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ABSTRAK 

 

Semenjak diberlakukannya sistem Transaksi Non Tunai (TNT), ternyata ada beberapa 

permasalahan dalam pengelolaan keuangan, diantaranya harus menginput secara manual 

setiap transaksi yang akan diproses oleh Bank Kalsel selaku bank penyelenggara melalui 

form pemindahbukuan TNT yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati, seringnya pegawai 

BAPPEDA atau pihak ketiga mempertanyakan dana yang masuk ke rekening berasal dari 

belanja apa saja, tidak bisa mengetahui posisi aliran kas keuangan atau realisasi anggaran 

belanja BAPPEDA secara update. 

Dari permasalahan tersebut diatas akhirnya muncul gagasan untuk membuat sebuah 

sistem informasi pengelolaan keuangan yang dapat mengurangi pekerjaan sebagai bendahara 

pengeluaran. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP. Untuk tampilan menggunakan 

Framework CodeIgniter. Sedangkan Database menggunakan MYSQL. 

Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat memudahkan pekerjaan 

bendahara pengeluaran maupun staf pembantu bendahara dalam mengelola keuangan dengan 

lebih cepat, efetif dan efisien.  

 

Kata Kunci :  Pengelola Keuangan, Transaksi Non Tunai, PHP, MySQL 

 

 

ABSTRACTION 

 

 Since the implementation of the Non-Cash Transaction (TNT) system, several 

financial problems have been requested, which must be manually investigated for each 

transaction to be carried out by the South Kalimantan Bank as the bank that holds the book-

entry form. most recently questioned the funds that went into the account taken from any 

expenditure, could not find out about the financial flow of funds or update the BAPPEDA 

budget by update. 



 

 

 

 

 

 

 

 From the above considerations emerged finally to create a financial information 

system that can help complete the work as an introduction. The programming language used 

is PHP. To view using the CodeIgniter Framework. Whereas the Database uses MYSQL. 

 With the existence of this information system, it is expected to be able to facilitate 

the introductory staff of the introductory financial delivery staff quickly, effectively and 

efficiently. 
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PENDAHULUAN 

 
Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah 

Bumbu merupakan salah satu organisasi 

pemerintah yang menyelenggarakan 

pemerintahan dan perencanaan 

pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu 

berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan 

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2015-2019.  

Berdasarkan Peraturan Bupati 

Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan 

Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi 

BAPPEDA, mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan di bidang 

perencanaan, penelitian dan 

pengembangan. 

Saat ini pengelolaan keuangan 

daerah yang dilakukan oleh bendahara 

semua Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) menggunakan program aplikasi 

perencanaan keuangan daerah yang biasa 

disebut dengan SIMDA KEUANGAN, 

yaitu sebuah program aplikasi yang 

dikembangkan oleh Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP-

RI) tahun 2003 dan telah dipakai oleh 

ratusan pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota seluruh Indonesia hingga 

sekarang dan digunakan untuk  

pengelolaan keuangan daerah secara 

terintegrasi, meliputi penganggaran, 

penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.  

Dalam hal pengelolaan keuangan 

daerah, program aplikasi SIMDA 

KEUANGAN memang sangat diperlukan 

namun seiring dengan berjalannya waktu, 



 

 

 

pemerintah daerah khususnya Kabupaten 

Tanah Bumbu juga telah melaksanakan 

program pemerintah lainnya yaitu sistem 

Transaksi Non Tunai.  

Berdasarkan Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 

17 April 2017 tentang Implementasi 

Transaksi Non Tunai pada pemeritah 

daerah Kabupaten/Kota dan Surat 

Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Sistem Transaksi Non 

Tunai Pemerintah Kabupaten Tanah 

Bumbu tanggal 2 Januari 2018, maka 

semua SKPD diminta segera melakukan 

langkah persiapan guna menindaklanjuti 

pelaksanaan transaksi non tunai. 

Berkaitan  implementasi  transaksi 

non tunai yang dimaksud, BAPPEDA telah 

melaksanakan secara nyata dan sesuai 

amanat Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri,  mulai 2 Januari  2018 yang lalu.  

Pengertian transaksi non tunai 

adalah merupakan transaksi yang tidak 

menggunakan uang secara tunai tetapi  

dengan cara pemindahbukuan atau transfer 

antar rekening dari satu pihak ke pihak 

lain,  yang terdiri dari : 

1. Transaksi penerimaan Pendapatan 

Daerah adalah transaksi yang tidak 

melalui Bendahara Penerimaan atau 

Petugas Pemungut  (langsung disetor 

oleh pihak penyetor ke rekening kas 

umum daerah) ke rekening penerima. 

2. Transaksi pengeluaran dari rekening 

Bendahara Pengeluaran kepada 

rekening pihak yang berhak menerima. 

Semenjak diberlakukannya sistem 

TNT, ternyata ada beberapa permasalahan 

dalam pengelolaan keuangan di 

BAPPEDA, antara lain : 

a. Harus menginput secara manual setiap 

transaksi yang akan diproses oleh Bank 

Kalsel selaku bank penyelenggara 

melalui form pemindahbukuan TNT 

yang telah ditetapkan oleh Peraturan 

Bupati.  



 

 

 

b. Sulitnya mengetahui sumber dana yang 

masuk ke rekening penerima. 

c. Sulitnya mengetahui posisi aliran kas 

keuangan atau realisasi anggaran 

belanja BAPPEDA secara update. 

Beberapa penelitian telah 

dilakukan berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan diantaranya adalah penelitian 

dengan judul “Sistem Pengelolaan 

Keuangan Desa di Pemerintah Daerah 

Klaten” (Pratama Wijaya, 2017), 

“Perancangan Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan Berbasis Web di 

SMK Islam Atturmudziyyah Garut” (Sri 

Rahayu, Putri Arianti Rahayu, 2017) dan 

“Sistem Informasi Manajemen Keuangan 

Pada PT. Hulu Balang Mandiri” (Nagara, 

2019). 

Menurut Pratama Wijaya, 

munculnya masalah ketika pemerintah 

desa harus mengatur pengelolaan 

keuangan seiring diberlakukannya 

Undang-undang No.6 tentang Desa, dalam 

hal ini pemerintah desa belum siap 

melaksanakan perintah Undang-undang 

tersebut. Oleh karena itu sistem 

pengelolaan keuangan desa di Pemerintah 

Daerah Klaten dirasa perlu dibangun untuk 

mengelola  keuangan yang selama ini 

masih manual dan kurang transparan.  

Menurut Sri Rahayu dan Putri 

Arianti, kondisi sistem keuangan yang saat 

ini sedang berjalan di SMK Islam 

Atturmudziyyah Garut membuat staf Tata 

Usaha bagian keuangan kesulitan dalam 

mengolah data, serta dalam pencarian data 

yang sering kali ada data yang hilang 

sehingga pengelolaan data keuangan tidak 

efektif dan efesien dalam melaksanalan 

tugas-tugasnya seperti penerimaan data 

pengeluaran, pemasukan, laporan 

keuangan, atau pun data beasiswa. 

Sedangkan menurut Nagara, 

informasi keuangan menjadi salah satu hal 

yang sangat kritikal untuk perusahaan, 

mulai dari penggajian, laporan laba rugi, 



 

 

 

neraca, laporan arus kas, laporan 

pemasukan harian, laporan pemasukan 

bulanan, dan laporan pengeluaran harian. 

Sedikit kesalahan bisa saja mengakibatkan 

kerugian besar bagi perusahaan. Oleh 

karena itu PT. Hulu Balang Mandiri 

membutuhkan sebuah sistem untuk 

membantu proses pengelolaan 

keuangannya yang selama ini masih 

menggunakan Microsoft Excel. 

 Berdasarkan uraian dari latar 

belakang diatas maka perlu dibuat suatu 

sistem yang lebih praktis dan dapat 

mengakses semua laporan yang terkait 

dengan pengelolaan keuangan dengan 

judul penelitian “Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kabupaten Tanah 

Bumbu”.                                                                                                                                                       

 

 

ALAT DAN METODE 

 

Guna memperlancar proses 

pembuatan sistem informasi pengelolaan 

keuangan, ada beberapa metode 

pengambilan dan pengumpulan data 

sebagai berikut :   

1. Metode Pengamatan (Observasi) 

a. Observasi merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara melakukan  

pengamatan secara langsung pada 

objek yang diteliti, kemudian 

dilakukan pencatatan hal-hal yang 

berhubungan dengan objek yang 

diteliti. 

b. Dalam penelitian ini peneliti 

mengamati belum adanya sistem 

informasi yang mendukung 

kegiatan pengelolaan keuangan 

yang sistematis sehingga 

bendahara pengeluaran dalam 



 

 

 

melaksanakan tugasnya tidak 

maksimal.   

2. Metode Wawancara (Interview) 

a. Wawancara (interview) 

merupakan metode pengumpulan 

data yang dilakukan  dengan  cara 

melakukan tanya-jawab  secara 

langsung kepada pihak-pihak yang 

terkait mengenai objek yang 

diteliti. 

b. Dalam penelitian ini penulis 

melakukan wawancara dengan 

Kepala Badan, Sekretaris dan 

Kepala Subbag. Perencanaan dan 

Keuangan BAPPEDA Kabupaten 

Tanah Bumbu, Kepala Subbid 

Akuntansi dan Pelaporan Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Tanah Bumbu dan Kepala Subbid 

Pengembangan dan Peningkatan 

Pendapatan Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah 

(BPPRD) Kabupaten Tanah 

Bumbu dan Staf Operator (bagian 

transfer) Bank Kalsel Cabang 

Batulicin, adapun hasil wawancara 

meliputi: 

o Program-program BAPPEDA 

Kabupaten Tanah Bumbu yang 

telah dilaksanakan dan belum 

dilaksanakan. 

o Proses Rekonsiliasi Belanja 

Langsung maupun Tidak 

Langsung bersama Tim Rekon 

BPKAD Kabupaten Tanah 

Bumbu. 

o Proses Rekonsiliasi Pajak 

Daerah bersama Tim Rekon 

BPKAD  dan Tim Pengelolaan 

Pajak BPPRD Kabupaten 

Tanah Bumbu dan 

o Proses Transaski Non Tunai di 

Bank Kalsel Cabang Batulicin 

dan Bank Kalsel Cabang 

Pembantu Gunung Tinggi. 



 

 

 

Kemudian untuk metode 

pengembangan sistem perangkat lunak 

penulis menggunakan metode Unified 

Modelling Language (UML) yaitu suatu 

metode permodelan secara visual untuk 

sarana perancangan sistem berorientasi 

objek.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Terhadap Sistem Lama 

Alur proses pengelolaan keuangan 

berdasarkan transaksi non tunai yang 

sedang berjalan saat ini dapat dilihat pada 

flowchart dibawah ini : 

  

Gambar 3.1 Flowchart alur  pemindahbukuan 

transaski non tunai 

 

Alur proses transaski non tunai 

pada sistem yang lama di BAPPEDA 

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut : 

1) Bendahara/admin menginput data-data 

kuitansi pengeluaran yang akan di 

pindahbukukan transaksinya oleh Bank 

Kalsel dari rekening Kas BAPPEDA 

ke rekening penerima/pihak ketiga.  

2) Bank Kalsel akan memproses transaksi 

tersebut ke masing-masing penerima 

sesuai peruntukannya/daftar penerima 



 

 

 

yang tertera di form pemindahbukuan 

TNT. 

3) Selanjutnaya bendahara menerima 

bukti transfer/transaksi yang telah 

diproses oleh Bank Kalsel untuk 

selanjutnya bukti transfer/transaksi 

tersebut disampaikan ke pihak ketiga. 

 

Usulan Sistem Baru 

Berdasarkan hasil analisis terhadap 

sistem lama untuk pemindahbukuan 

transaksi non tunai di BAPPEDA 

Kabupaten Tanah Bumbu, maka dapat 

diusulkan sistem baru untuk meningkatkan 

pelayanan kepada pegawai BAPPEDA 

atau pihak ketiga dalam proses 

pemindahbukuan transaksi non tunai agar 

lebih efektif dan efisien. Usulan sistem 

baru dapat dilihat pada flowchart dibawah 

ini :  

 

Gambar 3.2 Flowchart sistem usulan 

Alur usulan sistem pemindah-

bukuan transaksi non tunai di BAPPEDA 

Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai 

berikut : 

1) Admin/bendahara login ke sistem. 

2) Admin akan masuk ke halaman 

beranda, dihalaman beranda tersebut 

tersedia menu-menu yang dapat 



 

 

 

digunakan dalam pengelolaan 

keuangan, salah satunya proses 

pemindahbukuan.  

3) Dalam proses pemindahbukuan 

transaksi non tunai, di sistem telah 

tersedia menu untuk kelola data seperti 

input data, edit data, dan hapus data. 

4) Setelah proses pemindahbukuan 

transaksi non tunai dibuat, maka data 

tersebut selanjutnya di validasi/ 

verifikasi oleh admin/verifikator. 

5) Selanjutnya data yang telah diproses 

akan menghasilkan output berupa 

laporan-laporan yang sudah ada di 

sistem seperti laporan info TNT, 

laporan realisasi anggaran, laporan 

pajak, laporan ganti uang, dan 

beberapa data informasi seperti data 

program, data kegiatan, data belanja 

dan lain-lain. 

 

Gambar 3.3 Flowmap pemindahbukuan 

 

Diagram Konteks  

Diagram konteks adalah diagram 

yang mencakup masukan, sistem umum 

dan keluaran, diagram ini merupkan 

tingkatan tertinggi dalam diagram aliran 

data dan hanya memuat satu proses, 

menunjukan sistem secara keseluruhan, 

diagram tersebut tidak memuat 

penyimpanan dan penggambaran aliran 

data yang sederhana, proses tersebut diberi 

nomor nol. Semua entitas ekternal yang 

ditunjukan pada diagram konteks berikut 

aliran data-aliran data utama menuju dan 

dari sistem (Kendall dan Kendall, 2003 ). 



 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram konteks 

 

Data Flow Diagram  

Data Flow Diagram (DFD) adalah 

suatu diagram yang menggunakan notasi-

notasi untuk menggambarkan arus dari 

data sistem, yang penggunaannya sangat 

membantu untuk memahami sistem secara 

logika, tersruktur dan jelas. 

 

Gambar 3.5 Data Flow Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Relasi Tabel  

Relasi adalah hubungan antara 

tabel yang mempresentasikan hubungan 

antara objek di dunia nyata dan berfungsi 

untu mengatur operasi suatu database. 

Relasi antar tabel dari database sistem ini 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3.6 Relasi Tabel 

 

Rancangan Antarmuka Masukan 

Sistem 

Rancangan antarmuka masukan 

sistem berfungsi untuk menjelaskan 

tentang perancangan aplikasi yang akan 

dibangun. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah admin dalam mengetahui 

proses yang terdapat pada aplikasi yang 

akan dibangun. Rancangan antarmuka 

masukan sistem ini memiliki dua 

rancangan, yaitu pertama rancangan 

antarmuka untuk pegawai BAPPEDA dan 

yang kedua rancangan antarmuka admin. 

Untuk lebih jelasnya rancangan antarmuka 

masukan sistem dapat dilihat dibawah ini : 

1. Rancangan Form Menu Login 

Form Menu Login adalah untuk masuk 

ke halaman dashboard pada aplikasi, Login 

ini sangat diperlukan karena ini adalah 

salah satu sistem keamanan. 

 

Gambar 3.7 Rancangan Form Menu Login 

 

 

 

 



 

 

 

2. Rancangan Form Halaman Utama 

(Dashboard) 

Form Halaman Utama adalah 

menu utama dimana terdapat sub-sub 

menu data dan laporan sesuai 

kebutuhan kerja admin selaku 

bendahara dan permintaan laporan 

dari pihak ketiga. 

 

Gambar 3.8 Rancangan Form Halaman 

Utama 

 

3. Rancangan Form Kelola Data Program 

Form Kelola Data Program adalah 

salah satu menu yang ada di data 

master, kelola data program ini 

fungsinya adalah setiap proses 

pertanggungjawaban belanja kegiatan 

di masing-masing bidang 

perencanaan, mengacu pada kode data 

program yang dibutuhkan oleh 

BAPPEDA karena kode data program 

ini telah ditetapkan berdasarkan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA 

- SKPD) tahun 2019. 

 

Gambar 3.9 Rancangan Form Kelola Data 

Program 

 

4. Form Kelola Data Kegiatan 

Form Kelola Data Kegiatan 

adalah salah satu menu yang ada di 

data master, kelola data kegiatan ini 

fungsinya adalah setiap proses 

pertanggungjawaban belanja kegiatan 

di masing-masing bidang 

perencanaan, mengacu pada kode data 

kegiatan yang dibutuhkan oleh 

BAPPEDA karena kode data kegiatan 

ini telah ditetapkan berdasarkan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran 



 

 

 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA 

- SKPD) tahun 2019. 

 

Gambar 3.10 Rancangan Form Kelola 

Data Kegiatan 

 

5. Form Kelola Data Rekening 

Form Kelola Data Rekening 

adalah salah satu menu yang ada di 

data master, kelola data rekening ini 

fungsinya adalah setiap proses 

pertanggungjawaban belanja kegiatan 

di masing-masing bidang 

perencanaan, mengacu pada kode data 

rekening yang dibutuhkan oleh 

BAPPEDA karena kode data rekening 

ini telah ditetapkan berdasarkan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA 

- SKPD) tahun 2019. 

 

Gambar 3.11 Rancangan Form Kelola 

Data Rekening 

 

6. Form Kelola Data Penerima 

Form Kelola Data Penerima ini 

fungsinya adalah untuk mengetahui data 

nama pegawai BAPPEDA/pihak ketiga 

sebagai dasar pemindahbukuan dari Kas 

BAPPEDA ke rekening penerima, karena 

setiap transaksi bersifat non tunai. 

 

Gambar 3.12 Rancangan Form Kelola 

Data Penerima 

 

 

 

 



 

 

 

7. Form Kelola Data PPTK 

Form Kelola Data PPTK ini fungsinya 

adalah untuk mengetahui program kegiatan 

yang ditangani. 1 oang PPTK bisa 

mempunyai program kegiatan lebih dari 1 

program. 

 

Gambar 3.13 Rancangan Form Kelola 

Data PPTK 

 

8. Form Input Data Pemindahbukuan 

Form Kelola Pemindahbukuan ini 

adalah form input yang sangat penting, 

karena semua data dan laporan 

berdasarkan dari inputan form 

pemindahbukuan TNT ini. 

 

Gambar 3.14 Rancangan Form Input Data 

Pemindahbukuan 

 

 

Rancangan Antarmuka Keluaran 

Sistem 

Rancangan antarmuka keluaran 

sistem merupakan output hasil informasi 

dari inputan pada aplikasi. Rancangan 

output ini akan menampilkan data keluaran 

hasil dari inputan data yang diinput oleh 

admin atau bendahara yang berupa 

laporan- laporan (report). Adapun 

rancangan antarmuka keluaran sistem 

tersebut sebagai berikut : 

Rancangan Laporan 

1. Rancangan Lap. Informasi Transaksi 

Rancangan Laporan Informasi 

Transaksi adalah salah satu fasilitas 

untuk mengetahui dana yang masuk ke 



 

 

 

rekening penerima/ pihak ketiga 

berasal dari belanja apa saja yang mana 

dapat ditelusuri melalui pencarian 

berdasarkan nama atau tanggal 

transaksi. 

 

Gambar 3.15 Rancangan Laporan 

Informasi Transaksi 

 

2. Rancangan Lap. Realisasi Anggaran 

Rancangan Laporan Realisasi 

Anggaran adalah laporan untuk 

mengetahui prosentase aliran kas 

sesuai dengan kode program dan kode 

kegiatan yang dapat dilihat setiap 

waktu atau per tri wulan. 

 

Gambar 3.16 Rancangan Laporan 

Realisasi Anggaran 

3. Rancangan Laporan Pajak PPh 21 

adalah laporan untuk mengetahui  

besaran pajak PPh 21 yang dapat 

dilihat setiap bulan dan dilaporkan ke 

Kantor Pajak Pratama.  

 

Gambar 3.17 Rancangan Laporan Pajak 

PPh 21 

 

4. Rancangan Laporan PPh 22 

adalah laporan untuk mengetahui  

besaran pajak PPh 22 yang dapat 

dilihat setiap bulan dan dilaporkan ke 

Kantor Pajak Pratama. 

 

Gambar 3.18 Rancangan Laporan Pajak 

PPh 22 



 

 

 

5. Rancangan Laporan Pajak PPh 23 

adalah laporan untuk mengetahui  

besaran pajak PPh 23 yang dapat 

dilihat setiap bulan dan dilaporkan ke 

Kantor Pajak Pratama. 

 

Gambar 3.19 Rancangan Laporan Pajak 

PPh 23 

 

6. Rancangan Laporan Pajak PPN 

adalah laporan untuk mengetahui  

besaran pajak PPN yang dapat dilihat 

setiap bulan dan dilaporkan ke Kantor 

Pajak Pratama. 

 

Gambar 3.20 Rancangan Laporan Pajak 

PPN 

 

7. Rancangan Laporan Pajak Catering 

adalah laporan untuk mengetahui  

besaran pajak catering (pajak daerah) 

yang dapat dilihat setiap semester dan 

dilaporkan ke Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). 

 

Gambar 3.21 Rancangan Laporan Pajak 

Catering 

 

8. Rancangan Laporan Ganti Uang 

adalah laporan untuk meminta ganti 

uang terhadap SPj yang telah 

dilaporkan ke Badan Pengelola 



 

 

 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

yang biasanya diajukan setiap akhir  

bulan. 

 

Gambar 3.22 Rancangan Laporan Ganti 

Uang 

 

Rancangan Cetak Surat 

1. Rancangan Surat Pengajuan 

Pemindahbukuan. 

Rancangan Laporan Surat Pengajuan 

Pemindahbukuan adalah laporan data 

pemindahbukuan yang akan diproses 

oleh Bank Kalsel. 

 

Gambar 3.23 Rancangan Surat 

Pemindahbukuan TNT 

Spesifikasi Sistem 

Untuk menunjang dan memperoleh 

tujuan yang diinginkan maka diusulkan 

menggunakan hardware dan software yang 

akan menjadi penunjang dalam 

menjalankan sistem perangkat lunak ini. 

Sebagai berikut : 

A. Spesifikasi Perangkat Keras 

(Hardware) : 

Perangkat keras untuk menjalankan 

aplikasi ini adalah : 

1. Processor : Intel Core i5 (1,80 GHz). 

2. HardDisk  : 500 GB. 

3. Memory : 8 GB 

4. Monitor : 14 Inci 

5. Mouse dan Keyboard 

6. Printer 

B. Spesifikasi Perangkat Lunak 

(Software) : 

Perangkat lunak untuk menjalankan 

aplikasi ini adalah : 

1. Sistem Operasi : Windows 10 Pro 

2. Bahasa Pemrograman    : PHP 



 

 

 

3. Basis Data : phpMyAdmin 

4. Text Editor : Sublime Text 

 

Langkah-langkah Pembuatan Sistem 

Untuk pengembangan sistem 

perangkat lunak penulis menggunakan 

metode UML. UML merupakan singkatan 

dari “Unified Modelling Language” yaitu 

suatu metode permodelan secara visual 

untuk sarana perancangan sistem 

berorientasi objek.   

Menurut Henderi (2006:5) Unified 

Modelling Language adalah bahasa yang 

telah menjadi standard untuk visualisasi, 

menetapkan, membangun dan 

mendokumentasikan artifak suatu sistem 

perangkat lunak.  

Ada beberapa jenis diagram UML, 

salah satunya adalah activity diagram yaitu 

teknik untuk menggambarkan logika 

prosedural, proses bisnis dan jalur kerja.  

 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Hasil tampilan Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan ini dapat dijelaskan 

dengan gambaran umum.  Berikut hasil-

hasil program yang sudah berhasil dibuat 

dari rancangan sebelumnya yaitu : 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem  

1. Tampilan Form Login 

Form Login adalah langkah utama 

untuk masuk ke dalam sebuah sistem. 

Form ini berfungsi untuk keamanan 

agar tidak semua orang bisa 

mengakses, hanya admin dan user yang 

telah diijinkan saja untuk bisa 

mengaksesnya. 

 

Gambar 4.1 Form Login 

 

 

 



 

 

 

2. Tampilan Form Menu Utama 

Form Menu Utama ini adalah tampilan 

Home atau Beranda dimana halaman 

tersebut memiliki sub-sub menu 

program untuk dapat digunakan sesuai 

yang dibutuhkan admin/pihak ketiga. 

 

Gambar 4.2 Form Menu Utama 

 

3. Tampilan Form Kelola Data Program 

Form Kelola Data Program ini adalah 

salah satu menu yang ada di data 

master yaitu Data Program. Form ini 

bisa untuk menginput, membaca, 

mengedit, menghapus data dan bisa di 

export ke dalam bentuk laporan yang 

diinginkan.  

 

Gambar 4.3 Form Kelola Data Program 

 

4. Tampilan Form Kelola Data Kegiatan 

Form Kelola Data Kegiatan ini adalah 

salah satu menu yang ada di data 

master yaitu Data Kegiatan. Form ini 

bisa untuk menginput, membaca, 

mengedit, menghapus data dan bisa di 

export ke dalam bentuk laporan yang 

diinginkan. 

 

Gambar 4.4 Form Kelola Data Kegiatan 

 

5. Tampilan Form Kelola Data Rekening 

Form Kelola Data Rekening ini adalah 

salah satu menu yang ada di data 



 

 

 

master yaitu Data Rekening. Form ini 

bisa untuk menginput, membaca, 

mengedit, menghapus data dan bisa di 

export ke dalam bentuk laporan yang 

diinginkan. 

 

Gambar 4.5 Form Kelola Data Rekening 

 

6. Tampilan Form Kelola Data Penerima 

 Form Kelola Data Penerima ini 

adalah salah satu menu yang ada di 

data master. Form ini bisa untuk 

menginput, membaca, mengedit, 

menghapus data dan juga berfungsi 

untuk mengetahui data nama 

pegawai BAPPEDA/ pihak ketiga 

sebagai dasar pemindahbukuan dari 

Kas BAPPEDA ke rekening 

penerima, karena setiap transaksi 

bersifat non tunai. 

 

Gambar 4.6 Form Kelola Data Penerima 

 

7. Tampilan Form Kelola Data PPTK 

 Form Kelola Data PPTK ini adalah 

salah satu menu yang ada di data 

master. Form ini bisa untuk 

menginput, membaca, mengedit, 

menghapus data dan juga berfungsi 

untuk mengetahui program 

kegiatan yang ditangani oleh 

PPTK. 

 

Gambar 4.7 Form Kelola Data PPTK 

 



 

 

 

8.  Tampilan Form Menu Proses 

Pemindahbukuan 

 Form Menu Proses 

Pemindahbukuan ini sangat 

penting, karena semua data hasil 

inputan dari form proses 

pemindahbukuan ini bisa diakses 

sebagai bentuk laporan.  

 Form ini bisa untuk menginput, 

membaca, mengedit, menghapus 

data dan bisa di export ke Ms. 

Word atau PDF. 

 

Gambar 4.8 Form Menu Proses 

Pemindahbukuan 

 

9. Tampilan Form Menu Realisasi 

Anggaran 

Form Menu Realisasi Anggaran ini 

adalah tampilan dimana halaman 

tersebut menampilkan laporan realisasi 

anggaran.  

 

Gambar 4.9 Form Menu Realisasi 

Anggaran 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Form Laporan Info 

Transaksi Non Tunai 

Form Laporan Info Transaksi Non 

Tunai ini adalah tampilan dimana 

halaman tersebut menampilkan laporan 

informasi transaksi. 

 

Gambar 4.10 Form Laporan Info Transaksi 

Non Tunai 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Tampilan Form Laporan Pajak PPh 21 

adalah tampilan dimana halaman 

tersebut menampilkan laporan besaran 

pajak PPh 21. 

 

Gambar 4.11 Form Laporan Pajak PPh 21 

 

3. Tampilan Form Laporan Pajak PPh 22 

adalah tampilan dimana halaman 

tersebut menampilkan laporan besaran 

pajak PPh 22. 

 

Gambar 4.12 Form Laporan Pajak PPh 22 

 

4. Tampilan Form Laporan Pajak PPh 23 

adalah tampilan dimana halaman 

tersebut menampilkan laporan besaran 

pajak PPh 23. 

 

Gambar 4.13 Form Laporan Pajak PPh 23 



 

 

 

5. Tampilan Form Laporan Pajak PPN 

adalah tampilan dimana halaman 

tersebut menampilkan laporan besaran 

pajak PPN. 

 

Gambar 4.14 Form Laporan Pajak PPN 

 

6. Tampilan Form Laporan Pajak 

Catering 

adalah tampilan dimana halaman 

tersebut menampilkan laporan besaran 

pajak catering. 

 

Gambar 4.15 Form Laporan Pajak Catering 

 

7. Tampilan Form Laporan Ganti Uang 

Form Laporan Ganti Uang ini adalah 

tampilan dimana halaman tersebut 

menampilkan laporan permitaan Ganti 

Uang ke BPKAD. 

 

Gambar 4.16 Form Laporan Ganti Uang 



 

 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis, 

perancangan dan pengujian terhadap 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dengan adanya sistem informasi ini 

dapat mempermudah proses 

pembuatan surat pemindahbukuan 

transaski non tunai menjadi lebih cepat 

dan praktis, sehingga bendahara tidak 

menunggu lama untuk mendapatkan 

surat yang dibutuhkan. 

2. Semua data-data transaksi 

terdokumentasi dengan baik dan aman 

tersimpan di database sehingga apabila 

sewaktu-waktu data yang ada dilaptop 

hilang masih memiliki cadangan data 

(backup data). 

3. Mempercepat laporan kepada 

Pengguna Anggaran dalam hal ini 

Kepala Badan dan kepada Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan sehingga 

memudahkan kinerja perencanaan 

keuangan menjadi efektif dan efisien. 

4. Proses pencarian berkas Surat 

Pertanggungjawaban (SPj) dapat 

ditelusuri dengan cepat dan mudah, 

sehingga apabila ada PPTK/staf PPTK 

ingin mengecek kembali SPj-nya 

tinggal membuka history atau riwayat 

pembuatan surat pemindahbukuan 

TNT. 

 

Saran 

Dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kekurangan baik secara penulisan 

maupun dari segi pembuatan program 

sehingga diharapkan dengan adanya saran 

dari pembaca dan dosen pembimbing 

maka dapat dikembangkan lagi sistem 

informasi yang lebih baik lagi kedepannya 

: 

103 



 

 

 

1. Sistem ini dapat dikembangkan dengan 

menambahkan fitur SMS Gateway 

untuk pemberitahuan kepada 

PPTK/staf PPTK bahwa telah 

dilaksanakan proses pemindahbukuan 

TNT dan bukti transfer dari bank bisa 

diambil di bagian keuangan. 

2. Untuk lebih mempermudah dan 

meningkatkan pelayanan terhadap 

pihak ketiga, diharapkan sistem 

informasi ini dapat dihubungkan 

menjadi berbasis mobile (android). 
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