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1. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi yang begitu pesatnya khususnya teknologi 

informasi, menciptakan kemudahan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan 

dalam suatu informasi.Namun masih banyak permasalahan-permasalahan dan 

kelemahan suatu sistem yang dijalankan oleh suatu instansi. Dalam menghadapi 

tuntutan kemajuan zaman tentunya tidak terlepas dari berbagai persoalan yang ada. 

Namun diharapkan sebuah instansi mampu memanfaatkan komputer dalam sistem 

pengolahan data. Pengolahan data sangat berperan penting dalam administrasi 

sebagai pusat kegiatan dan sumber informasi. Kesuksesan suatu sistem informasi 

tidak hanya ditentukan oleh bagaimana sistem tersebut dapat menghasilkan 

informasi dengan baik, tetapi juga ditentukan oleh kesesuaiannya dengan 

lingkungan, yang berarti informasi tersebut dibutuhkan oleh para pengguna. 

Kesuksesan sistem informasi dapat diukur dengan empat jenis ukuran yaitu kepuasan 

pemakai, penggunaan sistem, kinerja keputusan, dan kinerja organisasi. 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku adalah instansi pemerintah yang 

bergerak dibidang pekerjaan umum, dalam setiap aktivitasnya instansi ini harus 

membuat dan mencatat setiap Pendapatan Asli Daerah sehingga menghasilkan 

laporan keuangan. Metode pencatatan laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah 

yang selama ini dijalankan pada Dinas Pekerjaan Umum adalah metode pencatatan 

laporan keuangan secara manual, seperti penggolongan retribusi daerah, mencatat 

dan merekap penerimaan kas yang masuk, laporan dibuat berdasarkan dari dokumen 

dan surat tanda setoran yang diterima, setelah itu baru dicatat dalam file komputer. 

Laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari register surat tanda setoran, 

laporan SPJ pendapatan dan laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Namun sering 

terjadi kesalahan dalam mencatat nomor rekening, mancatat nomor surat tanda 

setoran, dan keterlambatan dalam memberikan informasi. 

Pendapatan Asli Daerah memiliki 4 komponen yang terdiri dari Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, Kekayaan perusahaan milik daerah dan pengelolaan 

kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Namun, 

penelitian ini hanya akan melihat Pendapatan Asli Daerah dari komponen retribusi 

daerah. 

Dalam mengelola keuangan daerah khususnya dalam penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah diperlukan suatu prosedur agar dapat mempermudah dalam pencatatan 

dan penggolongan transaksi penerimaan yang terjadi serta agar terhindar dari 

penyalahgunaan. Untuk itu diperlukan pengembangan sistem dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi informasi sehingga tersedianya data dan informasi laporan 

keuangan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan secara tepat, akurat, dan aman, 

salah satunya yakni Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah yang dapat 

meminimalkan kesalahan, mengurangi waktu pemrosesan, meningkatkan kualitas 

data dan informasi laporan keuangan dan dapat mendukung pengambilan keputusan 

dalam waktu singkat. 
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 Sistem ini dibangun untuk membantu pengguna dalam memberikan 

kemudahan dalam mengelolah data-data keuangan dan menghasilkan laporan 

keuangan yang akurat dan tepat waktu berdasarkan informasi yang sudah disajikan 

melalui aplikasi yang dibangun ini. Sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam 

membuat laporan keuangan terkait laporan penerimaan pendapatan asli daerah 

khususnya retribusi daerah. 

 Agar menghasilkan suatu laporan yang semakin mudah dan menghasilkan 

laporan keuangan yang cepat dan akurat maka dalam penelitian ini penulis ingin 

menyelidiki bagaimana sistem informasi Pendapatan Asli Daerah pada instansi 

pemerintah, sebagai pengembangan sistem informasi utamanya sistem informasi 

Pendapatan Asli Daerah dalam mengelola laporan keuangan yang terkait dengan 

penerimaan pendapatan khususnya laporan keuangan retribusi daerah. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

 Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sangihe”. Penelitian ini mengembangkan 

sebuah Sistem Informasi Pendapatan dengan sumber daya, acara, dan agensebagai 

model data untuk teknik menentukan dan merancang  sistem informasi akuntansi 

danuntuk mengembangkan prototipe sistem berdasarkan model REA (Resource 

Event Agent). Idenya adalah untuk membangunsebuah aplikasi sistem informasi 

yang mendukung  proses bisnis secara real-time dan modeldata REA dipilih untuk 

memudahkan pemahamandatabase.Sistem yangdikembangkan ini mampu melakukan 

peningkatan dalam proses bisnis lebih efisien, tepat waktu dalam pengumpulan kas, 

penyediaan informasi rekening tepat waktu untuk pengambilan keputusan [1]. 

 Adapun Penelitian sebelumnya yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi 

Pendapatan Asli Daerah Berbasis Database pada Instansi Pemerintah”. Penelitian ini 

bertujuan untuk merancangan sistem informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas 

terkomputerisasi berbasis Microsoft Access yangsangat mendukung kinerja instansi 

baik operasional maupun manajerial,khususnya penerimaan kas dan pengeluaran 

kas.Dari perancangan sistem penerimaan dan pengeluaran kas berbasis Microsoft 

Accessinstansi akan lebih mudah mengelola data-data dari transaksi yang akan 

digunakan sebagai bahan pembuatan laporan penerimaan kas. Karena, dalam 

program atau sistem ini semua komponen dari dari tabel, query, form, dan laporan 

sudah terhubung satu sama lain (relasi), apabila instansi ingin menambah ataupun 

mengubah data, tidak perlu lagi menginput data sumber lagi, semua data-data akan 

berubah dengan sendirinya [2]. 

 Penelitian selanjutnya yang berjudul “Sistem Informasi Pendapatan Asli 

Daerah Berbasis Web pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung”.Pada 

penelitian ini Sistem Pendapatan Daerah yang digunakan di Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Bandung masih berbentuk aplikasi desktop dan hanya orang-orang 
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tertentu yang dapat mengaksesnya.Sistem Pendapatan Daerah tersebut akan 

dikembangkan menjadiweb based, agar ada lebih dari satu admin yang memasukkan 

data. Penggunaan web based dalam aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam 

pengaksesan sistem, baik oleh pihak dinas pendapatan daerah, maupun oleh wajib 

pajak. Penelitian ini dimulai dengan merancang hubungan antar database dan proses 

bisnis yang terjadi di dalam aplikasi. Kemudian dilanjutkan dengan desain tampilan 

dan pembuatan program [3]. 

 Pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah  

penulis akan membangun aplikasi berbasis desktop pada Dinas Pekerjaan Umum 

Provinsi Maluku. Sistem yang dibangun ini mencakup sistem informasi Pendapatan 

Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dan lebih difokuskan 

kepada sistem retribusi daerah seperti informasi penyewaan alat. Sistem ini dapat 

membantu pemenuhan kebutuhan pengguna untuk  mengetahui informasi laporan 

keuangan serta membantu kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku. 

 Sistem informasi adalah data yang dikumpulkan, dikelompokan dan diolah 

sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang saling 

terkait dan saling mendukung sehingga menjadi suatu informasi yang berharga bagi 

yang menerimanya [4]. Pendapatan adalah Penambahan dalam manfaat ekonomi 

selama periode akuntansi dalam bentuk arusmasuk, atau peningkatan aset/aktiva, 

atau pengurangan hutang kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari 

sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos 

pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil 

perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya 

alam.Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan 

semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi daerah yang digunakan untuk 

membiayai keperluan daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan [5]. Klasifikasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang 

Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

 Sistem akuntansi penerimaan kas merupakan sistem yang digunakan untuk 

mencatat semua transaksi penerimaan kas. Sistem penerimaan kas Pendapatan Asli 

Daerah berasal dari transaksi yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya yang 

dimiliki oleh daerah. Kas adalah uang tunai dan setoran dengan uang tunai serta 

saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan 

entitas pemerintah daerah. Transaksi yang timbul akan membuat suatu jaringan 

prosedur yang terdiri dari penerimaan, penyetoran kas, pencatatan dan 

penggolongan. Prosedur penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan merupakan 

uraian pelaksanaan kegiatan yang terdiri : fungsi/pihak yang terkait, dokumen yang 

digunakan, catatan yang digunakan, deskripsi prosedur dan di golongkan dalam 

sumber masing-masing PAD. 
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3. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Karena bersifat deskriptif maka penekanannya pada proses, makna, dan 

pemahaman melalui kata-kata atau gambar dan bersifat induktif dengan membangun 

abstraksi, konsep-konsep, dan teori secara terperinci. Metode ini bertujuan untuk 

memberikan penjelasan mengenai fenomena yang ada di masa sekarang. Penelitian 

deskriptif dapat diartikan sebagai penggambaran suatu gejala sosial yang bertujuan 

untuk menggambarkan sifat objek yang diteliti. Sedangkan, metode kualitatif 

bertujuan untuk memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, metode ini dapat diterapkan pada 

berbagai masalah. Karakteristik dari penelitian kualitatif adalah fokus terhadap 

proses dibanding hasil yang terdiri dari instrument utama dalam pengumpulan data. 

Dengan metode ini, penulis berupaya mencari pemahaman yang lebih medalam 

sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai, yaitu dengan melakukan observasi dan 

wawancara di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku. Dalam penelitian ini, 

penulis memilih subjek yang berhubungan dengan sistem informasi Retribusi Daerah 

yaitu bendahara penerimaan di bagian keuangan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 

Maluku. 

Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Penelitian Lapangan 

Pada metode ini pengumpulan data dilakukan dengan mengamati secara 

langsung terhadap objek yang diteliti yaitu siklus pendapatan retribusi daerah 

pada Dinas PU Provinsi Maluku. Terdapat tiga jenis kegiatan pengumpulan 

data dalam penelitian lapangan ini yaitu : 

a. Pengamatan langsung atau Observasi 

Pada kegiatan ini pengumpulan data dilakukan dengan mengamati 

kegiatan dari bagian-bagian yang terkait dalam proses laporan 

keuangan Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas PU Provinsi 

Maluku. 

b. Wawancara atau Interview 

Proses wawancara yaitu mengumpulkan data dengan melakukan 

Tanya jawab dengan bendahara penerimaan mengenai proses laporan 

keuanngan pendapatan asli daerah pada Dinas PU Provinsi Maluku. 

c. Dokumentasi 

Pengumpulan data pada kegiatan dokumentasi dilakukan dengan 

melihat data-data dan dokumen yang terkait dengan proses laporan 

keuangan pendapatan asli daerah pada Dinas PU Provinsi Maluku. 

2. Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan mendefinisikan bagaimana pengumpulan data dilakukan 

dengan mencari, membaca kemudian mempelajari buku-buku pustaka dan 
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sumber-sumber referensi lain yang relevan dengan penelitian yaitu mengenai 

proses pendapatan asli daerah pada instansi pemerintah. 

 Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 

terbagi dalam empat tahapan, yaitu: (1) Analisis kebutuhan dan pengumpulan data, 

(2) Perancangan sistem, (3) Implementasi sistem yaitu pembuatan aplikasi/program 

dan (4) Pengujian sistem. 

Tahapan penelitian pada gambar 1, dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap 

pertama: analisis kebutuhan dan pengumpulan data, yaitu melakukan analisis 

kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dari pihak bendahara Dinas Pekerjaan Umum 

Provinsi Maluku. Data yang dikumpulkan adalah laporan realisasi Pendapatan Asli 

Daerah retribusi, buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan, dan surat 

tanda setoran; Tahap kedua: perancangan sistem yang meliputi perancangan proses 

menggunakan diagram Unified Modelling Language (UML), perancangan database 

yaitu merancang tabel-tabel database yang berfungsi untuk menyimpan data-data 

yang dibutukan dalam aplikasi; Tahap ketiga: implementasi sistem, yaitu 

mengimplementasikan tahapan penelitian kedua dengan membuat aplikasi/program 

sesuai kebutuhan sistem berdasarkan perancangan sistem yang telah dilakukan; dan 

Tahap keempat: pengujian sistem yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang 

telah dibangun untuk mengetahui apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan 

sistem yang diharapkan. 

Analisis Kebutuhan dan Pengumpulan Data 

↓ 

Perancangan Sistem meliputi Perancangan Proses 

(UML), Perancangan Database, dan Perancangan 

Antarmuka 

↓ 

Implementasi Sistem yaitu Pembuatan Aplikasi/Program 

↓ 

Pengujian Sistem 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 

  

 Dalam pelaksanaan pengembangan sistem informasi pendapatan asli daerah, 

menggunakan metode prototype. Dimana metode prototype adalah proses pembuatan 

model sederhana software yang mengijinkan pengguna memiliki gambaran dasar 

tentang program serta melakukan pengujian awal. Dengan menggunakan metode 

prototype maka pengembang aplikasi dan pengguna dapat saling berinteraksi selama 

proses pembuatan sistem [6]. Bagan prototype dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2 Bagan Prototype 

 Tahapan pengembangan sistem berdasarkan prototype, dijelaskan sebagai 

berikut: pada tahapan Listen to Customer (Pengumpulan Kebutuhan), pengumpulan 

data bertujuan untuk mengumpulkan data yang akan dimasukkan ke dalam sistem. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi 

terhadap bagian-bagian yang terkait dalam proses laporan keuangan pendapatan 

retribusi daerah pada Dinas PU Provinsi Maluku. Dari informasi yang didapat 

digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan sistem. Pada tahapan Build 

(Membangun Prototype), membangun prototype dengan membuat perancangan 

sementara yang berfokus pada penyajian kepada pengguna menggunakan UML 

(Unifield Modeling Languange). Tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan 

untuk menganalisa sistem secara lebih detail baik proses, prosedur dan fungsi sesuai 

dengan data-data yang telah dikumpulkan. Tahap selanjutnya yaitu tahap Customer 

Test (Evaluasi Prototype), evaluasi ini dilakukan oleh pengguna apakah prototyping 

yang sudah dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna.Jika tidak sesuai prototype 

direvisi dengan mengulangi langkah pengumpulan kebutuhan dan membangun 

prototype setelah itu melakukan evaluasi dan verifikasi kembali sampai prototype 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Proses Bisnis 

 Dinas PU adalah unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh 

seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas PU Provinsi Maluku mempunyai tugas 

membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang 

pekerjaan umum. Pendapatan Asli Daerah yang dijalankan oleh Dinas PU Provinsi 

Maluku adalah Retribusi Daerah melalui retribusi pemakaian kekayaan daerah dan 

jasa pengujian laboratorium. 

 Proses bisnis pendapatan asli daerah merupakan salah satu dari sekian banyak 

proses bisnis yang masuk dalam daftar proses bisnis Dinas PU Provinsi Maluku. 
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Metode pencatatan laporan pendapatan asli daerah yang dilaksanakan pada Dinas PU 

Provinsi Maluku yaitu metode pencatatan cash basic dimana pencatatan dilakukan 

ketika uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Penerimaan kas sebagai 

pendapatan asli daerah pada dinas PU Provinsi Maluku didapat dari pengujian tanah 

dan batuan, pengujian aspal, pengujian aggregat, pengujian pekerasan jalan, 

pengujian jembatan dan bangunan jalan, penelitian dan pengembangan, penyewaan 

peralatan laboratorium dan pengujian peralatan dari kontraktor sebagai pihak ketiga. 

Sistem pembayaran dilakukan dengan menggunakan pembayaran tunai melalui bank 

dan tanda setoran sebagai bukti buat bendahara penerimaan Dinas PU Provinsi 

Maluku untuk membuat laporan keuangan. Setelah kontraktor melakukan 

pembayaran kepada bendahara penerimaan Dinas PU Provinsi Maluku maka 

bendahara penerimaan akan menyetor kepada kas daerah sebagai pendapatan asli 

daerah. Disini tugas dari kepala dinas PU Provinsi Maluku hanya melihat laporan 

dan menandatangani laporan yang akan menjadi pertanggung jawaban bendahara 

penerimaan Dinas PU Provinsi Maluku kepada pemerintah daerah bagian keuangan. 

Struktur organisasi Dinas PU Provinsi Maluku dapat dilihat pada gambar 3 dibawah 

ini. 

 

 
Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas PU Provinsi Maluku 

 

 Perancangan proses pada penelitian ini dilakukan menggunakan UML 

(Unified Modeling Language) dengan beberapa proses, dijelaskan sebagai berikut. 

Use case diagram menggambarkan hubungan antara pengguna dan sistem yaitu 

bagaimana pengguna memanfaatkan atau menggunakan sistem tersebut.  



 

8 
 

 

Gambar 4 Use Case Diagram Sistem 

 Gambar 4 menunjukkan use case digram pada sistem, dijelaskan sebagai 

berikut. Sistem memiliki dua aktor yakni user dan admin. User adalah kepala dinas 

PU Provinsi Maluku dan pegawai bagian keuangan Dinas PU Provinsi Maluku. 

Sedangkan admin adalah orang yang mempunyai hak untuk melakukan input semua 

data-data yang dibutuhkan oleh aplikasi dalam hal ini dilakukan oleh bendahara 

penerimaan Dinas PU Provinsi Maluku. Admin mempunyai hak dalam mengelola 

data company, mengelola data kategori, mengelola data pegawai, mengelola data 

pembayaran, mengelola data penerimaan, mengelola data sub kategori, mengelola 

data target, mengelola data user dan mengelola laporan. Sedangkan user mempunyai 

hak dalam mengelola data pegawai, mengelola data user dan mengelola laporan. 

 Activity diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagaiman masing-masing alir berawal, decision yang mungkin 

terjadi dan bagaimana diakhiri. Untuk kebutuhan proses dari sistem yang akan 

dibangun, terdapat dua activity diagram yaitu activity diagram admin dan activity 

diagram user.  

Mengelola Data CompanyMengelola Data Pembayaran

Mengelola Data Penerimaan

Mengelola Data Kategori

Mengelola Data SubKategori Mengelola DataTarget

Mengelola Data Pegawai

Mengelola Laporan

Mengelola Data User

Mengolah Data Admin

Admin

Mengolah Data User

User
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Gambar 5 .Activity Diagram Admin 

 Gambar 5 merupakan activity diagram admin. Admin mempunyai beberapa 

hak yang dapat dilakukan pada sistem yang dibuat seperti yang terlihat pada gambar 

5. Seorang admin melakukan login pada sistem dengan memasukan username dan 

password yang valid, jika tidak maka sistem ini tidak dapat digunakan. Setelah login 

berhasil aplikasi akan menampilkan menu utama kemudian admin memilih menu 

utama. Menu utama yang ada pada aplikasi terdiri dari menu company, kategori, sub 

kategori, pembayaran, penerimaan, target, pegawai, user dan laporan. Admin 

mempunyai hak penuh dalam sistem meliputi hak untuk menambah, mengedit, 

melihat, dan menghapus data company, kategori, sub kategori, pembayaran, 

penerimaan, target, pegawai, user serta hak untuk melihat semua laporan yang ada 

pada aplikasi.Kemudian admin dapat keluar atau berhenti setelah melakukan 

aktivitas pada aplikasi. 

Start

Login

Pilih Menu 

Utama

Finish

ValidInvalid Menu Utama

Menu 

Company

Menu Kategori

Menu Target

Menu Pegawai

Menu User

Laporan

Menu Sub 

Kategori

Menu 

Pembayaran

Menu 

Penerimaan

Tambah, Edit, Lihat, Hapus 

Data Company

Tambah, Edit, Lihat, 

Hapus Data Kategori

Tambah, Edit, Lihat, Hapus 

Data Sub Kategori

Tambah, Edit, Lihat, Hapus 

Data Penerimaan

Tambah, Edit, Lihat, 

Hapus Data Target

Tambah, Edit, Lihat, 

Hapus Data Pegawai

Tambah, Edit, Lihat, 

Hapus Data User

Cetak Laporan

Tambah, Edit, Lihat, Hapus 

Data Pembayaran

DatabaseAplikasiAdmin
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Gambar 6 Activity Diagram User 

 Activity diagram user dimulai dari user melakukan login pada sistem dengan 

memasukan username dan password yang valid, jika tidak maka sistem ini tidak 

dapat digunakan. Setelah login berhasil aplikasi akan menampilkan menu utama 

kemudian user memilih menu utama yang ada. Menu utama yang ada pada aplikasi 

terdiri dari menu pegawai, user dan laporan.User mempunyai beberapa hak yang 

dapat dilakukan pada sistem. User hanya dapat melihat dan melakukan proses edit 

data pegawai dan data user yang dimiliki olehnya.Hak akses terakhir yang dimiliki 

user adalah pengolahan laporan. User dapat mengakses semua laporan yang pada 

aplikasi. Kemudian user dapat keluar atau berhenti setelah melakukan aktivitas pada 

aplikasi. 

Class diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas 

yang ada dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Dalam 

class diagram ini, diperlihatkan hubungan antar kelas dan penjelas detail tiap-tiap 

kelas. 

Start

Login

Pilih Menu 

Utama

ValidInvalid

Finish

Menu Utama

Menu Pegawai

Menu User

Laporan

Edit Data 

Pegawai

Edit Data User

Cetak Laporan

DatabaseAplikasiUser
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Gambar 7 Class Diagram Sistem 

 Gambar 7 merupakan class diagram sistem yang menggambarkan relasi 

antara satu class dengan class yang lain. Setiap class terdiri dari atribut dan 

operation. Atribut merupakan daftar kolom beserta tipe data yang digunakan sesuai 

dengan tabel yang ada di dalam database. Sedangkan operation merupakan 

rancangan fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk pengembangan aplikasi yang 

dibuat. Pada diagram terlihat tabel pegawai memiliki relasi dengan tabel user yaitu 

relasi one to one yang berarti bahwa satu pegawai hanya memiliki satu user. Untuk 

tabel subkategori memiliki relasi dengan tabel target yaitu relasi one to many dimana 

dalam satu sub kategori memiliki beberapa target yang akan dicapai dalam satu 

tahun. Untuk tabel kategori memiliki relasi dengan tabel sub kategori yaitu relasi one 

to many yang artinya satu kategori memiliki beberapa sub kategori. Sedangkan tabel 

company memiliki relasi dengan tabel penerimaan yaitu relasi one to many yang 

artinya satu company memiliki beberapa transaksi penerimaan. Dan untuk tabel 

pegawai memiliki relasi dengan tabel pembayaran yaitu relasi one to many dimana 

satu pegawai bisa melakukan beberapa transaksi pembayaran kepada pemerintah 

daerah. Berdasarkan class diagram inilah dapat ditentukan struktur pembangunan 

aplikasi sistem informasi pendapatan asli daerah pada Dinas PU Provinsi Maluku. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Setelah melakukan analisa dan perancangan sistem tahap selanjutnya ialah 

implementasi dan pengujian sistem, penerapan sistem hasilnya sesuai dengan 
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perancangan yang sudah dibuat. Untuk memulai proses dalam aplikasi ini atau untuk 

menggunakan aplikasi ini dimulai dari proses login oleh setiap user terlebih dahulu. 

 
Gambar 8 Halaman Login 

 

Gambar 8 merupakan halaman login yang berfungsi untuk melakukan 

verifikasi user sebelum masuk ke dalam sistem. Pada aplikasi ini, hak akses terbagi 

dua yaitu sebagai admin dan sebagai user. Admin maupun user harus memasukan 

username dan password yang benar. Apabila username dan password yang 

dimasukan sesuai dengan yang tersimpan di dalam database, maka user dapat masuk 

ke dalam sistem, dan apabila verifikasi user gagal, maka akan muncul pesan 

kesalahan. Ini membantu dalam keamanan sistem agar menghindari kesalahan atau 

manipulasi dalam pengolahan data karena hanya masing-masing user pada sistem ini 

saja yang dapat menggunakan. 

Proses pengisian data dimulai dengan memasukan semua data yang 

berhubungan dengan form proses. Proses awal pengisian data master dimulai dengan 

mengisi form data pegawai yang ada Dinas PU Provinsi Maluku bagian Keuangan. 

 
Gambar 9 Form Master Pegawai 

Gambar 9 merupakan halaman utama pengisian data pegawai. Seluruh data 

pegawai yang ada pada Dinas PU Provinsi Maluku bagian Keuangan dapat 

dimasukan melalui menu master pegawai. Data yang di-input-kan adalah NIP, nama 

lengkap, TTL, status, jenis kelamin, telepon/hp, alamat dan jabatan. Terdapat tombol 
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simpan data pegawai, ubah data pegawai, hapus data pegawai dan reset data pegawai 

yang tersedia apabila ingin mengolah data pegawai. 

 

 
Gambar 10 Form Master Kategori 

Gambar 10 merupakan form master kategori, yang digunakan untuk 

menyimpan semua data kategori yang berhubungan dengan kode rekening dan nama 

akun. User dapat memasukan id, deskripsi atau nama akun, dan kode rekening yang 

akan digunakan pada laporan keuangan pendapatan asli daerah. Setelah memasukan 

data kategori, maka langkah selanjutnya adalah memasukan sub kategori yang 

merupakan bagian-bagian dari kategori. 

 

 
Gambar 11 Form Master Sub kategori 
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Gambar 11 merupakan halaman pengolahan data form master sub kategori. 

Form master sub kategori merupakan bagian dari master kategori yang digunakan 

untuk membuat laporan keuangan pendapatan asli daerah. Hal ini mempermudah 

user dalam pembuatan laporan keuangan.Langkah selanjutnya adalah memasukan 

target. 

 

 
Gambar 12 Form Master Target 

Gambar 12 merupakan form master target yang digunakan sebagai jumlah 

anggaran setiap sub kategori dalam satu tahun. Biasanya jumlah anggaran sudah 

ditentukan sesuai dengan sub kategori. Apabila dalam satu tahun jumlah anggaran 

melebihi target yang sudah ditentukan maka akan membuat revisi budget. Biasanya 

revisi budget dilakukan pada akhir bulan oktober sampai dengan awal bulan 

november. Langkah terakhir dalam proses pengolahan master data adalah 

memasukan master data company. 

 

 
Gambar 13 Form Master Company 
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Gambar 13 merupakan form master company yang menggunakan jasa 

laboratorium atau meminjam alat dari Dinas PU Provinsi maluku. Setiap data 

perusahaan yang akan menggunakan jasa laboratorium atau meminjam alat harus 

didaftarkan ke sistem. User dapat memasukan ID perusahaan, nama perusahaan, 

alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, penanggung jawab, dan bidang. 

Setelah memasukan maka data perusahaan disimpan dalam system. 

 

 
Gambar 14 Form Proses Penerimaan 

Gambar 14 merupakan form proses penerimaan yang digunakan untuk 

melakukan transaksi penerimaan dari perusahaan yang meminjam atau menggunakan 

jasa Dinas PU Provinsi Maluku. Data penerimaan hanya bisa di input oleh bendahara 

penerimaan. Data yang di-input-kan adalah nomor STS, nama company atau 

perusahaan, sub kategori, deskripsi atau uraian, jumlah harga yang diterima, nama 

penerima, tanggal transaksi. Form proses penerimaan diisi sesuai surat tanda setor 

yang diterima agar tidak terjadi kesalahan pada saat mencetak laporan keuangan. 

 

 
Gambar 15 Form Proses Pembayaran 
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Gambar 15 merupakan form proses pembayaran dimana setelah bendahara 

melakukan transaksi pembayaran kepada pemerintah daerah maka bendahara akan 

menginput data transaksi pada form pembayaran. Pada form pembayaran data yang 

di input adalah kode bayar, nomor STS, nama company atau perusahaan, sub 

kategori, deskripsi atau uraian, jumlah yang dibayar, nama bendahara, nama 

penerima dan tanggal transaksi. 

Setelah melakukan input data proses penerimaan dan pembayaran pada 

sistem, maka perancangan selanjutnya adalah menampilkan hasil laporan keuangan 

antara lain laporan realisasi pendapatan asli daerah retribusi, register STS, laporan 

penanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD yang dimasukan oleh user. 

 
Gambar 16 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi 

Gambar 16 merupakan laporan realisasi PAD retribusi yang dilakukan pada 

sistem. Setelah melakukan transaksi penerimaan maka bendahara membuat laporan 

realisasi PAD retribusi. Jumlah target penerimaan biasanya sudah ditentukan selama 

satu tahun. Adanya nilai persen untuk mengetahui berapa persen jumlah target yang 

sudah terpakai. Untuk mencetak laporan realisasi PAD retribusi, maka admin hanya 

mimilih bulan serta tahun dan sistem secara otomatis menampilkan laporan realisasi 

PAD retribusi. 
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Gambar 17 Register STS 

Gambar 17 merupakan register STS atau surat tanda setoran yang digunakan 

untuk mencatat setoran penerimaan kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan 

asli daerah. Untuk mencetak laporan register STS, admin hanya mimilih bulan serta 

tahun dan sistem secara otomatis menampilkan laporan register STS. Sebelum 

mencetak admin harus terlebih dahulu menginput data pembayaran pada menu 

proses. 

 
Gambar 18 Laporan SPJ Pendapatan 

Gambar 18 merupakan laporan SPJ pendapatan yang digunakan bendahara 

penerimaan Dinas PU Provinsi Maluku untuk mempertanggung jawabkan 

pendapatan yang sudah diterima. Laporan ini dibuat setelah bendahara menyetor 

uang ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah. Agar sistem dapat menampilkan 

laporan, maka admin harus terlebih dahulu menginput data penerimaan dan 

pembayaran pada menu proses. Setelah itu, admin hanya memilih bulan serta tahun 
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yang sudah di input dan sistem secara otomatis menampilkan laporan keuangan yang 

akan dicetak. 

Proses pengujian sistem adalah tahap dimana data-data yang ada dimasukkan 

diuji bersamaan dengan komponen dari sistem yang dibangun untuk mengetahui dan 

memastikan bahwa setiap komponen sistem telah berfungsi sesuai dengan yang 

diharapkan. Metode yang digunakan dalam proses pengujian sistem ini adalah 

metode Black Box. Pengujian black box merupakan metode pengujian yang berfokus 

pada persyaratan fungsional perangkat lunak yang dibuat. Adapun pengujian sistem 

dengan metode black box akan dijelaskan pada tabel 1. 

Tabel 1 Hasil Pengujian Black Box 

No Pola 

Pengujian 

Validasi 

Input 

Data Input Hasil Uji Status 

Uji 

1 Proses 

Login 

Verifikasi 

Username 

dan 

Password 

Username 

dan 

Password 

Valid 

 

 

Username 

dan 

Password 

dikosongkan 

Login 

Berhasil 

 

 

 

 

 

Login 

Gagal 

Diterima 

2 Master Master 

Pegawai, 

User, 

Kategori, 

Sub 

kategori, 

Target, 

Company 

Data Valid 

 

 

 

 

Data Invalid 

 

 

 

 

Data Salah 

Data 

berhasil 

disimpan 

 

 

Pesan 

lengkapi 

data 

 

 

Pesan 

kesalahan 

Diterima 

3 Proses Penerimaan, 

Pembayaran 

Data Valid 

 

 

 

Data Invalid 

 

 

 

Data Salah 

Data 

berhasil 

disimpan 

 

Pesan 

lengkapi 

data 

 

Pesan 

Diterima 



 

19 
 

kesalahan 

4 Report Laporan 

Realisasi 

PAD, 

Register 

STS, 

Laporan 

SPJ 

Pendapatan 

Data Valid 

 

 

Data Invalid 

 

 

 

 

Data Salah 

Tampil 

 

 

Tidak 

dapat 

menampil

kan 

 

Pesan 

kesalahan 

Diterima 

5 Logout  Menu Keluar 

 

 

Kembali 

ke menu 

utama 

Diterima 

 

Berdasarkan hasil pengujian black box yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem ini sudah berjalan dengan fungsional dan dapat 

menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Adanya aplikasi ini diharapkan 

dapat menjalankan fungsi sistem informasi pendapatan asli daerah dan menjawab 

permasalahan atau kendala yang ada pada instansi.Aplikasi yang dibangun ini sangat 

membantu user untuk memberikan informasi terkait dengan laporan keuangan 

pendapatan asli daerah, dimana user bisa mengetahui informasi keuangan 

pendapatan asli daerah tiap bulan. 

Selain menampilkan hasil pengujian sistem dengan metode black box, 

pengujian sistem juga dilakukan melalui wawancara dengan user atau bendahara 

penerimaan Dinas PU Provinsi Maluku, Manaf Abdul, BS.c. Adapun hasil analisis 

atau pengujian berdasarkan wawancara yang dilakukan, sistem ini dapat membantu 

bendahara penerimaan dalam melakukan laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah 

seperti laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah retribusi, register STS dan laporan 

SPJ pendapatan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dan membantu 

dalam memberikan informasi. 

 

5. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan pengujian maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem informasi pendapatan asli daerah yang dibangun dapat 

memberikan informasi yang digunakan dalam pencatatan laporan keuangan di Dinas 

PU Provinsi Maluku. Dari hasil pengujian yang dilakukan, sistem ini digunakan 

dalam ruang lingkup Dinas PU Provinsi Maluku khususnya pegawai bagian 

keuangan dan kepala dinas PU Provinsi Maluku yang hanya dapat mengakses sistem 
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ini. Sistem penginputan data memudahkan bendahara penerimaan dalam menginput 

data pada sistem dan juga untuk membantu pegawai bagian keuangan untuk melihat 

laporan keuangan pendapatan asli daerah. Saran pengembangan penelitian ini adalah 

sistem dapat dibuat menggunakan sistem berbasis web sehingga bukan hanya Dinas 

PU provinsi Maluku yang dapat mengakses tetapi juga pemerintah daerah. 
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