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ABSTRAK 

 

PDAM Bandarmasih adalah perusahaan daerah yang bergerak dalam melayani penyediaan air minum 

di wilayah kota Banjarmasin, namun dalam pelaksanaan manajemen asetnya masih belum dilakukan secara 

sistem yang baik, sehinga masih sering terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pengecekan aset.Untuk 

mengatasi masalah yang ada maka dibutuhkan sebuah Aplikasi Manajemen Aset PDAM Bandarmasih Kota 

Banjarmasin Berbasis Web, diharapkan aplikasi ini dapat mempermudah dalam mengelola data aset PDAM 

Bandarmasih, selain itu aplikasi ini juga memudahkan dalam proses pencarian dan pembuatan laporan. Pada 

penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa wawancara, observasi, dan studi  pustaka yang 

menggambarkan masalah yang terjadi di lapangan.Kemudian menganalisa dan membangun aplikasi 

menggunakan metode Waterfall dan untuk metode pendekatan aplikasi menggunakan permodelan berorientasi 

objek (UML), serta untuk pembuatan program berbasis Web dengan bahasa pemrograman PHP dan database 

MySQL, dengan demikian aplikasi ini memberikan kemudahan yang maksimal kepada para pegawai yang 

bertugas pada bagian pengelolaan aset. Saran untuk kedepannya diharapkan aplikasi ini dibuat berbasis android. 
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ABSTRACT 

 

PDAM Bandarmasih is a regional company that is engaged in serving the provision of drinking water in 

the city of Banjarmasin, but in the implementation of asset management it is still not carried out in a good system, 

so errors still often occur in recording and checking assets. To overcome the existing problems, an application is 

needed. PDAM Bandarmasih Asset Management, Banjarmasin City Web-Based, it is hoped that this application 

can make it easier to manage PDAM Bandarmasih asset data, besides that this application also facilitates the 

search and report generation process. This study uses research methods in the form of interviews, observations, 

and literature studies that describe problems that occur in the field. Then analyze and build applications using 

the Waterfall method and for the application approach method using object-oriented modeling (UML), as well as 

for making Web-based programs with PHP programming language and MySQL database, thus this application 

provides maximum convenience to employees in charge of asset management. Suggestions for the future, it is 

hoped that this application will be made based on Android. 
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PENDAHULUAN 

Manajemen aset merupakan pengelolaan aset (kekayaan) perusahaan untuk memantau dan menghitung 

serta memanfaatkannya secara optimal. Fungsi dari manajemen aset itu sendiri adalah untuk informasi perjalanan 

aset secara keseluruhan, memuat beberapa banyak aset dan biayanya, pemanfaatan, kondisi dan pemeliharaan 

serta lokasi penyimpanan. 

PDAM Bandarmasih adalah perusahaanyang bergerak dalam melayani penyediaan air minum di wilayah 

kota Banjarmasin,namun dalam pelaksanaan manajemen aset nya masih dilakukan secara manual belum 

tekomputerisasi sempurna, sehinga masih sering terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pengecekan aset barang. 

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya aplikasi untuk mengelola data aset di PDAM Bandarmasih, 

diharapkan aplikasi ini mampu untuk mengatasi pengelolaan data aset dari input, output, pencarian, dan laporan. 

Dalam merancang serta membuat aplikasi ini tentu masih mengacu pada penelitian sebelumnya atau 

penelitian orang lain tetapi tidak pada tempat atau lokasi yang sama dan permasalahan atau studi kasus pada objek 

penelitian yang di ambil tentu berbeda serta aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang 

berbeda pula, contohRancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Perusahaan (Studi Kasus : 

Stikom Surabaya) menggunakan bahasa pemrograman web. 

Dari contoh pada penelitian yang disebutkan diatas menggunakan studi kasus yang berbeda serta 

mempunyai kelemahannya masing-masing baik dari segi pembuatan aplikasi, desain tampilan, dan yang lainnya. 

Berdasarkan permasalahan yang ada di PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin menimbulkan peneliti untuk 

mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian dengan judul ”Aplikasi Manajemen Aset PDAM 

Bandarmasih Kota Banjarmasin Berbasis Web”. 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

1. Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah salah satu metode yang mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung 

di lokasi penelitian atau lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi atau 

membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian. Observasiyang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah 

observasi langsung di PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin yang menyangkut unit kerja dan 

pengadaan barang dan jasa dalam mengelola data sehingga penulis dapat terlebih dahulu meneliti untuk 

mencapai kesempurnaan agar tidak terjadi kesalahan. Hasil dari observasi ini peneliti dapat mengetahui 

permasalahan serta proses pengelolaan data aset di PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin. 

2. Wawancara (Interview) 

Interviewmerupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung secara 

narasumber dan pewawancara. Tujuan dari warancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang 

tepat dari narasumber yang terpercaya. Dalam penelitain ini wawancara dilakukan Bapak Muhammad 

Achiyar Suaidi selaku atasan di unit kerja pengadaan barang dan jasa, yang telah memberikan ijin untuk 

memberikan data serta informasi yang diperlukan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sisitem Yang Berjalan 

Sistem yang ada pada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin saat ini adalah masih menggunakan 

Microsoft excel dan Microsoft word sistem ini masih kurang cepat dan efisien dalam menangani beberapa data. 

Karena pengolahan data yang kurang terkomputerisasi mengakibatkan sulitnya ketika mencari data kembali. 

Dari analisis di atas dapat dilihat kelemahan yang ada pada sistem yang sedang berjalan adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengolahan data yang masih manual belum terkomputerisasi sempurna, memungkinkan terjadinya 

kesalahan dalam penyimpanan data aset. 

2. Sistem ini masih kurang aman dalam penyimpanan data, beberapa data juga sering tercecer atau lupa 

namafile penyimpanannya, sehingga menyulitkan ketika mencari kembali. 

3. Sebagian dari dokumentasi data, masih kurang efektif dan apabila memerlukan laporan data beberapa 

tahun yang lalu, dimungkinkan data tersebut telah mengalami kerusakan atau usang. 



 

 

 
Gambar 3. 1 Flowmap 

 

Use case diagram. 

Use Case untuk Aplikasi Managemen Aset PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 3. 2 Use Case Diagram 

 

 Diagram use case ini menggambarkan alur penggunaan aplikasi managemen aset PDAM Bandarmasih 

Kota Banjarmasin berbasi web. Admin login terlebih dahulu jika berhasil maka sistem akan mengarahkan ke menu 

admin. 

 

Activity Diagram 

Activity diagram ini menjelaskan apabila admin ingin masuk aplikasi harus login terlebih dahulu dan 

aplikasi akan mengecek apakah akun sudah terdaftar atau tidak. Jika  tidak maka akan kembali ke form login, jika 

sudah tedaftar maka admin akan mendapatkan hak akses dalam menggunakan aplikasi. 

 
Gambar 3. 3 Activity Diagram 



 

 

Sequency Diagram 

Squency diagram untuk Aplikasi Managemen Aset PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin adalah 

sebagai berikut: 

 
Gambar 3. 4 Sequency Diagram 

 

Hasil Tampilan Aplikasi . 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

Hasil tampilan aplikasi adalah tampilan seluruh jalan dan fungsi dari Aplikasi Managemen Aset PDAM 

Bandarmasih Kota Banjarmasin Berbasis Web dari pengelolaan data, pendaftaran anggota baru, dan laporan data. 

1. Tampilan Form Login 

Tampilan form login ini terdapat input text yang harus diisi dengan username dan password.  

 
Gambar 4. 1 Form Login 

 

2. Tampilan Form Beranda  

Pada form ini admin memiliki hak penuh dalam penggunaan aplikasi. 

 
Gambar 4. 2 Form Beranda 



 

 

3. Tampilan Form Pegawai 

 
Gambar 4. 3 Tampilan Form Pegawai 

 

4. Tampilan Form Rekanan 

 
Gambar 4. 4 Tampilann Form Rekanan 

 

5. Tampilan Form Rekanan 

 
Gambar 4. 5 Tampilan Form Rekanan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Tampilan Form Ruangan 

 
Gambar 4. 6 Tampilan Form Ruangan 

 

7. Tampilan Form Transaksi Pengadaan 

 
Gambar 4. 7 Tampilan Form Transaksi Pengadaan 

 

8. Tampilan Form Transaksi Penempatan 

 
Gambar 4. 8 Tampilan Form Transaksi Penempatan 

 

 

 

 

 



 

 

9. Tampilan Form Transaksi Pemindahan 

 
Gambar 4. 9 Tampilan Form Transaksi Pemindahan 

 

10. Tampilan Form Transaksi Penyerahan 

 
Gambar 4. 10 Tampilan Form Transaksi Penyerahan 

 

11. Tampilan Form Transaksi Pemindah Tanganan 

 
Gambar 4. 11 Tampilan Form Transaksi Pemindah Tanganan 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Tampilan Form Transaksi Perbaikan 

 
Gambar 4. 12 Tampilan Form Transaksi Perbaikan 

 

13. Tampilan Form Transaksi Penghapusan 

 
Gambar 4. 13 Form Transaksi Penghapusan 

 

Tampilan Aplikasi Keluaran Sistem  

1. Laporan Pengadaan 

 
Gambar 4. 14 Laporan Pengadaan 

 

 



 

 

2. Laporan Penempatan 

 
Gambar 4. 15 Laporan Penempatan 

 

3. Laporan Pemindahan 

 
Gambar 4. 16 Laporan Pemindahan 

 

4. Laporan Penyerahan 

 
Gambar 4. 17 Laporan Penyerahan 

 

 



 

 

5. Laporan Pemindah Tanganan 

 
Gambar 4. 18 Laporan Pemindah Tanganan 

 

6. Laporan Perbaikan 

 
Gambar 4. 19 Laporan Perbaikan 

 

7. Laporan Penghapusan 

 
Gambar 4. 20 Laporan Penghapusan 

 

 

 

 

 



 

 

8. Laporan Stok Barang 

 
Gambar 4. 21 Laporan Stok Barang 

 

9. Laporan Inventaris Ruangan 

 
Gambar 4. 22 Laporan Inventaris Ruangan 

 

10. Laporan Inventaris Pegawai 

 
Gambar 4. 23 Laporan Inventaris Pegawai 

 

 



 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah pegawai dalam melakukan proses input dan output data. 

2. Aplikasi ini mempermudah pengurus dalam proses penyimpanan dan pencarian data asset di PDAM 

Bandarmasih. 

3. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempercepat pembuatan laporan berdasarkan filter yang diinginkan. 

Saran 

Aplikasi ini memiliki beberapa kekurangan yang dapat dikembangkan untuk memperbaiki kinerja 

aplikasi, saran dari penulis yaitu: 

1. Aplikasi ini belum ada fungsi multi user untuk membatasi penggunaan aplikasi dalam mengakses. 

2. Aplikasi ini belum ada notifikasi pengingat waktu aset yang harus diperbaikai maupun yang sudah 

diperbaiki. 

3. Aplikasi ini tidak ada sistem keamanan untuk melindungi menu admin apabila user masuk menggunakan 

url admin. 

4. Aplikasi ini masih berbasis web untuk pengembangan lebih untuk aplikasi ini agar dibuat berbasis 

android. 
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