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ABSTRAK 

Bank Indonesia Provinsi Kalsel merupakan bank sentral Republik Indonesia yang memiliki fungsi 

sebagai perbankan, moneter dan sistem pembayaran yang berada di kota Banjarmasin. Masalah yang saat 

ini terjadi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel adalah dalam pengelolaan data inventaris 

dan pembuatan laporan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel masih menggunakan Excel 

dan disimpan dalam sebuah folder bukan dalam bentuk database, sehingga kurang efektif dan efisien 

dikarenakan pada proses pencarian data dan pengujian laporan membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mendukung 

pengelolaan informasi serta mampu menyelesaikan masalah tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi literatur. Adapun hasil 

penelitian ini yaitu terciptanya aplikasi yang memiliki fasilitas inventory system yang dapat mempermudah 

dalam proses pengelolaan data inventaris dengan aplikasi berbasis web. Bagi peneliti selanjutnya bisa 

mengembangkan aplikasi tersebut sehingga dapat berbasis android yang lebih praktis untuk pengguna. 
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ABSTRACT 

Bank Indonesia, South Kalimantan Province, is the central bank of the Republic of Indonesia, 

which functions as a banking, monetary and payment system in the city of Banjarmasin. The problem that 

is currently happening at the Bank Indonesia Representative Office in South Kalimantan Province is that 

in managing inventory data and making reports at the Bank Indonesia Representative Office in South 

Kalimantan Province, they still use Excel and are stored in a folder not in the form of a database, making it 

less effective and efficient due to the data search process. and report testing takes a long time. In overcoming 

these problems, an information system is needed that can support information management and be able to 

solve these problems. 

The research method used is observation, interviews and literature study. The results of this study 

are the creation of applications that have inventory system facilities that can facilitate the process of 

mailto:abdul.khair23@gmail.com


 

2 

 

managing inventory data with web-based applications. For further researchers, they can develop the 

application so that it can be based on Android which is more practical for users. 
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PENDAHULUAN 

Bank Indonesia Provinsi Kalsel merupakan bank sentral Republik Indonesia yang berada di Jl. 

Lambung Mangkurat, No. 15 kota Banjarmasin. Permasalahan yang terjadi di Bank Indonesia Provinsi 

Kalsel yaitu dalam pengelolaan data inventaris pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

Kalimantan Selatan masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan disimpan dalam sebuah folder bukan 

dalam bentuk database sehingga kurang efektif dan efisien dikarenakan pada lambatnya proses pencarian 

data. Pembuatan surat tugas inventaris saat ini, juga belum tersedia pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia 

Provinsi Kalimantan Selatan serta proses pembuatan laporan yang sangat sulit dan membutuhkan waktu 

lama, dikarenakan secara manual menggunakan excel dan belum tersistem secara otomatis. 

Berdasarkan uraian dari tersebut, maka penulis mencoba untuk membangun suatu “Aplikasi 

Pengolahan Data Inventaris Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan”. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang 

dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Studi Literatur (Library Research) 

Proses pengembangan aplikasi dalam penelitian ini membutuhkan bantuan kepustakaan yang 

memadai menyangkut teknologi komputer dan pemrograman. Hal ini dilakukan guna melengkapi 

referensi yang diperlukan dengan membaca dan mengutip berbagai literatur, jurnal, bahan-bahan 

terbitan publikasi yang berhubungan dengan skripsi ini. Untuk mendukung pembuatan program 

ini dilakukan studi pustaka dengan mengumpulkan bahan-bahan dari beberapa sumber, seperti 

media internet, buku-buku yang membahas tentang cara-cara pembuatan program. 

2. Observasi (Field Research) 

Teknik yang dilakukan dengan mengamati langsung ke objek penelitian di Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan untuk melihat secara langsung proses yang terjadi 

pada objek penelitian. 

3. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pegawai-

pegawai yang ada mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. 
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1. Analisis Kebutuhan Sisttem 

Kebutuhan sistem yang diharapkan ada pada Aplikasi Pengolahan Data Inventaris Pada Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah : 

1. Sistem harus mampu melakukan pengolahan data inventaris dengan cepat, dan pengelolaan 

data pidana dengan benar. 

2. Sistem dapat memberikan informasi kepada pimpinan tentang semua laporan yang ada sesuai 

dengan kebutuhan. 

3. Superadmin dapat mengakses sistem secara penuh. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini adalah : 

1. Proses pembuatan laporan inventaris pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

Kalimantan Selatan menjadi lebih mudah. 

2. Proses pencarian data inventaris pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

Kalimantan Selatan menjadi lebih cepat. 

3. Tersedianya pembuatan surat tugas inventaris pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

Gambar 1. Alur Input Data Permintaan 
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Gambar 3. Tampilan Form Input Permintaan 

 
Gambar 4. Tampilan Laporan Permintaan 

 

KESIMPULAN 

Setelah melewati beberapa tahapan yaitu analisis sistem, desain, perancangan, pengujian dan 

implementasi maka dapat diambil kesimpulan bahwa Aplikasi Pengolahan Data Inventaris Pada Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dapat memudahkan proses pengolahan data dan 

pembuatan laporan inventaris serta mempercepat proses pencarian data inventaris dan pembuatan surat 

tugas inventaris sehingga sangat membantu sekali dalam operasional pada Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menjadi lebih efisien dan efektif. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka diperoleh beberapa saran untuk pengembangan aplikasi 

ini lebih lanjut sebagai berikut. 

1. Aplikasi dapat dikembangkan lagi menggunakan sistem mobile Android sehingga lebih ringan 

dan cepat lagi dalam mengakses aplikasi. 
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2. Aplikasi khusus untuk mendata inventaris kantor sehingga dapat dikembangkan lagi untuk dapat 

mengelola semua hal yang berkaitan dengan operasional pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia 

Provinsi Kalsel. 
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