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BUKU PANDUAN  

SISTEM INFORMASI ANGGARAN UNISBA 
 

Tentang Aplikasi 

Sistem Informasi Anggaran Unisba adalah aplikasi yang bertujuan untuk membuat 

pengajuan anggaran seperti kegiatan, perawatan, dan pengadaan barang (supplies). 

Diharapkan dengan aplikasi ini dapat mempermudah pengajuan anggaran serta 

mempercepat proses kerja terutama dalam pembuatan pengajuan anggaran. 

 

A. Halaman Login 

 

 
Deskripsi Gambar  

Gambar diatas adalah tampilan halaman utama setelah mengakses alamat atau URL 

http://siaran.unisba.ac.id. Pada gambar diatas terdapat isian form berisi username dan 

password serta pilihan tahun anggaran. (Username berupa NIK) 

 

 

 

http://siaran.unisba.ac.id/
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B. Halaman Utama 

 
 

 

Deskripsi Gambar 

Gambar diatas adalah tampilan setelah berhasil login. Sebelah kiri atas terdapat menu-

menu. Sedangkan sebelah kanan atas terdapat informasi user serta informasi tahun 

anggaran. 

 

C. Menu Home 

Tampilan menu Home adalah sama ketika user berhasil login (point B). 

 

D. Menu Users 

 
 

 
Deskripsi Gambar 

Pada menu Users terdapat submenu Ubah Password yaitu untuk mengubah password 

masing-masing user. 
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E. Menu Tabel 

 
 

Submenu Proofing 

 
 

Submenu Saldo Awal 

 
 

 

Submenu Barang 

 
 

Deskripsi Gambar 

Pada menu Tabel terdapat beberapa submenu, seperti Proofing, Saldo Awal, Barang.  

Proofing  Berisi informasi tentang alur persetujuan pengajuan anggaran. 

Saldo Awal  Berisi informasi saldo awal setiap fakultas atau unit. 

Barang  Berisi informasi barang untuk setiap fakultas atau unit. 
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F. Menu Kegiatan 

 
 

Submenu Pengajuan 

 

 
Jika di-klik Kode Kegiatan, maka akan keluar detail pengajuan dengan tampilan sebagai 

berikut. 

 
 

Gambar  pada kanan atas adalah untuk menambahkan draft pengajuan anggaran 

kegiatan. Jika gambar tersebut di-klik maka akan keluar tampilan sebagai berikut. 
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Jika akan mengajukan draft pengajuan, caranya adalah klik   pada setiap draft yang 

akan diajukan, contohnya adalah seperti gambar berikut. 

 
 

Setelah dipilih draft mana saja yang akan diajukan, lalu klik tombol  (hanya 

bisa diakses oleh Kepala Bagian/Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana). Jika 

tombol tersebut di-klik, maka draft pengajuan akan berubah status menjadi sudah 

diajukan. 

 

Sama halnya dengan ajukan draft pengajuan, gambar  pada kanan atas adalah 

berfungsi untuk menghapus draft yang sudah diinput, sebelum klik gambar tersebut, 

pilih terlebih terlebih dahulu draft yang akan dihapus dengan cara klik . 

 

Sedangkan gambar  adalah berfungsi untuk mengubah draft yang sudah diinput, klik 

gambar tersebut untuk draft yang akan diedit. Tampilan setelah diklik tombol ubah 

adalah sebagai berikut. 

 

Klik tombol  jika ingin menyimpan hasil perubahan draft pengajuan. 

Berisi draft yang sudah di-entry dan 

belum diajukan. 

Form untuk menambah draft pengajuan 

anggaran kegiatan. 
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Submenu Pertanggungjawaban 

 
 

Deskripsi Gambar 

Pada menu Kegiatan terdapat beberapa submenu seperti, Pengajuan dan 

Pertanggungjawaban.  

Pengajuan  berisi informasi draft yang sedang diajukan. 

Pertanggungjawaban  berisi informasi pengajuan yang belum maupun sudah 

dipertanggungjawabkan. 
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G. Menu Perawatan 

 
 

Submenu Pengajuan 

 
 

 

 

 

Jika di-klik Kode Perawatan, maka akan keluar detail pengajuan dengan tampilan 

sebagai berikut.  

 

Gambar   adalah untuk menambahkan draft pengajuan anggaran perawatan. Jika 

gambar tersebut di-klik maka akan keluar tampilan sebagai berikut. 

 
 

 

 

 

 

 

Berisi draft yang sudah di-entry dan 

belum diajukan. 
Form untuk menambah draft pengajuan 

anggaran perawatan. 
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Jika akan mengajukan draft pengajuan, caranya adalah klik   pada setiap draft yang 

akan diajukan, contohnya adalah seperti gambar berikut. 

Seperti halnya pengajuan anggaran kegiatan, setelah dipilih draft mana saja yang akan 

diajukan, lalu klik tombol  (hanya bisa diakses oleh Kepala Bagian/Dekan 

Fakultas/Direktur Program Pascasarjana). Jika tombol tersebut di-klik, maka draft 

pengajuan akan berubah status menjadi sudah diajukan.  

 

Sama halnya dengan ajukan draft pengajuan, gambar  pada kanan atas adalah 

berfungsi untuk menghapus draft yang sudah diinput, sebelum klik gambar tersebut, 

pilih terlebih terlebih dahulu draft yang akan dihapus dengan cara klik . 

 

Sedangkan gambar  adalah berfungsi untuk mengubah draft yang sudah diinput, klik 

gambar tersebut untuk draft yang akan diedit. Tampilan setelah diklik tombol ubah 

adalah sebagai berikut. 

 

Klik tombol  jika ingin menyimpan hasil perubahan draft pengajuan. 

 

Submenu Pertanggungjawaban 

 
 

Deskripsi Gambar 

Pada menu Perawatan terdapat beberapa submenu seperti, Pengajuan dan 

Pertanggungjawaban.  

Pengajuan  berisi informasi draft yang sedang diajukan. 

Pertanggungjawaban  berisi informasi pengajuan yang belum maupun sudah 

dipertanggungjawabkan. 
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H. Menu Barang/Supplies 

 
 

Submenu Pengajuan 

 
 

 

 

 

Jika di-klik Kode Pengajuan Anggaran Barang (PAB), maka akan keluar detail pengajuan 

dengan tampilan sebagai berikut.  

 

Gambar   adalah untuk menambahkan draft pengajuan anggaran pengadaan 

barang/supplies. Jika gambar tersebut di-klik maka akan keluar tampilan sebagai 

berikut. 

 
 

 

 

 

Berisi draft yang sudah di-entry dan 

belum diajukan. 
Form untuk menambah draft pengajuan 

anggaran pengadaan barang/supplies. 
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Jika akan mengajukan draft pengajuan, caranya adalah klik   pada setiap draft yang 

akan diajukan, contohnya adalah seperti gambar berikut. 

Seperti halnya pengajuan anggaran kegiatan dan perawatan, setelah dipilih draft mana 

saja yang akan diajukan, lalu klik tombol  ( hanya bisa diakses oleh Kepala 

Bagian/Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana). Jika tombol tersebut di-klik, 

maka draft pengajuan akan berubah status menjadi sudah diajukan. 

 

Sama halnya dengan ajukan draft pengajuan, gambar  pada kanan atas adalah 

berfungsi untuk menghapus draft yang sudah diinput, sebelum klik gambar tersebut, 

pilih terlebih terlebih dahulu draft yang akan dihapus dengan cara klik . 

 

Sedangkan gambar  adalah berfungsi untuk mengubah draft yang sudah diinput, klik 

gambar tersebut untuk draft yang akan diedit. Tampilan setelah diklik tombol ubah 

adalah sebagai berikut. 

 

Klik tombol  jika ingin menyimpan hasil perubahan draft pengajuan. 

 

Submenu Pertanggungjawaban 

 
 

Deskripsi Gambar 

Pada menu Kegiatan terdapat beberapa submenu seperti, Pengajuan dan 

Pertanggungjawaban.  

Pengajuan  berisi informasi draft yang sedang diajukan. 

Pertanggungjawaban  berisi informasi pengajuan yang belum maupun sudah 

dipertanggungjawabkan. 
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I. Status Pengajuan 

 
 

Status :  

  Sudah disetujui 

  Belum disetujui (menunggu persetujuan) 

 

J. Tombol Cetak 

 

 

 
 

K. Notifikasi 

 
 

Deskripsi Gambar 

Angka pada notifikasi menunjukkan jumlah pengajuan yang belum 

dipertanggungjawabkan. 
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Untuk mencetak pengajuan. 

Untuk mencetak pencairan. 

Untuk mencetak pertanggungjawaban. 


