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 BAB III 

 METODOLOGI 

Metode yang digunakan dalam membangun sistem ini adalah dengan 

metode SLDC (System Development Life Cycle). Langkah-langkah dalam 

penyelesaian metode SLDC adalah Pengumpulan Data, Perancangan Sistem, 

Analisis Sistem, Desain Sistem dan Implementasi. Masing-masing point akan 

dibahas dibawah ini. 

3.1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan deskripsi awal tentang 

layak atau tidak layaknya suatu sistem yang nanti akan dibangun. Langkah yang 

dibutuhkan untuk memperkuat hasil dari studi kelayakan akan dibahas di bawah ini.  

3.1.1. Observasi dan Wawancara 

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara terjun ke tempat 

dimana sistem ini akan dibuat. Tujuan kegiatan observasi untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dan mendalam tentang sistem yang nanti dibangun. 

Dalam pelaksanaan sistem administrasi aset daerah Bappeda Kabupaten 

Pegunungan Bintang, peneliti ikut serta didalamnya untuk mendapatkan informasi 

yang yang lebih detail. Observasi ini dilakukan pada bulan Mei selama tiga hari 

yaitu pada tanggal 11 sampai 13 Mei 2016. Rangkaian observasi yang didapat 

sebagai berikut: 

1. Hari pertama perkenalan diri, pengamatan alur kerja aset daerah yang 

dikerjakan oleh unit bidang sekretaris, mempelajari sistem aset berdasarkan 

buku pedoman teknis pengolahan barang milik daerah, dan mengetahui 

kendala yang sering dihadapi. 

2. Hari kedua  yang didapat dari hari kedua antara lain: 

1. Dokumen: dokumen seperti Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu 

Inventaris Ruang (KIR) yang belum dimanfaakan dengan baik sehingga 

menyulitkan dalam pelaporan maupun pelacakan barang. 

2. Manusia di Bappeda Pegunungan Bintang ada enam bagian penting, 

yaitu: Kepala Bappeda, Sekretariat, Bidang Perencanaan Fisik dan 
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Prasarana, Bidang Perencanaan Ekonomi, Bidang Perencanaan Sosial 

Budaya dan Bidang Penelitian dan Pengendalian. Pada bagian 

Sekretariat memiliki Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang salah 

satu tanggung jawabnya adalah mengolah barang milik daerah. 

3. Data yang dihasilkan dari dua bagian diatas adalah laporan KIB dan KIR 

yang masih berupa format berdasarkan aturan yang telah ada. Data 

struktur organisasi Bappeda yang akan digunakan pada laporan aset. 

3. Hari Ketiga: Dokumentasi untuk pelaporan dan pengurusan surat izin 

pelaksaan tugas akhir untuk universitas. 

 

Dari hasil observasi didapatkan masalah bahwa untuk membuat pelaporan 

aset menjadi sulit dikarenkan dokumen-dokumen aset yang ada tidak termanajemen 

dengan baik dan banyaknya data dokumen yang hilang maupun terpisah sehingga 

menyulitkan dalam pelaporan. Selain itu, dalam pelaporan belum sepenuhnya 

menerapkan apa yang ada di buku pedoman pengolahan barang daerah yang telah 

disahkan oleh Pemerintah seperti pada bagian kode barang dan lokasi barang.  

3.1.2. Fishbone Diagram 

Fishbone diagram pada Gambar 3.1 digunakan untuk mengidentifikasi 

masalah yang terdapat di Bappeda Peg.Bintang terkait pembuatan laporan aset.  

 

Gambar 3.1 FishBone Diagram 

Dari data fishbone diagram diatas terdapat beberapa faktor yang 

diharuskannya Bappeda Peg.Bintang untuk dibuatkan sistem yang baru diantaranya 
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faktor manusia, teknologi, pengukuran dan prosedur. Ada satu faktor penting yang 

harus dilihat oleh Bappeda Peg.Bintang, yaitu belum ada Sistem Informasi untuk 

mengatur laporan aset daerah. 

3.1.3. Alur Kerja Tanpa Sistem Informasi 

Alur kerja di sini menggambarkan tahapan pembuatan laporan aset daerah 

di Bappeda Kabupaten Peg.Bintang. Tahapan pelaksanaan inventarisi juga 

dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab VII 

Angka 5 huruf b tentang Pelaksanaan Inventarisasi. Berikut tahapan pembuatan 

laporan aset meliputi pencatatan dan laporan yang ditunjukan pada Gambar 3.2:  

 

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Laporan Aset 

a) Pelaksanaan inventarisasi dibagi dalam dua kegiatan yakni:  

1) Pelaksanaan pencatatan;  

2) Pelaksanaan pelaporan. 

b) Dalam pencatatan dimaksud dipergunakan kartu sebagai berikut:  

1) Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E dan F);  

c) Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan daftar yaitu :  

1) Buku Inventaris Barang dan Ruangan; 

2) dan Rekapitulasi Penialain Aset Daerah.  
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Hasil yang diperoleh dari tahapan observasi, identifikasi masalah 

menggunakan fishbone diagram dan pemahaman alur kerja tanpa sistem informasi 

adalah Bappeda Peg.Bintang layak untuk dibuatkan sistem informasi manajemen 

aset (SIMA). 

3.3. Analisis Sistem (System Analysis)  

Pada tahap ini analisis sistem membuat desain sistem yang logis 

berdasarkan data yang dikumpulkan selama tahapan penyelidikan sistem. Dalam 

tahapan ini peneliti menggunakan metode Use Case Diagram untuk 

mempresentasikan proses bisnis atau fungsi yang ada pada sistem dan Activity 

Diagram yang menggambarkan tentang urutan atau alur kerja pada sistem 

informasi.  

3.3.1 Analisis Kebutuhan Software 

Dari metode dan langkah-langkah yang telah dilakukan maka hasil dari 

analisis yang diperoleh sebagai berikut: 

a. Analisis Kebutuhan Input 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

a. Data master lokasi: Komponen Pemilik, provinsi, kabupaten, 

bidang dan sub bidang. 

b. Data master: satuan, merek, perolehan, kondisi fisik, status hak. 

c. Data Kartu Inventaris Barang (A, B, C, D, E dan F).  

2. IT Support 

a. Data users. 

b. Analisis Kebutuhan Proses : 

Analisi kebutuhan proses untuk mengetahui proses apa saja yang akan 

dilakukan oleh masing-masing user, berikut penjelasannya: 

1. Sub Bagian Pencatatan dan Pelaporan 

a. Manajemen data master : tambah, ubah, hapus data master 

b. Manajemen data lokasi : tambah, ubah, hapus data lokasi 

c. Manajemen data Kartu Inventaris Barang (KIB): tambah, ubah, 

hapus. Data KIB yang dimaksud antara lain sebagai berikut: 

- KIB A (tanah) 
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- KIB B (mesin dan peralatan) 

- KIB C (gedung dan peralatan) 

- KIB D (jalan, irigasi dan jaringan) 

- KIB E (aset tetap lainnya) 

- KIB F (kontruksi dalam pengerjaan) 

d. Manajemen data profile: ubah data profile. 

2. Kepala Bappeda dan Sekretariat 

a. Manajemen data profile: ubah data profile. 

3. IT Support 

Manajemen Users: tambah, ubah, hapus data users. 

c. Analisis Kebutuhan Output 

Analisis kebutuhan output-nya adalah pelaporan hasil dari data yang 

telah diinputkan menjadi sebuah laporan pertanggung jawaban, adapun 

output dari data yang diminta adalah:  

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

a. Laporan Kartu Inventaris Barang (A, B, C, D, E dan F) 

b. Laporan Kartu Invetaris Ruangan 

c. Laporan  Penilaian Aset Daerah 

b. Kepala Bappeda dan Sekretariat 

a. Laporan Kartu Inventaris Barang (A, B, C, D, E dan F) 

b. Laporan Kartu Invetaris Ruangan 

c. Laporan Penilaian Aset Daerah 

3.3.2. Analisis Kebutuhan Hardware 

Hardware adalah bagian-bagian dari sistem komputer yang terlihat secara 

dan dapat dijamah. Adapun perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk 

SIMA ini adalah sebagai berikut : 

- Intel® Core™ i5 2450M Processor 

- Memory 4GB 

- Hardisk 500GB 
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3.3.3. Use Case 

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan langkah fungsi atau 

proses bisnis. Sebuah sistem digambarkan dengan entitas use case dan entittas 

eksternal disebut juga actor atau pengguna (Shelly & Rosenblatt, 2011). Setiap 

actor memulai kasus dengan meminta sistem melakukan fungsi atau proses. Pada 

penilitian ini peneliti menggunakan use case diagram untuk menggambar fungsi 

atau proses yang ada pada SIMA, yang ditunjukan pada Gambar 3.4:  

 

Gambar 3.3 Use Case Diagram 

 User di sistem ini terbagi menjadi tiga yaitu: Kepala Bappeda dan 

Sekretariat, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan IT Support. Masing-

masing user mempunyai hak akses yang berbeda dan untuk melakukan operasi 

masing-masing user terlebih dahulu harus melakukan login. Bagian Perencanaan 



20 
 

 

 

 

dan Pelaporan mempunyai akses untuk menjalakan semua operasi manajemen dan 

pelaporan data Kartu Inventaris Barang (KIB) maupun Kartu Inventaris Ruangan 

(KIR). Kepala Bappeda dan Sekretariat dapat mengakses hasil dari manajemen data 

KIB dan KIR yang dilakukan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan namun 

dibatasi pada operasi laporan. IT Support bertugas sebagai manajemen data users.  

3.4. Perancangan Sistem 

Pada tahapan ini peneliti akan menjelaskan peristiwa yang terjadi pada 

Sistem Manajemen Aset Daerah atau SIMA yang digambarkan menggunakan 

activity diagram. Berikut ini penjelasan dari masing-masing activity diagram. 

3.4.1. Activity Diagram Login 

 

Gambar 3.4 Acitivity Diagram Login 

Gambar 3.5 diatas adalah activity diagram login, ketika sistem dijalankan 

maka yang pertama kali ditampilkan adalah form login dan user harus mengisikan 

username dan password untuk masuk ke halaman utama atau dashboard untuk 

melakukan proses selanjutnya.  
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3.4.2. Activity Diagram Manajemen Users 

  

Gambar 3.5 Acitivity Diagram Manajemen Users 

Pada activity diagram ini IT support melakukan tambah data users dengan 

melakukan pilih tombol tab menu tambah users, selanjutnya akan tampil halaman 

tambah users, setelah itu IT support melakukan pengisian data users. Data inputan 

yang dimaksud yaitu: first name, last name, email, jabatan, NIP, password, 

username, file photo dan status. Data users yang telah diisi dengan benar 

selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil data users akan 

tampil dihalaman manajemen users. 

IT support melakukan edit data users dengan melakukan pilih tombol edit 

users, selanjutnya akan tampil halaman edit users, setelah itu admin melakukan 

pengeditan data users. Data yang diubah berupa first name, last name, email, 

jabatan, password, username dan status. Data users yang telah diisi dengan benar 

selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil data users akan 

tampil dihalaman manajemen users. 
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3.4.3. Activity Diagram Manajemen Data Master 

  

Gambar 3.6 Acitivity Diagram Manajemen Data Master 

Pada activity diagram ini, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan terlebih 

dahulu harus melakukan login untuk dapat melakukan manajemen data master. 

Activity diagram manajemen data master terdiri dari lima proses manajemen data 

yang akan dijelaskan pada sub bagian berikut:   
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3.4.3.1 Activity Diagram Manajemen Data Satuan 

 

Gambar 3.7 Acitivity Diagram Manajemen Data Satuan 

Pada activity diagram ini Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dapat 

melakukan tambah data satuan dengan melakukan pilih tombol tambah, selanjutnya 

akan tampil halaman tambah data satuan, setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan 

Pelaporan melakukan pengisian data satuan. Data inputan yang dimaksud yaitu: 

kode satuan dan nama satuan. Data satuan yang telah diisi dengan benar selanjutnya 

di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil data satuan akan tampil 

dihalaman manajemen data satuan.   

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan juga dapat melakukan edit data 

satuan dengan memilih tombol edit, selanjutnya akan tampil halaman edit satuan, 

setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengeditan data 

satuan. Data yang diubah berupa nama satuan. Data satuan yang telah diisi dengan 

benar selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil data 

satuan akan tampil dihalaman manajemen data satuan. 
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3.4.3.2 Activity Diagram Manajemen Data Merek 

 

Gambar 3.8 Acitivity Diagram Manajemen Data Merek 

Pada activity diagram ini Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dapat 

melakukan tambah data merek dengan melakukan pilih tombol tambah, selanjutnya 

akan tampil halaman tambah data merek, setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan 

Pelaporan melakukan pengisian data merek. Data inputan yang dimaksud yaitu: ID 

merek dan nama merek. Data merek yang telah diisi dengan benar selanjutnya di 

simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil data merek akan tampil 

dihalaman manajemen data merek.   

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan juga dapat melakukan edit data 

merek dengan memilih tombol edit, selanjutnya akan tampil halaman edit merek, 

setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengeditan data 

merek. Data yang diubah berupa nama merek. Data merek yang telah diisi dengan 

benar selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil data 

merek akan tampil dihalaman manajemen data merek. 
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3.4.3.3 Activity Diagram Manajemen Data Perolehan 

 

Gambar 3.9 Acitivity Diagram Manajemen Data Perolehan 

Pada activity diagram ini Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dapat 

melakukan tambah data perolehan dengan melakukan pilih tombol tambah, 

selanjutnya akan tampil halaman tambah data perolehan, setelah itu Sub Bagian 

Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengisian data perolehan. Data inputan 

yang dimaksud yaitu: ID perolehan dan keterangan. Data perolehan yang telah diisi 

dengan benar selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil 

data perolehan akan tampil dihalaman manajemen data perolehan.   

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan juga dapat melakukan edit data 

perolehan dengan memilih tombol edit, selanjutnya akan tampil halaman edit 

perolehan, setelah itu admin melakukan pengeditan data perolehan. Data yang 

diubah berupa keterangan. Data perolehan yang telah diisi dengan benar selanjutnya 

di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil data perolehan akan tampil 

dihalaman manajemen data perolehan. 
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3.4.3.4 Activity Diagram Manajemen Data Kondisi Fisik 

 

Gambar 3.10 Acitivity Diagram Manajemen Data Kondisi Fisik 

Pada activity diagram ini Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dapat 

melakukan tambah data kondisi fisik dengan melakukan pilih tombol tambah, 

selanjutnya akan tampil halaman tambah data kondisi fisik, setelah itu Sub Bagian 

Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengisian data kondisi fisik. Data inputan 

yang dimaksud yaitu: ID kondisi fisik dan keterangan. Data kondisi fisik yang telah 

diisi dengan benar selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila 

berhasil data kondisi fisik akan tampil dihalaman manajemen data kondisi fisik.   

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan juga dapat melakukan edit data 

kondisi fisik dengan memilih tombol edit, selanjutnya akan tampil halaman edit 

kondisi fisik, setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan 

pengeditan data kondisi fisik. Data yang diubah berupa keterangan. Data kondisi 

fisik yang telah diisi dengan benar selanjutnya di simpan dengan memilih tombol 

simpan, bila berhasil data perolehan akan tampil dihalaman manajemen data 

perolehan. 
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3.4.3.5 Activity Diagram Manajemen Data Status Hak 

 

Gambar 3.11 Acitivity Diagram Manajemen Data Status Hak 

Pada activity diagram ini Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dapat 

melakukan tambah data status hak dengan melakukan pilih tombol tambah, 

selanjutnya akan tampil halaman tambah data status hak, setelah itu Sub Bagian 

Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengisian data status hak. Data inputan yang 

dimaksud yaitu: ID status hak dan keterangan. Data status hak yang telah diisi 

dengan benar selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil 

data status hak akan tampil dihalaman manajemen data status hak.   

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan juga dapat melakukan edit data 

status hak dengan memilih tombol edit, selanjutnya akan tampil halaman edit status 

hak, setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengeditan data 

status hak. Data yang diubah berupa keterangan. Data status hak yang telah diisi 

dengan benar selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil 

data status hak akan tampil dihalaman manajemen data status hak. 
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3.4.4. Activity Diagram Manajemen Data Lokasi 

 

Gambar 3.12 Acitivity Diagram Manajemen Data Lokasi 

Pada activity diagram ini, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan terlebih dahulu 

harus melakukan login untuk dapat melakukan manajemen data lokasi. Activity 

diagram manajemen data lokasi terdiri dari lima proses manajemen data yang akan 

dijelaskan pada sub bagian berikut:  
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3.4.4.1 Activity Diagram Manajemen Data Komponen Pemilik 

 

 Gambar 3.13 Acitivity Diagram Manajemen Data Komponen Pemilik 

Pada activity diagram ini Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dapat 

melakukan tambah data komponen pemilik dengan melakukan pilih tombol 

tambah, selanjutnya akan tampil halaman tambah komponen pemilik, setelah itu 

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengisian data komponen 

pemilik. Data inputan yang dimaksud yaitu: kode dan nama komponen pemilik. 

Data komponen pemilik yang telah diisi dengan benar selanjutnya di simpan dengan 

memilih tombol simpan, bila berhasil data komponen pemilik akan tampil 

dihalaman manajemen komponen pemilik.  

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan juga dapat melakukan edit data 

komponen pemilik dengan memilih tombol edit, selanjutnya akan tampil halaman 

edit komponen pemilik, setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

melakukan pengeditan data komponen pemilik. Data yang diubah berupa nama 

komponen pemilik. Data komponen pemilik yang telah diisi dengan benar 

selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil data komponen 

pemilik akan tampil dihalaman manajemen komponen pemilik.  
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3.4.4.2 Activity Diagram Manajemen Data Provinsi 

 

Gambar 3.14 Acitivity Diagram Manajemen Provinsi 

Pada activity diagram ini Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dapat 

melakukan tambah data provinsi dengan melakukan pilih tombol tambah, 

selanjutnya akan tampil halaman tambah provinsi, setelah itu Sub Bagian 

Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengisian data provinsi. Data inputan yang 

dimaksud yaitu: ID provinsi dan nama provinsi. Data provinsi yang telah diisi 

dengan benar selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil 

data provinsi akan tampil dihalaman manajemen provinsi. 

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan juga dapat melakukan edit data provinsi 

dengan memilih tombol edit provinsi, selanjutnya akan tampil halaman edit 

provinsi, setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengeditan 

data provinsi. Data yang diubah berupa nama provinsi. Data provinsi yang telah 

diisi dengan benar selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila 

berhasil data provinsi akan tampil dihalaman manajemen provinsi. 
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3.4.4.3 Activity Diagram Manajemen Data Kabupaten 

 

Gambar 3.15 Acitivity Diagram Manajemen Kabupaten 

Pada activity diagram ini Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dapat 

melakukan tambah data kabupaten dengan melakukan pilih tombol tambah 

kabupaten, selanjutnya akan tampil halaman tambah kabupaten, setelah itu Sub 

Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengisian data kabupaten. Data 

inputan yang dimaksud yaitu: provinsi, ID kabupaten dan nama kabupaten. Data 

kabupaten yang telah diisi dengan benar selanjutnya di simpan dengan memilih 

tombol simpan, bila berhasil data kabupaten akan tampil dihalaman manajemen 

kabupaten.  

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan juga dapat melakukan edit data 

kabupaten dengan memilih tombol edit kabupaten, selanjutnya akan tampil 

halaman edit kabupaten, setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

melakukan pengeditan data kabupaten. Data yang diubah berupa nama kabupaten. 

Data kabupaten yang telah diisi dengan benar selanjutnya di simpan dengan 
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memilih tombol simpan, bila berhasil data provinsi akan tampil dihalaman 

manajemen kabupaten.  

3.4.4.4 Activity Diagram Manajemen Data Bidang Kerja 

 

Gambar 3.16 Acitivity Diagram Manajemen Bidang Kerja 

Pada activity diagram ini Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dapat 

melakukan tambah data bidang kerja dengan melakukan pilih tombol tambah, 

selanjutnya akan tampil halaman tambah bidang kerja, setelah itu Sub Bagian 

Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengisian data bidang kerja. Data inputan 

yang dimaksud yaitu: provinsi, ID bidang kerja dan nama bidang kerja. Data bidang 

kerja yang telah diisi dengan benar selanjutnya di simpan dengan memilih tombol 

simpan, bila berhasil data bidang kerja akan tampil dihalaman manajemen bidang 

kerja.  

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan juga dapat melakukan edit data bidang 

kerja dengan memilih tombol edit bidang kerja, selanjutnya akan tampil halaman 

edit bidang kerja, setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan 

pengeditan data bidang kerja. Data yang diubah berupa nama bidang kerja. Data 
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bidang kerja yang telah diisi dengan benar selanjutnya di simpan dengan memilih 

tombol simpan, bila berhasil data bidang kerja akan tampil dihalaman manajemen 

bidang kerja. 

3.4.4.5 Activity Diagram Manajemen Data Sub Bidang Kerja 

 

Gambar 3.17 Acitivity Diagram Manajemen Sub Bidang Kerja 

Pada activity diagram ini Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dapat 

melakukan tambah data sub bidang kerja dengan melakukan pilih tombol tambah 

sub bidang kerja, selanjutnya akan tampil halaman tambah sub bidang kerja, setelah 

itu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengisian data sub bidang 

kerja. Data inputan yang dimaksud yaitu: bidang kerja, ID sub bidang kerja dan 

nama sub bidang kerja. Data sub bidang kerja yang telah diisi dengan benar 

selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil data sub bidang 

kerja akan tampil dihalaman manajemen sub bidang kerja.   

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan juga dapat melakukan edit data sub 

bidang kerja dengan memilih tombol edit sub bidang kerja, selanjutnya akan tampil 
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halaman edit sub bidang kerja, setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

melakukan pengeditan data sub bidang kerja. Data yang diubah berupa nama sub 

bidang kerja. Data sub bidang kerja yang telah diisi dengan benar selanjutnya di 

simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil data sub bidang kerja akan 

tampil dihalaman manajemen sub bidang kerja.  

3.4.5. Activity Diagram Manajemen Kartu Inventaris Barang (A , B , C , D, 

E dan F) 

 

Gambar 3.18 Acitivity Diagram Manajemen Kartu Inventari Barang (A, B, C, D, 

E dan F) 

Pada activity diagram ini, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan terlebih dahulu 

harus melakukan login untuk dapat melakukan manajemen data KIB. Activity 

diagram manajemen data KIB terdiri dari enam proses manajemen data yang akan 

dijelaskan pada sub bagian berikut:   
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3.4.5.1 Activity Diagram Manajemen KIB A 

 

Gambar 3.19 Acitivity Diagram Manajemen KIB A 

Pada activity diagram ini Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dapat 

melakukan tambah data KIB A dengan melakukan pilih tombol tambah, selanjutnya 

akan tampil halaman tambah data KIB A, setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan 

Pelaporan melakukan pengisian data KIB A. Data yang telah diisi dengan benar 

selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil data KIB A 

akan tampil dihalaman manajemen KIB A.   

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan juga dapat melakukan edit data KIB 

A dengan memilih tombol edit, selanjutnya akan tampil halaman edit KIB A, 

setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengeditan data KIB 

A.  
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3.4.5.2 Activity Diagram Manajemen KIB B 

 

Gambar 3.20 Acitivity Diagram Manajemen KIB B 

Pada activity diagram ini Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dapat 

melakukan tambah data KIB B dengan melakukan pilih tombol tambah, selanjutnya 

akan tampil halaman tambah data KIB B. Sebelum melakukan penginputan data, 

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan terlebih dahulu mengecek ketersedian data 

merek barang, apabila data merek barang tidak ada didalam sistem maka user perlu 

menambah data merek baru tersebut. Setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan 

Pelaporan melakukan pengisian data KIB B. Data yang telah diisi dengan benar 

selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil data KIB B 

akan tampil dihalaman manajemen KIB B.   
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Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan juga dapat melakukan edit data KIB 

B dengan memilih tombol edit, selanjutnya akan tampil halaman edit KIB B, setelah 

itu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengeditan data KIB B. 

3.4.5.3 Activity Diagram Manajemen KIB C 

 

Gambar 3.21 Acitivity Diagram Manajemen KIB C 

Pada activity diagram ini Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dapat 

melakukan tambah data KIB C dengan melakukan pilih tombol tambah, selanjutnya 

akan tampil halaman tambah data KIB C, setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan 

Pelaporan melakukan pengisian data KIB C. Data yang telah diisi dengan benar 

selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil data KIB C 

akan tampil dihalaman manajemen KIB C.   

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan juga dapat melakukan edit data KIB 

C dengan memilih tombol edit, selanjutnya akan tampil halaman edit KIB C, setelah 

itu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengeditan data KIB C.  
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3.4.5.4 Activity Diagram Manajemen KIB D 

 

Gambar 3.22 Acitivity Diagram Manajemen KIB D 

Pada activity diagram ini Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dapat 

melakukan tambah data KIB D dengan melakukan pilih tombol tambah, selanjutnya 

akan tampil halaman tambah data KIB D, setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan 

Pelaporan melakukan pengisian data KIB D. Data yang telah diisi dengan benar 

selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil data KIB D 

akan tampil dihalaman manajemen KIB D.   

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan juga dapat melakukan edit data KIB 

D dengan memilih tombol edit, selanjutnya akan tampil halaman edit KIB D, 

setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengeditan data KIB 

D. 
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3.4.5.5 Activity Diagram Manajemen KIB E 

 

Gambar 3.23 Acitivity Diagram Manajemen KIB E 

Pada activity diagram ini Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dapat 

melakukan tambah data KIB E dengan melakukan pilih tombol tambah, selanjutnya 

akan tampil halaman tambah data KIB E, setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan 

Pelaporan melakukan pengisian data KIB E. Data yang telah diisi dengan benar 

selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil data KIB E 

akan tampil dihalaman manajemen KIB E.   

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan juga dapat melakukan edit data KIB 

E dengan memilih tombol edit, selanjutnya akan tampil halaman edit KIB E, setelah 

itu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengeditan data KIB E. 
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3.4.5.6 Activity Diagram Manajemen KIB F 

 

Gambar 3.24 Acitivity Diagram Manajemen KIB F 

Pada activity diagram ini Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dapat 

melakukan tambah data KIB F dengan melakukan pilih tombol tambah, selanjutnya 

akan tampil halaman tambah data KIB F, setelah itu Sub Bagian Perencanaan dan 

Pelaporan melakukan pengisian data KIB F. Data yang telah diisi dengan benar 

selanjutnya di simpan dengan memilih tombol simpan, bila berhasil data KIB F 

akan tampil dihalaman manajemen KIB F.   

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan juga dapat melakukan edit data KIB 

F dengan memilih tombol edit, selanjutnya akan tampil halaman edit KIB F, setelah 

itu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengeditan data KIB F.  
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3.4.6. Activity Diagram Manajemen Profile 

 

Gambar 3.25 Acitivity Diagram Manajemen Profile 

Pada activity diagram ini Kepala Bappeda, Sekretariat dan Sub Bagian 

Perencanaan dan Pelaporan melakukan edit data profile dengan melakukan pilih 

tombol edit profile, selanjutnya akan tampil halaman edit profile, setelah itu user 

melakukan pengeditan data profile. Data yang diubah berupa first name, last name, 

email, jabatan, password dan username. Data profile yang telah diisi dengan benar 

selanjutnya di simpan dengan memilih tombol submit, bila berhasil data user akan 

tampil dihalaman manajemen profile setelah melakukan session baru.  

3.4.7. Relasi dan Struktur Tabel 

Relasi tabel bertujuan untuk melihat koneksi dari beberapa tabel agar 

diketahui tabel mana saja yang saling berelasi. Relasi tabel dapat dilihat pada 

berikut: 



42 
 

 

 

 

 

Gambar 3.26 Relasi Tabel 
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a. Struktur Tabel 

Rincian rancangan tabel-tabel yang terdapat dalam sistem ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Tabel dm_golongan 

Tabel dm_golongan merupakan tabel yang menyimpan data kode 

golongan barang. Struktur tabel dm_golongan dapat dilihat pada tabel 

3.1: 

Tabel 3.1 Tabel dm_golongan 

 

 

 

 

2. Tabel dm_bidang  

Tabel dm_bidang merupakan tabel yang menyimpan data kode bidang 

barang. Struktur tabel dm_bidang dapat dilihat pada tabel 3.2: 

Tabel 3.2 Tabel dm_bidang 

Kolom Type Keterangan 

Id_bid Varchar(2) Primary key 

Id_gol Varchar(2) Foreign Key 

Nama bidang Varchar(64)  

 

3. Tabel dm_kelompok  

Tabel dm_kelompok merupakan tabel yang menyimpan data kode 

kelompok barang. Struktur tabel dm_kelompok dapat dilihat pada tabel 

3.3: 

Tabel 3.3 Tabel dm_bidang 

Kolom Type Keterangan 

Id_gol Varchar(2) Foreign Key  

Id_bid Varchar(2) Foreign Key 

Id_kel Varchar(2) Primary key 

Kolom Type keterangan 

Id_gol Varchar(2) Primary Key 

Nama_golongan Varchar(45)  
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Nama_kelompok Varchar(64)  

 

4. Tabel dm_detail_kel  

Tabel dm_ detail_kel merupakan tabel yang menyimpan data kode sub 

kelompok barang. Struktur tabel dm_ detail_kel dapat dilihat pada tabel 

3.4: 

Tabel 3.4 Tabel dm_detail_kel 

Kolom Type Keterangan 

Id_gol Varchar(2) Foreign Key 

Id_bid Varchar(2) Foreign Key 

Id_kel Varchar(2) Foreign Key 

Id_detail_kel Varchar(2) Primary key 

Nama_detail_kel Varchar(64)  

 

5. Tabel dm_sub_detail_kel 

Tabel dm_ detail_kel merupakan tabel yang menyimpan data kode sub-

sub kelompok barang. Struktur tabel dm_ detail_kel dapat dilihat pada 

tabel 3.5: 

Tabel 3.5 Tabel dm_sub_detail_kel 

Kolom Type Keterangan 

Id_gol Varchar(2) Foreign Key 

Id_bid Varchar(2) Foreign Key 

Id_kel Varchar(2)  

Id_detail_kel Varchar(2)  

Id_sub_detail_kel Varchar(2) Primary key 

Nama_sub_detail_kel Varchar(64)  
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6. Tabel dm_pemilik 

Tabel dm_ pemilik merupakan tabel yang menyimpan data komponen 

pemilik barang. Struktur tabel dm_pemilik dapat dilihat pada tabel 3.6: 

Tabel 3.6 Tabel dm_pemilik 

Kolom Type Keterangan 

Id_milik Varchar(2) Primary key  

Komponen_pemilik Varchar(45)  

 

7. Tabel dm_provinsi  

Tabel dm_ provinsi merupakan tabel yang menyimpan data provinsi. 

Struktur tabel dm_ provinsi dapat dilihat pada tabel 3.7: 

Tabel 3.7 Tabel dm_ provinsi 

Kolom Type Keterangan 

id_prov varchar(2)  Primary key 

nama_provinsi varchar(64)   

 

8. Tabel dm_kabupaten 

 Tabel dm_ kabupaten merupakan tabel yang menyimpan data 

kabupaten. Struktur tabel dm_ kabupaten dapat dilihat pada tabel 3.8: 

Tabel 3.8 Tabel dm_ kabupaten 

Kolom Type Keterangan 

id_prov varchar(2)  Foreign Key 

id_kab varchar(2)  Primary key 

nama_kabupaten varchar(64)   

 

9. Tabel dm_bidang_kerja 

Tabel dm_bidang_kerja merupakan tabel yang menyimpan data bidang 

kerja. Struktur tabel dm_bidang_kerja dapat dilihat pada tabel 3.9: 
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Tabel 3.9 Tabel dm_bidang_kerja 

Kolom Type Keterangan 

id_bidang_kerja varchar(2)  Primary key 

nama_bidang_kerja varchar(62)   

 

10. Tabel dm_sub_bidang_kerja  

Tabel dm_sub_bidang_kerja merupakan tabel yang menyimpan data 

unit bidang kerja. Struktur tabel dm_bidang_kerja dapat dilihat pada 

tabel 3.10: 

Tabel 3.10 Tabel dm_sub_bidang_kerja 

Kolom Type Keterangan 

id_bidang_kerja varchar(2)  Foreign Key 

id_sub_bidang_kerja varchar(2)  Primary key 

nama_sub_bidang_kerja varchar(64)   

 

11. Tabel dm_satuan 

Tabel dm_satuan merupakan tabel yang menyimpan data satuan barang. 

Struktur tabel dm_satuan dapat dilihat pada tabel 3.11: 

Tabel 3.11 Tabel dm_satuan 

Kolom Type Keterangan 

id_satuan varchar(2)  Primary key 

nama_satuan varchar(16)   

 

12. Tabel dm_ merek 

Tabel dm_ merek merupakan tabel yang menyimpan data merek barang. 

Struktur tabel dm_ merek dapat dilihat pada tabel 3.12: 

Tabel 3.12 Tabel dm_ merek 

Kolom Type Keterangan 

id_merek varchar(4)  Primary key 

nama_merek varchar(64)   
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13. Tabel dm_asal_usul 

Tabel dm_ asal_usul merupakan tabel yang menyimpan data perolehan 

barang. Struktur tabel dm_asal_usul dapat dilihat pada tabel 3.13: 

Tabel 3.13 Tabel dm_asal_usul 

Kolom Type Keterangan 

id_asal_usul varchar(4)  Primary key 

ket_asal_usul varchar(64)   

 

14. Tabel dm_kondisi_fisik 

Tabel dm_kondisi_fisik merupakan tabel yang menyimpan data kondisi 

fisik barang. Struktur tabel dm_kondisi_fisik dapat dilihat pada tabel 

3.14: 

Tabel 3.14 Tabel dm_kondisi_fisik 

Kolom  Type Keterangan 

id_kondisi_fisik varchar(2)  Primary key 

ket_kondisi_fisik varchar(64)   

 

15. Tabel dm_hak 

Tabel dm_hak merupakan tabel yang menyimpan data status atau hak 

tanah. Struktur tabel dm_hak dapat dilihat pada tabel 3.15: 

Tabel 3.15 Tabel dm_hak 

Kolom Type Keterangan 

id_hak varchar(2)  Primary key 

ket_hak varchar(64)   

 

16. Tabel t_kib_a 

Tabel t_kib_a merupakan tabel yang menyimpan data KIB-A (Tanah). 

Struktur tabel t_kib_a dapat dilihat pada tabel 3.16: 
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Tabel 3.16 Tabel t_kib_a 

Kolom  Type Keterangan 

id_kib_a int(4)  Primary key, Unsigned Zerofill, 

Auto_increment 

id_bid varchar(2) Foreign Key, Not Null 

id_asal_usul varchar(2) Foreign Key 

id_satuan varchar(2) Foreign Key 

id_hak varchar(2) Foreign Key 

nama_barang varchar(64)   

kode_barang varchar(16)  

kode_register varchar(12)  

luas int(12)   

tanggal_pengadaan date   

alamat text   

st_tanggal_sertifikat date   

st_ mor_sertifikat varchar(64)   

penggunaan text   

jumlah int(4)   

nilai_aset varchar(64)   

keterangan text   

kode_lokasi varchar(18)   

status varchar(64)   

 

17. Tabel t_kib_b 

Tabel t_kib_b merupakan tabel yang menyimpan data KIB-B (Perlatan 

dan Mesin). Struktur tabel t_kib_b dapat dilihat pada tabel 3.17: 
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Tabel 3.17 Tabel t_kib_b 

Kolom Type Keterangan 

id_kib_b int(6)  Primary key, Unsigned Zerofill, 

Auto_increment 

id_bid varchar(2) Foreign Key, Not Null 

id_bidang_kerja varchar(2) Foreign Key 

id_merek varchar(2) Foreign Key 

id_asal_usul varchar(2) Foreign Key 

id_satuan varchar(2) Foreign Key 

id_kondisi_fisik varchar(2) Foreign Key 

nama_barang varchar(64)   

kode_barang varchar(16)  

kode_registrasi varchar(4)   

ukuran_cc varchar(64)   

bahan varchar(64)   

tanggal_pengadaan date   

 nomor_pabrik varchar(64)   

 nomor_rangka varchar(64)   

 nomor_mesin varchar(64)   

 nomor_polisi varchar(64)   

 nomor_bpkb varchar(64)   

nilai_aset varchar(64)   

jumlah int(4)   

keterangan text   

alamat text   

kode_lokasi varchar(18)   

status varchar(64)   
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18. Tabel t_kib_c 

Tabel t_kib_c merupakan tabel yang menyimpan data KIB-C (Gedung 

dan Bangunan). Struktur tabel t_kib_c dapat dilihat pada tabel 3.18: 

Tabel 3.18 Tabel t_kib_c 

Kolom Type Keterangan 

id_kib_c int(6)  Primary key, Unsigned Zerofill, 

Auto_increment 

id_bid varchar(2)  Foreign Key, Not Null 

id_asal_usul varchar(2) Foreign Key 

id_kondisi_fisik varchar(2) Foreign Key 

id_satuan varchar(2) Foreign Key 

id_hak varchar(2) Foreign Key 

nama_barang varchar(64)   

kode_barang varchar(16)  

kode_register varchar(12)   

kb_bertingkat varchar(12)   

kb_beton varchar(12)   

luas_lantai int(12)   

alamat text   

tanggal_dokumen date   

nomor_dokumen varchar(64)   

tanggal_pengadaan date   

luas int(12)   

kode_tanah varchar(64)   

nilai_aset int(32)   

jumlah int(4)   

keterangan text   

kode_lokasi varchar(18)   

status varchar(64)   
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19. Tabel t_kib_d 

Tabel t_kib_d merupakan tabel yang menyimpan data KIB-D (Jalan, 

Irigasi dan Jaringan). Struktur tabel t_kib_d dapat dilihat pada tabel 

3.19: 

Tabel 3.19 Tabel t_kib_d 

Kolom Type Keterangan 

id_kib_d int(6)  Primary key, Unsigned Zerofill, 

Auto_increment 

id_bid varchar(2)  Foreign Key, Not Null 

id_asal_usul varchar(2) Foreign Key 

id_kondisi_fisik varchar(2) Foreign Key 

id_hak varchar(2) Foreign Key 

nama_barang varchar(64)   

kode_barang varchar(16)   

kode_register varchar(16)   

kontruksi varchar(64)   

panjang int(16)   

lebar int(16)   

luas int(16)   

letak_lokasi text   

tanggal_dokumen date   

tanggal_pengadaan date   

 nomor_dokumen varchar(32)   

kode_tanah varchar(32)   

nilai_aset bigint(32)   

jumlah int(6)   

keterangan text   

kode_lokasi varchar(18)   

status varchar(64)   

 



52 
 

 

 

 

20. Tabel t_kib_e 

Tabel t_kib_e merupakan tabel yang menyimpan data KIB-E (Aset 

Tetap Lainnya). Struktur tabel t_kib_e dapat dilihat pada tabel 3.20: 

Tabel 3.20 Tabel t_kib_e 

Kolom  Type Keterangan 

id_kib_e int(6)  Primary key, Unsigned Zerofill, 

Auto_increment 

id_bid varchar(2) Foreign Key, Not Null 

id_kondisi_fisik varchar(2) Foreign Key 

id_asal_usul varchar(2) Foreign Key 

nama_barang varchar(64)   

kode_barang varchar(16)   

kode_register varchar(16)   

judul_buku varchar(64)   

spesifikasi_buku varchar(64)   

bbk_asal varchar(64)   

bbk_pencipta varchar(64)   

bbk_bahan varchar(64)   

hdt_jenis varchar(64)   

hdt_ukuran varchar(64)   

jumlah int(12)   

tahun_cetak year(4)   

tanggal_pengadaan date   

nilai_aset int(64)   

keterangan text   

kode_lokasi varchar(18)  

status varchar(64)   
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21. Tabel t_kib_f 

Tabel t_kib_f merupakan tabel yang menyimpan data KIB-F 

(Konstruksi Dalam Pengerjaan). Struktur tabel t_kib_f dapat dilihat 

pada tabel 3.21: 

Tabel 3.21 Tabel t_kib_f 

Kolom  Type Keterangan 

id_kib_f int(6)  Primary key, Unsigned Zerofill, 

Auto_increment 

id_bid varchar(2) Foreign Key, Not Null 

id_asal_usul varchar(2) Foreign Key 

id_satuan varchar(2) Foreign Key 

id_hak varchar(2) Foreign Key 

nama_barang varchar(64)   

kode_lokasi varchar(18)   

kode_register varchar(4)   

tanggal_pengadaan date   

bangunan varchar(32)   

kb_bertingkat varchar(32)   

kb_beton varchar(32)   

luas varchar(12)   

letak_lokasi text   

tanggal_dokumen date   

nomor_dokumen varchar(64)   

kode_tanah varchar(64)   

tanggal_mulai date   

nilai_aset bigint(20)   

jumlah int(4)   

keterangan text   

status varchar(64)   
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22. Tabel users 

Tabel users merupakan tabel yang menyimpan data dari penggunan 

sistem. Struktur tabel users dapat dilihat pada tabel 3.22: 

Tabel 3.22 Tabel users 

Kolom Type Keterangan 

id_users int(3)  Primary key 

nip int(26)  Primary key 

first_name varchar(32)   

last_name varchar(32)   

email varchar(64)   

jabatan varchar(64)   

username varchar(32)   

password varchar(32)   

file_name varchar(64)   

status varchar(12)   

 

23. Tabel aktifitas_user 

Tabel aktifitas_user merupakan tabel yang menyimpan data aktifitas 

dari penggunan sistem seperti menmbah, mengubah dan menghapus 

data KIB. Struktur tabel aktifitas_user dapat dilihat pada tabel 3.23: 

Tabel 3.23 Tabel aktifitas_user 

Kolom  Type Keterangan 

id int(11)  Primarykey, Auto_increment 

username varchar(64)   

aktifitas varchar(255)   

id_kib_a int(4)  Unsigned Zerofill 

id_kib_b int(6)  Unsigned Zerofill 

id_kib_c int(6)  Unsigned Zerofill 

id_kib_d int(6)  Unsigned Zerofill 

id_kib_e int(6)  Unsigned Zerofill 
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id_kib_f int(6)  Unsigned Zerofill 

created_at timestamp  CURRENT_TIMESTAMP 

changed_at timestamp  CURRENT_TIMESTAMP ON 

UPDATE CURRENT_TIMESTAMP 

 

3.5. Desain Sistem (System Design)  

3.5.1. Perancangan Halaman Login 

Halaman interface login merupakan halaman pertama yang diakses oleh 

semua user. Pada halaman ini admin memasukan username dan password untuk 

masuk kedalam sistem. Desain interface halaman login dapat dilihat pada gambar 

3.27: 

 

Gambar 3.27 Desain Interface Halaman Login. 

3.5.2.  Perancangan Halaman Dashboard 

 Halaman dashboard merupakan halaman yang pertama kali muncul setelah 

user (kecuali IT Support) melakukan login ke dalam sistem. Menu utama terletak 

dibagian kiri, dibagian kanan merupakan chart dan data tabel kondisi fisik aset 

KIB-B (Peralatan dan Mesin) dan pojok kanan atas teradat foto dan username yang 

masuk kedalam sistem. Desain interface halaman dashboard dapat dilihat pada 

gambar 3.28: 
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Gambar 3.28 Desain Interface Halaman Dashboard. 

3.5.3.  Perancangan Halaman Data Barang 

 Halaman data barang merupakan halaman yang berisi data tabel kode 

barang daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang 

Peggelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lampiran 41). Data tersebut hanya 

dapat dilihat oleh sub bagian perencanaan dan pelaporan. Berikut diambil salah satu 

desain interface halaman data barang, dapat dilihat pada gambar 3.29: 

 

Gambar 3.29 Desain Interface Halaman Data Golongan Barang. 
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3.5.4.  Perancangan Halaman Manajemen Data Lokasi 

 Halaman manajemen data lokasi merupakan halaman yang berisi data tabel 

kode lokasi barang. Data tersebut dapat diedit, dihapus dan ditambah oleh bagian 

sub perencanaan dan pelaporan. Pada gambar 3.30 merupakan desain halaman 

manajemen data lokasi bidang kerja. Terdapat tombol tambah diatas tabel, tombol 

edit dan hapus terletak dibagian tabel kolom edit. Berikut diambil salah satu desain 

interface halaman manajemen data lokasi, dapat dilihat pada gambar 3.30: 

 

Gambar 3.30 Desain Interface Halaman Manajemen Data Lokasi Bidang Kerja. 

3.5.5.  Perancangan Halaman Manajemen Tambah Data Lokasi 

 Halaman manajemen tambah data lokasi merupakan halaman untuk 

menambah data lokasi baru. Halaman ini berisi form untuk menambah data yang 

dilakukan oleh sub bagian perencanaan dan pelaporan. Pada gambar 3.31 

merupakan desain halaman tambah data lokasi bidang kerja. Terdapat tombol 

simpan untuk menmbahkan data, tombol ulang untuk reset form dan tombol 

kembali untuk kembali kehalaman sebelumnya. Berikut desain interface halaman 

manajemen tambah data lokasi yang dapat dilihat pada gambar 3.31: 
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Gambar 3.31 Desain Interface Halaman Manajemen Data Lokasi Bidang Kerja. 

3.5.6.  Perancangan Halaman Manajemen Edit Data Lokasi 

 Halaman manajemen edit data lokasi merupakan halaman untuk menubah 

data lokasi. Halaman ini berisi form untuk mengubah data yang dilakukan oleh sub 

bagian perencanaan dan pelaporan. Pada gambar 3.32 merupakan desain halaman 

edit data lokasi bidang kerja. Terdapat tombol simpan untuk menmbahkan data, 

tombol ulang untuk reset form dan tombol kembali untuk kembali kehalaman 

sebelumnya. Berikut desain interface halaman manajemen tambah data lokasi yang 

dapat dilihat pada gambar 3.32: 

 

Gambar 3.32 Desain Interface Halaman Manajemen Edit Data Lokasi Bidang 

Kerja. 
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3.5.7.  Perancangan Halaman Manajemen KIB 

 Halaman manajemen KIB admin merupakan halaman yang berisi data tabel 

Kartu Inventaris Barang (KIB). Data tersebut dapat diedit, dihapus dan ditambah 

oleh sub bagian perencanaan dan pelaporan. Pada gambar 3.33 merupakan desain 

halaman manajemen KIB-A (Tanah). Terdapat tombol tambah diatas tabel, tombol 

edit, delete dan update status data KIB.terletak dibagian tabel kolom edit. Berikut 

diambil salah satu desain interface halaman manajemen data lokasi, dapat dilihat 

pada gambar 3.33:  

 

Gambar 3.33 Desain Interface Halaman Manajemen KIB-A. 

3.5.8.  Perancangan Halaman Manajemen Tambah KIB 

 Halaman manajemen tambah data KIB merupakan halaman untuk 

menambah data KIB baru. Halaman ini berisi form untuk menambah data oleh sub 

bagian perencanaan dan pelaporan. Pada gambar 3.34 merupakan desain halaman 

tambah data KIB-A. Terdapat tombol simpan untuk menmbahkan data, tombol 

ulang untuk reset form dan tombol kembali untuk kembali kehalaman sebelumnya. 

Berikut desain interface halaman manajemen tambah data KIB-A yang dapat dilihat 

pada gambar 3.34: 
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Gambar 3.34 Desain Interface Halaman Manajemen Tambah KIB-A. 

3.5.9.  Perancangan Halaman Manajemen Edit KIB Peracangan 

Halaman manajemen tambah data KIB merupakan halaman untuk 

mengubah data KIB. Halaman ini berisi form untuk mengubah data oleh sub bagian 

perencanaan dan pelaporan. Pada gambar 3.35 merupakan desain interface halaman 

edit data KIB-A. Terdapat tombol simpan untuk menmbahkan data, tombol ulang 

untuk reset form dan tombol kembali untuk kembali kehalaman sebelumnya. 

Berikut desain interface halaman manajemen edit data KIB-A yang dapat dilihat 

pada gambar 3.35: 
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Gambar 3.35 Desain Interface Halaman Manajemen Edit KIB-A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


