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ABSTRAKSI 

 Sistem Informasi Pengadaan Barang pada suatu perusahaan merupakan hal 

yang sangat utama. Apabila suatu perusahaan memiliki sistem informasi pengadaan 

barang yang baik, maka perusahaan tersebut akan dengan mudah mengetahui kondisi 

perusahaan. Sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan dalam 

mengembangkan perusahaan. Pada sistem ini terjadi proses pencatatan semua 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari transaksi barang 

masuk, transaksi barang keluar atau segala sesuatu yang berhubungan pada proses 

pengadaan barang. Karena nantinya semua transaksi tersebut akan direkap atau di 

jadikan laporan per bulan/per tahun. 

 Permasalahan yang terjadi dalam sistem ini adalah bagaimana membantu 

bagian perbekalan/pengadaan barang dalam melakukan pekerjaannya secara efisien 

dan efektif. Karena tingginya proses pencatatan barang membuat arus transaksi dalam 

perusahaan sangat tinggi. Hal ini memungkinkan terjadinya Human Error cukup 

besar. Oleh karena itu perlu dibuatnya sistem informasi pengadaan barang yang 

terkomputerisasi sehingga membuat kegiatan menjadi lebih efisien dan efektif.  

 Diterapkan sistem ini dalam perusahaan diharapkan dapat mengurangi 

terjadinya Human Error. Dan dapat membuat kinerja karyawan lebih efisien dan 

efektif. Serta dengan dibuatnya sistem informasi pengadaan barang yang 

terkomputerisai dan terintegrasi membuat perusahaan dapat mengetahui kondisi 

perusahaan setiap saat, sehingga memudahkan perusahaan dalam mengambil 

keputusan dalam pengembagangan perusahaan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mengikuti perkembangan zaman dari tahun ke tahun membuat 

persaingan bisnis semakin ketat dan dengan berkembanganya relasi perusahaan. 

Maka suatu perusahaan harus memperoleh informasi yang akurat dan up-to-date  

yaitu melalui suatu sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi, sehingga dapat 

dengan cepat mengambil suatu kebijaksanaan untuk mengembangkan 

perusahaanya menjadi lebih besar lagi. 

Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, berdasarkan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah 

Nomor 40 Tahun 2000 tentang Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, maka 

sesuai tugas pokok, fungsi organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Propinsi 

Jawa Timur, bahwa kewenangan Propinsi yang masih ada di Kabupaten / Kota 

dapat dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa 

Timur. 

          Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) Pendapatan Propinsi Jawa Timur 

yang ada di Kabupaten / Kota ada 38 ( Tiga Puluh Delapan ) dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 

Sedangkan tugas daripada Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) adalah 
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melaksanakan kegiatan operasional, pelayanan dan koordinasi dalam rangka 

peningkatan pendapatan Daerah guna menunjang Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Propinsi Jawa Timur. 

          Khususnya gambaran kegiatan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis ( 

UPT ) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Probolinggo yang mempunyai 

wilayah kerja di seluruh Kota maupun Kabupaten Probolinggo, dalam 

melaksanakan pungutan pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi 

Jawa Timur. 

          Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, kewenangan jenis pajak Propinsi terdiri dari : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas 

Air 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak pengambilan dan pemungutan Air Bawah Tanah dan 

Air Permukaan 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dihadapi oleh Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Probolinggo adalah sebagai berikut: 

1. Proses pengelolaan dan pendataan  pengadaan barang  masih dilakukan 

secara manual. 

2. Proses pembuatan laporan pengelolaan dan pendataan pengadaan barang  

masih dilakukan secara manual. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sistem ini dirancang hanya untuk mengolah data sistem informasi 

pengadaan barang  saja. Adapun ruang lingkup dalam merancang bangun sistem 

informasi ini adalah: 

1. Pengelolaan data master yaitu berupa data-data barang. 

2. Proses pengelolaan dan pendataan  pengeluaran kas meliputi semua 

pengeluaran kas selain pengeluaran–pengeluran yang berhubungan 

dengan produksi. 
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1.4 Tujuan 

  Tujuan dari pembuatan Sistem Informasi Pengadaan Barang pada Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan adalah: 

1. Membuat sistem komputerisasi yang lebih efisien dan efektif. 

2. Mengurangi adanya Human Error  yang dilakukan oleh karyawan. 

3. Membuat Laporan Pengadaan Barang yang akurat.  

 

1.5 Kontribusi 

Kontribusi Kerja Praktek untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan  

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan. 

Menghindari  terjadinya Human Error atau kecurangan yang mungkin 

dilakukan oleh karyawan , karena semua transaksi tercatat. Mempermudah 

perusahaan untuk mengetahui kondisi perusahaan setiap saat sehingga dapat 

digunakan dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan 

perusahaannya menjadi lebih baik lagi. 

2. Bagi User ( Bagian Perbekalan) 

Menghindari  terjadinya Human Error, meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas dalam pencatatan dan pendataan data inventaris barang. 

3. Bagi Sistem Programmer 

Merupakan pengalaman dan wahana yang tepat untuk menerapkan 

teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan serta diharapkan setelah proyek 

KP ini maka proses entry data secara manual tidak lagi digunakan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Kerja Praktek adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, inti dari 

permasalahan disebutkan pada perumusan masalah, pembatasan masalah yang 

menjelaskan tentang batasan - batasan dari sistem yang dibuat sehigga tidak 

menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, tujuan dari kerja praktek 

adalah merancang dan membangun aplikasi program, kontribusi yang dapat 

diberikan dari pembuatan aplikasi, kemudian dilanjutkan dengan sistematika 

penulisan laporan Kerja Praktek. 

BAB II GAMABARAN UMUM 

 Bab ini menjelaskan tentang sejarah dari Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pendapatan Probolinggo, struktur organisasi  Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pendapatan Probolinggo. 

BAB III LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dalam penyelesaian 

laporan, yaitu berisi penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan 

untuk memecahkan masalah sistem informasi pengadaan barang. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

 Bab ini berisi penjelasan tentang jenis model yang diambil atau digunakan 

dan menjelaskan mengenai identifikasi masalah dan bagaimana sistem tersebut 

dibuat, dilanjutkan dengan perancangan sistem yang meliputi Sistem Flow, 

Context Diagram, HIPO, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship 

Diagram (ERD), Conceptual Database dan Physical Database. 
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BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dari sistem yang dibuat dan saran bagi 

pengembangan program aplikasi ini. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 Kerja praktek ini dilakukan di  Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan 

Probolinggo. Pada kesempatan kali ini penulis mendapat kesempatan untuk 

mengerjakan proyek dari  Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Probolinggo. 

Dimana sistem atau program ini sebenarnya dikerjakan secara total yaitu berupa 

pembuatan sistem untuk seluruh kegiatan di perusahaan, mulai dari proses surat 

tegoran, perbekalan, sampai keuangan perusahaan. Dan sistem dari pengerjaan 

program ini dibagi menjadi beberapa stage (modul), karena dalam pengerjaan 

program sebesar ini perlu adanya team work. Dalam kesempatan kali ini penulis 

mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan bagian pengadaan barang. Untuk 

pengerjaan program hanya dilakukan selama masa kerja praktek berlangsung. 

 

2.1  Sejarah Singkat  Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Probolinggo 

  Unit Pelaksana Teknis Samsat Probolinggo berdiri sejak Tahun 1978. 

Dalam perkembangannya telah menggunakan perangkat Komputer dengan Sistem 

Local Area Network (LAN), sehingga dalam pelaksanaan pelayanan kepada 

masyarakat dapat dilaksanakan kurang dari 30 menit. Dengan adanya Otonomi 

Daerah, ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah sudah 

tidak sesuai lagi dengan prinsip Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
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Sebagai konsekuensi dari kewenangan  yang diberikan Daerah Otonom serta 

sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang 

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah perlu 

menata kembali kedudukan, tugas pokok, fungsi, organisasi dan tata kerja Dinas 

Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) 

Pendapatan Propinsi Jawa Timur yang ada di Kabupaten / Kota ada 38 (Tiga 

Puluh Delapan) dan ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 

2000 tentang Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, pajak yang dipungut adalah : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 

Atas Air 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4. Pajak Pengambilan dan Pemantauan Air Bawah Tanah 

dan Air Permukaan  

         Dari Undang-Undang tersebut diatas pungutan yang dapat dilaksanakan oleh 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Probolinggo hanya 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan 

Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap ( SAMSAT ), yang terdiri 

dari 3 (Tiga) Instansi dai Pihak Kepolisian, Dinas Pendapatan Propinsi Jawa 

Timur dan PT. Jasa Raharja.  



 

 

 

 

 

 

 

9 

Dalam pelaksanaan pungutannya dikaitkan pada Sumbangan Wajib Dinas 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ( SWDKLLJ ) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor ( STNKB ). 

 

2.2  Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan 

Probolinggo. 
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2.3  Tugas dan Tanggung Jawab 

1. KEPALA UPTD 

  Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab dari jabatan ini yaitu: 

Memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

teknis operasional pemungutan Pendapatan Daerah, ketatausahaan serta 

pelayanan masyarakat. 

 

2. SUB BAGIAN TATA USAHA 

Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab dari jabatan ini yaitu: 

 Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah 

tangga,kehumasan dan kearsipan. 

 Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian 

 Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 

 Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor 

 

3. SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN 

Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab dari jabatan ini yaitu: 

 Melaksanakan pendataan dan penepatan obyek dan subyek pajak 

daerah di wilayah kerja. 

 Menyiapkan surat pemberitahuan pajak daerah 

 Melaksanakan penepatan pajak 

 Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 
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 Merencanakan penerimaan pajak 

 Melaksanakan pengurangan, penghapusan dan pembatalan 

penetapan pajak 

 Menyusun laporan data obyek dan penetapan pajak daerah. 

 

4. SEKSI PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab dari jabatan ini yaitu: 

 Meneliti dan menghimpun tindasan bukti pembayaran dari 

bendahara penerima pembantu dan membukukan penerimaan 

pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setoran 

 Menerbitkan surat keterangan fiskal / surat keterangan pelunasan 

pembayaran pajak daerah 

 Menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke dinas 

melalui sub bagian tata usaha 

 Menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan pajak 

daerah. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

 Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau 

menyelesaikan suatu tujuan tertentu. 

 Sedangkan yang dimaksud dengan informasi menurut Jogianto adalah data 

yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 

menrimanya. Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat 

bercerita banyak, sehingga perlu untuk diolah lebih lanjut. Karena pada saat ini, 

para pembuat keputusan memahami bahwa informasi tidak hanya sekedar produk 

sampingan bisnins yang sedang dijalankan, namun juga sebagai bahan pengisi 

bisnis dan menjadi faktor kritis dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan 

suatu usaha. 

 Untuk memaksimalkan pemanfaatan informasi, maka informasi tersebut 

harus dikelola dengan benar, sama seperti sumber daya yang lainnya. 

 Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis, sistem informasi adalah 

suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolaha transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan. Sistem informasi manajemen merupakan penerapan 

sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang 

dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Sistem Informasi Manajemen 
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(SIM) didefinisikan oleh George M. Scott sebagai kumpulan dari interaksi sistem-

sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial 

maupun operasi (Jogianto, 1999:11). 

 

3.2 Program Penunjang 

 Untuk membuat Sistem Informasi Akuntansi pada Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pendapatan Probolinggo, dibutuhkan beberapa perangkat lunak untuk 

memudahkan perancangan design maupun sistem. Beberapa perangkat lunak 

tersebut antara lain : 

 

3.2.1 Visual Basic .NET 

Microsoft Visual Basic .NET adalah sebuah alat untuk mengembangkan 

dan membangun aplikasi yang bergerak di atas sistem .NET Framework, dengan 

menggunakan bahasa BASIC. Dengan menggunakan alat ini, para programmer 

dapat membangun aplikasi Windows Forms, Aplikasi web berbasis ASP.NET, 

dan juga aplikasi command-line. Alat ini dapat diperoleh secara terpisah dari 

beberapa produk lainnya (seperti Microsoft Visual C++, Visual C#, atau Visual 

J#), atau juga dapat diperoleh secara terpadu dalam Microsoft Visual Studio .NET. 

Bahasa Visual Basic .NET sendiri menganut paradigma bahasa pemrograman 

berorientasi objek yang dapat dilihat sebagai evolusi dari Microsoft Visual Basic 

versi sebelumnya yang diimplementasikan di atas .NET Framework. 

Peluncurannya mengundang kontroversi, mengingat banyak sekali perubahan 

yang dilakukan oleh Microsoft, dan versi baru ini tidak kompatibel dengan versi 

terdahulu. 

http://id.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
http://id.wikipedia.org/wiki/BASIC
http://id.wikipedia.org/wiki/Programmer
http://id.wikipedia.org/wiki/Windows_Forms
http://id.wikipedia.org/wiki/Web
http://id.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Command-line&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Visual_C%2B%2B&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_C_Sharp
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_J_Sharp
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_J_Sharp
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Visual_Studio_.NET&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Basic
http://id.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
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3.2.2 .NET Framework 

Microsoft .NET Framework (dibaca Microsoft Dot Net Framework) adalah 

sebuah komponen yang dapat ditambahkan ke sistem operasi Microsoft Windows 

atau telah terintegrasi ke dalam Windows (mulai dari Windows Server 2003 dan 

versi-versi Windows terbaru). Kerangka kerja ini menyediakan sejumlah besar 

solusi-solusi program untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum suatu 

program baru, dan mengatur eksekusi program-program yang ditulis secara 

khusus untuk framework ini. .NET Framework adalah kunci penawaran utama 

dari Microsoft, dan dimaksudkan untuk digunakan oleh sebagian besar aplikasi-

aplikasi baru yang dibuat untuk platform Windows. 

Pada dasarnya, .NET Framework memiliki 2 komponen utama: CLR dan 

.NET Framework Class Library. 

Program - program yang ditulis untuk .NET Framework dijalankan pada 

suatu lingkungan software yang mengatur persyaratan-persyaratan runtime 

program. Runtime environment ini, yang juga merupakan suatu bagian dari .NET 

Framework, dikenal sebagai Common Language Runtime (CLR). CLR 

menyediakan penampilan dari application virtual machine, sehingga para 

programmer tidak perlu mengetahui kemampuan CPU tertentu yang akan 

menjalankan program. CLR juga menyediakan layanan-layanan penting lainnya 

seperti jaminan keamanan, pengaturan memori, garbage collection dan exception 

handling / penanganan kesalahan pada saat runtime. Class library dan CLR ini 

merupakan komponen inti dari .NET Framework. Kerangka kerja itu pun dibuat 

sedemikian rupa agar para programmer dapat mengembangkan program komputer 

http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://id.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2003
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Runtime&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Runtime_environment&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
http://id.wikipedia.org/wiki/Virtual_machine#application_virtual_machine
http://id.wikipedia.org/wiki/Central_Processing_Unit
http://id.wikipedia.org/wiki/Garbage_collection
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Exception_handling&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Exception_handling&action=edit&redlink=1
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dengan jauh lebih mudah, dan juga untuk mengurangi kerawanan aplikasi dan 

juga komputer dari beberapa ancaman keamanan. 

CLR adalah turunan dari CLI (Common Language Infrastructure) yang 

saat ini merupakan standar ECMA. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan 

mengunjungi situs ECMA atau kunjungi sumber pranala di bawah artikel ini. 

Solusi-solusi program pembentuk class library dari .NET Framework mengcover 

area yang luas dari kebutuhan program pada bidang user interface, pengaksesan 

data, koneksi basis data, kriptografi, pembuatan aplikasi berbasis web, algoritma 

numerik, dan komunikasi jaringan. Fungsi-fungsi yang ada dalam class library 

dapat digabungkan oleh programmer dengan kodenya sendiri untuk membuat 

suatu program aplikasi baru. 

 

3.2.3 SQL Server 2000 

Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen basis data 

relasional (RDBMS) produk Microsoft. Bahasa kueri utamanya adalah Transact-

SQL yang merupakan implementasi dari SQL standar ANSI/ISO yang digunakan 

oleh Microsoft dan Sybase. SQL (Structured Query Language) adalah sebuah 

bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. 

Umumnya SQL Server digunakan di dunia bisnis yang memiliki basis data 

berskala kecil sampai dengan menengah, tetapi kemudian berkembang dengan 

digunakannya SQL Server pada basis data besar. 

Penulis menggunakan SQL Server 2000 untuk merancang database yang 

digunakan pada sistem. 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=ECMA&action=edit&redlink=1
http://www.ecma-international.org/
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Class_library&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
http://id.wikipedia.org/wiki/Kriptografi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aplikasi_berbasis_web&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Algoritma
http://id.wikipedia.org/wiki/Programmer
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_manajemen_basis_data_relasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_manajemen_basis_data_relasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Corporation
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_kueri
http://id.wikipedia.org/wiki/Transact-SQL
http://id.wikipedia.org/wiki/Transact-SQL
http://id.wikipedia.org/wiki/SQL
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sybase&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
http://id.wikipedia.org/wiki/RDBMS
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3.2.4  Dokumen Flow 

Flowchart adalah bagan yang menunjukkan alur dalam program ataupun prosedur 

sistem secara fisik. Bagan alur digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi 

dan dokumentasi. Bagan alur sistem digambar dengan menggunakan simbol-

simbol yang tampak antara lain berikut ini :  

        Sistem dokumen, menunjukkan dokumen input dan output baik  

   untuk proses manual atau komputer. 

 

Sistem penghubung, menunjukkan penghubung ke halaman yang 

masih sama.  

 

   Simbol garis alur, menunjukkan arus dari proses. 

 

  Sistem  proses manual, menunjukkan kegiatan yang masih diproses 

secara manual. 

  Sistem penghubung, menunjukkan penghubung ke halaman yang 

berberda atau halaman lain. 

 

3.2.5 Sistem Flow 

 Sistem flow adalah bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara 

menyeluruh dari suatu sistem dimana bagan ini menjelaskan urutan prosedur-

prosedur yang ada di dalam sistem dan biasanya dalam membuat sistem flow 

ditentukan oleh fungsi yang melaksanakan dan yang bertanggung jawab. Simbol-

simbol dari sistem flow antara lain :  
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Simbol dari proses, dimana merupakan proses secara 

terkomputerisasi. 

 

Simbol data file, menunjukkan tempat penyimpanan data. 

   

   Simbol dari keputusan atau decission. 

 

Sistem penghubung, menunjukkan penghubung ke halaman yang 

masih sama.  

 

   Simbol garis alur, menunjukkan arus dari proses. 

 

 

  Sistem penghubung, menunjukkan penghubung ke halaman yang 

berberda atau halaman lain. 

 

3.2.6 Data Flow Diagram 

 Diagram ini digunakan untuk menggambarkan arus data di dalam sistem 

secara terstruktur dan jelas. Selain itu DFD juga merupakan gambaran dari sistem 

yang baik. Adapun beberapa simbol yang sering dipakai dalam DFD terdiri dari : 
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Simbol ini merupakan simbol eksternal entity, digunakan 

sebagai sumber dari inputan sistem atau tujuan dari output 

sistem. 

 

Simbol proses dimana sering digunakan untuk melakukan 

prubahan terhadap input yang masuk sehingga 

menghasilkan data dari perubahan input yang diolah tadi. 

 

Simbol dari penyimpanan data, sering digunakan sebagai 

simpanan dari data yang dapat berupa suatu file atau basis 

data . 

 

Simbol yang menggambarkan aliran data, yang sering 

digunakan untuk menghubungkan antara proses dengan 

proses, proses dengan sumber proses dan proses dengan 

tujuan. Sedangkan anak panahnya menunjukkan arah aliran 

datanya.  

 

3.2.7 Power Designer 

 Power Designer merupakan suatu tool berupa software untuk mendesain 

sistem dan rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) yang dikembangkan 

oleh Sybase Inc. Ada dua model data, yaitu : Entity Relationship Diagram (ERD) 

dan model relasional. Keduanya menyediakan cara untuk mendeskripsikan 

perancangan basis data pada peringkat logika. 
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a. Model ERD atau Conceptual Data Model (CDM) : model yang dibuat 

berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi obyek-obyek 

dasar yang dinamakan entitas (entity) serta hubungan (relationship) antara 

entitas-entitas itu. 

b. Model Relasional atau Physical Data Model (PDM) : model yang 

menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan 

antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana 

setiap kolom memiliki nama yang unik. 

 

3.3  Analisa dan Perancangan Sistem 

Analisis sistem didefinisikan sebagai uraian dari sistem informasi yang besar dan 

utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasikan dan mengevaluasikan permasalahan, kesempatan, hambatan 

yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikannya. Langkah-langkah dasar dalam melakukan analisa sistem : 

1. Identifikasi  masalah 

2. Memahami kerja dari sistem yang ada  

3. Menganalisa sistem 

4. Membuat laporan hasil analisis 

Perancangan sistem dapat didefinisikan sebagai tahap setelah perancangan 

sistem secara umum dan perancangan sistem secara terinci. Perancangan sistem 

mempunyai dua tujuan utama yaitu memenuhi kebutuhan kepada pemakai dan 

untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada 

pemrogram dan ahli teknik lainnya yang terlibat.  
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Pengelolaan data-data traksaksi perusahaan ke dalam database adalah 

salah satu kegiatan utama dalam setiap perusahaan. Begitu juga pada Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Jawa Timur Probolinggo, dengan semakin 

berkembanganya usaha mereka, membuat kemungkinan terjadinya Human Error 

semakin besar. Diantaranya seperti proses pengelolaan barang, pengadaan barang. 

Serta pembuatan laporan-laporan yang telah diproses yaitu laporan yang 

merupakan acuan dalam proses pengadaan barang nantinya. Sehingga 

kemungkinan terjadinya Human Error dan kemungkinan terjadinya 

ketidakcocokan data  cukup besar. Bukan hanya itu, karena proses dan kegiatan 

produktifitas perusahaan yang sangat tinggi juga berpengaruh dalam terjadinya 

Human Error. Jika semakin besar peluang terjadinya Human Error, maka kualitas 

perusahaan akan menurun. Untuk mengatasi permasalahan yang ada diatas maka 

diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menganalisa Sistem 

b. Mendesain Sistem 

c. Mengimplementasian Sistem 

d. Melakukan Pembahasan terhadap Implementasi Sistem  

Langkah–langkah tersebut diatas ditujukan untuk dapat menemukan 

solusi dari permasalahan yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan 

Jawa Timur Probolinggo. 
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4.1 Menganalisa Sistem 

  Menganalisa sistem adalah langkah awal untuk membuat suatu sistem 

baru. Dalam langkah ini penulis melakukan analisa tehadap permasalahan yang 

ada dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Jawa Timur 

Probolinggo,khususnya mengenai proses pengadaan barang. Permasalahan 

tersebut antara lain: 

1. Input Data. 

2. Pengelolaan barang dan pengadaan barang. 

3. Pembuatan Laporan. 

         Untuk dapat membuat sistem yang baru seorang programmer harus 

mengetahui langkah-langkah yang terjadi pada kelima prosedur yang ada diatas. 

Lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

4.1.1  Input Data 

Proses input data adalah proses pendataan barang, yang dilakukan oleh 

bagian pengadaan. Barang yang didata adalah barang yang dibutuhkan dalam 

perusahaan, apabila barang tersebut stoknya habis. Proses ini dimulai dari bagian 

gudang. Bagian gudang menerima data barang masuk dan data barang keluar, 

kemudian bagian gudang menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan oleh 

perusahaan tersebut. Kemudian data-data barang tersebut diproses untuk dijadikan 

laporan nantinya barang apa saja yang dipesan oleh perusahaan tersebut. Dan 

bagian gudang meng-update stok barang kurang. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk sistem baru yang dirancang, penginputan atau pendataan barang 

dilakukan secara terkomputerisasi. Selain memudahkan sistem, proses juga dapat 

mempersingkat waktu. 

4.1.2 Pengelolaan Barang dan Pengadaan barang 

 Pengelolaan Barang dan pengadaan barang dilakukan untuk pembuatan 

laporan yang nantinya diberikan kepada kepala UPTD. Dalam proses pencatatan 

barang masuk dan barang keluar masih dilakukan secara manual. Dan itu sangat 

menyita waktu dan tenaga. 

 Untuk sistem baru yang dirancang, menggambarkan detil proses pada sub 

proses pengelolaan stok barang. Dimana sistem dimulai dari proses liat stok 

barang dari database stok barang,kemudian bagian gudang menerima data barang 

masuk dan kurang lalu bag gudang mengupdate barang kurang ke proses 

pengurangan stok barang dan update barang tambah ke proses penambahan stok 

barang. Kemudian bag gudang mengirim data barang keluar untuk dibuat laporan 

lalu di berikan kepada kepala UPTD. 

 

4.1.3 Pembuatan Laporan 

 Pemuatan laporan dilakukan setelah proses pengadaan barang selesai. 

Proses ini adalah tahap akhir untuk bagian pengadaan barang. Proses ini akan 

digunakan untuk mencatat semua proses transaksi,baik berupa transaksi barang 

masuk dan barang keluar. Dan nantinya laporan-laporan ini akan diberikan kepada 

kepala UPTD untuk menvalidasi dan menyutujui. Laporan ini mencantumkan tgl 

berapa proses transaksi dilakukan dan barang apa saja yang berhak masuk 

laporan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Untuk sistem baru yang dirancang, pembuatan laporan akan terbentuk 

secara otomatis saat membuka form laporan. Proses ini akan mempersingkat 

waktu dalam proses pembuatan laporan karena bagian pengadaan tidak perlu 

membuat laporan secara manual. 

 Dokumen flow pengadaan barang ini dapat dilihat pada gambar 4.1. Gambar 

4.2 merupakan sistem flow yang menggambarkan cara kerja prosedur dari proses 

pengadaan barang yang dijelaskan diatas: 
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Gambar 4.1 Document Flow Pengadaan Barang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System Flow
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Gambar 4.2 System Flow Pengadaan Barang 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Mendesain Sistem 

 Setelah melakukan analisis sistem yang ada, maka selanjutnya kita 

melakukan desain sistem. Dalam desain sistem ini, seorang programmer mulai 

membentuk suatu sistem baru yang telah terkomputerisasi.  

Desain input – output yang diharapkan akan dirancang pada tabel 4.1 

berikut ini : 

Tabel 4.1 Rancangan input - output 

No Tujuan Input Output yang 

diharapan 

Output 

Program 

Hasil 

1 Mendata 

Barang 

No Barang, Jenis 

barang, Tanggal 

Pelaksanaan,  

Laporan data 

Barang 

- - 

2 Mendata 

Barang masuk 

dan keluar 

ID_barang,nama 

barang,jenis 

barang,no.bukti,jumlah 

barang  

Laporan 

Barang 

masuk dan 

keluar 

- - 

3 Mendata 

transaksi 

barang 

No Bukti,tgl 

transaksi,nama 

transaksi,jumlah 

transaksi 

Laporan 

pengadaan 

barang 

- - 

 

Langkah–langkah yang dilakukan dalam desain sistem ini adalah: 

a. Context Diagram  

b. HIPO 

c. Data Flow Diagram 

d. Conceptual Data Model 

e. Physical Data Model 

f. DBMS 

g. Desain Input Output 

Ketujuh langkah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Context Diagram Sistem Informasi Pengadaan Barang UPTD 

Pendapatan Probolinggo 

 Context Diagram adalah gambaran menyeluruh dari data flow  

diagram(DFD). Dimana dalam context diagram ini dapat dilihat gambaran umum 

dari sistem informasi pengadaan barang pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pendapatan Jawa Timur Probolinggo yaitu berupa data-data apa saja yang 

dibutuhkan dan dikeluarkan oleh setiap pihak yang berpengaruh dalam setiap 

proses didalamnya. Adapun gambar context diagram tersebut dapat dilihat pada 

gambar 4.3. Context diagram tersebut menjelaskan secara global input dan output 

sistem informasi pengadaan barang yang dibuat. 
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Gambar  4.3 Context Diagram Sistem Informasi Pengadaan Barang UPTD 

Pendapatan Probolinggo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 HIPO 

 Berikut ini adalah struktur HIPO dari Sistem Informasi Pengadaan 

Barang UPTD Pendapatan Probolinggo. Dalam HIPO tersebut digambarkan 

secara global proses-proses yang ada didalam sistem yang dibuat. 

 Adapun gambar HIPO dapat dilihat pada gambar 4.4 HIPO tersebut 

menggambar proses-proses dari Sistem Informasi Pengadaan Barang UPTD 

Pendapatan Probolinggo secara global. 
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Gambar 4.4 HIPO Sistem Informasi Pengadaan Barang UPTD Pendapatan 

Probolinggo 

 

4.2.3 Data Flow Diagram  

  Berikut ini adalah Data Flow Diagram pada Sistem Informasi Pengadaan 

Barang UPTD Pendapatan Probolinggo. Dalam data flow diagram dibawah ini 

terdapat dua level yaitu data flow diagram level 0 dan 1. Dalam data flow diagram 

level 0 digambarkan secara global proses-proses apa saja yang ada dalam sistem 

informasi pengadaan barang yang dibuat, beserta data-data input dan output dari 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proses yang ada. Dalam data flow diagram level 1 digambarkan secara lebih detil 

proses-proses yang ada dalam proses-proses utama yang ada dalam data flow 

diagram level 0, beserta data-data input dan output dari sub proses tersebut. 

 Adapun gambar data flow diagram level 0 dapat dilihat pada gambar 4.5. 

Data flow diagram tersebut digambar secara global proses-proses dan data-data 

yang ada pada sistem informasi Pengadaan Barang. Diantaranya adalah 

pengelolaan stok barang dan pengadaan barang. Dimana dalam proses-proses 

tersebut membutuhkan dan menghasilkan informasi dari tiga eksternal entity ( 

pihak ) yaitu Kepala UPTD, bagian gudang dan bagian pengadaan. 
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Gambar 4.5 Data Flow Diagram Level 0 Sistem Informasi Pengadaan Barang 

UPTD Pendapatan Probolinggo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar  data flow diagram pada level 1 untuk proses pengelolaan stok 

barang dapat dilihat pada gambar 4.6. Data flow diagram tersebut 

menggambarkan detil proses pada sub proses pengelolaan stok barang. Dimana 

sistem dimulai dari proses liat stok barang dari database stok barang,kemudian 

bagian gudang menerima data barang masuk dan kurang lalu bag gudang 

mengupdate barang kurang ke proses pengurangan stok barang dan update barang 

tambah ke proses penambahan stok barang. Kemudian bag gudang mengirim data 

barang keluar untuk dibuat laporan lalu di berikan kepada kepala UPTD. 
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Gambar 4.6 Data Flow Diagram Level 1 Subproses Pengelolaan stok barang 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Conceptual  Data Model Sistem Informasi Pengadaan Barang UPTD 

Pendapatan Probolinggo 

Conceptual data model pada proses Sistem Informasi Pengadaan Barang 

UPTD Pendapatan Probolinggo merupakan gambaran dari struktur database yang 

akan digunakan dalam pembuatan sistem. 

Gambar conceptual data model pada proses sistem informasi pengadaan 

barang dapat dilihat pada gambar 4.8 dibawah ini. 

Relation_30

Relation_29

Relation_28

Relation_27

Barang

ID_barang

nama_barang

Jumlah

Barang_keluar

ID_barang

No_bukti

Jumlah_keluar

Barang_masuk

ID_barang

nama_barang

Jumlah_masuk

Transaksi

No_bukti

Tanggal

Keterangan

Jenis_transaksi
 

Gambar 4.8 Conceptual Data Model  Sistem Informasi Pengadaan Barang UPTD 

Pendapatan Probolinggo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Physical Data Model Sistem Informasi Pengadaan Barang UPTD 

Pendapatan Probolinggo 

  Physical data model pada proses Sistem Informasi Pengadaan Barang 

UPTD Pendapatan Probolinggo merupakan gambaran dari struktur database yang 

akan digunakan dalam pembuatan sistem beserta hasil relasi dari hubungan antar 

table yang terkait. 

  Gambar physical data model pada proses sistem informasi pengadaan 

barang dapat dilihat pada gambar 4.9 dibawah ini. 

BARANG

ID_BARANG varchar(50)

NAMA_BARANG varchar(50)

JUMLAH varchar(50)

BARANG_KELUAR

ID_BARANG varchar(50)

NO_BUKTI varchar(50)

JUMLAH_KELUAR varchar(50)

BARANG_MASUK

ID_BARANG varchar(50)

NAMA_BARANG varchar(50)

JUMLAH_MASUK varchar(50)

TRANSAKSI

NO_BUKTI varchar(50)

TANGGAL varchar(50)

KETERANGAN varchar(50)

JENIS_TRANSAKSI varchar(50)  

Gambar 4.9 Physical Data Model  Sistem Informasi Pengadaan Barang UPTD 

Pendapatan Probolinggo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 DBMS 

Dalam sub bab ini akan dijelaskan struktur dari tabel-tabel yang akan 

digunakan dalam pembuatan Sistem Informasi Pengadaan Barang UPTD Pendapatan 

Probolinggo. Data-data dibawah ini akan menjelaskan satu-persatu detil dari 

struktur tabel untuk setiap tabel. 

1. Tabel Barang 

 Nama Tabel : barang 

 Primary Key : ID_Barang 

 Foreign Key :  

 Fungsi : Untuk menyimpan semua data barang. 

Tabel 4.2 Barang 

Field Type Data Length Constraint Ket 

ID_Barang Varchar 50 Primary Key Nomor Barang 

Nama Barang Varchar 50  Nama Barang 

Jumlah Varchar 50  Jumlah Barang 

 

2. Tabel Barang Masuk 

 Nama Tabel : Barang Masuk 

 Primary Key : ID_Barang 

 Foreign Key :  

 Fungsi  : Untuk menyimpan semua data barang masuk 

Tabel 4.3  Tabel Barang masuk 

Field Type Data Length Constraint Ket 

ID_Barang Varchar 50 Primary Key Nomor Barang 

Nama Barang Varchar 50  Nama Barang 

Jumlah Masuk Varchar 50  Jumlah Barang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tabel Barang Keluar 

 Nama Tabel : Barang Keluar 

 Primary Key : ID_Barang 

 Foreign Key :  

 Fungsi  : Untuk menyimpan semua data barang keluar 

Tabel 4.3  Tabel Barang keluar 

Field Type Data Length Constraint Ket 

ID_Barang Varchar 50 Primary Key Nomor Barang 

No_Bukti Varchar 50  Nomor Bukti 

Jumlah_Keluar Varchar 50  Jumlah Barang 

 

 

4. Tabel Barang Transaksi 

 Nama Tabel : Transaksi 

 Primary Key : No_Bukti 

 Foreign Key :  

 Fungsi  : Untuk menyimpan semua data transaksi barang 

Tabel 4.4  Tabel Transaksi 

Field Type Data Length Constraint Ket 

No_Bukti Varchar 50 Primary Key Nomor Bukti 

Tanggal Varchar 50  Tanggal Transaksi 

Keterangan Varchar 50  Keterangan Barang 

Jenis_Transaksi Varchar 50  Jenis Transaksi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 Desain Input Output 

Desain input merupakan langkah pertama untuk membuat sebuah 

aplikasi sistem informasi.  Dalam tahap ini user akan diberikan gambaran tentang 

bagaimana sistem ini nantinya dibuat.  

1. Desain input untuk form login 

  Form ini digunakan untuk proses verifikasi dan validasi karyawan yang 

berhak masuk dalam program ini. Karena setiap karyawan memiliki hak akses 

yang berberda-beda. Dalam form ini terdapat proses validasi antara user id dan 

password, jika user id dan password tidak cocok maka akan muncul pesan 

error.Adapun desain form input untuk form login dapat dilihat pada gambar  4.10 

dibawah ini. 

  

 
Gambar 4.10 Desain Input pada Form Login 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Textbox NIP pada form adalah identitas dari user yang melakukan login. 

Sedangkan password adalah kata kunci untuk login. Keduanya harus cocok. Jika 

tidak cocok, maka user tidak dapat melakukan login dan tidak dapat 

mengoperasikan sistem. Tombol login adalah tombol untuk pengecekan 

kebenaran password dan NIP. Jika benar, maka user yang login dapat masuk. Link 

lipa password adalah link untuk mengalihkan form ke lupa password dan kode. 

 

2. Desain input untuk form pendaftaran. 

 Form ini merupakan form utama, dimana header program terdapat menu-

menu yang disediakan berdasarkan hak akses user pada saat login.  Dalam form 

ini terdapat pendaftaran user baru yang disediakan bagi admin. Adapun desain 

input form utama ini dapat dilihat pada gambar 4.11 dibawah ini. 

 
Gambar 4.11 Desain Input pada Form Utama 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 List menu Menu merupakan list menu yang disediakan untuk admin dan 

user lain. Khusus untuk admin, menu register akan aktif dan admin dapat 

melakukan pendaftaran atau regisrasi user baru. Jika selain admin dan bukan user 

yang dapat login menu ini akan mengaktifkan menu login dan exit. Jika user dapat 

login, maka menu ini akan menjadi non aktif.  

  

3. Desain Input untuk form registrasi 

 Dalam form regiatrasi terdapat textbox yang wajib diisi ketika mendaftar 

sebagai pengguna sistem, dan combobox yang berisi tentang jabatan atau hak 

akses yang dimiliki oleh pengguna sistem. Desain form registrasi dapat dilihat 

pada gambar 4.12 dibawah ini. 

 
Gambar 4.12 Desain Input pada Form Registrasi 

 

 Textbox NIP merupakan identitas user yang akan diberi izin mengakses 

sistem. Textbox nama merupakan nama user, sedangkan password adalah kata 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sandi bagi user agar dapat login ke sistem, password juga digunakan jika user 

ternyata nantinya lupa kode, password juga digunakan untuk merubah kode user 

yang terdaftar. Confirm password adalah pencocokan kebenaran password untuk 

memastkan bahwa password yang diinputkan adalah benar dan cocok. Kode 

adalah kata sandi lain yang digunakan jika user ternyata nantinya lupa password, 

kode juga digunakan untuk merubah password user yang terdaftar. Confirm kode 

adalah pencocokan kebenaran kode untuk memastkan bahwa kode yang 

diinputkan adalah benar dan cocok. Tombol ok adalah tombol untuk mengecek 

apakah data yang dibutuhkan untuk registrasi sudah memenuhi syarat atau belum.  

Jika sudah lengkap dan benar, maka id user yang registrasi dapat melakukan 

login. Jika data tidak tepat, akan ada messagebox untuk menampilkan data yang 

kurang lengkap. Tombol batal adalah tombol untuk kembali ke form utama 

sekaligus untuk membatalkan registrasi user baru. 

 

4. Desain Input untuk form Ganti Kode dan Password 

 Form Ganti Kode dan Password digunakan jika user menghendaki untuk 

merubah password atau kode yang terdaftar. Untuk NIP dan Bagian, user tidak 

dapat menggantinya. Jika user menghendaki untuk menguah password, user 

menggunakan kode untuk merubah password. Jika user lupa kode, maka akan 

membutuhkan password untuk merubah kode. Desain form  Ganti Kode dan 

Password dapat dilihat pada gambar 4.13 dibawah ini 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  4.13 Desain Input pada form  Ganti Kode dan Password 

 

 Textbox NIP pada form adalah identitas dari user yang melakukan login. 

Sedangkan nama adalah nama user yang login dan berniat mengganti password, 

kode atau nama. Untuk NIP dan bagian akan non aktif, karena user tidak dapat 

merubah NIP dan jabatan jika tidak melalui admin. 

 Ganti kode akan aktif jika user memilih kode pada combobox ganti. Kode 

lama berisi kode lama, yaitu kode yang akan diganti dan telah terdaftar. Kode 

baru, kode yang menggantikan kode lama. Confirm kode baru, untuk mencocokan 

bahwa inputan kode pada user benar dan tepat. 

 Ganti password akan aktif jika user memilih password pada combobox ganti. 

Password lama berisi password lama, yaitu password yang akan diganti dan telah 

terdaftar.  Password baru, password yang menggantikan password lama. Confirm 

password baru, untuk mencocokan bahwa inputan password pada user benar dan 

tepat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tombol Simpan akan melakukan penyimpanan jika data yang mdiinputkan 

benar dan lengkap. Tombol reset merupakan tombol yang digunakan untuk 

kembali pada keadaan awal form ganti ganti password dan kode. 

 Terdapat juga form lupa password dan kode jika user lupa akan password. 

User akan menginputkan NIP sebagai kunci utama, dan memilih apa yang user 

lupa. Jika tepat akan ada pemberitahuan berupa messagebox. 

 Desain form  Ganti Kode dan Password dapat dilihat pada gambar 4.14 

dibawah ini 

 
Gambar 4.14 Desain Input pada form lupa password 

 

 Textbox NIP pada form adalah identitas dari user yang melakukan login. 

Sedangkan lupa adalah pilihan kode atau password user yang lupa. 

 Lupa kode akan aktif jika user memilih kode pada combobox lupa. User akan 

memasukan password yang telah terdaftar. Jika benar akan muncul messagebox 

yang memberitahukan kode user. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lupa password akan aktif jika user memilih password pada combobox 

lupa. User akan memasukan kode yang telah terdaftar. Jika benar akan muncul 

messagebox yang memberitahukan password user. Tombol ok adalah tombol 

untuk mengecek apakah data yang dibutuhkan untuk mengetahui password atau 

kode sudah memenuhi syarat atau belum.  

Jika sudah lengkap dan benar, maka akan tampil messagebox yang berisi apa 

yang ditanyakan. Jika data tidak ada, akan ada messagebox untuk menampilkan 

pesan. Tombol batal adalah tombol untuk kembali ke form utama sekaligus untuk 

menutup form lupa password. 

 

5. Desain Input untuk form Ganti Password 

 Form ganti account merupakan fasilitas bagi admin untuk merubah 

password dan kode user. Form ini sekaligus digunakan untuk keamanan dari 

pencurian password atau kode. Desain form ganti password dapat dilihat pada 

gambar 4.15 dibawah ini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.15 Desain Input pada form  Ganti Account 

 

 Form ini hanya dapat diakses jika user yang melakukan login adalah admin. 

Textbox NIP pada form adalah identitas dari user yang telah terdaftar. Tombol cek 

NIP adalah tombol yang mengecek apakah NIP tersaftar atau belum. Sedangkan 

nama adalah nama user yang terdaftar dan yang akan mengganti password atau 

kode. Untuk NIP dan bagian akan non aktif, karena user tidak dapat merubah NIP 

dan jabatan jika tidak melalui admin. 

 Tombol cek NIP adalah tombol untuk mengecek apakah NIP yang 

diinputkan cocok atau tidak. Tombol Simpan akan nyimpan data yang telah 

diinputkan. Jika sudah lengkap dan benar, maka akan tampil messagebox yang 

berisi laporan bahwa data telah tersimpan. Jika data tidak ada, akan ada 

messagebox untuk menampilkan pesan lain. Tombol batal adalah tombol untuk 

kembali ke form utama sekaligus untuk menutup form ganti account. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Desain Input untuk Form Pendaftaran 

 Form Pendaftaran digunakan untuk mendata atau menginputkan data 

peserta yang mendaftar kursus form pendaftaran mencangkup informasi dari 

pendaftar berupa data formulir dan data KTP. Desain form pendaftaran dapat 

dilihat pada gambar 4.16 dibawah ini. 

 
Gambar 4.16 Desain Input pada form pendaftaran 

 

 Textbox Nomor pendaftaran akan tergenerate secara otomatis ketika 

mengklik tombol tambah. Textbox ini berisi tentang nomor urut pendaftara 

peserta diklat atau kursus. Combobox program berisi semua program atau jenis 

kursus yang tersedia. Tanggal Pelatihan merupakan tanggal berlangsungnya 

kursus. Nama adala nama peserta yang mendaftar kursus. Telp adalah nomor 

telephon peserta yang namtinya akan diberitahu tetang pengumuman diklat. 

 NIK adalah Nomor Induk KTP peserta diklat. Alamat adalah alamat peserta 

yang berasal dari KTP. Jenis Kelamin adalah jenis kelamin peserta yang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mendaftar diklat. Pekerjaan adalah pekerjaan peserta diklat sesuai dengan KTP. 

Agama adalah Agama peserta Diklat sesuai dengan KTP. Kewaganegaraan adalah 

kewarganegaraan peserta diklat sesuai dengan KTP. 

 Textbox cari adalah fasilitas pencarian untuk mencari data peserta diklat. 

Tombol cari adalah tombol yang akan mencari data peserta sesuai dengan apa 

yang diinputkan ada textbox cari. 

 Tombol tambah adalah tombol untuk menambah peserta dengan 

mengaktifkan textbox yang telah ditentukan melalui sourcecode. Ketika diklik, 

tombol ini akan menjadi timbol batal yang akan mengembalikan kondisi form 

seperti semula. 

 Tombol simpan adalah tombol yang digunakan untuk memasukan data 

kedalam database. Untuk memasukan data, tombol simpan melakukan verivikasi 

dan validasi untuk mengecek apakah data yang diinputkan sudah lengkap atau 

belum dan apakah data sudah benar atau belum.Tombol ubah akan aktif apabila 

salah satu data pada datagridview diklik. Tombol ini berfungsi untuk memasukan 

data yang terdapat pada database ke textbox dan combox yang selanjutnya akan 

diedit. 

 Tombol refresh adalah tombol untukmembersihkan semua textbox dan 

combobox sekaligus untuk mengembalikan kondisi form seperti semula. 

Datagridview berfungsi untuk menampilkan data yang telah ada pada database. 

Tombol exit adalah tombol keluar dari form pendaftaran. Label Petugas adala 

nama petugas yang telah login. 

 

7. Desain Input untuk form Pembayaran 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Form pembayaran digunakan untuk transaksi keuangan antara peserta 

yang telah mendaftar pada bagian pendaftaran dengan bagian pembayaran. Desain 

form pembayaran dapat dilihat pada gambar 4.17 di bawah ini. 

 
Gambar 4.17 Desain Input pada form pembayaran 

 

 Textbox Nomor pendaftaran akan tergenerate secara otomatis ketika 

mengklik tombol tambah. Textbox ini berisi tentang nomor rut pendaftara peserta 

diklat atau kursus. Combobox program berisi semua program atau jenis kursus 

yang tersedia. Tanggal Pelatihan merupakan tanggal berlangsungnya kursus. 

Nama adala nama peserta yang mendaftar kursus. Telp adalah nomor telephon 

peserta yang namtinya akan diberitahu tetang pengumuman diklat. 

 NIK adalah Nomor Induk KTP peserta diklat. Alamat adalah alamat peserta 

yang berasal dari KTP. Jenis Kelamin adalah jenis kelamin peserta yang 

mendaftar diklat. Pekerjaan adalah pekerjaan peserta diklat sesuai dengan KTP. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agama adalah Agama peserta Diklat sesuai dengan KTP. Kewaganegaraan adalah 

kewarganegaraan peserta diklat sesuai dengan KTP. 

 Textbox cari adalah fasilitas pencarian untuk mencari data peserta diklat. 

Tombol cari adalah tombol yang akan mencari data peserta sesuai dengan apa 

yang diinputkan ada textbox cari. 

 Tombol tambah adalah tombol untuk menambah peserta dengan 

mengaktifkan textbox yang telah ditentukan melalui sourcecode. Ketika diklik, 

tombol ini akan menjadi timbol batal yang akan mengembalikan kondisi form 

seperti semula. 

 Tombol simpan adalah tombol yang digunakan untuk memasukan data 

kedalam database. Untuk memasukan data, tombol simpan melakukan verivikasi 

dan validasi untuk mengecek apakah data yang diinputkan sudah lengkap atau 

belum dan apakah data sudah benar atau belum.Tombol ubah akan aktif apabila 

salah satu data pada datagridview diklik. Tombol ini berfungsi untuk memasukan 

data yang terdapat pada database ke textbox dan combox yang selanjutnya akan 

diedit. 

 Tombol refresh adalah tombol untukmembersihkan semua textbox dan 

combobox sekaligus untuk mengembalikan kondisi form seperti semula. 

Datagridview berfungsi untuk menampilkan data yang telah ada pada database. 

Tombol exit adalah tombol keluar dari form pendaftaran. Lael Petugas adala 

namapetugas yang telah login. 

 Textbox no absen adalah textbox yang secara otomatis akan memberikan 

nomor absen pada peserta yang telah melakukan pembayaran. Harga adalah 

jumlah biaya administratisi yang harus dipenuhi oleh user. Jumlah uang adalah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jumlah uang yang dibayarkan user kepada bagian pembayaran. Cetak kwitansi 

adalah untuk mencetak kwitansi bagi peserta yang telah meakukan pelunasan 

biaya pendaftaran. 

 

8. Desain Output untuk form Laporan Pendaftaran 

 Form laporan pendaftaran digunakan untuk melaporkan hasil kerja 

bagian pendaftaran dalam mendata peserta. Laporan ini juga digunakan untuk 

mecocokan data peserta yang mendaftar antara bagian pendaftaran dengan bagian 

keuangan atau pembayaran. Desain output pendaftaran dapat dilihat pada gambar 

4.18  berikut ini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.18 Desain output pada laporan pendaftaran 

 

 Laporan tersebut adalah laporan yang nantinya akan diserahkan ke bagian 

pendaftaran untuk melakukan pencocokan data peserta yang telah mendaftar. 

Selain itu, laporan ini juga menjadi persyaratan untuk melakukan pembayaran. 

Jika nama calon peserta tidak ada, maka transaksi tidakdapat dilanjutkan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Desain Output untuk form Pembayaran 

 Form laporan pembayaran digunakan untuk melaporkan hasil kerja 

bagian pembayaran dalam hal biaya administrasi peserta yang telah mendaftar. 

Desain output pembayaran dapat dilihat pada gambar 4.19 di bawah ini. 

 
Gambar 4.19 Desain output pada laporan pembayaran 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laporan tersebut secara otomatis akan terbentuk ketika transaksi 

pembayaran telah dilakukan oleh peserta dengan bagian pembayaran. Setelah 

transaksi dilakukan, maka kwitansi akan dicetak sesuai dengan identitas peserta 

yang mendaftar. Desain output cetak kwitansi dapat dilihat pada gambar 4.20.  

 
Gambar 4.20 Desain output kwitansi 

 

 Pada kwitansi akan ada kwitansi yang disediakan oleh pihak perusahaan. 

Jadi, sistem hanya perlu mencetak data yang dibutuhkan oleh kwitansi. 

 Dari crystal report yang dihasilkan, dapat dibuat seperti tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Hasil input - output 

No Tujuan Input Output yang 

diharapan 

Output 

Program 

Hasil 

1 Mendata 

Barang 

No Barang, Jenis 

barang, Tanggal 

Pelaksanaan,  

Laporan data 

Barang 

Laporan 

pengadaan 

Barang 

sesuai 

2 Mendata 

Barang 

masuk dan 

keluar 

ID_barang,nama 

barang,jenis 

barang,no.bukti,jumlah 

barang  

Laporan 

Barang 

masuk dan 

keluar 

Laporan 

pengadaan 

Barang 

sesuai 

3 Mendata 

transaksi 

barang 

No Bukti,tgl 

transaksi,nama 

transaksi,jumlah 

transaksi 

Laporan 

pengadaan 

barang 

Laporan 

pengadaan 

Barang 

Cukup 

sesuai 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

  Dari penjelasan tentang Sistem Informasi Pengadaan Barang pada Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Probolinggo, dapat disimpulkan: 

a. Pembuatan sistem informasi pengadaan barang dapat membantu kinerja dari 

bagian Perbekalan dalam pencatatan transaksi perusahaan. 

b. Membantu perusahaan dalam mengurangi terjadinya Human Error. 

c. Membantu perusahaan untuk tahu keadaaan perusahaan setiap saat. 

5.2 Saran 

Sebagaimana dari penjelasan tentang tugas Kerja Praktek dapat 

disarankan penambahan modul atau aplikasi seperti berikut: 

a. Program dapat segera digabungkan dengan modul-modul yang lainnya 

sehingga dapat terintegrasi dengan baik dan memaksimalkan fungsi program. 

b. Diharapkan program ini segera di implementasikan oleh  Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Pendapatan Probolinggo agar dapat segera membantu kegiatan 

perusahaan. 

 



188 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Elmasri, Ramez and Navathe, Shankant, B., 2004, International Edition : 

Fundamentals of Database System Fourth Edition, Pearson Education Inc., 

Boston. 

Hartono, Jogiyanto, 1989, Analisis & Disain Sistem Informasi: Pendekatan 

Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis, Andi Offset, Yogyakarta. 

Yuswanto, Subari, 2007, Pemrograman Database Visual Basic.Net, Prestasi 

Pustaka Publisher, Surabaya. 

Yuswanto, Subari, 2005, Pemrograman Dasar Visual Basic.Net, Prestasi Pustaka 

Publisher, Surabaya. 

 




