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ABSTRAK 

 

BKKBN Banjarmasin memiliki aset  yang  banyak. Tiap aset  memiliki  umur  dan  cara  perawatan  yang  

berbeda-beda. Seiring dengan berjalannya waktu, masih banyak masalah yang terjadi pada pengelolaan  aset  

yang  dimiliki.  Mulai dari  inventarisasi  yang  belum  jelas dan belum adanya sistem informasi yang dapat 

mengelola seluruh aset yang ada. 

Pengelolaan data aset pada BKKBN Banjarmasin  masih memakai sistem manual dan belum adanya 

sistem untuk mencatat setiap barang masuk dan keluar secara komputerisasi. menggunakan buku besar dan 

microsoft excel, tidak adanya perbedaan antara barang yang digunakan sehari-hari dan barang yang biasanya 

jarang digunakan, semua menjadi bercampur baur sehingga menyusahkan pegawai mengklasifikan, tidak adanya 

pencatatan jika barang tersebut rusak atau harus diganti dengan yang baru. 

Dari permasalahan tersebut memunculkan gagasan untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat 

membantu petugas dalam inventaris aset pada BKKBN Banjarmasin. Bahasa pemrogramannya adalah PHP dan 

HTML dan Database menggunakan MYSQL. Adanya aplikasi data aset dapat memudahkan pekerjaan pegawai 

BKKBN untuk mecari dan mengelola data barang perperiode agar lebih cepat,efetif dan efisien. 
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ABSTRACT 

 

BKKBN Banjarmasin has a lot of assets. Each asset has a different age and treatment method. Over time, 

there are still many problems that occur in the management of owned assets. Starting from an inventory that is 

not yet clear and there is no information system that can manage all existing assets. 

The management of asset data at the Banjarmasin BKKBN still uses a manual system and there is no 

system to record every incoming and outgoing item computerized. using ledgers and Microsoft Excel, there is no 

difference between items that are used daily and items that are usually rarely used, everything gets mixed up 

making it difficult for employees to classify, there is no record if the item is damaged or must be replaced with a 

new one. 

From these problems the idea of making an application that can help officers in asset inventory at the 

Banjarmasin BKKBN. The programming language is PHP and HTML and the database uses MYSQL. The 

existence of an asset data application can facilitate the work of BKKBN employees to find and manage item data 

per period to be faster, more effective and efficient. 
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PENDAHULUAN 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat BKKBN) adalah Lembaga 

Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri 

Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan 

penyelenggaraan keluarga berencana. 

BKKBN Banjarmasin adalah sebuah Instansi pemerintahan yang bergerak di bidang pengendalian 

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam  hal  ini  dapat  dipastikan BKKBN Banjarmasin 

memiliki aset  yang  banyak. Tiap aset  memiliki  umur  dan  cara  perawatan  yang  berbeda-beda. Seiring dengan 

berjalannya waktu, masih banyak masalah yang terjadi pada pengelolaan  aset  yang  dimiliki.  Mulai dari  

inventarisasi  yang  belum  jelas dan belum adanya sistem informasi yang dapat mengelola seluruh aset yang ada.  

Selama melakukan analis, banyak permasalahan yang ditemukan, misalnya belum adanya sistem untuk 

mencatat setiap barang masuk dan keluar secara komputerisasi karena masih manual menggunakan buku besar 

dan microsoft excel, tidak adanya perbedaan antara barang yang digunakan sehari-hari dan barang yang biasanya 

jarang digunakan, semua menjadi bercampur baur sehingga menyusahkan pegawai mengklasifikan, tidak adanya 

pencatatan jika barang tersebut rusak atau harus diganti dengan yang baru. Hal ini dinilai kurang efektif sehingga 

sering kali terjadi kesalahan-kesalahan ketika mendata barang. Apalagi ketika mencari data barang perperiode 

sangat sering terjadi kesalahan pada pencarian data perperiode. Aplikasi pengelolaan barang ini dirasa dapat 

memudahkan sistem barang masuk dan keluar sehingga lebih efisien dan akurat. Hal ini juga akan mendukung 

kinerja instansi yang mengutamakan kepentingan pegawai dengan memberikan pelayanan secara cepat karena 

setiap kegiatannya didukung oleh adanya sistem yang teratur. 

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan komputerisasi data asset diantaranya adalah 

penelitian dengan judul “Sistem Informasi Monitoring Inventory IT Aset (SIMONAS)Berbasis Web Pada PT. 

Metrocom Global Solusi Jakarta”, Suparni, Hadiyansyah (2018), Penelitian “Sistem Informasi Inventaris Barang 

Berbaasis WEB Pada SMP Negeri 1 Buer”, Novi Oktaviani, I Made Widiarta, Nuraily (2019), dan “Perancangan 

Sistem Informasi Inventaris Barang Di Laboratorium Fakultas Teknik Uniska Kediri”, Arif Frahmana Hakim, 

Yudo Bismo Utomo, Diah Arie Widhining Kusumastutie (2019). 

Menurut (Hadiyansyah, 2018), masih menggunakan aplikasi MS Excel.Hal ini dirasakan kurang efektif 

karena penelusuran suatu aset lebih lama,respon time terhadap keluhan pengguna cukup tinggi,hilangnya aset IT 

akibat tidak terinventarisir dengan baik.Selain itu pembuatan laporan peminjaman dan pengembalian IT aset 

masih dikerjakan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk dan pembaruan tidak dilakukan 

setiap saat sehingga informasi yang didapat tidak akurat.. Kekurangan penelitian ini adalah Supaya data dapat 

terjaga keakuratannya, kejelasan informasinya dan untuk mengetahuai ketepatan dalam pengambilan keputusan 

sehingga proses rekapitulasi dan pelaporan data dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan proses monitoring 

terhadap data aset tersebut. 

Menurut (Nuraily, 2019), Belum adanya Sistem Informasi Inventaris Barang di SMP Negeri 1 Buer, 

Dalam proses inventarisasi barang di SMP Negeri 1 Buer masih menggunakan pendataan manual dengan cara 

dicatat pada buku besar, Belum adanya proses pendataan dari transaksi pembelian barang dari pemasok dan setiap 

barang yang ada di SMP Negeri 1 Buer belum memiliki nomor aset, Serta dalam proses 

peminjaman,pengembalian barang masih menggunakan sistem pencatatan manual buku besar. Kekurangan dari 

penelitian ini adalah Dalam sistem informasi ini dapat melakukan penomoran barang, pencatatan barang,proses 

peminjaman dan pengembalian barang serta proses pendataan transaksi pembelian barang dari pemasok. 

Sedangkan menurut (Kusumastutie, 2019)., Proses pendataan inventaris barang di laboratorium Fakultas 

Uniska Kediri masih dilakukan dengan cara manual, Tidak adanya sistem yang memberikan informasi yang cepat 

dan akurat tentang kondisi barang, ketika kepala lab, dosen, dan mahasiswa membutuhkan data secara mendadak. 

Kekurangan dari penelitian ini adalah Perlu menambahkan inputan data peminjaman barang dan pengembalian 

barang, supaya informasi yang diberikan dari aplikasi lebih lengkap dan akurat ke penggunanya, Aplikasi yang 

dibuat pada penelitian ini berupa desktop, maka pengembangan penelitian selanjutnya dapat dijalankan pada 

aplikasi berplatform android untuk mendukung revolusi industri.. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perlu dibuat suatu aplikasi komputerisasi data aset 

pada BKKBN Banjarmasin dengan judul penelitian “KOMPUTERISASI DATA ASET PADA KANTOR 

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) BANJARMASIN 

BERBASIS WEB”. 

 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Observasi 

Pelaksanaannya yaitu dengan terjun langsung kelapangan dengan melihat secara langsung tata cara 

pelaksanaanya, dan memahami kinerjanya sebelum program dibuat, serta langsung melakukan 

pengerjaannya di tempat.  
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2. Wawancara 

Yaitu dengan tanya jawab tentang pokok masalah, seperti prosedur kerja, memasukkan data barang 

masuk dan keluar serta cara update barang secara manual. 

3. Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan mencari literatur tentang pokok-pokok masalah yang menunjang, sehingga 

mempermudah dan mempercepat dalam penerapannya dan terpenuhi apa yang diinginkan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sisitem Yang Berjalan 

Sistem yang digunakan pada kantor BKKBN sekarang menggunakan pengelolaan secara manual, adapun 

pencatatan barang masuk, barang  keluar dan barang rusak melalui buku besar. Di zaman komputerisasi sekarang 

ini belum dimanfaatkan dengan baik untuk membantu pengolahan sistem seperti proses pencatatan barang masuk, 

barang keluar, barang rusak, dan pengganti barang yang rusak.  Adapun analisa yang sedang berjalan adalah 

sebagai berikut :  

 
Gambar 3. 1 Sistem yang sedang berjalan 

 

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa didahului oleh pegawai yang menerima laporan barang masuk, 

kemudian pegawai mencatat barang yang masuk, kemudian laporan barang yang masuk tadi disimpan dan 

diberikan kepada pimpinan. 

 

Use case diagram. 

 
Gambar 3. 2 Use Case Diagram



 

 

 

1. Activity  diagram 

 
Gambar 3. 3 Activity Diagram 

 

Pada Activity Diagram Admin ini, user memulainya dengan menginputkan Username dan Password pada 

form login admin, kemudian system akan melakukan pengecekan atau validasi pada database. Apabila username 

dan password salah maka system akan meberikan pemberitahuan pada user bahwa username atau sandi salah, dan 

apabila username dan password benar maka akan masuk pada menu utama, kemudian user dapat memilih menu 

dan memproses sub menu yang ada di system. Admin dapat mengakhiri system pada menu utama, pilih menu dan 

sub menu. 

 

Sequence diagram 

1. Gambaran Sequence Diagram Admin 

 
Gambar 3. 4 Sequence Diagram Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Gambaran Sequence Diagram Kategori 

 
Gambar 3. 5 Sequence Diagram Kategori Barang 

 

3. Gambaran Sequence Diagram Satuan 

 
Gambar 3. 6 Sequence Diagram Satuan Barang 

 

4. Gambaran Sequence Diagram Lokasi 

 
Gambar 3. 7 Sequence Diagram Lokasi Barang 

 

 

 

 

 



 

 

5. Gambaran Sequence Diagram Peminjam 

 
]Gambar 3. 8 Sequence Diagram Peminjam 

 

6. Gambaran Sequence Diagram Barang Masuk 

 
Gambar 3. 9 Sequence Diagram Barang Masuk 

 

7. Gambaran Sequence Diagram Inventaris 

 
Gambar 3. 10 Sequence Diagram Inventaris 

 

 

 

 

 



 

 

8. Gambaran Sequence Diagram Barang Keluar 

 
Gambar 3. 11 Sequence Diagram Barang Keluar 

 

9.  Gambaran Sequence Diagram Barang Rusak 

 
Gambar 3. 12 Sequence Diagram Barang Rusak 

 

10. Gambaran Sequence Diagram Mutasi Barang 

 
Gambar 3. 13 Sequence Diagram Mutasi Barang 

 

  



 

 

11. Gambaran Sequence Diagram Laporan 

 
Gambar 3. 14 Sequence Diagram Laporan 

 

Hasil Tampilan Aplikasi  

Pada tahapan ini merupakan hasil tampilan Aplikasi Pendataan Penduduk dan Administrasi Keuangan, 

Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran pada Kantor Desa Manuntung baik itu tampilan antarmuka 

masukkan sistem ataupun tampilan antarmuka keluar sistem. 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Form Login 

Admin akan memasukkan nama user beserta passwordnya. Aplikasi ini hanya digunakan untuk satu user, 

yaitu Admin atau pegawai yang khusus untuk mengelola barang. 

 
Gambar 4. 1 Tampilan Form Login 

2. Form Menu utama 

Form utama merupakan form dimana user dapat memilih menu apa yang akan dipanggil oleh user. 

 
Gambar 4. 2 Tampilan Form Menu Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Form kategori barang 

Form ini adalah proses awal yang harus diinput terlebih dahulu sebelum melakukan proses yang lain. 

Pastikan semua kategori barang sudah terdaftar dalam tabel ini. 

 
Gambar 4. 3 Tampilan Form Kategori Barang 

 

4. Form Input Kategori barang 

Proses menambah data kategori barang 

 
Gambar 4. 4 Tampilan Form Input Kategori Barang 

 

5. Form satuan barang 

Form ini adalah proses awal yang harus diinput terlebih dahulu sebelum melakukan proses yang lain. 

Pastikan semua satuan barang sudah terdaftar dalam tabel ini. 

 
Gambar 4. 5 Tampilan Form Satuan Barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Form Input satuan barang 

Proses menambah data satuan barang  

 
Gambar 4. 6 Tampilan Form Input Satuan Barang 

 

7. Form Lokasi ruangan 

Form ini adalah proses awal yang harus diinput terlebih dahulu sebelum melakukan proses yang lain. 

Pastikan semua Lokasi ruangan sudah terdaftar dalam tabel ini. 

 
Gambar 4. 7 Tampilan Form Lokasi Ruangan 

 

8. Form Input Lokasi ruangan 

Proses menambah Lokasi Ruangan 

 
Gambar 4. 8 Tampilan Form Input Lokasi Ruangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Form peminjam 

Form ini adalah proses awal yang harus diinput terlebih dahulu sebelum melakukan proses yang lain. 

Pastikan nama pegawai yang mengelola barang sudah terdaftar dalam tabel ini. 

 
Gambar 4. 9 Tampilan Form Peminjam 

 

10. Form Input data peminjam 

Proses menginput nama peminjam barang 

 
Gambar 4. 10 Tampilan Form Input Peminjam 

 

11. Form Barang masuk 

Pada form ini barang yang baru dibeli atau barang dari pemberian diinput kedalam form ini, disini jelas 

akan diinputkan nama barang, jumlah barang, harga, dll. 

 
Gambar 4. 11 Tampilan Form Barang Masuk 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Form Input Barang masuk 

Proses menginput/menambah barang yang masuk 

 
Gambar 4. 12 Tampilan Form Input Barang Masuk 

 

13. Form Barang  Keluar   

Form ini digunakan untuk setiap permintaan barang, apakah barang yang keluar dipinjam untuk 

keperluann rapat  dan sebagainya. 

 
Gambar 4. 13 Tampilan Form Barang Keluar 

 

14. Form Input Barang Keluar 

Proses menginput barang yang ingin dipinjam 

 
Gambar 4. 14 Tampilan Form Input Barang Keluar 



 

 

15. Form  Barang  Rusak 

Form ini digunakan apabila  ada barang  yang rusak atau diservice. 

 
Gambar 4. 15 Tampilan Form Barang Rusak 

 

16. Form Input  Barang  Rusak 

Proses menginput barang yang rusak/diservice 

 
Gambar 4. 16 Tampilan Form Input Barang Rusak 

 

17. Form  Inventaris barang 

Form ini digunakan apabila  barang yang sudah masuk diinventariskan. proses ini sangat penting, karena 

untuk menginput data barang keluar, barang rusak,  dan mutasi. data barang nya diambil dari barang 

inventaris. 

 
Gambar 4. 17 Tampilan Form Inventaris Barang 

 

 

 

 

 



 

 

18. Form  Input  Inventaris barang 

Proses menginput barang  masuk yang ingin diinventariskan 

 
Gambar 4. 18 Tampilan Form Input Inventaris Barang 

 

19. Form  Mutasi barang 

Form ini digunakan apabila  barang ingin dipindah dengan alasan tertentu 

 
Gambar 4. 19 Tampilan Form Mutasi Barang 

 

20. Form  Input  Mutasi barang 

Proses menginput barang yang ingin dipindah 

 
Gambar 4. 20 Tampilan Form Input Mutasi Barang 



 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan Barang Masuk 

Rekapitulasi barang masuk perperiode bulan/tahun  

 
Gambar 4. 21 Tampilan Laporan Barang Masuk 

 

2. Laporan Inventaris Barang 

Rekapitulasi semua data barang masuk yang sudah diinventariskan 

 
Gambar 4. 22 Tampilan Laporan Inventaris Barang 

 

3. Laporan Barang Keluar 

Rekapitulasi barang yang keluar karena dipinjam untuk keperluan rapat,kegiatan dan sebagainya 

semuanya terdata di barang keluar 

 
Gambar 4. 23 Tampilan Laporan Barang Keluar 



 

 

4. vLaporan Barang Rusak 

Rekapitulasi barang yang keluar karena rusak/diservice, semuanya terdata di barang keluar 

 
Gambar 4. 24 Tampilan Laporan Barang Rusak 

 

5. Laporan Data Peminjam 

Data pegawai kantor yang meminjam barang 

 
Gambar 4. 25 Tampilan Laporan Peminjaman Barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Laporan Mutasi Barang 

Rekapitulasi barang yang dipindah tempatkan, karena alasan tertentu 

 
Gambar 4. 26 Tampilan Laporan Mutasi Barang 

 

7. Laporan Pengembalian  Barang 

Rekapitulasi data pengembalian barang, semua terdata disini untuk  barang yang telat dikembalikan 

 
Gambar 4. 27 Tampilan Laporan Pengembalian Barang 

 

8. Laporan  Detail Barang 

Rekapitulasi detail barang, riwayat barang sebelum dimutasi dan history peminjaman barang 

 
Gambar 4. 28 Tampilan Laporan Detail Barang 



 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari hasil pengujian maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu Komputerisasi data aset adalah aplikasi Sistem 

Informasi Inventaris barang yang ditujukan untuk kantor BKKBN Banjarmasin, aplikasi ini dirancang untuk 

pengelolaan setiap barang yang berada di kator BKKBN mulai dari pengelolaan untuk barang masuk, barang 

keluar, dan barang rusak. Adanya aplikasi komputerisasi data aset ini dapat : 

1. Memberikan sarana dan kemudahan dalam membantu melakukan proses pengelolaan data Barang pada 

kantor BKKBN. 

2. Meminimalisir terjadinya kesalahan untuk Pengelolaan data Barang. 

3. Data akan tersimpan dengan baik dalam database secara komputerisasi dan mempercepat proses 

pencarian data-data lama apabila diperlukan. 

4. Mempermudah kinerja karyawan dengan penyusunan laporan yang lebih efektif dan efisien. 

Saran 

Dalam skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik secara penulisan maupun dari segi 

pembuatan program sehingga diharapkan dengan adanya saran ini dapat dikembangkan lagi untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik kedepannya agar aplikasi ini berjalan menjadi lebih baik, yaitu perlu adanya pengembangan 

lebih lanjut. 

1. Pengembangan aplikasi berbasis android dan mobile sehingga lebih mudah digunakan 

2. Keamanan datanya lebih ditingkatkan dan fitur-fitur pada aplikasi lebih diperkaya 
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