
APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU 

BERBASIS WEB 
 

Masnah 1
 

 
1FTI UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin 

E-mail: mysweetlia85@gmail.com 
 
 

ABSTRAK 
 

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum. Dalam 
Penyelenggara Pemilu KPU dibantu oleh Sekretariat. Pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu belum terkelola dengan baik, belum ada pengarsipan SPM dan 
arsip dokumen SPJ masih secara manual sehingga kurang efektif dan efisien, selain itu juga rentan akan 
kesalahan dan kehilangan arsip keuangan. 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka 
yang menggambarkan masalah yang terjadi di lapangan. Berdasarkan masalah tersebut, penulis mengusulkan 
sebuah aplikasi komputer berbasis web dan database mysql yang diharapkan dapat membantu pekerjaan 
Pengelolaan Keuangan   di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu menjadi lebih efektif 
dan efisien, sehingga dengan adanya aplikasi komputer ini, pembuatan laporan keuangan dan arsip dokumen 
SPM, BKU, Kuitansi pengeluaran uangan dan SPJ baik berupa hardcopy maupun softfile yang dapat dengan 
mudah ditemukan di waktu yang akan datang.  
 
Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan;Pencatatan Keuangan;SPJ; Web;MysQl; 
 



 

PENDAHULUAN 
Komisi Pemilihan Umum (disingkat KPU) 

adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan 
pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi 
Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, 
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta 
pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah. Pemilihan Umum atau biasa disingkat dengan 
pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 
yang diselenggarakan secara demokratis, luber, jurdil 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang 
Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu 
diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum 
yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU 
terdiri dari Komisioner (KPU) dibantu oleh 
Sekretariat Jenderal KPU. Kemudian Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2007 menyebutkan bahwa anggota 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan 
berjumlah 5 (lima) orang, dibantu Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum yang berasal dari Pegawai Negeri 
Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 
memiliki pengetahuan yang memadai tentang 
kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan 
Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugas sehari-
hari. 

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 04 Tahun 2010   Bab I   Pasal 1, yang 
dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten / Kota adalah penyelenggara 
Pemilihan Umum di tingkat pusat, tingkat provinsi 
dan tingkat kabupaten / kota yang sifatnya hierarkis 
dan tetap. 

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU 
Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota 
adalah lembaga kesekretariatan yang dipimpin oleh 
Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan 
Sekretaris KPU Kabupaten / Kota sebagai lembaga 
pendukung yang profesional dengan tugas utama 
membantu hal teknis administratif, termasuk 
pengelolaan anggaran Pemilihan Umum. 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah 
Bumbu memiliki empat SubBagian yang terdiri dari 
Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik, Subbagian 
Program dan Data, Subbagian Teknis dan Subbagian 
Hukum. Komisi Pemilihan Umum memiliki 26 orang 
karyawan yang terdiri dari Sekretaris, Staf, Satpam 
dan driver. 

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu 
kegiatan administrasi utama dalam kepemerintahan 
yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan 
mengharuskan setiap organisasi melakukan 
pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar, 

sehingga setiap kegiatan dapat 
dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, 
optimalnya suatu pengelolaan keuangan juga 
ditentukan oleh bagaimana pengguna anggaran 
mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.  

Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat KPU 
Kabupaten Tanah Bumbu diantaranya yaitu 
pengarsipan Surat Perintah Membayar (SPM) dan 
pengarsipan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 
keuangan belum terkelola dengan baik. Pengelolaan 
keuangan saat ini menggunakan Sistem Aplikasi 
Satker (SAS) namun pada aplikasi SAS hanya 
digunakan untuk  membuat  Surat Perintah Membayar 
(SPM) kemudian ditandatangani oleh pejabat 
berwenang kemudian diajukan ke Kantor Pelayanan 
Perbendahraan Negara (KPPN). Fungsi SPM adalah 
untuk pengajuan permintaan dana. SPM merupakan 
dokumen yang sangat penting ketika terjadi audit 
keuangan sedangkan aplikasi SAS tidak 
mengakomodir kearsipannya. Di aplikasi SAS tidak 
menghitung jumlah SPM yang telah diterbitkan 
sehingga bendahara ataupun atasan langsung kesulitan 
untuk mengetahui jumlah SPM yang diterbitkan 
ketika jumlah SPM yang telah terbit sudah cukup 
banyak baik dalam perioide tertentu maupun jumlah 
secara keseluruhan. Kelemahan aplikasi SAS secara 
umum adalah tidak tersedia upload dokumen. 

Beberapa penelitian telah dilakukan 
berkaitan dengan aplikasi pengelolaan keuangan 
diantaranya adalah penelitian dengan judul “Aplikasi 
Berbasis Web Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi 
Kasus: MA Persis Tarogong Garut)”, Sarah Kyla 
Yasmin Gumilar1, Wardani Muhammad2, 
Suryatiningsih3 (2017) . Penelitain “Rancang Bangun 
Aplikasi Manajemen Pengarsipan Dokumen Pada 
Badan Kepegawaian Daerah Lamongan Jawa 
Timur”, Dicky Pratama Putra Ra’uf (2018). Penelitian 
“Sistem Informasi Pengarsipan Dokumen Berbasis 
Web”, Agustina Simangunsong (2018). 

Menurut Sarah Kyla Yasmin Gumilar1, 
Wardani Muhammad2, Suryatiningsih3 (2017), 
Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan oleh semua 
jenjang, tidak hanya perguruan Alliyyah saja.  

Menurut Dicky Pratama Putra Ra’uf (2018), 
Aplikasi yang ada saat ini berbasis web dan akan lebih 
efesien jika dibuat berbasis android, Aplikasi dapat di 
integrasikan dengan aplikasi pengololaan dokumen 
lainnya yang telah ada pada di BKD Lamongan.  

Menurut Agustina Simangunsong (2018), 
Sistem yang digunakan saat ini memiliki kekurangan 
di antaranya sistem dibangun dengan pemrograman 
procedural atau terstruktur dan tidak menggunakan 
FrimeWork php yang berbasis objek. Aplikasi 
tersebut tidak bisa diaccses secara offline. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas 
maka perlu dibuat suatu sistem dengan judul 
penelitian “Aplikasi Pengelolaan Keuangan Pada 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Berbasis 
Web”. 



 

 
METODE  
Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data - data yang 
dibutuhkan dalam rangka penyusunan tugas akhir 
(SKRIPSI), penulis menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data dimana teknik - teknik tersebut 
saling melengkapi sehingga penulis dapat 
memperoleh data yang diperlukan. Adapun metode 
yang dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu  
sebagaia berikut : 
1. Metode Kajian Pustaka 

Teknik Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan 
cara mengumpulkan dan mempelajari teori-teori 
dan literatur yang berhubungan dan mendukung 
pembuatan program aplikasi. 

2. Pengamatan (observasi) 
Pengamatan (observasi), dilakukan untuk 
memperoleh informasi yang berkaitan dengan 

kondisi nyata atau fakta dilapangan yaitu dengan 
melakukan pengamatan langsung dengan sistem 
lama yang ada sehingga mendapatkan gambaran 
mengenai objek penelitian. 

3. Dokumentasi 
Yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder 
yang telah didokumentasi, data itu berupa buku-
buku, karya tulis ilmiah dan dokumentasi 
lainnya dengan cara melihat langsung arsip-arsip 
dokumen kepegawaian yang dianggap berkaitan 
dengan penelitian. 

4. Wawancara (interview)  
Wawancara dilakukan untuk melengkapi data 
observasi terhadap objek penelitian. Wawancara 
merupakan proses Tanya jawab antara peneliti 
dengan subjek atau informan penelitian secara 
lisan untuk memperoleh data yang dibutuhkan 
oleh peneliti. 

 
Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem perangkat 
lunak mengacu pada metode pengembangan waterfall 
model. Dalam waterfall model terdapat beberapa 
tahapan utama yang menggambarkan aktivitas 
pengembangan perangkat lunak. 

 
Gambar 1.Waterfall Model 

 
Metode waterfall memiliki beberapa tahapan 

yang berurut yaitu : Requirement (analisis kebutuhan), 
design sistem (desain sistem), Coding (pengkodean) & 
Testing (pengujian), Penerapan Program, 
pemeliharaan. Tahapan tahapan dari metode waterfall 
adalah sebagai berikut : 
1 Requirement Analisis 

Tahap ini pengembang sistem diperlukan 
komunikasi yang bertujuan untuk memahami 
perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna 
dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi 
ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, 
diskusi atau survei langsung di Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia perwakilan 
kalimantan selatan.  

2 Sistem Design 
Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya 
akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem 
disiapkan. Desain Sistem membantu dalam 
menentukan perangkat keras (hardware) dan 
sistem persyaratan dan juga membantu dalam 
mendefinisikan arsitektur sistem secara 
keseluruhan. 

3 Implementation 
Pada tahap ini, sistem pertama kali 
dikembangkan di program kecil yang disebut 
unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. 
Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk 
fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. 

4 Integration & Testing 
Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap 
implementasi diintegrasikan ke dalam sistem 
setelah pengujian yang dilakukan masing-masing 
unit. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk 
mengecek  setiap kegagalan maupun kesalahan. 

5 Operation & Maintenance 
Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat 
lunak yang sudah jadi, dijalankan serta 
dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk 
dalam memperbaiki kesalahan yang tidak 
ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan 
implementasi unit sistem dan peningkatan jasa 
sistem sebagai kebutuhan baru. 

 
Rancangan Bangun Sistem 

Rancangan bangun sistem yang dibangun dalam peneltian ini digambarkan dalam diagram flow map 
dan diagram relasi tabel sebagai berikut : 



 

 
Gambar 2. Flow Map Diagram Sistem Usulan Proses Pembuatan SPM 

 

Alur usulan sistem baru untuk proses pembuatan SPM  pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: 
1. Bendahara pengeluaran membuat SPM di aplikasi lama (aplikasi SAS) 
2. Bendahara pengeluaran mencetak SPM dua rangkap yang telah di input pada aplikasi SAS 
3. Bendahara pengeluaran meminta pejabat berwenang untuk menanda tangani dokumen SPM 
4. Dokumen yang ditandatangani satu rangkap di serahkan ke KPPN dan serangkapnya lagi diserahkan ke staf 

keuangan untuk diarsipkan pada sistem usulan baik hardcopy maupun ke dalam database. 
5. Selesai. 
 

Bendahara pengeluaran membuat SPM di aplikasi SAS. 

 
Gambar 3. Flow Map Diagram Sistem Usulan Proses Arsip SPJ 

 



 

Alur usulan sistem baru untuk proses arsip SPJ pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : 
1 Bendahara pengeluaran menyerahkan dokumen SPM kepada staf keuangan (petugas arsip). 
2 Petugas arsip (staf keuangan) menerima dokumen SPJ. 
3 Petugas arsip (staf keuangan) memindai dan menginput data dokumen arsip SPJ pada sistem usulan. 
4 Petugas arsip (staf keuangan) menyimpan hardcopy pada tempat penyimpanan arsip. 
5 Selesai. 

 
 

 
Gambar 3. Diagram Konteks 

 
Analisis  kebutuhan  non  fungsional  dilakukan  untuk  mengetahui  spesifikasi kebutuhan  untuk  

sistem.  Spesifikasi  kebutuhan  melibatkan analisis  perangkat keras/hardware, analisis perangkat 
lunak/software,analisis pengguna/user. 

 
Kemudian relasi antar tabel yang digunakan dalam aplikasi ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 
Gambar 4. Relasi Tabel 

 

 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Tampilan Sistem 

Berikut hasil - hasil program yang sudah 
berhasil dibuat berdasarkan penelitian  Aplikasi 
Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Berbasis Web yaitu:  
 

 
Gambar 5. Menu Login 

 
Form login tampil saat pengguna memilih 

menu login dan digunakan saat admin atau operator 
ingin memasuki sistem aplikasi. 
 

 
Gambar 6. Form Input Pegawai Baru 

 
Pada halaman ini untuk menginputkan nama-

nama pegawai yang ada di Sekretariat KPU Kab. 
Tanah Bumbu. 
 

 
Gambar 7. Tampilan Form Input SPM Baru 

 
Pada halaman ini untuk menginput data SPM 

yang sudah di ajukan di KPPN. 
 

 
Gambar 8. Tampilan Form Input Pengeluaran 

 
Pada halaman ini utuk menginput 

Pengeluaran uang. 
  

 
Gambar 6. Tampilan Form Input SPJ 

 
Halaman ini untuk arsip SPJ yang ada pada 

Sek.KPU Kab. Tanah Bumbu. 
 

 
Gambar 10. Tampilan Form Input Peminjamana 

 
 Halaman ini untuk input data peminjaman 

dokumen. 

 
Gambar 11. Tampilan Form Input Pengembalian 

 
Halaman ini untuk input data pengembalian 

dokumen. 
 



 

 
Gambar 12. Tampilan Halaman Cetak Daftar 

Pegawai 
Halaman ini untuk melihat daftar pegawai. 

 
Gambar 7. Halaman Cetak Daftar SPM 

 
Halaman ini untuk melihat daftar SPM. 

. 

 
Gambar 8. Tampilan Halaman Cetak Daftar 

Pengeluaran 

 
Halaman ini untuk melihat daftar pengeluaran. 

 
Gambar 9. Tampilan Halaman cetak arsip SPJ 

 
 

 
Gambar 10. Tampilan Halaman Cetak Laporan 

Peminjaman 
 

 

 
Gambar 11. Tampilan Halaman Cetak Laporan 

Pengembalian 
 

 
Pengujian 

Pengujian perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pengujian 
blackbox. Pengujian blackbox digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang 
dirancang. Pada teknik pengujian blackbox kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan 
keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat 
bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program 
dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya. Untuk 
pengujian menggunakan teknik blackbox dapat ditampilkan sebagai berikut : 
 

Tabel 1. Pengujian Halaman Form Login 
Data Masukan Yang Di Harapkan Pengamatan Kesimpulan 

Nama Pengguna dan 
Password 

Apabila klik tombol login akan 
masuk ke tampilan menu utama 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Nama Pengguna dan 
Password 

Apabila username benar dan 
password salah maka akan 

kembali lagi ke halaman login 
untuk mengisi kembali username 

dan password yang benar 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Nama Pengguna dan 
Password 

Apabila username salah dan 
password benar maka akan 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 



 

kembali lagi ke halaman login 
untuk mengisi kembali username 

dan password yang benar 

Nama Pengguna dan 
Password 

Apabila username salah dan 
password salah maka akan 

kembali lagi ke halaman login 
untuk mengisi kembali username 

dan password yang benar 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

 
 

Tabel 2. Pengujian Form Data Pegawai 
Data Masukan Yang Di Harapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input data pegawai 
dengan klik tombol 

“Tambah” 

Akan menampilkan form input 
data pegawai 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Simpan data pegawai 
dengan klik tombol 

“Simpan” 

Data akan tersimpan di database 
dan akan ditampilkan pada 

halaman menu pegawai 
Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Ubah data pegawai 
dengan klik tombol 

“Edit” 

Data pegawai akan tampil pada 
form edit serta dapat diubah data 
pegawai tersebut kemudian dapat 

menyimpan dan update ke 
database 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Hapus data pegawai 
dengan klik tombol 

“Hapus” 

Data dapat dihapus dan data yang 
telah dipilih untuk dihapus dalam 
table pegawai akan menghilang 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

View detil pegawai 
dengan klik tombol 

“View” 

Data detil pegawai akan tampil 
pada form data pegawai 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Cari data pegawai 
dengan memasukkan 
kata kunci pencarian 

di tampil daftar 
pegawai 

Data akan tampil berdasarkan 
hasil pencarian 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

 
Tabel 3. Pengujian Data SPM 

Data Masukan Yang Di Harapkan Pengamatan Kesimpulan 
Input data SPM 

dengan klik tombol 
“Tambah” 

Akan menampilkan form input 
data SPM 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Simpan data SPM 
dengan klik tombol 

“Simpan” 

Data akan tersimpan di 
database dan akan 

ditampilkan pada halaman 
menu SPM 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Ubah data SPM 
dengan klik tombol 

“Edit” 

Data SPM akan tampil pada 
form edit serta dapat diubah 
data SPM tersebut kemudian 
dapat menyimpan dan update 

ke database 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 



 

Hapus data SPM 
dengan klik tombol 

“Hapus” 

Data dapat dihapus dan data 
yang telah dipilih untuk 

dihapus dalam tabel SPM 
akan menghilang 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

View detil SPM 
dengan klik tombol 

“View” 

Data detil SPM akan tampil 
pada form data SPM 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Cari data SPM 
dengan memasukkan 

tanggal periode 
pencarian di tampil 

daftar SPM 

Data akan tampil berdasarkan 
hasil pencarian 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

 
Tabel 4. Pengujian Halaman Data Pengeluaran 

Data Masukan Yang Di Harapkan Pengamatan Kesimpulan 
Input data 

pengeluaran dengan 
klik tombol 
“Tambah” 

Akan menampilkan form input 
data pengeluaran 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Simpan data 
pengeluaran dengan 

klik tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 
database dan akan 

ditampilkan pada halaman 
menu pengeluaran 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Ubah data 
pengeluaran dengan 
klik tombol “Edit” 

Data pengeluaran akan tampil 
pada form edit serta dapat 
diubah data pengeluaran 
tersebut kemudian dapat 

menyimpan dan update ke 
database 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Hapus data 
pengeluaran dengan 
klik tombol “Hapus” 

Data dapat dihapus dan data 
yang telah dipilih untuk 

dihapus dalam tabel 
pengeluaran akan menghilang 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

View detil 
pengeluaran dengan 
klik tombol “View” 

Data detil pengeluaran akan 
tampil pada form data 

pengeluaran 
Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Cari data pengeluaran 
dengan memasukkan 

tanggal periode  
pencarian di tampil 
daftar pengeluaran 

Data akan tampil berdasarkan 
hasil pencarian 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

 
Tabel 5. Pengujian Halaman Data Arsip SPJ 

Data Masukan Yang Di Harapkan Pengamatan Kesimpulan 
Input data SPJ 

dengan klik tombol 
“Tambah” 

Akan menampilkan form input 
data SPJ  

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Simpan data SP 
dengan klik tombol 

Data akan tersimpan di database 
dan akan ditampilkan pada 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 



 

“Simpan” halaman menu arsip SPJ 

Ubah data SPJ 
dengan klik tombol 

“Edit” 

Data SPJ akan tampil pada form 
edit serta dapat diubah data 

Pengeluaran tersebut kemudian 
dapat menyimpan dan update ke 

database 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Hapus data SPJ 
dengan klik tombol 

“Hapus” 

Data dapat dihapus dan data yang 
telah dipilih untuk dihapus dalam 

tabel SPJ akan menghilang 
Sesuai yang diharapkan Berhasil 

View detil SPJ 
dengan klik tombol 

“View” 

Data detil SPJ akan tampil pada 
form data SPJ 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Cari data SPJ dengan 
memasukkan tanggal 
periode  pencarian di 

tampil daftar SPJ 

Data akan tampil berdasarkan 
hasil pencarian 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

 
Tabel 6. Pengujian Data Peminjaman 

Data Masukan Yang Di Harapkan Pengamatan Kesimpulan 
Input data 

peminjaman dengan 
klik tombol 
“Tambah” 

Akan menampilkan form input 
data peminjaman 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Simpan data 
peminjaman dengan 

klik tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 
database dan akan 

ditampilkan pada halaman 
menu peminjaman 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Ubah data 
peminjaman dengan 
klik tombol “Edit” 

Data peminjaman akan tampil 
pada form edit serta dapat 
diubah data peminjaman 
tersebut kemudian dapat 

menyimpan dan update ke 
database 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Hapus data 
peminjaman dengan 
klik tombol “Hapus” 

Data dapat dihapus dan data 
yang telah dipilih untuk 

dihapus dalam tabel 
peminjaman akan menghilang 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

View detil 
peminjaman dengan 
klik tombol “View” 

Data detil peminjaman akan 
tampil pada form data 

peminjaman 
Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Cari data peminjaman 
dengan memasukkan 

tanggal periode  
pencarian di tampil 
daftar peminjaman 

Data akan tampil berdasarkan 
hasil pencarian 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

 



 

 
Tabel 7. Pengujian Halaman Data Pengembalian 

Data Masukan Yang Di Harapkan Pengamatan Kesimpulan 
Input data 

pengembalian dengan 
klik tombol 
“Tambah” 

Akan menampilkan form input 
data pengembalian 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Simpan data 
pengembalian dengan 
klik tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 
database dan akan 

ditampilkan pada halaman 
menu pengembalian 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Ubah data 
pengembalian dengan 

klik tombol “Edit” 

Data pengembalian akan 
tampil pada form edit serta 

dapat diubah data 
pengembalian tersebut 

kemudian dapat menyimpan 
dan update ke database 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Hapus data 
pengembalian dengan 
klik tombol “Hapus” 

Data dapat dihapus dan data 
yang telah dipilih untuk 

dihapus dalam tabel 
pengembalian akan 

menghilang 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

View detil 
pengembalian dengan 
klik tombol “View” 

Data detil pengembalian akan 
tampil pada form data 

pengembalian 
Sesuai yang diharapkan Berhasil 

Cari data 
pengembalian dengan 
memasukkan tanggal 
periode  pencarian di 

tampil daftar 
pengembalian 

Data akan tampil berdasarkan 
hasil pencarian 

Sesuai yang diharapkan Berhasil 

 
PENUTUP 
Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisi, perancangan, 

pembuatan dan pengujian perangkat lunak “Aplikasi 
Perpustakaan Dengan Barcode Pada Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan 
Selatan Berbasis Web” , terdapat beberapa 
kesimpulan yaitu sebagi berikut : 
1. Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan 

mengakomodir pengarsipan SPM dan jumlah 
SPM yang telah diterbitkan. 

2. Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan 
dilengkapi upload dokumen. 

3. Dengan Aplikasi Pengelolaan Keuangan ini, 
pengarsipan dokumen secara digital. 

4. Dengan menggunakan aplikasi ini dokumen 
tersimpan di dalam database. 

5. Penggunaan aplikasi ini mempermudah untuk 
mengetahui jumlah dokumen SPJ yang telah 
diarsipkan. 

6. Penggunaan Aplikasi ini dapat mencetak laporan 
peminjaman dokumen. 

7. Dengan menggunakan aplikasi ini mengurangi 
resiko kehilangan dokumen karena dokumen 
tersimpan di dalam database. 

8. Penggunaan Aplikasi pengelolaan keuangan 
mempercepat pencarian dokumen. 

9. Aplikasi Pengelolaan Keuangan ini memiliki 
fitur pencatatan dan peminjaman dan 
pengembalian dokumen. 

 
Saran 

Untuk masukan pengembangan perangkat 
lunak ini serta mengingat masih banyaknya dalam 
penelitian ini, maka penulis menyarakan beberapa hal 
sebagai bahan pembelajaran bersama, yaitu : 
1. Saat ini aplikasi masih berbasis web dan bisa 

dikembangkan lagi menjadi aplikasi yang 
berbasis Android.peminjaman buku di 
perpustakaan. 



 

2. Saat ini aplikasi belum ada menu backup 
database dan bisa dikembangkan lagi. 

REFERENSI 
1 Arifin, Z. (2012). Rancang Bangun Sistem Informasi 

Manajemen Akuntansi Penjualan Pada Perusahaan 
PT. Purana Parasindo.. 

2 KBBI. (2018, 12 15). Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI). Diambil kembali dari KBBI 
Online: https://kbbi.web.id/rancang- 

3 Mulyani, S. (2016). Analisis dan Perancangan 
Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah. 
Bandung: Abdi Sistematika. 

 
 

 

 
 


