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Abstract 

PT. Angkasa Pura I (Persero) Syamsuddin Noor Airport, is located in Syamsudin Noor 

Village, Landasan Ulin District, Banjarbaru City, South Kalimantan. PT. Angkasa Pura I 

Banjarmasin has very dense office administration activities, circulation or the use of office 

stationery which is routinely used every day at all levels of management of PT. Angkasa Pura 

I Banjarmasin. Calculation of stock taking is done once every 1 month. Employees who 

handle the circulation of the use of office stationery still use the Microsoft Excel application 

every month. The problem felt by the employees who manage the circulation of office 

stationery is the difficulty in calculating the stock of office stationery considering the large 

number and variety of office stationery items ranging from pens, pencils, rulers, paper, to ink 

equipment and printer cartridges that are used up. Difficulty making reports on the use of 

stock cards for office stationery items that are used every month and takes a long time to 

make reports, human calculation errors in recording inventory. The information system 

created records the income of stationery supplied from the Jakarta head office and records 

work units requesting the use of stationery so that the remaining available office stationery is 

monitored easily and quickly. The system makes reports on ATK income and circulation of 

office stationery usage every month quickly and accompanied by correct and accurate data. 

Keywords : Information system, Circulation, Office Stationery 

 

Abstrak 

PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsuddin Noor, terletak di 

Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan 

Selatan. PT. Angkasa Pura I Banjarmasin memiliki aktifitas administrasi perkantoran sangat 

padat, sirkulasi atau penggunaan alat tulis kantor yang secara rutin digunakan setiap hari 

disemua tingkatan manajemen PT. Angkasa Pura I Banjarmasin. Perhitungan stok opname 

dilakukan setiap 1 bulan sekali. Karyawan yang menangani sirkulasi penggunaan alat tulis 

kantor masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel setiap bulannya. Permasalahan yang 

dirasakan karyawan pengelola sirkulasi alat tulis kantor ini adalah kesulitan melakukan 

perhitungan stok alat tulis kantor mengingat banyaknya jumlah dan ragam item alat tulis 

kantor mulai dari pulpen, pensil, penggaris, kertas, sampai dengan peralatan tinta dan 

catridge printer yang habis pakai. Kesulitan membuat laporan penggunaan aliran kartu stok 
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barang alat tulis kantor yang dipergunakan setiap bulannya dan memakan waktu lama untuk 

membuat laporan, kesalahan perhitungan manusia dalam mencatat persediaan. Sistem 

Informasi yang dibuat mencatat pemasukan ATK yang disuplai dari kantor pusat Jakarta dan 

mencatat unit kerja yang meminta penggunaan ATK sehingga sisa alat tulis kantor yang 

tersedia dimonitor dengan mudah dan cepat. Sistem membuat laporan pemasukan ATK dan 

sirkulasi penggunaan alat tulis kantor setiap bulan dengan cepat dan disertai data yang benar 

serta akurat. 

Kata Kunci : Sistem informasi, Sirkulasi, Alat Tulis Kantor 
 

PENDAHULUAN  

PT. Angkasa Pura I (Persero) adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan lalu lintas udara dan bisnis bandar 

udara di Indonesia yang menitikberatkan pelayanan pada kawasan Indonesia bagian 

tengah dan kawasan Indonesia bagian timur. Perusahaan ini membawahi 15 unit 

Bandar udara salah satunya adalah Bandar Udara Syamsuddin Noor. Letaknya di 

Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota 

Banjarbaru, Kalimantan Selatan atau 25 km sebelah tenggara dari pusat 

Kota Banjarmasin, kota terbesar di Kalimantan, dan terletak 10 kilometer selatan-

barat dari pusat Kota Banjarbaru.  

Dalam mejalankan aktifitas layanan maskapai penerbangan umum yang 

sifatnya komersil PT. Angkasa Pura I Banjarmasin memiliki aktifitas administrasi 

perkantoran yang sangat padat, hal penunjang dalam kegiatan ini adalah sirkulasi atau 

penggunaan alat tulis kantor yang secara rutin digunakan setiap harinya. Alat tulis 

kantor digunakan hampir disemua tingkatan manajemen PT. Angkasa Pura I 

Banjarmasin untuk kegiatan operasional. Perhitungan stok opname dilakukan setiap 1 

bulan sekali terhadap persediaan alat tulis kantor tersebut dan menjadi salah satu 

bagian pelaporan penggunaan alat tulis kantor setiap bulannya. Karyawan yang 

menangani sirkulasi penggunaan alat tulis kantor selama ini masih menggunakan 

aplikasi Microsoft Excel dalam mencatat, dan membuat laporan setiap bulannya, 

permasalahan yang dirasakan dari karyawan pengelola sirkulasi alat tulis kantor ini 

adalah kesulitan melakukan perhitungan stok alat tulis kantor pada PT. Angkasa Pura 

I Banjarmasin mengingat banyaknya jumlah dan ragam item alat tulis kantor mulai 

dari pulpen, pensil, penggaris, kertas, sampai dengan peralatan tinta dan catridge 

printer yang habis pakai. Karyawan pengurus barang kesulitan membuat laporan 

penggunaan aliran kartu stok barang alat tulis kantor yang dipergunakan setiap 

bulannya dan memakan waktu yang lama untuk membuat laporan tersebut, belum 

lagi kesalahan perhitungan manusia dalam mencatat persediaan, dari permasalahan 

yang diuraikan di atas penulis berkeinginan membuat sistem informasi dapat 

membantu petugas pengurus barang persediaan alat tulis kantor pada PT. Angkasa 

Pura I Banjarmasin untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini. 

Sirkulasi adalah peredaran, kita sering mendengar kata sirkulasi udara, artinya adalah 

peredaran udara yang terjadi pada suatu ruangan. Kalau kata sirkulasi digabungkan 

dengan kata layanan, dalam ilmu perpustakaan maka artinya akan berbeda. 

Pengertian sirkulasi bisa diartikan juga sebagai perputaran atau pergerakan, 

dalam kasus penelitian ini perputaran alat tulis kantor.  
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Rumusan permasalahan dalam penelitian yaitu :  

Bagaimana membuat Sistem Informasi Sirkulasi Alat Tulis Kantor Pada PT Angkasa 

Pura I Banjarmasin menggunakan rancangan basis data database access untuk 

melakukan pencatatan perputaran alat tulis kantor menggunakan Visual Basic.Net ? 

 

METODE 

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Library Research 

Dengan metode ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara 

mempelajari dan mengutip dari berbagai literature dan buku yang 

berhubungan dengan materi yang di bahas.  

2. Wawancara interview 

Merupakan sebuah kegiatan untuk mendapatkan data dengan melakukan 

dialog pada karyawan yang bekerja pada PT. Angkasa Pura I Cabang 

Banjarmasin.  

3. Pengamatan observasi  

Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa pengamatan terhadap pengeluaran 

dan pemasukan alat tulis kantor pada PT. Angkasa Pura I Cabang 

Banjarmasin. 

4. Dokumentasi  

Merupakan pengumpulan data atau dokumen yang dibuat oleh karyawan PT. 

Angkasa Pura I Cabang Banjarmasin berguna dalam pembuatan proposal 

Penelitian agar lebih tepat guna tentang pembuatan Sistem Informasi Sirkulasi 

Alat Tulis Kantor Pada PT Angkasa Pura I Banjarmasin. 

Untuk menyelesaikan Penelitian ini penulis melakukan beberapa tahap 

penelitian yaitu : 

1. Menentukan topik dan objek. 

2. Pengamatan langsung pada objek penelitian di kantor PT Angkasa Pura I 

Banjarmasin.  

3. Mengumpulkan data.  

4. Membaca dokumen. 

5. Menentukan masalah dari bahan yang telah di kumpulkan pada saat 

pengamatan. 

6. Perancangan sistem input, 

7. Perancangan  output serta  

8. Penulisan kode aplikasi 

9. Desain Menu 

10. Uji coba program dan 

11. Penulisan laporan 

Perancangan Sistem 

Analisa sistem di gunakan dalam melakukan pembuatan Penelitian ini pada 

PT. Angkasa Pura I Banjarmasin seperti berikut ini : 

Analisis Sistem Yang Di Usulkan 
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Analisis sistem yang diusulkan pada PT. Angkasa Pura I Banjarmasin dengan 

membuat Sistem Informasi Sirkulasi Alat Tulis Kantor Pada PT Angkasa Pura I 

Banjarmasin menggunakan aplikasi microsoft VB .Net dan database access sebagai 

tabel penyimpan data, data ini nantinya dibuatkan laporan menggunakan aplikasi 

Seagate Crystal Report dalam pembuatan laporan yang berhubungan dengan 

penggunaan alat tulis kantor di semua unit kerja di dalam perusahaan PT. Angkasa 

Pura I Banjarmasin. 

 

Diagram Konteks, Sistem Informasi Sirkulasi Alat Tulis Kantor sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Diagram Konteks 

Desain DFD 

Pada Diagram Konteks telah ditunjukkan rangkaian arus data pada Sistem 

Informasi Sirkulasi Alat Tulis Kantor Pada PT Angkasa Pura I Banjarmasin diuraikan 

lagi ke dalam Data Flow Diagram (DFD) level 0 seperti tampak pada gambar ini 
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Gambar 2. DFD level 0 

Relasi Antar Tabel 

Relasi tabel atau disebut juga Entity Relationship Diagram (ERD) atau lebih 

dikenal dengan relasi database merupakan gambaran hubungan dari beberapa data 

tabel yang berkaitan. 

 
Gambar 5. Relasi Antar Tabel 

Keterangan : 

*                        :  Primary Key 

**                      :  Foregin Key 

One To One      :     

One To Many   : 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Menu Utama 

Beberapa menu utama seperti data, transaksi, laporan dan selesai dapat dipilih 

sesuai dengan keperluan pengguna, adapun tampilan dari menu utama sebagai 

berikut: 

 
Gambar 3. Menu Utama 

Form Input Alat Tulis Kantor 

Pengisian input alat tulis kantor dimulai dengan mengisi kode alat tulis sampai 

dengan satuan, jumlah alat tulis kantor otomatis ditambah dan berkurang sesuai 

dengan pemasukan dan pemakaian transaksi alat tulis kantor. Tombol simpan 

digunakan untuk menambah data baru dengan catatan tidak ada kode alat tulis kantor 

yang sama, tombol ubah untuk merubah / memperbaiki kesalahan mengisi data, 

tombol hapus untuk menghapus data, tombol selesai kembali ke menu utama. 

 
Gambar 4. Input Alat Tulis Kantor 

Form Input Karyawan 

Pengisian input karyawan dimulai dengan mengisi kode karyawan bekerja 

sampai dengan sandi. Tombol simpan digunakan untuk menambah data baru dengan 

catatan tidak ada kode karyawan kantor yang sama, tombol ubah untuk merubah / 

memperbaiki kesalahan mengisi data, tombol hapus untuk menghapus data, tombol 

selesai kembali ke menu utama. 



             Nusantara Hasana Journal  

                       Volume 1 No. 6 (November, 2021), Page: 1-14 

              E-ISSN : 2798-1428 

 

7 

 

 
Gambar 5. Input Karyawan 

Form Input Unit Kerja  

Pengisian input unit kerja dimulai dengan mengisi kode dan nama unit kerja. 

Tombol simpan digunakan untuk menambah data baru dengan catatan tidak ada kode 

unit kerja pada kantor yang sama, tombol ubah untuk merubah / memperbaiki 

kesalahan mengisi data, tombol hapus untuk menghapus data, tombol selesai kembali 

ke menu utama. 

 
Gambar 6. Input Unit Kerja 

Form Input Pemasukan Alat Tulis Kantor 

Pengisian input pemasukan alat tulis kantor dimulai dengan mengisi nomor 

surat pengantar barang ATK dari kantor pusat Jakarta sampai dengan jumlah masuk 

ATK. Tombol simpan digunakan untuk menambah data baru dengan catatan tidak 

ada kode ATK kantor yang sama pada 1 (satu) nomor surat, tombol ubah untuk 

merubah / memperbaiki kesalahan mengisi data, tombol hapus untuk menghapus 

data, tombol selesai kembali ke menu utama. 
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Gambar 7. Input Pemasukan ATK 

 

Form Input Permintaan Alat Tulis Kantor 

Pengisian input permintaan alat tulis kantor dimulai dengan mengisi nomor 

bukti permintaan ATK dari bagian pengelola barang sampai dengan jumlah yang 

dikeluarkan untuk kode ATK. Pada form permintaan ini khusus untuk jumlah ATK 

yang diminta untuk mencegah kesalahan dari jumlah permintaan ATK melebihi 

jumlah sisa stok ATK tersedia diberikan validasi pemberitahuan berupa kotak pesan 

untuk mencegah kesalahan pengguna aplikasi dalam memasukan data. Tombol 

simpan digunakan untuk menambah data baru dengan catatan tidak ada kode ATK 

kantor yang sama pada 1 (satu) nomor bukti, tombol ubah untuk merubah / 

memperbaiki kesalahan mengisi data, tombol hapus untuk menghapus data, tombol 

selesai kembali ke menu utama, sedangkan tombol cetak untuk mencetak tanda 

terima penyerahan ATK ke unit kerja yang meminta barang tersebut.  
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Gambar 8. Input Permintaan ATK 

 
Gambar 9. Tanda Penyerahan ATK. 

Laporan Data Alat Tulis Kantor 

 Laporan ini digunakan untuk menampilkan kondisi jumlah sisa ATK yang 

masih tersedia di gudang ATK, pencetakan dapat dilakukan pada layar monitor 

computer ataupun di kertas menggunakan printer. 
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Gambar 10. Laporan Data ATK 

Laporan Data Karyawan 

Laporan ini digunakan untuk menampilkan data karyawan yang menangani 

aplikasi sebagai pengguna aplikasi, dan data karyawan yang ditugasi setiap unit kerja 

di PT. Angkasa Pura I Banjarmasin untuk meminta alat tulis kantor untuk digunakan 

pada unit kerja mereka, pencetakan dapat dilakukan pada layar monitor computer 

ataupun di kertas menggunakan printer. 

 
Gambar 11. Laporan Data Karyawan 

Laporan Data Unit Kerja  

 Laporan ini digunakan untuk menampilkan data unit kerja karyawan PT. 

Angkasa Pura I Banjarmasin, pencetakan dapat dilakukan pada layar monitor 

computer ataupun di kertas menggunakan printer. 
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Gambar 12. Laporan Data Unit Kerja 

Laporan Pemasukan Alat Tulis Kantor 

 Laporan ini untuk menampilkan data pemasukan alat tulis kantor yang 

dikirimkan oleh kantor pusat di Jakarta untuk digunakan oleh karyawan PT. Angkasa 

Pura I Banjarmasin, pencetakan data dilakukan dengan mengisikan data tanggal awal 

dan akhir pencetakan, pencetakan dapat dilakukan pada layar monitor computer 

ataupun di kertas menggunakan printer, tombol cetak untuk memulai pencetakan 

sedangkan tombol selesai untuk kembali ke menu utama. 

 
Gambar 13. Laporan Pemasukan ATK 
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Laporan Pemakaian Alat Tulis Kantor 

 Laporan ini untuk menampilkan data pemakaian alat tulis kantor yang diminta 

oleh masing ± masing unit kerja oleh karyawan PT. Angkasa Pura I Banjarmasin, 

pencetakan data dilakukan dengan mengisikan data tanggal awal dan akhir 

pencetakan, pencetakan dapat dilakukan pada layar monitor computer ataupun di 

kertas menggunakan printer, tombol cetak untuk memulai pencetakan sedangkan 

tombol selesai untuk kembali ke menu utama. 

 
Gambar 14. Laporan Pemakaian ATK 
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Gambar 15. Laporan Rekap Pemakaian ATK 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang bisa diambil dari pembuatan Penelitian berjudul 

Manajemen Sirkulasi Stok ATK Pada PT.Angkasa Pura I Banjarmasin 

Memanfaatkan Sistem Informasi sebagai berikut : 

Sistem mencatat pemasukan ATK yang disuplai dari kantor pusat Jakarta 

dan Sistem mencatat unit kerja yang meminta penggunaan ATK sehingga sisa alat 

tulis kantor yang tersedia dapat dimonitor dengan mudah dan cepat. Sistem dapat 

membuat laporan pemasukan ATK dan sirkulasi perputaran penggunaan alat tulis 

kantor pada PT. Angkasa Pura I Banjarmasin setiap bulannya dengan cepat dan 

disertai dengan data yang benar. 

 

SARAN 

Penelitian dapat dikembangkan kearah pemrograman web dan mobile 

application, sehingga memudahkan pengguna ATK tanpa perlu mendatangi bagian 

logistic untuk meminta ATK, menambahkan beberapa fitur aplikasi tambahan 

melengkapi dari aplikasi yang sudah ada. 
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