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ABSTRAK  

 

Banyaknya bidang yang terdapat pada Perum BULOG Kalsel adapun salah satu bidang yang sangat 

berperan penting dalam memajukan Perum BULOG yaitu Bidang Operasional dan Pelayanan Publik dalam 

bidang ini pembuatan data dibuat dengan nota dinas namun pembuatan nota dinas masih menggunakan cara 

manual dengan menggunakan aplikasi dokumen umum Microsoft word yang kemudian dicetak dan diberikan 

kepada pada Kepala Bidang (KABID). Sehingga dalam permasalah tersebut memunculkan gagasan untuk 

membuat sebuah program aplikasi yang dapat membuat lebih efektif untuk pembuatan nota dinas. 

Adapun bahasa pemograman yang dibuat dalam aplikasi pembuatan nota dinas bidang operasional dan 

pelayanan publik Perum Bulog Kalsel yaitu menggunakan MySQL untuk databases dan bahasa pemograman 

yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu teknik obserpasi, interview, dan studi pustaka, untuk 

pengembangan perangkat lunak menggunakan metode waterfall.  

Dengan adanya aplikasi pembuatan nota dinas ini diharapkan dapat memudahkan pekerjaan pegawai 

bidang operasional dan pelayanan publik Perum BULOG Kalsel dalam membuat nota dinas dengan lebih cepat, 

efektif dan efisien dan dapat juga mengurangi kekhawatiran dalam penyimpanan berkas nota dinas dalam waktu 

panjang. 
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ABSTRACT  

 

 The number of fields contained in the Perum BULOG Kalsel there is one area that plays an important 

role, in advancing Perum BULOG namely the Operasional and Publik Service in this field data creation is made 

with official notes but official notes are still made manually by using the Microsoft word ganeral document 

application which is then printed and given to the KABID. So that in this problem the idea of making an 

application program that can make it more effective for making official notes. 

 The programming language that is made in the application for making official notes in the operasional 

and publik service fields of Perum BULOG Kalsel is using MySQL for the database and the programming 

language used for data collection is observation, interview, and literature studie, for software davelopment using 

the waterfall method. 

 With the application for making official notes, it is hoped that it will facilitate the work of employees in 

the operasional and publik service fields of Perum BULOG Kalsel in making official notes more quickly, 

effectively and afficiently and can also reduce worries about storing official notes files fot a long time. 
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PENDAHULUAN  

Perum BULOG merupakan instansi yang bergerak dalam bidang logistik pangan yang membantu 

masyarakat dalam kebutuhan pangan. Perum BULOG Kalsel sendiri beralamat Jl Ahmad Yani Km 6, No 561, 

Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Pada Perum 

BULOG Kalsel memiliki 2 cabang yaitu cabang Barabai sebagai kantor cabang dan cabang Kotabaru sebagai 

kantor cabang pembantu. 

Didalam setiap kantor wilayah maupun cabang terdapat banyak bidang yang berperan penting untuk 

kelancaran dalam mengembangkan tugas publik dari pemerintahan. Salah satu bidang yang berperan penting 

yaitu Bidang Operasional dan Pelayanan Publik yang terdiri dari seksi Perancanaan Operasional dan Data 

Pangan, seksi Pergudangan, Persedian dan Angkutan, seksi Perawatan dan Pengendalian Mutu. Sehingga bidang 

operasional dan pelayanan publik mempunyai tugas penting untuk melaksanakan kegiatan perancanaan 

operasional dan analisis data pangan, pengelolaan pergudangan, persediaan angkutan, perawatan dan 

pengendalian mutu. Setiap permintaan dan pengajuaan yang dilakukan didalam bidang operasional dan 

pelayanan publik harus dilakukan dengan membuat Nota dinas yang kemudian akan disetujui oleh kepala 

bidang, dan akan diserahkan kepada tata usaha untuk didesposisikan oleh pimpinan wilayah.  

Nota dinas sendiri merupaka sebuah surat yang diterbitkan secara resmi oleh suatu organisasi ataupun 

surat resmi menyangkut instansi atau organisasi. Nota dinas berperan sebagai alat untuk komunikasi yang 

digunakan untuk internal maupun pejabatan didalam suatu organisasi tersebut. 

Pada bidang operasional dan pelayanan publik nota dinas digunakan untuk permintaan dan pengajuan 

pembuatan nota dinas didalam bidang operasional dan pelayanan publik biasanya untuk pembuatan seperti 

pengajuaan absen pegawai dalam bidang operasional dan pelayanan publik, untuk permintaan permohonan alat 

tulis kantor bidang operasional dan pelayanan publik, permintaan cuti pegawai, permohonan ijin kegiatan pasar, 

permintaan perijinan perjalanan dinas pegawai dalam bidang operasional dan pelayanan publik, pembuatan 

perijinan permintaan barang, dan untuk pengajuan karusakan yang terjadi dalam bidang operasional dan 

pelayanan publik atau pun kerusakan yang harus ditangani oleh pegawai bidang operasional dan pelayanan 

publik perum bulog Kalsel. 

Dalam setiap pekerjaan pembuatan nota dinas yang dilakukan dalam bidang operasional dan pelayanan 

publik masih menggunakan cara manual dengan menulis dibuku ekpedisi yang kemudian diketik ulang dalam 

Microsoft Word untuk dicetak dan diserahkan kepada kepala bidang. Sehingga dalam hal ini pembuatan menjadi 

kurang efektif dalam segi waktu pembuatan nota dinas dan dalam segi penyimpanan berkas laporan nota dinas 

yang kurang aman. 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perlu dibuat suatu sistem pada bidang operasional 

dan pelayanan publik perum bulog Kalsel dengan judul penelitian “APLIKASI PEMBUATAN NOTA DINAS 

BIDANG OPERASIONAL DAN PELAYANAN PUBLIK PADA PERUM BULOG KALSEL”. 

 

METODE  

 Dalam skripsi atau penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data-data yang sesuai, maka 

Adapun metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data sebagai berikut : 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data merupakan pernyataan tentang sifat, keadaaan, kegiatan tertentu dan 

sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan agar mencapai 

tujuan penelitian, adapun metode yang dilakukan yaitu : 

1. Metode pengamatan (Observasi), merupakan metode pengamatan secara langsung kegiatan yang 

sedang berjalan pada perum Bulog Kalsel dan bagaimana pembuatan nota dinas pada bidang 

operasional dan pelayanan publik perum bulog kalsel. 

2. Metode wawancara (Interview), merupakan metode yang bisa berdialog secara langsung kepada 

pegawai bidang operasional dan pelayanan publik perum bulog kalsel yang biasanya membuat 

perijinan atau permohonan nota dinas. 

3. Metode studi pusaka dan studi dokumentasi, merupakan metode dengan cara mempelaji, meneliti 

dan menelaah berbagai literatur-literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, 

situs-situs diinternet, jurnal, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik yang diteliti. 

2. Metode Pengembangan Sistem Perangkat Lunak  

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam mengembangkan sistem,dalam penelitian ini 

menggunakan metode waterfall yaitu salah satu medel pengambangan sofware, dimana kemajuan suatu 

proses dipandang sebagai terus mengalir kebawah seperti air terjun. Dalam model waterfall ini disetiap 

tahap harus berurutan dan tidak dapat meloncat ketahap berikutnya harus menyelesaikan tahap pertama 

kemudian ketahap selanjutnya. Berikut langkap-langkah model waterfall dapat dilihat dari gambar 

dibawah ini : 



 

 

                  Gambar 1 Model Waterfall 

1. Requirement Analysis 

Requirement Analysis merupakan tahapan awal untuk membangun sistem informasi dengan melalui 

proses yang wawancara, observasi, kuisioner, dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait agar 

mendapatkan suatu kebutuhan informasi mengenai sistem dan perangkat lunak yang dibutuhkan oleh 

pengguna. 

2. System Design, dalam tahapan ini biasanya dikerjakan setelah semua kebutuhan selesai dikumpulkan 

secara lengkap. Dan membuat gambaran mengenai tampilan antarmuka software yang akan dibuat. 

3. Implementation, tahapan ini merupakan tahap untuk merealisasikan tampilan design yang telah dibuat 

dan akan ditentukan bahasa pemograman apa yang akan cocok digunakan agar pengguna biasa 

menggunakan secara mudah.  

4. Testing, ini merupakan tahapan untuk menguji sistem yang telah dibuat agar mengetahui apakah 

perangkat lunak sudah berjalan sesuai dengan desain dan sistem yang berjalan sudah baik dan benar. 

5. Deployment, merupakan tahapan pengoperasian progam yang telah bejalan dilingkunganya dan 

melakukan pemeliharaan seperti halnya penyesuaian ataupun perubahan dari situasi yang sebenarnya. 

6. Maintenance, tahapan terakhir merupakan proses pemeliharaan sistem yang sudah berjalan dengan baik 

dan benar. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Tahapan Analisis Kebutuhan Sistem : 

a. Kebutuhan data  

 Nota dinas data keterlamabatan absen 

 Nota dinas data alat tulis kantor 

 Nota dinas data permohonan cuti  

 Nota dinas data perijinan pasar 

 Nota dinas data permohonan perjalanan dinas  

 Nota dinas data pengantaran barang  

 Nota dinas data permintaan barang  

 Nota dinas data kerusak  

b. Kebutuhan Antarmuka  

 Tampilan Form Menu Login 

 Tampilan Form Menu Utama 

 Tampilan Form Dasbord 

 Tampilan Form Absen 

 Tampilan Form Alat Tulis Kantor 



 

 Tampilan Form Cuti  

 Tampilan Form Kegiatan Pasar 

 Tampilan Form Perjalanan Dinas  

 Tampilan Form Pengantaran Barang 

 Tampilan Form Permintaan Barang  

 Tampilan Form Kerusakan 

 

2. Tahapan Desain 

 

Gambar 2 Use Case Diagram 

 

 
Gambar 3 Activity Diagram 



 

 

3. Tahapan Implementasi 

 

 

Gambar 4 Tampilan Form Login 

 

 
Gambar 5 Tampilan Form Menu Utama 

 

 

 
Gambar 6 Tampilan Form Absen 

 



 

 
Gambar 7 Tampilan Form Alat Tulis Kantor 

 

 
Gambar 8 Tampilan Form Cuti 

 

 
Gambar 9 Tampilan Form Pasar 

 

 
Gambar 10 Tampilan Form Perjalanan Dinas 

 



 

 
Gambar 11 Tampilan Form Pengantaran Barang 

 

 
Gambar 12 Tampilan Form Permintaan Barang 

 

 
Gambar 13 Tampilan Form Kerusakan 

 

4. Tahap Pengujian  

Dalam tahap pengujian yang digunakan pada aplikasi pembuatan nota dinas bidang operasional dan 

pelayanan publik perum bulog kalsel ini menggunakan metode black box testing. Black box testing ini 

merupakan menguji kepada tampilan luar dari suatu aplikasi agar mudah digunakan. Berikut tampilan 

black box testing : 

Tabel 1 Pengujian sistem dengan metode black box 



 

 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis perancangan dan implementasi dari Aplikasi Pembuatan Nota Dinas Bidang 

Operasional dan Pelayanan Publik Pada Perum BULOG Kalsel yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan 

bahwa dengan diterapkan aplikasi ini akan memberikan kemudahan terhadap pegawai bidang operasional dan 

pelayanan publik perum bulog kalsel untuk pembuatan nota dinas dan membuat lebih efektif serta lebih efisien 

dalam pengerjaanya. Serta pengarsipan laporan akan lebih mudah dicari untuk kemudian hari dan kemanan 

menjadi sengat terjaga karna hanya pengguna yang mengetahui username dan password saja yang bisa 

mengakses program. 

 

2. Saran 

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya, saran-saran tersebut yaitu : 

a. Agar menambahkan fitul notifikasi apabila ada pembuatan nota dinas baru dalam pengguna kepala 

bidang agar bisa langsung diverifikasi nota tersebut. 

b. Didalam data barang dan data pegawai tembahakan fitur upload gambar sehingga membuat 

tampilan akan lebih menarik. 
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