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ABSTRAK  

 

Dinas Perhubungan ialah sebuah dinas yang berdomisili di Banjarmasin . Pada Dinas Perhubungan terdapat 

berbagai macam kegiatan seperti pengecekan traffic light di jalan serta memasang rambu, dan lain-lain. Untuk 

pengelolaan data peralatan di Dinas perhubungan masih menggunakan sistem manual, terutama pada 

pengelolaan data peralatan traffic light dan laporan, sehingga memperlambat dalam proses pengolahan data 

dan pengontrolan peralatan tersebut. 

Metode yang digunakan dalam pengelolaan peralatan yang diperlukan dalam penelitian ini dengan cara 

pencatatan secara manual, melakukan dialog secara langsung kepada petugas yang mengurusi langsung 

tentang pengelolaan peralatan, dan mencari jurnal-jurnal yang terkait dengan masalah-masalah yang terjadi 

pada proses kerja di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. 

Dengan adanya penelitian ini untuk mengatasi masalah-masalah pengelolaan peralatan traffic light pada Dinas 

Perhubungan Kota Banjarmasin baik itu tentang informasi ataupun pengelolaan peralatan yang awalnya 

manual menjadi lebih cepat . 

Membangun aplikasi ini dapat mempermudah para pegawai Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk 

mengelola pendataan peralatan traffic light yang ada di Kota Banjarmasin 
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ABSTRACT  

 

The Department of Transportation is an agency domiciled in Banjarmasin. At the Department of 

Transportation, there are various activities such as checking traffic lights on the road and installing signs, and 

others. For data management equipment at the Department of Transportation still uses a manual system, 

especially in managing traffic light equipment data and reports, thus slowing down the data processing and 

control of the equipment. 

The method used in managing the equipment needed in this research is by recording manually, conducting 

direct dialogue with the officer in charge of managing equipment directly, and looking for journals related to 

problems that occur in the work process at the City Transportation Service. Banjarmasin. 

With this research, to overcome the problems of managing traffic light equipment at the Banjarmasin City 

Transportation Service, whether it is about information or managing equipment that was originally manual, it 

becomes faster. 

Building this application can make it easier for employees of the Banjarmasin City Transportation Service to 

manage data collection on traffic light equipment in Banjarmasin City. 
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PENDAHULUAN  

 

Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran 

pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah memberikan 

desentralisasi pada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya berikut semua aparatur dan 

keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dan undang-undang. 

Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian literatur terdahulu (state of the 

art) sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan 

penelitian atau hipotesis. Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan tujuan kajian artikel tersebut. Di dalam 

format artikel ilmiah tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka sebagaimana di laporan penelitian, tetapi 

diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu (state of the art) untuk menunjukkan kebaruan ilmiah artikel 

tersebut. 

Pendahuluan artikel umumnya memuat rasional atau alasan logis terkait pemilihan tema, judul, atau 

variabel yang diangkat menjadi isu penelitian. Dalam pendahuluan, isu-isu menarik yang menjadi dasar 

pemikiran bagi penelitian dibahas secara mendalam didukung dengan kajian teoretis, temuan empiris (hasil 

penelitian terdahulu), maupun fakta lapangan. Penting untuk menunjukkan kesenjangan hasil penelitian 

(research gap), maupun kesenjangan teoritis (theory gap) yang menjadi dasar untuk mengemukakan isu untuk 

diteliti. 

 

METODE  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yaitu : 

1. Observasi 

Pada teknik observasi ini, langkah yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan cara 

langsung datang ke Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan melakukan pencatatan secara sistematik. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan dialog langsung kepada petugas yang 

mengurusi langsung tentang pengelolaan data di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. 

3. Studi Dokumentasi 

Teknik studi dokumentasi yang dilakukan adalah dengan cara mencari jurnal-jurnal yang terkait 

dengan masalah-masalah yang terjadi pada pendataan di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil dari penelitian ini adalah berbentuk program aplikasi yang berbasis web, supaya membantu 

pengolahan data agar lebih baik cepat pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Diharapkan dengan hasil 

penelitian ini supaya dapat benar-benar bermanfaat dan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

Analisis sistem yang berjalan 

Sistem yang berjalan pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin masih menggunakan cara manual 

dengan menuliskan dikertas yaitu masih menggunakan tulis tangan dalam pengelolaan data peralatan dan 

pembuatan laporan sehingga dapat memakan banyak waktu dalam pengerjaanya. 

 

Berikut ini rancangan Use Case, Sequence diagram dan class diagram yang digunakan dalam membangun 

program aplikasi ini. 

a. Use Case Diagram Admin 



 

 
 

 

b. Use Case Diagram Masyarakat 

 
 

 

 



 

c. Activity Diagram 

 

 
 

d. Sequence Diagram 

 

 

 
 

 

 



 

e. Class Diagram 

 
 

 

Implementasi antar muka (User interface implementation) yang dirancang dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP pada Aplikasi Pengelolaan Data Peralatan “Traffic Light” Pada Dinas Perhubungan 

Kota Banjarmasin sebagai berikut :  

 

a. Menu Utama 

Halaman utama atau menu utama adalah tampilan awal dan sistem. Halaman utama mempunyai beberapa menu. 

Rancangan tampilan halaman utama sebagai berikut : 

 
 

1. Input Dara Transaksi Pembelian Alat 



 

 
 

2. Input Data Transaksi Pemasangan Alat 

 
 

3. Input Data Transaksi Penugasan 

 
 

Tampillan laporan merupakan hasil dari suatu sistem berbentuk format laporan data yang dihasilkan oleh sistem. 

Tampilan yang di implementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP pada Aplikasi Pengelolaan 

Data Peralatan “Traffic Light” Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sebagai berikut : 

 



 

1. Laporan Data Transaksi Pembelian Alat 

 

 
 

2. Laporan Data Transaksi Pemasangan Alat 

 



 

 
 

3. Laporan Data Transaksi Penugasan 

 



 

 
 

PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai Aplikasi 

Pengelolaan Data Peralatan “Traffic Light” Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sebagai berikut : 

1. Membangun aplikasi ini dapat mempermudah para pegawai Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin 

untuk mengelola pendataan peralatan traffic light yang ada di Kota Banjarmasin 

2. Aplikasi ini dapat membantu dalam pendataan transaksi 

pembelian,pemasangan,penugasan,perbaikan,kinerja perawatan,kerusakan, retur,dan usulan dengan 

mudah.  

3. Data yang disimpan dalam satu database dapat memberikan keamanan dalam penyimpanan data 

sehingga tidak perlu khawatir jika data hilang. 

Saran yang dapat diberikan untuk mengembangkan Aplikasi Pengelolaan Data Peralatan “Traffic Light” Pada 

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin : 



 

1. Perlu adanya pengembangan untuk desain agar lebih menarik, user admin ataupun masyarakat merasa 

nyaman dan mudah untuk menggunakannya. 
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