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ADMINISTRATOR 
 
Tabel Referensi 
Setup User 

 
 
 
 
 

I. Memulai Komputer 

 

Hidupkan komputer sehingga muncul tampilan utama windows.  
 

Double klik icon  untuk menjalankan aplikasi Persediaan 2010. 
 

 
II. Memulai Pengoperasian 

 
Setelah aplikasi dijalankan, maka akan muncul tampilan awal sbb: 

 

Bab  

2 
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Untuk masuk ke aplikasi Persediaan : 

Ketik “admin” di kotak Username 

Ketik “admin” di kotak Password 
Ketik “localhost” di kotak IP Server 

Isikan TAHUN ANGGARAN, sesuai dengan tahun anggaran berjalan. 
 

Klik tombol  untuk memulai aplikasi Persediaan atau klik tombol  untuk keluar 
dari aplikasi Persediaan ini. 

 
Sedang bagi user yang sudah pernah mengakses aplikasi ini dapat langsung mengisikan 

username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya untuk user operator. 

 
Menu Utama Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan ADMIN 

 
Bila login kita sukses, maka masuk ke menu utama aplikasi sebagai berikut: 
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Menu utama untuk aplikasi Persediaan tingkat Administrator, terdiri dari beberapa menu yaitu : 

1. Tabel Referensi 
2. Utility 

3. Keluar 
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Fungsi Tombol Instruksi 

 

-      Untuk pindah ke data pertama 

-      Untuk pindah ke data sebelumnya 

-      Untuk pindah ke data berikutnya 

-      Untuk pindah ke data terakhir 

-      Untuk pindah ke halaman pertama 

-      Untuk pindah ke halaman sebelumnya 

-      Untuk pindah ke halaman berikutnya 

-      Untuk pindah ke halaman terakhir 

-      Untuk pindah ke halaman tertentu 

-     Untuk memperbesar/memperkecil tampilan laporan di layar 

-      atau   Untuk keluar dari tampilan data/laporan  

-      Untuk mencetak data/laporan yang ditayangkan 

 

-  digunakan untuk menambah data persediaan dalam . 

-  digunakan untuk melakukan ubah data persediaan. 

-  digunakan untuk melakukan hapus data persediaan. 

-   digunakan apabila telah selesai melakukan perekaman data persediaan. 

-  digunakan untuk melakukan proses simpan data persediaan yang sudah direkam. 

-  digunakan untuk membatalkan proses perekaman. 

 



Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

 

Aplikasi Persediaan - UAKPB 15 

Urutan Penggunaan Tombol Instruksi 

 
Tambah Data 

Data dapat ditambah dengan cara sbb: 

 Klik tombol  

 Isikan data yang diminta 

 Klik tombol Simpan untuk menyimpan 
 Klik tombol Batal jika ingin membatalkan atau kembali ke tampilan awal 

 

Cari Data 
Data dapat dicari dengan cara sbb: 

 Ketikkan sebagian atau seluruhnya uraian data yang dimaksud pada kolom Cari. 
 Secara otomatis akan ditampilkan data yang dimaksud tersebut. 

 

Ubah Data  
Data dapat diubah dengan cara sbb: 

 Letakkan kursor pada baris data yang akan diubah 

 Klik tombol  

 Isikan data yang akan diubah 

 Klik tombol Simpan untuk menyimpan 
 Klik tombol Batal jika ingin membatalkan atau kembali ke tampilan awal 

 
Hapus Data  

Data dapat dihapus dengan cara sbb: 

 Letakkan kursor pada baris data yang akan dihapus. 

 Klik tombol  

Setelah itu akan muncul kotak dialog konfirmasi yang menanyakan apakah yakin data tersebut 

akan di hapus, sbb: 
 

 
 
Klik Yes digunakan untuk menghapus data tersebut. 
Klik No digunakan untuk membatalkan penghapusan data tersebut. 
 

Cetak Data  

Jika tombol  diklik, maka akan terlihat tampilan laporan dari data tersebut.  Kegunaan 

tombol Cetak adalah untuk melihat data yang telah ada di dalam database transaksi yang 

bersangkutan. 
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III. TABEL REFERENSI 

 
Menu Tabel Referensi terdiri dari beberapa sub menu yaitu :  

1. Tabel UAPB 
2. Tabel UAPPB-E1 

3. Tabel UAPPB-Wilayah 

4. Tabel UAKPB 
5. Tabel Wilayah 

6. Tabel Kanwil 
7. Tabel Sub-sub Kelompok Barang 

8. Tabel Barang 
9. Tabel Jenis Transaksi 

 

Tampilan Menu Tabel Referensi adalah sbb: 
 

 
 

 
Tabel Referensi ini digunakan untuk menampilkan kode-kode dalam tabel secara keseluruhan 

yang ada dalam sub menu beserta uraian dari kode-kode tabel yang dimaksud.  
Dalam Tabel Referensi ini juga dapat dicari kode dan uraian tertentu dengan mengetik seluruh 

atau sebagian dari uraian yang dimaksudkan.  
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III.1. Tabel UAPB 

 
Tabel UAPB secara default sudah diberikan oleh Aplikasi Persediaan ini, namun harus dicek 

kembali agar sesuai dengan Kode Lokasi dan Nama UAPB instansi yang menggunakan Aplikasi 
Persediaan ini. Bila ada Kode Lokasi dan Nama UAPB yang belum terdaftar, dapat kita 

tambahkan sendiri ke dalam Tabel UAPB.  Untuk mengatur tabel UAPB pilihlah menu Referensi 

>> UAPB, maka akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 
 

Untuk kode lokasi UAPB, aplikasi Persediaan ini sudah memberikan kode lokasi UAPB sesuai 

dengan Kode Bagian Anggaran dalam Sistem Akuntansi Instansi. Tabel UAPB dapat diubah 
oleh User apabila terjadi kesalahan/perubahan mengenai uraian UAPB yang bersangkutan. 

 
Untuk Daftar UAPB ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak. 
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III.2. Tabel UAPBB-E1 

 
Tabel UAPBB-E1 secara default sudah diberikan oleh Aplikasi Persediaan ini, namun harus dicek 

kembali agar sesuai dengan Kode Lokasi dan Nama UAPBB-E1 instansi yang menggunakan 
Aplikasi Persediaan ini. Bila ada Kode Lokasi dan Nama UAPBB-E1 yang belum terdaftar, dapat 

kita tambahkan sendiri ke dalam Tabel UAPBB-E1.  Untuk mengatur tabel UAPPB-E1 pilihlah 

menu Tabel Referensi >> Tabel UAPPB-E1, maka akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 
Untuk kode lokasi UAPPB-E1, Aplikasi Persediaan ini sudah memberikan kode lokasi UAPPB-E1 

sesuai dengan kode Eselon 1 dalam Sistem Akuntansi Instansi. Sedangkan bagi instansi yang  

tidak memiliki UAPPB-E1, untuk keperluan Aplikasi ini tetap harus membentuk UAPPB-E1 dengan 
kode UAPPB-E1 sesuai dengan kode eselon 1 sekretariat jenderal/sekretariat menteri/sekretariat 

utama biasanya berkode 01. Sehingga prosedur pengiriman laporan harus melalui UAPPB-E1 
sebelum disampaikan ke UAPB. Tabel UAPPB-E1 dapat diubah oleh User apabila terjadi 

kesalahan/perubahan mengenai uraian UAPPB-E1  yang bersangkutan. 

 
Untuk Daftar UAPPB-E1 ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak. 
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III.3. Tabel UAPPB-W 

 
Pengaturan tabel UAPPB-W harus dilakukan sesuai dengan Kode Lokasi dan Nama UAPPB-W 

untuk instansi yang menggunakan Aplikasi Persediaan ini. Untuk mengatur tabel UAPPB-W 
pilihlah menu Tabel Referensi >> Tabel UAPPB-W, maka akan muncul tampilan sbb: 

 

 
 

 
Catatan: 
Kode UAPPB-W, harus mengacu kepada kode wilayah dalam Sistem Akuntansi Keuangan.. 
Khusus Eselon 1 di bawah Dep. Keuangan yaitu; Ditjen. Perbendaharaan, Ditjen. Bea dan Cukai, 
Ditjen. Pajak dan Ditjen. Piutang dan Lelang Negara, kode UAPPB-W menggunakan kode kanwil.  
 
Untuk Tabel UAPPB-W, user harus membuat dan melakukan pengaturan data UAPPB-W dengan 

ketentuan bahwa instansi yang memiliki unit vertikal di daerah, harus menetapkan satuan kerja 

tertentu merangkap sebagai UAPPB-W untuk satu wilayah tingkat 1 (propinsi). Sehingga jika 
instansi mempunyai dua atau lebih satuan kerja dalam satu wilayah yang sama, maka harus 

ditunjuk salah satu satker sebagai UAPPB-W untuk wilayah tersebut. Kode UAPPB-W ditentukan 
berdasarkan kode wilayah, sedangkan bagi instansi yang tidak memiliki UAPPB-W atau instansi 

pusat, kode UAPPB-W diisi dengan 0199. 

 
Untuk Daftar UAPPB-W ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak. 
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III.4. Tabel UAKPB 

 
Pengaturan tabel UAKPB harus dilakukan agar sesuai dengan Kode Lokasi dan Nama UAKPB 

untuk instansi yang menggunakan Aplikasi Persediaan ini. Untuk mengatur tabel UAKPB pilihlah 
menu Tabel Referensi >> Tabel UAKPB, maka akan muncul tampilan sbb: 

 

 
 
 

Catatan:  
Penentuan apakah UAKPB termasuk instansi pusat ataukah intansi wilayah didasarkan pada 
ketentuan yang berlaku. 
 
Untuk Tabel UAKPB user harus membuat dan melakukan pengaturan data UAKPB. Kode UAKPB 

ditentukan berdasarkan kode kantor yang terdapat dalam Daftar Isian Pagu Anggaran 

(DIPA) dengan 6 digit. 
 

Untuk Daftar UAKPB ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak. 
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III.5. Tabel Wilayah 

 
Tabel Wilayah adalah tabel yang berisi kode wilayah daerah tingkat 1 dan 2 sesuai ketentuan 

yang berlaku. Tabel ini bisa diatur disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan, 
berkenaan dengan terjadinya perubahan wilayah. 

 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Tabel Referensi >> Tabel Wilayah, 
maka akan muncul tampilan sbb: 

 

 
 
Tabel Wilayah dapat diubah oleh User apabila terjadi kesalahan/perubahan mengenai uraian 

Wilayah  yang bersangkutan. 
 

Untuk Daftar Wilayah ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak. 



Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

 

Aplikasi Persediaan - UAKPB 22 

III.6. Tabel Kanwil 

 
Tabel Kanwil digunakan untuk menampilkan kode BA, kode Kanwil kode Es-1 dan uraian Kanwil. 

Tabel ini hanya berlaku untuk Departemen Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan, Ditjen 
Pajak, Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Piutang dan Lelang Negara. 

 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Tabel Referensi >> Tabel Kanwil, 
maka akan muncul tampilan sbb: 

 

 
 

Tabel Kantor Wilayah dapat diubah oleh User apabila terjadi kesalahan/perubahan mengenai 
uraian Wilayah  yang bersangkutan. 

 

Untuk Daftar Kantor Wilayah ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak. 
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III.7. Tabel Sub-Sub Kelompok Barang 

 
Tabel Sub-Sub Kelompok Barang secara default sudah diberikan oleh Aplikasi Persediaan ini.  

 
IV. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Tabel Referensi >> Tabel Sub-

Sub Kelompok Barang, maka akan muncul tampilan sbb: 

 

 
 
Untuk kode Sub-Sub Kelompok Barang , Aplikasi Persediaan ini sudah memberikan kode sub-sub 

kelompok barang  sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal No.40/PB/2006 tentang 

Pedoman Akuntansi Persediaan.  
 

Untuk Daftar Sub-Sub Kelompok Barang Persediaan ini hanya dapat dilakukan proses Cetak. 
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III.8. Tabel Barang 

 
Pengaturan tabel Barang harus dilakukan oleh UAKPB agar sesuai dengan jenis barang yang ada 

di UAKPB Kementerian/Lembaga yang menggunakan aplikasi Persediaan ini.  
Dalam aplikasi Persediaan 2010, tabel barang ini akan sudah terisi apabila proses konversi dari 

database Persediaan 2009 ke database Persediaan 2010 sudah dilakukan dan dapat 

ditambahkan lagi. 
Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Tabel Referensi >> Tabel Barang, 

maka akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 
 

Untuk Tabel Barang, user harus membuat dan melakukan pengaturan data Jenis Barang. Kode 

Jenis Barang ditentukan berdasarkan jenis barang yang ada di UAKPB Kementerian/Lembaga 

tersebut. Pengaturan untuk Jenis Barang ini terdiri dari Kode Sub-sub Kelompok Barang yang 
terdiri dari 10 digit (sesuai dengan PMK 29/PMK.06/2010) dan kode Jenis Barang yang terdiri 

dari 6 digit.  
 

Dalam Tabel Barang ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak. 
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III.9. Tabel Jenis Transaksi 

 
Tabel Jenis Transaksi digunakan untuk menampilkan jenis-jenis transaksi yang ada dalam 

Aplikasi Persediaan ini.  
 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Tabel Referensi >> Tabel Jenis 

Transaksi, maka akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 
Dalam Tabel Barang ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak.  
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V. UTILITY 

 
Menu Utility  terdiri dari beberapa sub menu yaitu :  

- Setup User 
 

 
 
 

V.1. Setup User 
  

Sub Menu Registrasi User dapat dipilih menu Utility >>> Setup User sehingga muncul 

tampilan sbb: 
 

 
 

Dalam Sub Menu Registrasi User dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak. 
 

 

 
Tambah User 

 
Identifikasi User dapat ditambah dengan cara sbb: 

 Klik tombol  
 Isikan data yang diminta 

 Klik tombol Simpan untuk menyimpan 
 Klik tombol Batal jika ingin membatalkan atau kembali ke tampilan awal 

 
Tampilan layar untuk proses tambah adalah sbb: 
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Tampilan Tambah User terdiri dari isian sbb: 

 Nama : Diisi dengan nama user. 

 Nama ID : Diisi dengan Nama ID yang diinginkan, perhatikan huruf besar dan 
huruf kecilnya. 

 Password : Diisi dengan password, perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. 
 Ulangi Password : Diisi harus sama dengan isian password, perhatikan huruf besar dan 

huruf kecilnya. 

 UAPB : Otomatis 
 UAPPB-E1 : Otomatis 

 UAPPB-W : Otomatis 
 UAKPB-UAPKPB : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Satker. 

 Jenis Kewenangan : Otomatis sesuai setup. 
 

Tombol Simpan untuk menyimpan 

Tombol Batal jika ingin membatalkan atau kembali ke tampilan awal 
 

 
Ubah User 

 

Identifikasi User dapat diubah dengan cara sbb: 
 Letakkan kursor pada baris data yang ingin diubah  

 Klik tombol  

 Isikan data yang akan diubah 
 Klik tombol Simpan untuk menyimpan 

 Klik tombol Batal jika ingin membatalkan atau kembali ke tampilan awal 
 

Tampilan layar untuk proses ubah adalah sbb: 
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Tampilan Ubah User terdiri dari isian sbb: 

 Nama : Diisi dengan nama user 
 Nama ID : Diisi dengan Nama ID yang diinginkan 

 Password : Diisi dengan password 
 Ulangi Password : Diisi harus sama dengan isian password 

 

Hapus User 
 

Identifikasi User dapat dihapus dengan cara sbb: 

 Berikan tanda  pada kolom chek untuk baris data yang ingin dihapus.  

 Klik tombol  
 

Setelah itu akan muncul kotak dialog konfirmasi yang menanyakan apakah yakin data User  ini 
akan di hapus, sbb: 

 

 
 
Klik Yes jika ingin melakukan penghapusan user. 

Klik No jika ingin membatalkan penghapusan user. 
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Cetak User 

 

Jika tombol  diklik, maka akan terlihat tampilan layar seperti di bawah ini.  
 

 


