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ABSTRAK   

  

  

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala masih menggunakan cara manual dan menemui berbagai 

permasalahan dalam proses pengelolaan inventaris barang atau data-data penting yang ada. Seperti ditemukan ada 

data atau barang rusak yang tidak diketahui serta sangat rentan terjadinya gangguan operasional dan sering terjadinya 

ketidaksesuaian data inventaris pada buku dengan kondisi di lapangan yang mengakibatkan keterlambatan dalam 

proses pekerjaan, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi instansi/perusahaan tersebut. 

Maka diperlukan sebuah sistem  yang terintegrasi satu sama lain, sehingga dengan adanya sistem tersebut 

dapat memudahkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala dalam pengelolaan barang inventaris. Aplikasi 

yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini adalah PHP dan MySQL.  

Hasil akhir dari penelitian ini adalah website yang dapat membantu Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala 

dalam proses penambahan data, penyimpanan data, edit data dan penghapusan data. 

Saran pada penelitian ini adalah aplikasi ini dapat ditambahkan lagi dengan data titik lokasi barang sehingga 

mudah dalam pencariaannya. 
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ABSTRACT   

  

The Central Bureau of Statistics of Barito Kuala Regency is still using the manual method and encounters 

various problems in the process of managing inventory of goods or important data. As it was found that there were 

data or damaged goods that were not known and were very vulnerable to operational disturbances and frequent 

incompatibility of inventory data in the book with conditions in the field which resulted in delays in the work 

process, so that it could cause losses for the agency/company. 

So we need a system that is integrated with each other, so that the existence of this system can facilitate the 

Central Bureau of Statistics of Barito Kuala Regency in managing inventory items. The applications used in this 

research are PHP and MySQL. 

The final result of this research is a website that can help the Central Bureau of Statistics of Barito Kuala Regency 

in the process of adding data, storing data, editing data and deleting data. 

Suggestions in this research is that this application can be added again with item location point data so 

that it is easy to search. 
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PENDAHULUAN   

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 

1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan 

UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan 

di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi komputer zaman sekarang ini baik berupa perangkat keras (Hardware) 

maupun perangkat lunak (Software), tentu sangat tidak mengherankan instansi - instansi pemerintah serta perusahaan 

dan sebagainya sangat memerlukan peranan komputer, terutama dalam pengolahan data yang masih banyak 

diantaranya menggunakan cara-cara manual, sehingga efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai 

dengan yang diinginkan. 

Kemajuan teknologi dan informasi ini juga memberikan banyak kemudahan salah satunya dalam pengolahan 

data inventarisasi barang merupakan pencatatan data yang berhubungan dengan barang atau inventaris dalam 

organisasi tersebut. Umumnya kegiatan dalam inventarisasi barang adalah pencatatan pengadaan barang, 

penempatan, mutasi dan pemeliharaan. Inventaris barang perlu dikelola dengan baik agar kegiatan operasional suatu 

organisasi dapat berjalan dengan baik pula(Susandi & Sukisno, 2018).  

Namun Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala masih menggunakan cara manual dan menemui 

berbagai permasalahan dalam proses pengelolaan inventaris barang atau data-data penting yang ada. Seperti 

ditemukan ada data atau barang rusak yang tidak diketahui serta sangat rentan terjadinya gangguan operasional dan 

sering terjadinya ketidaksesuaian data inventaris pada buku dengan kondisi di lapangan yang mengakibatkan 

keterlambatan dalam proses pekerjaan, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi instansi/perusahaan tersebut. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perlu dibuat suatu sistem aplikasi inventaris barang di 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala dengan judul penelitian “APLIKASI INVENTARIS BARANG DAN 

MUTASI BARANG PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BARITO KUALA BERBASIS WEB”.                                                                    

Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan diantaranya :   

a) Pengumpulan Data Primer  

Pengumpulan data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan  secara langsung dengan pihak 

yang terkait dengan penelitian. Metode yang termasuk didalamnya adalah :  

1. Wawancara 

2. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 

tujuan tertentu secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh seseorang tertentu.  Wawancara pada 

penelitian ini dilakukan secara bertatap muka secara langsung dengan pegawai serta beberapa karyawan 

pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala untuk mendapatkan informasi(B. A. B. Iii & Penelitian, 

2013). 

3. Observasi 

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan/mengamati dan mencatat 

semua peroses yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan. 

Peneliti mengamati secara langsung bagaimana proses sistem yang berjalan pada Badan Pusat Statistik 

Barito Kuala tersebut khususnya pada bagian inventaris. 

4. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan 

pengumpulan buku - buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian 

tentang inventaris barang. 

b) Pengumpulan Data Sekunder  

Pengumpulan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tapi dengan 

cara studi ke perpustkaan yang berhubungan dengan masalah penulisan dan informasi dari internet sebagai 

pengumpulan bahan laporan 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

  Penelitian ini menghasilkan Aplikasi Inventaris Barang Dan Mutasi Barang Pada Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Barito Kuala Berbasis Web yang dapat memudahkan karyawan dalam mengelola inventaris barang pada 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, juga dapat dengan mudah melihat berbagai data barang dalam waktu 

yang cepat dan efisien, sehingga akan menghasilkan suatu aplikasi sistem program yang tentu saja output dapat 

digunakan untuk jangka lama ataupun jangka pendek sekalipun. 

 



Tampilan Antar Muka Masukan Sistem 

  Tampilan antarmuka masukan system merupakan tampilan untuk menampilkan dan mengelola informasi 

pada system yang telah dibuat berdasarkan pada rancangan antarmuka masukan system. Tampilan antarmuka 

masukan sistem yang dibuat antara lain : 

 

1. Form Login 

Form login berfungsi sebagai keamanan dalam website, sehingga yang berhak mengakses website hanya 

orang yang memiliki akses saja. Dalam form login terdiri dari username dan password. Berikut adalah form 

login dalam website ini: 

 

Gambar 4.1 Form Login Admin 

 

 

Gambar 4.2 Form Login Pimpinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Menu Utama 

Menu utama merupakan menu yang muncul setelah admin atau pimpinan berhasil login, dalam menu ini 

admin bisa mengakses semua form dan laporan, sedangkan pimpinan hanya bisa mengakses laporan saja. 

Berikut adalah menu utama dalam website ini: 

 

Gambar 4.3 Menu Utama Admin 

 

 

Gambar 4.4 Menu Utama Pimpinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Data Inventaris 

Data inventaris berfungsi untuk mengelola data inventaris seperti melakukan proses tambah data, edit dan 

dan hapus data. Berikut adalah data inventaris dalam website ini: 

 

Gambar 4.5 Data Inventaris 

 

4. Data Letak 

Data letak berfungsi untuk mengelola data letak seperti melakukan proses tambah data, edit dan dan hapus 

data. Berikut adalah data letak dalam website ini: 

 

Gambar 4.6 Data Letak 

 

 

 

 

 

 



5. Data Barang 

Data barang berfungsi untuk mengelola data barang seperti melakukan proses tambah data, edit dan dan 

hapus data. Berikut adalah data barang dalam website ini: 

 

Gambar 4.7 Data Barang 

 

6. Data Tanah 

Data tanah berfungsi untuk mengelola data tanah seperti melakukan proses tambah data, edit dan dan hapus 

data. Berikut adalah data tanah dalam website ini: 

 

Gambar 4.8 Data Tanah 

7. Data Mesin 

Data mesin berfungsi untuk mengelola data mesin seperti melakukan proses tambah data, edit dan dan 

hapus data. Berikut adalah data mesin dalam website ini: 



 

Gambar 4.9 Data Mesin 

 

8. Data Bangunan 

Data bangunan berfungsi untuk mengelola data bangunan seperti melakukan proses tambah data, edit dan 

dan hapus data. Berikut adalah data bangunan dalam website ini: 

 

Gambar 4.10 Data Bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Data Kendaraan 

Data kendaraan berfungsi untuk mengelola data kendaraan seperti melakukan proses tambah data, edit dan 

dan hapus data. Berikut adalah data kendaraan dalam website ini: 

 

Gambar 4.11 Data Kendaraan 

10. Data Mutasi 

Data mutasi berfungsi untuk mengelola data mutasi seperti melakukan proses tambah data, edit dan dan 

hapus data. Berikut adalah data mutasi dalam website ini: 

 

Gambar 4.12 Data Mutasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Data Pemusnahan Barang 

Data pemusnahan barang berfungsi untuk mengelola data pemusnahan barang seperti melakukan proses 

tambah data, edit dan dan hapus data. Berikut adalah data pemusnahan barang dalam website ini: 

 

Gambar 4.13 Data Pemusnahan Barang 

 

Hasil Tampilan Keluaran Sistem 

 

1. Laporan Inventaris 

Laporan inventaris berfungsi untuk melihat data inventaris seperti melakukan proses cetak data. Berikut 

adalah laporan inventaris dalam website ini: 

 

Gambar 4.14 Laporan Inventaris 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Laporan Letak 

Laporan letak berfungsi untuk melihat data letak seperti melakukan proses cetak data. Berikut adalah 

laporan letak dalam website ini: 

 

Gambar 4.15 Laporan Letak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Laporan Barang 

Laporan barang berfungsi untuk melihat data barang seperti melakukan proses cetak data. Berikut adalah 

laporan barang dalam website ini: 

 

Gambar 4.16 Laporan Barang 

 

4. Laporan Tanah 

Laporan tanah berfungsi untuk melihat data tanah seperti melakukan proses cetak data. Berikut adalah 

laporan tanah dalam website ini: 

 

Gambar 4.17 Laporan Tanah 

 

 

 

 

 

 



5. Laporan Mesin 

Laporan mesin berfungsi untuk melihat data mesin seperti melakukan proses cetak data. Berikut adalah 

laporan mesin dalam website ini: 

 

Gambar 4.18 Laporan Mesin 

 

6. Laporan Bangunan 

Laporan bangunan berfungsi untuk melihat data bangunan seperti melakukan proses cetak data. Berikut 

adalah laporan bangunan dalam website ini: 

 

Gambar 4.19 Laporan Bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Laporan Kendaraan 

Laporan kendaraan berfungsi untuk melihat data kendaraan seperti melakukan proses cetak data. Berikut 

adalah laporan kendaraan dalam website ini: 

 

Gambar 4.20 Laporan Kendaraan 

 

8. Laporan Mutasi 

Laporan mutasi berfungsi untuk melihat data mutasi seperti melakukan proses cetak data. Berikut adalah 

laporan mutasi dalam website ini: 

 

Gambar 4.21 Laporan Mutasi 

 

 

 

 

 

 



9. Laporan Pemusnahan Barang 

Laporan pemusnahan barang berfungsi untuk melihat data pemusnahan barang seperti melakukan proses 

cetak data. Berikut adalah laporan pemusnahan barang dalam website ini: 

 

Gambar 4.22 Laporan Pemusnahan Barang 

  

PENUTUP  

Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab – bab sebelumnya, maka dapat ditraik kesimpulan yaitu : 

1. Memudahkan staf maupun karyawan untuk memperoleh data informasi barang pada kantor Badan Pusat Statistik 

dengan efisien dan efektif .  

2. Terstruktur dan tersistemnya suatu pendataan barang dengan baik dan mudah. 

  

Saran  

Penelitian ini masih perlu perbaikan dan penyempurnaan, sehingga diperlukan penyempurnaan dalam pembuatan 

Aplikasi Inventaris Barang Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala Berbasis Web: 

1. Aplikasi ini dapat ditambahkan lagi dengan data titik lokasi barang sehingga mudah dalam pencariaannya 

2. Aplikasi ini masih tidak mengacu pada peraturan pemerintah maka dapat dibuat sesuai dengan peraturan 

pemerintah. 

3. Pada aplikasi dapat ditambahkan data barang dipinjam, data barang dikembalikan, data barang perbaikan.  
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