripsi yang dikutip adalah yang 

berhubungan dengan aplikasi pengolahan 

data, promosi dan kenaikan pangkat 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Sistem yang dibuat akan didasarkan pada 

proses yang sudah berjalan, di mana sistem 

usulan ini hanya memindahkan proses manual 

menjadi terkomputerisasi serta menambahkan 

proses input pada beberapa bagian tertentu. 

Sistem baru berbasis web ini diharapkan dapat 

mempermudah pekerjaan pegawai khusus di 

Kppn Kalimantan Selatan agar dapat 

memberikan informasi dengan mudah dan 

cepat. Usulan sistem baru dapat dilihat pada 

flowmap dibawah ini: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Flowmap Usulan Sistem Baru 

Dapat dilihat gambar flowmap diatas proses 

aplikasi dimulai dari admin masukke website 

kemudian akan tampil halaman login 

kemudian admin memasukkan username dan 

password jika username atau password salah 

maka akan di arahkan kehalaman login lagi 

dengan notif error username atau password 

salah dan jika username dan password benar 

maka akan dialihkan kehalaman dashboard 

admin kepegawaian. Setelah itu admin akan 

masuk untuk menginput Data Pegawai, 

Sertifikasi, Riwayat Pelatihan, Kepangkatan, 

Mutasi, Cuti, Pensiun. 

Admin akan mempromosikan pegawai yang 

sudah bekerja 3 atau 4 tahun untuk 

pengajuan kenaikan pangkat yang akan 

diajukan kepimpinan, kemudian pimpinan 

juga akan login kedalam aplikasi untuk 

penginputan Penilaian DP-3 yang akan diisi 

langsung oleh pimpinan dan admin hanya 

bisa mcetak laporan dan surat nya. 

Kemudian pimpinan akan menyetujui 

Kenaikan Pangkat, Cuti Pegawai pimpinan 

juga bisa mencetak semua laporan dan surat. 

Use Case Diagram 

Use Case Diagram yang digunakan untuk 

membangun Aplikasi pengolahan data, 

promosi dan kenaikan pangkat pegawai pada 

kantor pelyanan perbendaharaan negara 

banjarmasin sebagai berikut: 
 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 1. 2 Use Case Diagram 

 
Class Diagram 

Class Diagram Aplikasi pengolahan data, 

promosi dan kenaikan pangkat pegawai pada 

kantor pelyanan perbendaharaan negara 

banjarmasin sebagai berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 3 Class Diagram 

Activity Diagram 

Activity Diagram Aplikasi pengolahan data, 

promosi dan kenaikan pangkat pegawai pada 

kantor pelyanan perbendaharaan negara 

banjarmasin sebagai berikut: 

 

1. Activity Diagram Login 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. 4 Activity Diagram Login admin 

 
2. Activity Diagram login Pimpinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 5 Activity Diagram login Pimpinan 

 

3. Activity Diagram Penilaian DP-3 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 6 Activity Diagram penilaian DP-3 

 
 
 

Sequence Diagram 

Sequence Diagram Aplikasi pengolahan data, 

promosi dan kenaikan pangkat pegawai pada 

kantor pelyanan perbendaharaan negara 

banjarmasin adalah sebagai berikut: 

 

1. Sequence Diagram Login 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. 7 Sequence Diagram Login 

 

2. Sequence Diagram Admin 

 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 1. 8 Sequence Diagram Admin 

3. Sequence Diagram Pimpinan 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 1. 9 Sequence Diagram Pimpinan 

 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Form Login 

Form Login adalah halaman yang pertama 

muncul setelah membuka aplikasi, dari sini 

akan diperiksa apakah yang login adalah 

admin, admin atau pimpinan, selanjutnya 

akan diarahkan pada menu yang sesuai. 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 10 Form Login 

 

2. Form Utama 

Form utama admin adalah tampilan pertama 

yang muncul setelah admin login. Tampilan 

utama ini juga terdapat pada setiap user atau 

pengguna aplikasi, perbedaan nya hanya 

terletak pada sub-sub menu didalamnya, hal 

ini disebabkan karena hak akses user atau 

pengguna yang berbeda-beda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 11 Form Utama 

 

3. Form Data Menu Pegawai 

Form menu pegawai merupakan halaman yang 

memiliki informasi terkait data pegawai Pns, 

Honorer, Kontrak . Didalam halaman ini 

terdapat fungsi untuk menambah, mengedit 

serta menghapus data pada sistem aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 12 Form Data Menu Pegawai 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 13 Form Input Data Menu Pegawai 

 
4. Form Data Penilaian DP-3 

Form menu penilaian dp-3 merupakan 

halaman yang memiliki informasi terkait data 

penilaian pegawai . Didalam halaman ini 

terdapat fungsi untuk mengedit serta 

menghapus data pada sistem aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.14 Form Data Penilian DP-3 

 

5. Form Laporan 

Laporan rekapitulasi seluruh data pns, kontrak, 

honor berisikan informasi dari beberapa data 

yaitu data pns, kontrak, honor. Data seluruh 

pegawai memiliki laporan keseluruhan dan 

laporan berdasarkan perorang keterangan yang 

terdapat dalam data pegawai tersebut. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 15 Form Laporan 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Laporan Penilaian DP-3 

Laporan rekapitulasi data penilaian dp-3 

berisikan informasi dari beberapa data yaitu 

data penilaian dp-3. Data penilaian dp-

3memiliki laporan keseluruhan dan laporan 

berdasarkan perorang keterangan yang terdapat 

dalam data penilaian dp-3 tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 16 Tampilan Laporan Penilaian 

DP-3 

 

2. Tampilan Laporan Sertfikasi 



 

Laporan rekapitulasi sertifikasi berisikan 

informasi dari beberapa data yaitu data 

sertifikasi pegawai. Data sertifikasi 

pegawai memiliki laporan keseluruhan 

dan laporan berdasarkan perorang 

keterangan yang terdapat dalam data 

sertifikasi pegawai tersebut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 17 Tampilan Laporan Setifikasi 

 

3. Tampilan Laporan Riwayat Pelatihan 

Laporan rekapitulasi riwayat pelatihan 

berisikan informasi dari beberapa data yaitu 

data riwayat pelatihan pegawai. Data 

riwayat pelatihan pegawai memiliki laporan 

keseluruhan dan laporan berdasarkan 

perorang keterangan yang terdapat dalam 

data riwayat pelatihan tersebut. 

 
 

 

 

 

Gambar 1. 18 Tampilan Riwayat Pelatihan 

 

4. Tampilan Laporan Kepangkatan 

 

Laporan rekapitulasi kepangkatan berisikan 

informasi dari beberapa data yaitu data 

kepangkatan pegawai. Data kepangkatan 

pegawai memiliki laporan keseluruhan dan 

laporan berdasarkan perorang keterangan 

yang terdapat dalam data kepangkatan 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. 19 Tampilan Laporan Kepangkatan 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Setelah melewati beberapa tahapan yaitu 

analisis sistem, desain, perancangan, 

implementasi dan pengujian maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa Aplikasi 

Pengolahan Data, Promosi Dan Kenaikan 

Pangkat Pegawai Pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negata Banjarmasin 

dapat membantu bagian kepegawaian 

umum dan juga pimpinan dengan adanya 

aplikasi ini agar lebih efisien dan 

informasi yang dihasilkan menjadi lebih 

baik lagi. 

 

Saran 

Pada Aplikasi Pengolahan Data, Promosi Dan 

Kenaikan Pangkat Pegawai Pada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negata 

Banjarmasin masih jauh dari kata sempurna 

dan tentu masih memiliki banyak kekurangan. 

Sehingga saran-saran yang dapat disampaikan 

perihal penyempurnaan aplikasi ini, antara 

lain: 

1. Masih menggunakan fitur-fitur yang 

sederhana, diharapkan dapat dikembangkan 

menjadi lebih baik lagi dan semakin 

memudahkan dalam proses pengolahan 

data dan promosi kenaikan pangkat 

pegawai.  

2. Untuk penelitian selanjutnya aplikasi bisa 

menjadi sistem Sms Gateway untuk 

mengetahui sisa cuti dengan menggunakan 

fasilitas sms , serta pemberitahuan kenaikan 

pangkat lewat sms gateway 

3. Jenis data-data dapat ditambahkan lagi 

sesuai lingkungan kantor 

4. Dibutuhkan backup serta pemeliharaan 

sistem secara berkala sehingga sistem 

selalu terperbarui. 
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