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ABSTRAK 

Penelitian dilaksanakan di kantor LPSE (Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik) Provinsi 

Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan. 

Permasalahan pada penelitian ini adalah sistem pengolahan data inventaris tidak terkomputerisasi 

dengan baik, sehingga kinerjanya kurang efektif dan efisien , sangat susah untuk mencari data yang 

mendetail mengenai tiap barang atau aset sehinggan apa bila terjadi masalah ekternal atau internal 

susah untuk admin untuk meperbaikinya. Metode pemecahan masalah dengan cara membuat sistem 

aplikasi yang dapat digunak dan pastinya sangan memudahkan admin dalam pengelolaan data 

inventaris yang bisa menghilangkan kesalahan atau kekeliruan yang sering terdapat pada kantor 

LPSE Provinsi Kalimantan Selatan, salah satau masalah yang sering di hadapi yaitu admin sering 

sekali kesulitan dalam mengetahui stok barang dan juga kondisi barang  terkadang admin harus 

mencek satu persatu barang, tentu itu sangat membutuhkan waktu yang lama. Hasil dari penelitian 

dapat membuat sistem yang dapat membatu admin dalam mengelo data inventaris serta proses 

laporan.  

 

Kata Kunci: Aplikasi ; Monitoring ; Inventaris; Website. 
 

 

ABSTRACT 

 

The research was conducted at the LPSE (Electronic Procurement Service) office in South 

Kalimantan Province. The purpose of this research is to find out the system that is running. The 

problem in this study is that the inventory data processing system is not computerized properly, so 

its performance is less effective and efficient, it is very difficult to find detailed data about each item 

or asset so that if there is an external or internal problem it is difficult for the admin to fix it. The 

problem-solving method is by making an application system that can be used and of course very 

easy for admins in managing inventory data which can eliminate errors or mistakes that are often 

found in the South Kalimantan Provincial LPSE office, one of the problems that are often faced is 

that admins often have difficulty in knowing the stock of goods and also the condition of the goods 

sometimes the admin has to check the items one by one, of course it really takes a long time. The 

results of the research can create a system that can help admins in managing inventory data and 

reporting processes. 
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PENDAHULUAN 

LPSE Provinsi Kalimatan Selatan Kota Banjarmasin adalah layanan pengelolaan teknologi 

informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 

UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat. Dasar hukum pembentukan 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan 

barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP 

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik 

juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Proses pengolahan data inventaris sudah menggunakan bantuan komputer dalam 

pencatatan data barang masuk dan barang keluar, Proses inventaris barang dimulai pada saat admin 

melakukan pengadaan barang kepada supplier pegawai gudang membuat surat pesanan dan 

diberikan kepada supplier. Setelah surat pesanan diterima oleh supplier, selanjutnya supplier 

mengirimkan barang yang dipesan ke LPSE Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin. Admin 

langsung mengecek barang ketika sudah datang, apabila barang sesuai dengan pesanan dan tidak 

ada cacat maka barang dimasukkan ke gudang. Admin mencatat data barang tersebut di tabel excel 

yang ada di komputer dan membuat label inventaris apabila barang tersebut  merupakan barang tidak 

habis pakai. Proses pengeluaran barang terjadi ketika pegawai divisi yang ada di LPSE Kota 

Banjarmasin akan menggunakan barang. Pegawai divisi mendatangi gudang dan meminta barang 

untuk digunakan. Admin memberikan barang ke pegawai divisi kemudian mencatat data barang 

tersebut di tabel excel yang ada di komputer. 

Permasalahan yang sama juga di temukan oleh Cyntya Dwy Anggraini yang melakukan 

penelitian pada tahun 2020 menemukan masalah pada UPT Puskesmas Bayuasin Purworejo dan 

mencoba menerapkan metode yang sama pada LPSE Provinsi Kalimatan Selatan yang berkantor di 

kota Banjarmasin. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah penulisan penelitian dalam pembuatan laporan 

yang diberi judul “APLIKASI MONITORING INVENTARIS MENGGUNKAN BARCODE 

PADA LPSE (LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK) PROVINSI 

KALIMATAN SELATAN BERBASIS WEB”  
 

 

METODE 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah : 

1. Wawancara 

Metode yang berupa wawancara langsung kepada Pimpinan UKPBJ. 

2. Observasi 

Metode ini dilakukan pengamatan  kegiatan yang sedang berlangsung pada Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 

3. Literatur 

Metode ini merupakan proses mempelajari penelitian sebelumnya, berasal dari perpustakaan 

yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, situs di internet, dan bacaan lainnya berkaitan 

dengan topik  yang diangkat. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil dari analisis sistem lama untuk sistem inventaris pada LPSE Provinsi Kalimatan 

Selatan maka dapat diusulkan sistem yang baru untuk memudahkan dalam mengelola data inventaris 

agar lebih efektif dan efisien. Dapat dilihat pada Activity Diagram dibawah ini 

 

 

 

 

 



 
 

 

Alur usulan Aplikasi Inventaris pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi 

Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut: 
1. Admin melakukan login dengan mengisi username dan password. 

2. Sistem memproses, apabila username dan password salah maka akan tetap berada 

dihalaman login dan apabila username dan password benar maka akan diarah kan ke menu 

utama. 

3. Admin bisa memilih menu yang diinginkan 

4. Sistem menampilkan data yang dipilih oleh admin. 

5. Admin melakuhkan pengisian data dan setelah berhasil admin dapat mengubah menghapus 

dan cetak data 

6. Setelah data diinput, diubah, ataupun dihapus oleh admin maka sistem menampilkan data 

kembali. 

7. Admin dapat logout dari sistem 

 

Use Case Diagram 

Use case diagram menggambarkan  komunikasi antar aktor dan kegiatan yang dapat 

dilakukannya terhadap sistem aplikasi 

 

Gambar 1 Flowmap Sistem Baru 



 

Gambar 2 Use Case Diagram 

Class Diagram 

Class diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian 

kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem aplikasi 

 

 

 
Gambar 3 Class Diagram 



Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Halaman Login 

Tampilan Halaman Login digunakan pengguna atau user untuk mengakses aplikasi ini, Seperti 

pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 4 Tampilan Halaman Login 

2. Tampilan Halaman Dashboard 

Tampilan Halaman Beranda adalah tampilan awal pada saat mengakses aplikasi, seperti pada 

gambar dibawah ini : 

 
Gambar 5 Tampilan Halaman Dashboard 

3. Tampilan Halaman Data Inventaris Barang 

Tampilan Halaman data inventaris barang digunakan admin untuk menampilkan data 

inventaris barang, seperti pada gambar dibawah ini : 



 
Gambar 6 Tampilan Halaman Data Inventaris Barang 

4. Tampilan Halaman Tambah Data Inventaris Barang 

Tampilan Halaman tambah data inventaris barang digunakan admin untuk menginput data 

barang masuk, seperti pada gambar dibawah ini : 

 
Gambar 7Tampilan Halaman Tambah Data Inventaris Barang 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Laporan Data Inventaris Barang 

Tampilan Laporan Data Inventaris Barang berfungsi untuk menampilkan dan mencetak data 

inventaris barang yang telah diinput oleh admin, seperti pada gambar dibawah ini: 



 

Gambar 8 Tampilan Halaman Laporan Data Inventaris Barang 

 

 

 

 



PENUTUP 

Kesimpulan 

 Setelah melalui tahap analisa sistem, perancangan dan implementasi pada Aplikasi Monitoring 

Inventaris mengunakan Barcode Pada LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Provinsi 

Kalimatan Selatan Berbasis Web, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut : 
 

1. Aplikasi Monitoring Inventaris mengunakan Barcode Pada LPSE (Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik) Provinsi Kalimatan Selatan Berbasis Web telah berhasil dirancang dan 

dibangun 

 

2. Aplikasi yang dibuat dapat bekerja sesuai kebutuhan. 

 

3. Dengan mengimplementasikan aplikasi monitoring inventaris mengunakan barcode pada 

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik ) Provinsi Kalimatan Selatan berbasis web 

maka seluruh rangkain proses pendataan barang dapat berjalan dengan efektif dan efisien 

karna didukung sistem laporan yang baik dapat menangani setiap beutuhan baik laporan 

pendataan barang. 

 

Saran 

Aplikasi monitoring invetaris mengunakan barcode pada LPSE (layanan Pengadaan Secara 

Elektronik) Provinsi Kalimantan Selatan berbasis Web yang dirancang tentunya masih banyak 

terdapat kekurangan, saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

 

 

1. Aplikasi dapat dibangun menggunakan bahasa pemrograman yang lebih modern yaitu bahasa 

pemrograman berbasis Android dan bisa menambahkan fiur-fitur yang dirasa perlu 

2. Aplikasi dapat dikembangkan lagi dari yang hanya haya di Inventaris LPSE Provinsi 

Kalimantan Selatan menjadi bisa di akses untuk Instansi lainnya yang berhubungan dengan 

Inventaris, agar memudahkan dalam pengelolaan aset kantor yang bersangkutan.  

 

3. Fomat barcode pada aplikasi ini masih belum sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 52 Tahun 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENSI 

Anggraini, C. (2020). Sistem Monitoring Inventaris Secara Real Time (Studi Kasus: UPT 

Puskesmas Banyuasin Purworejo). Retrieved from http://eprints.uty.ac.id/6344/. 

Azura, A., & Wildian. (2018). Rancang Bangun Sistem Absensi Mahasiswa Menggunakan Sensor 

Database MySQL XAMPP dan Interface Visual Basic. Retrieved from 

http://jfu.fmipa.unand.ac.id/index.php/jfu/article/view/350. 

Febrianto, Y. D. (2006). KEMAMPUAN PREDIKTIF EARNINGS DAN ARUS KAS DALAM 

MEMPREDIKSI ARUS KAS MASA DEPAN. Retrieved from 

http://blog.umy.ac.id/ervin/files/2012/06/K-AKPM-22.pdf. 

Firman, A., Hans F, Wowor, & Najoan, X. (2016). Sistem Informasi Perpustakaan Online 

Berbasis Web. Retrieved from 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom/article/viewFile/11657/11249. 

KBBI. (n.d.). Retrieved from https://kbbi.web.id/inventarisasi 

Khairil, & Syafutra, A. D. (2021). Penilaian Kepuasan Pelanggan Dengan Aplikasi Survei Pada 

PDAM Kota Bengkulu. Retrieved from 

https://ejournal.unib.ac.id/index.php/teknosia/article/download/15542/7825. 

Kurniawan, T. A. (n.d.). PEMODELAN USE CASE (UML): EVALUASI TERHADAP 

BEBERAPA KESALAHAN DALAM PRAKTIK. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/profile/Tri-

Kurniawan2/publication/323542856_Pemodelan_Use_Case_UML_Evaluasi_Terhadap_b

eberapa_Kesalahan_dalam_Praktik/links/5a9b29b345851586a2ac2949/Pemodelan-Use-

Case-UML-Evaluasi-Terhadap-beberapa-Kesalahan-dalam-Praktik.pd. 

Lavarino, D., & Yustanti, W. (n.d.). Rancang Bangun E-Voting Berbasis Website Di Unviresitas 

Negeri Surabaya. doi:https://core.ac.uk/download/pdf/230785123.pdf. 

LPSE. (n.d.). Retrieved from https://eproc.esdm.go.id/eproc4/publik/tentangkami 

Muzawi, R., Tashid, & Nasution, M. (2019). Sistem Monitoring Ketersediaan Bahan Baku COR 

Beton Menggunakan Metode Market Basket Analysis. Retrieved from 

https://media.neliti.com/media/publications/292675-sistem-monitoring-ketersediaan-

bahan-bak-4480bf25.pdf. 

Prasetyo, H., & Saputro, N. D. (2019). Sistem Monitoring Data Aset Dan Inventaris PT Telkom 

Cianjur Berbasis WEB. Retrieved from 

http://conference.upgris.ac.id/index.php/sens4/article/download/673/424/1527Moch. 

Setiawan, A. A., Lumenta, A. S., & Sompie, S. R. (2019). Rancang Bangun Aplikasi UNSRAT E-

Catalog. Retrieved from http://repo.unsrat.ac.id/2917/1/E-Jurnal-

Andy_Antonius_Setiawan-13021106091_(Repaired).pdf. 

Widodo, P., & Vilandika, T. O. (2019). Peracangan Website E-Learning Sebagai Media 

Pembelajaran Siswa Pada SMA N 3 Sragen. Retrieved from 

http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1183341&val=7110&title=Pe

rancangan%20Website%20E-

Learning%20Sebagai%20Media%20Pembelajaran%20Siswa%20Pada%20SMA%20N%

203%20Srage



 

 


