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Modul Daftar Inventaris Barang 
Modul ini digunakan untuk melihat informasi terkait daftar inventaris barang Universitas Wijaya 

Kusuma Surabaya. 

• Pilih modul Daftar Inventaris Barang pada Menu Aset, sampai muncul menu seperti dibawah 

 
Tampilan dari modul daftar inventaris barang 

• Pada modul ini menyediakan informasi berupa rincian Daftar Inventaris Barang pada Universitas 

Wijaya Kusuma Surabaya 

• Untuk menampilkan daftar inventaris berdasarkan Unit Kerja pilih kolom Unit Kerja pada modul 
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• Untuk menampilkan kategori barang pilih menu Kategori yang terdapat pada modul 

  
• Pada modul ini terdapat kolom pencarian untuk mempermudah pengguna dalam menampilkan 

informasi, untuk melakukan pencarian masukkan nama barang yang ingin dicari pada kolom 

Pencarian 
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• Untuk mencetak informasi yang ditampilkan pada modul, pilih dan klik tombol Cetak 

 
• Terdapat informasi tambahan pada modul berupa Jumlah Barang yang ditampilkan pada modul 
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Modul Data Barang 
Modul ini digunakan untuk mengkases informasi terkait data barang Universitas Wijaya Kusuma 

Surabaya. 

• Pilih modul Data Barang pada Menu Aset, sampai muncul menu seperti dibawah 

 
Tampilan dari modul data barang 

• Pada modul ini menyediakan informasi berupa rincian serta menambahkan Data Barang pada 

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 

• Untuk menambahkan data barang baru, masukkan nama barang kedalam kolom Nama 
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• Pilih satuan barang pada kolom Satuan 

  
• Tentukan kategori barang pada kolom Kategori 
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• Setelah semua data telah terisi, pilih dan klik tombol Simpan 

 
• Selain menambahkan data barang baru, pada modul ini juga dapat memperbaruhi data barang 

yang ada apabila terjadi kesalahan. Cara memperbaruhi data yang sudah ada pilih dan klik data 

yang ingin diperbaruhi. 

•  Contoh memperbaruhi data 

 
• Perbaruhi data berdasarkan kolom yang ingin diperbaruhi, semisal untuk mengganti nama barang 

data yang diubah pada kolom Nama, dst. 

• Lalu pilih dan klik tombol Simpan untuk menyimpan 
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Modul Data Inventaris 
Modul ini digunakan untuk mengkases informasi terkait data inventaris Universitas Wijaya Kusuma 

Surabaya. 

• Pilih modul Data Inventaris pada Menu Aset, sampai muncul menu seperti dibawah 

 
Tampilan dari modul data inventaris 

• Pada modul ini menyediakan informasi berupa rincian Data Inventaris pada Universitas Wijaya 

Kusuma Surabaya 

• Untuk memperbaruhi data inventaris, masukkan atau pilih nomor inventaris pada kolom No. 

Inventaris 
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• Setelah menentukan nomor inventaris maka muncul rincian data berdasarkan nomor inventaris 

yang dipilih, data akan ditampilkan seperti pada gambar 

  
• Apabila terdapat keterangan tambahan pada inventaris, masukkan kedalam kolom Keterangan 

yang tersedia 
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• Untuk menyimpan perubahan pilih dan klik Simpan 
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Modul Manajemen Setup 
Modul ini digunakan untuk mengubah atau menambahkan data - data terkait aset pada Universitas 

Wijaya Kusuma Surabaya. 

• Pilih modul Manajemen Setup pada Menu Aset, sampai muncul menu seperti dibawah 

 
Tampilan dari modul manajemen setup 

• Pada modul ini digunakan untuk mengubah atau menambahkan data – data terkait aset pada 

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 

• Data yang disajikan pada modul ini antara lain ialah data Satuan, Kategori, Jenis Pengadaan, Sub 

Unit. 
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• Untuk mengedit data satuan, pilih menu Satuan lalu pilih dan klik dua kali pada kolom yang ingin 

diubah 

  
• Untuk mengubah parameter yang lain, contoh ingin mengubah jenis kategori aset pilih dan klik 

menu Kategori.

  
• Untuk mengubah data yang ada lakukan cara yang sama seperti langkah mengubah data 

sebelumnya, yaitu dengan memilih dan klik dua kali pada kolom data yang ingin diubah. 
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Modul Mutasi Barang 
Modul ini digunakan untuk melakukan mutasi barang pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 

• Pilih modul Mutasi Barang pada Menu Aset, sampai muncul menu seperti dibawah 

 
Tampilan dari modul mutasi barang 

• Modul ini digunakan untuk melakukan mutasi barang pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 

• Untuk melakukan mutasi barang, pertama masukkan nomor inventaris pada kolom No. Inventaris 
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• Setelah nomor inventaris dimasukkan maka akan muncul data seperti pada gambar 

  
• Langkah selanjutnya masukkan nomor surat mutasi pada kolom No.Surat, tentukan tanggal surat 

pada kolom Tanggal Surat, untuk menambahkan keterangan barang masukkan pada kolom 

Keterangan.   

• Terakhir pilih dan klik tombol Simpan untuk menyimpan 
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Modul Pengadaan Barang 
Modul ini digunakan untuk melihat informasi dan menambahkan data terkait pengadaan barang 

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 

• Pilih modul Daftar Pengadaan Barang pada Menu Aset, sampai muncul menu seperti dibawah 

 
Tampilan dari modul pengadaan barang 

• Modul ini digunakan untuk menambahkan dan melihat informasi data terkait pengadaan barang 

pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 

• Untuk menambahkan data baru, pertama masukkan nomor surat pada kolom No.Surat 
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• Lalu lengkapi kolom data sesuai dengan kebutuhan yang ada 

  
• Lalu masukkan nama barang yang akan diajukan 
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• Setelah nama barang berhasil ditambahkan masukkan harga barang, jumlah barang pada kolom 

yang tersedia. 

 
• Setelah data pengajuan barang selesai, pilih dan klik tombol Simpan 
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• Sedangkan langkah – langkah untuk melihat informasi data yang sudah ada, pertama pilih nomor 

surat pada kolom No. Surat

 
• Maka modul akan menampilkan data berdasarkan nomor surat yang dipilih

 
• Untuk menambahkan keterangan, tulis keterangan pada kolom Keterangan lalu klik tombol 

Simpan 
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• Untuk mencetak informasi pengadaan barang, pilih dan klik tombol Cetak
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Modul Rekapitulasi Daftar Barang 
Modul ini digunakan untuk melihat informasi rekapitulasi daftar barang Universitas Wijaya Kusuma 

Surabaya. 

• Pilih modul Rekapitulasi Daftar Barang pada Menu Aset, sampai muncul menu seperti dibawah 

 
Tampilan dari modul rekapitulasi daftar barang 

• Pada modul ini menyediakan informasi berupa rincian Rekapitulasi Daftar Barang pada Universitas 

Wijaya Kusuma Surabaya 

• Untuk menampilkan daftar inventaris berdasarkan Unit Kerja pilih kolom Unit Kerja pada modul 
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• Untuk menampilkan kategori barang pilih menu Kategori yang terdapat pada modul 

  
• Untuk mencetak rekapitulasi pilih dan klik ikon Print
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Modul Rekapitulasi Inventaris Barang 
Modul ini digunakan untuk melihat informasi rekapitulasi inventaris barang Universitas Wijaya 

Kusuma Surabaya. 

• Pilih modul Rekapitulasi Inventaris Barang pada Menu Aset, sampai muncul menu seperti 

dibawah 

 
Tampilan dari modul rekapitulasi inventaris barang 

• Pada modul ini menyediakan informasi berupa rincian Rekapitulasi Inventaris Barang pada 

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 

• Untuk menampilkan daftar inventaris berdasarkan Unit Kerja pilih kolom Unit Kerja pada modul 
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• Untuk menampilkan kategori barang pilih menu Kategori yang terdapat pada modul 

  
• Untuk menampilkan grup barang pilih menu Grup yang terdapat pada modul 
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• Untuk mencetak rekapitulasi pilih dan klik ikon Print 
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Modul Rekapitulasi Status Inventaris Barang 
Modul ini digunakan untuk melihat informasi rekapitulasi status inventaris barang Universitas 

Wijaya Kusuma Surabaya. 

• Pilih modul Rekapitulasi Status Inventaris Barang pada Menu Aset, sampai muncul menu seperti 

dibawah 

 
Tampilan dari modul rekapitulasi status inventaris barang 

• Pada modul ini menyediakan informasi berupa rincian Rekapitulasi Status Inventaris Barang pada 

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 

• Modul ini menyediakan filter pencarian sesuai dengan pilihan kategori yang tersedia pada modul, 

kategori tersebut dapat dipilih sesuai keinginan pengguna untuk menampilkan informasi yang 
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diinginkan 

 
• Untuk mencetak rekapitulasi pilih dan klik ikon Print 
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Modul Revaluasi Inventaris Barang 
Modul ini digunakan untuk melakukan revaluasi terkait inventaris barang Universitas Wijaya 

Kusuma Surabaya. 

• Pilih modul Revaluasi Inventaris Barang pada Menu Aset, sampai muncul menu seperti dibawah 

 
Tampilan dari modul revaluasi inventaris barang 

• Modul ini digunakan untuk melakukan revaluasi inventaris barang pada Universitas Wijaya 

Kusuma Surabaya 

• Masukkan nomor inventaris barang yang akan di revaluasi pada kolom No.Inventaris 
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• Isi No.Surat, Tanggal Surat, Nilai Barang, dan Keterangan jika ada 

  
• Pilih dan klik tombol Simpan untuk menyimpan 
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Modul Status Barang 
Modul ini digunakan untuk memperbaruhi informasi terkait status barang Universitas Wijaya 

Kusuma Surabaya. 

• Pilih modul Status Barang pada Menu Aset, sampai muncul menu seperti dibawah 

 
Tampilan dari modul status barang 

• Modul ini digunakan untuk memperbarui status barang pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 

• Masukkan nomor inventaris barang pada kolom No.Inventaris 
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• Setelah data barang tampil masukkan nomor surat pada kolom No.Surat, Tanggal Surat, Status 

Barang Terbaru, Keterangan jika ada pada kolom yang tersedia 

  
• Pilih dan klik tombol Simpan  untuk menyimpan data 
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• Untuk mencetak informasi yang ditampilkan pada modul, pilih dan klik tombol Cetak 
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Modul Validasi Berkas Barang 
Modul ini digunakan untuk memvalidasi  terkait berkas barang Universitas Wijaya Kusuma 

Surabaya. 

• Pilih modul Validasi Berkas Barang pada Menu Aset, sampai muncul menu seperti dibawah 

 
Tampilan dari modul validasi berkas barang 

• Modul ini digunakan untuk melakukan validasi berkas pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 
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• Untuk menampilkan data berkas yang ingin divalidasi berdasarkan Unit Kerja pilih kolom Unit 

Kerja pada modul 

 
• Untuk memvalidasi berkas, klik tombol validasi yang terdapat pada modul  

 

 

 

 


