
BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM 
 
 
4.1 Konfigurasi Perangkat Keras dan Lunak 
 

Sebelum mengimplementasikan dan menjalankan Aplikasi SIA 

Kontraktor, sistem ini membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak dengan 

kondisi tertentu agar dapat berjalan dengan baik. 

 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan perangkat keras minimal yang digunakan untuk menjalankan 

sistem SIA Kontraktor ini adalah : 

1. Kebutuhan untuk server didukung dengan processor pentium IV dengan 

memory 1Gb, dan hard disk 15Gb. 

2. Kebutuhan untuk client didukung dengan processor pentium IV dengan 

memory 512Mb, dan hard disk 10Gb. 

 
4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak minimal yang digunakan untuk menjalankan 

SIA Kontraktor ini adalah : 

1. Kebutuhan perangkat lunak untuk server yaitu SQLServer 2000. 

 
4.2 Pembuatan Program 

Pembuatan sistem SIA Kontraktor dibuat dengan menggunakan 

Microsoft Visual Basic 2005 yang memakai bahasa pemrograman untuk code 



behind VB.NET. Penulisan kode program disimpan dalam file.vb dan code behind 

disimpan dalam file .vb dan database SQLServer 2000. 

Pada tahap perancangan sistem SIA Kontraktor menggunakan tool Power 

Designer 6 untuk membuat desain PDM dan desain CDM, serta DFD dan 

Microsoft Visio 2003 untuk membuat desain user interface dan System Flow. 

 

4.3 Implementasi Sistem 

 Pada tahap ini akan dijelaskan penggunaan sistem secara terperinci. 

Form yang pertama kali dimunculkan setelah aplikasi dijalankan adalah form 

login. Sebelum masuk kedalam sistem, setiap pengguna harus melakukan proses 

login terlebih dahulu. Pengguna diminta memasukkan username dan password. 

Jika validasi benar, pengguna dapat masuk ke dalam sistem. Form login dapat 

dilihat pada gambar  4.1.   
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Gambar 4.1 Form Login 

 



Jika proses login berhasil, form berikutnya yang akan ditampilkan 

adalah form menu. Menu yang akan ditampilkan berbeda untuk setiap pengguna. 

Pengguna dengan status admin dapat mengakses seluruh menu yang ada. 

Pengguna dengan status user hanya dapat mengakses menu laporan. Setiap menu 

terbagi lagi ke dalam sub-sub menu. Form menu dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 

 

  Menu maintenance digunakan untuk mengelola data-data master. Menu 

maintenance terbagi lagi ke dalam sub-sub menu sebagai berikut: 

A. Form Maintenance Master Customer 

  Form maintenance master Customer adalah form yang digunakan untuk 

mengelola data Customer. Pertama kali form dimunculkan, Kode customer akan 

terisi secara otomatis. Jika data yang dimasukan adalah data pelanggan baru, 

pengguna harus melengkapi pengisian data kemudian menekan tombol SIMPAN 

untuk proses penyimpanan data. Untuk perubahan data, pengguna dapat menekan 

tombol UBAH yang akan mengaktifkan combobox untuk menampilkan seluruh 

Gambar 4.2 Form Menu Utama 

 



data  yang akan dimunculkan dan pengguna dapat melakukan perubahan data. 

Tombol HAPUS digunakan untuk menghapus data. Form maintenance master 

customer dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Form Maintenance Master Supplier 

  Form Maintenance master supplier digunakan untuk mengelola data 

mengelola data Supplier. Pertama kali form dimunculkan, Kode supplier  akan 

terisi secara otomatis. Jika data yang dimasukan adalah data supplier baru, 

pengguna harus melengkapi pengisian data kemudian menekan tombol SIMPAN 

untuk proses penyimpanan data. Untuk perubahan data, pengguna dapat 

menekan tombol pencarian UBAH, yang akan mengaktifkan combobox untuk 

menampilkan seluruh data yang akan dimunculkan dan pengguna dapat 

Gambar 4.3 Form Maintenance Customer 

 



melakukan perubahan data. Tombol HAPUS digunakan untuk menghapus data. 

Form maintenance master Supplier dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Form Maintenance Master Barang 

  Form Maintenance master barang digunakan untuk mengelola data data 

barang. Pertama kali form dimunculkan, Kode barang  akan terisi secara 

otomatis. Jika data yang dimasukan adalah data barang baru, pengguna harus 

melengkapi pengisian data kemudian menekan tombol SIMPAN untuk proses 

penyimpanan data. Untuk perubahan data, pengguna dapat menekan tombol 

pencarian UBAH, yang akan mengaktifkan combobox untuk menampilkan 

seluruh data yang akan dimunculkan dan pengguna dapat melakukan perubahan 

Gambar 4.4 Form Maintenance Master Supplier 

 



data. Tombol HAPUS digunakan untuk menghapus data. Form maintenance 

master barang dapat dilihat pada gambar 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Form Maintenance Master Alat 

  Form Maintenance master alat digunakan untuk mengelola data alat yang 

dimiliki oleh perusahaan dan sewa. Pertama kali form dimunculkan, Kode alat  

akan terisi secara otomatis. Jika data yang dimasukan adalah data alat baru, 

pengguna harus melengkapi pengisian data kemudian menekan tombol SIMPAN 

untuk proses penyimpanan data. Untuk perubahan data, pengguna dapat 

menekan tombol pencarian UBAH, yang akan mengaktifkan combobox untuk 

menampilkan seluruh data yang akan dimunculkan dan pengguna dapat 

Gambar 4.5 Form Maintenance Master Barang 

 



melakukan perubahan data. Tombol HAPUS digunakan untuk menghapus data. 

Form maintenance master alat dapat dilihat pada gambar 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Form Maintenance Master Pekerja 

Form Maintenance master alat digunakan untuk mengelola data pekerja. 

Pertama kali form dimunculkan, Kode pekerja  akan terisi secara otomatis. Jika 

data yang dimasukan adalah data pekerja baru, pengguna harus melengkapi 

pengisian data kemudian menekan tombol SIMPAN untuk proses penyimpanan 

data. Untuk perubahan data, pengguna dapat menekan tombol pencarian UBAH, 

yang akan mengaktifkan combobox untuk menampilkan seluruh data yang akan 

dimunculkan dan pengguna dapat melakukan perubahan data. Tombol HAPUS 

digunakan untuk menghapus data. Form maintenance master alat dapat dilihat 

pada gambar 4.7 

Gambar 4.6 Form Maintenance Master Alat 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Form Maintenance Master Proyek 

Form Maintenance master alat digunakan untuk mengelola data pekerja. 

Pertama kali form dimunculkan, Kode pekerja  akan terisi secara otomatis. Jika 

data yang dimasukan adalah data pekerja baru, pengguna harus melengkapi 

pengisian data kemudian menekan tombol SIMPAN untuk proses penyimpanan 

data. Untuk perubahan data, pengguna dapat menekan tombol pencarian 

UBAH, yang akan mengaktifkan combobox untuk menampilkan seluruh data 

yang akan dimunculkan dan pengguna dapat melakukan perubahan data. 

Tombol HAPUS digunakan untuk menghapus data. Form maintenance master 

alat dapat dilihat pada gambar 4.8 

 

Gambar 4.7 Form Maintenance Master Pekerja 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

G. Form Maintenance Master Gudang 

Form Maintenance master alat digunakan untuk mengelola data pekerja. 

Pertama kali form dimunculkan, Kode pekerja  akan terisi secara otomatis. Jika 

data yang dimasukan adalah data pekerja baru, pengguna harus melengkapi 

pengisian data kemudian menekan tombol SIMPAN untuk proses penyimpanan 

data. Untuk perubahan data, pengguna dapat menekan tombol pencarian UBAH, 

yang akan mengaktifkan combobox untuk menampilkan seluruh data yang akan 

dimunculkan dan pengguna dapat melakukan perubahan data. Tombol HAPUS 

Gambar 4.8 Form Maintenance master Proyek 

 



digunakan untuk menghapus data. Form maintenance master alat dapat dilihat 

pada gambar 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Form Maintenance Master Tarif Pajak 

Form Maintenance master tarif pajak digunakan untuk mengelola data tarif pajak. 

Pertama kali form dimunculkan, Kode pajak  akan terisi secara otomatis. Jika data 

yang dimasukan adalah data tarif pajak baru, pengguna harus melengkapi 

pengisian data kemudian menekan tombol SIMPAN untuk proses penyimpanan 

data. Untuk perubahan data, pengguna dapat menekan tombol pencarian UBAH, 

yang akan mengaktifkan combobox untuk menampilkan seluruh data yang akan 

dimunculkan dan pengguna dapat melakukan perubahan data. Tombol HAPUS 

Gambar 4.9 Form Maintenance Master Gudang 

 



digunakan untuk menghapus data. Form maintenance master tarif pajak  dapat 

dilihat pada gambar 4.10. 

 

 

I. Form Maintenance Master Kategori Gaji 

Form Maintenance master kategori gaji digunakan untuk mengelola data 

kategori gaji. Pertama kali form dimunculkan, Kode kategori gaji  akan terisi 

secara otomatis. Jika data yang dimasukan adalah data kategori gaji baru, 

pengguna harus melengkapi pengisian data kemudian menekan tombol SIMPAN 

untuk proses penyimpanan data. Untuk perubahan data, pengguna dapat menekan 

tombol pencarian UBAH, yang akan mengaktifkan combobox untuk menampilkan 

seluruh data yang akan dimunculkan dan pengguna dapat melakukan perubahan 

Gambar 4.10 Form Maintenance Master Tarif Pajak 

 



data. Tombol HAPUS digunakan untuk menghapus data. Form maintenance 

master kategori gaji dapat dilihat pada gambar 4.11. 

 

 

J. Form Maintenance Master Daftar List Akun 

Form Maintenance master daftar list akun digunakan untuk mengelola 

data daftar list akun. Pertama kali form dimunculkan, Kode akun  akan terisi 

secara otomatis. Jika data yang dimasukan adalah data daftar list akun baru, 

pengguna harus melengkapi pengisian data kemudian menekan tombol SIMPAN 

untuk proses penyimpanan data. Untuk perubahan data, pengguna dapat menekan 

tombol pencarian UBAH, yang akan mengaktifkan combobox untuk menampilkan 

seluruh data yang akan dimunculkan dan pengguna dapat melakukan perubahan 

Gambar 4.11. Form Maintenance Master Kategori Gaji 

 



data. Tombol HAPUS digunakan untuk menghapus data. Form maintenance 

master daftar list akun dapat dilihat pada gambar 4.12. 

 

 

 Menu berikutnya adalah menu transaksi. Menu ini terdiri dari beberapa sub 

menu yang hanya dapat diakses oleh pengguna dengan status admin. 

A.  Form Transaksi Progress Proyek 

Form transaksi progress proyek digunakan untuk menginputkan data progress 

proyek sesuai dengan prosentase penyelesaian. Pertama kali form dimunculkan, 

Kode progress akan terisi secara otomatis. Jika data yang dimasukan adalah data 

progress baru, pengguna harus melengkapi pengisian data kemudian menekan 

tombol SIMPAN untuk proses penyimpanan data. Untuk perubahan data, 

Gambar 4.12.  Form Maintenance Master Daftar List Akun 

 



pengguna dapat menekan tombol pencarian UBAH, yang akan mengaktifkan 

combobox untuk menampilkan seluruh data yang akan dimunculkan dan 

pengguna dapat melakukan perubahan data. Tombol HAPUS digunakan untuk 

menghapus data. Form transaksi progress proyek dapat dilihat pada gambar 4.13. 

 

 

B. Form Transaksi Penyewaan Alat 

  Form transaksi penyewaan alat digunakan untuk menginputkan data 

penyewaan alat proyek sesuai dengan sesuai permintaan data proyek. Pertama kali 

form dimunculkan, Kode sewa akan terisi secara otomatis. Jika data yang 

dimasukan adalah data proyek baru, pengguna harus melengkapi pengisian data 

kemudian menekan tombol SIMPAN untuk proses penyimpanan data. Untuk 

perubahan data, pengguna dapat menekan tombol pencarian UBAH, yang akan 

Gambar 4.13.  Form Transaksi Progress Proyek 

 



mengaktifkan combobox untuk menampilkan seluruh data yang akan dimunculkan 

dan pengguna dapat melakukan perubahan data. Tombol HAPUS digunakan 

untuk menghapus data. Form transaksi penyewaan alat dapat dilihat pada gambar 

4.14. 

 

 

C. Form Transaksi Purchase Order 

  Form transaksi purchase order digunakan untuk menginputkan data 

pembelian bahan proyek sesuai dengan inputan purchase requestion dari setiap 

proyek. Pertama kali form dimunculkan, Kode po akan terisi secara otomatis. Jika 

data yang dimasukan adalah data purchase order baru, pengguna harus 

melengkapi pengisian data kemudian menekan tombol SIMPAN untuk proses 

penyimpanan data. Untuk perubahan data, pengguna dapat menekan tombol 

Gambar 4.14 Form Transaksi penyewaan alat 

 



pencarian UBAH, yang akan mengaktifkan combobox untuk menampilkan 

seluruh data yang akan dimunculkan dan pengguna dapat melakukan perubahan 

data. Tombol HAPUS digunakan untuk menghapus data. Form transaksi purchase 

order dapat dilihat pada gambar 4.15. 

 

 
D. Form Transaksi Mutasi Barang 

  Form transaksi mutasi barang digunakan untuk menginputkan data  

bahan proyek yang akan dimutasi dari gudang utama ke gudang proyek sesuai 

dengan purchase requestion. Pertama form dimunculkan, kode mutasi akan terisi 

secara otomatis. Jika data yang dimasukan adalah data mutasi barang baru, 

pengguna harus melengkapi pengisian data kemudian menekan tombol SIMPAN 

untuk proses penyimpanan data. Untuk perubahan data, pengguna dapat menekan 

tombol pencarian UBAH, yang akan mengaktifkan combobox untuk menampilkan 

Gambar 4.15 Form Transaksi Purchase Order 

 



seluruh data yang akan dimunculkan dan pengguna dapat melakukan perubahan 

data. Tombol HAPUS digunakan untuk menghapus data. Form transaksi mutasi 

barang dapat dilihat pada gambar 4.16. 

 

 

E.  Form Transaksi Barang Keluar 

  Form transaksi barang keluar digunakan untuk menginputkan data  bahan 

proyek yang akan dikeluarkan dari gudang proyek sesuai dengan data detil proyek 

bahan. Pertama form dimunculkan, kode barang keluar akan terisi secara 

otomatis. Jika data yang dimasukan adalah data barang keluar baru, pengguna 

Gambar 4.16. Form Transaksi Mutasi Barang 

 



harus melengkapi pengisian data kemudian menekan tombol SIMPAN untuk 

proses penyimpanan data. Untuk perubahan data, pengguna dapat menekan 

tombol pencarian UBAH, yang akan mengaktifkan combobox untuk menampilkan 

seluruh data yang akan dimunculkan dan pengguna dapat melakukan perubahan 

data. Tombol HAPUS digunakan untuk menghapus data. Form transaksi barang 

keluar dapat dilihat pada gambar 4.17. 

 

 

F.  Form Transaksi Pembelian Barang 

  Form transaksi pembelian barang digunakan untuk menginputkan data  

pembelian barang sesuai dengan purchase order dan penerimaan barang . Pertama 

form dimunculkan, kode pembelian akan terisi secara otomatis. Jika data yang 

dimasukan adalah data pembelian barang baru, pengguna harus melengkapi 

pengisian data kemudian menekan tombol SIMPAN untuk proses penyimpanan 

Gambar 4.17. Form Transaksi Barang Keluar 

 



data. Untuk perubahan data, pengguna dapat menekan tombol pencarian UBAH, 

yang akan mengaktifkan combobox untuk menampilkan seluruh data yang akan 

dimunculkan dan pengguna dapat melakukan perubahan data. Tombol HAPUS 

digunakan untuk menghapus data. Form transaksi pembelian barang dapat dilihat 

pada gambar 4.18. 

 

  

G.  Form Transaksi Penerimaan Barang 

   Form transaksi penerimaan barang digunakan untuk menginputkan 

data penerimaan barang sesuai dengan purchase order. Pertama form 

Gambar 4.18. Form Transaksi Pembelian Barang 

 



dimunculkan, kode penerimaan akan terisi secara otomatis. Jika data yang 

dimasukan adalah data penerimaan barang baru, pengguna harus melengkapi 

pengisian data kemudian menekan tombol SIMPAN untuk proses penyimpanan 

data. Untuk perubahan data, pengguna dapat menekan tombol pencarian UBAH, 

yang akan mengaktifkan combobox untuk menampilkan seluruh data yang akan 

dimunculkan dan pengguna dapat melakukan perubahan data. Tombol HAPUS 

digunakan untuk menghapus data. Form transaksi penerimaan barang dapat dilihat 

pada gambar 4.19. 

 

 

H.  Fom Transaksi Retur Barang 

  Form transaksi retur barang digunakan untuk menginputkan data  barang 

yang akan diretur. Pertama form dimunculkan, kode retur akan terisi secara 

otomatis. Jika data yang dimasukan adalah data retur barang baru, pengguna harus 

Gambar 4.19. Form Transaksi Penerimaan Barang 

 



melengkapi pengisian data kemudian menekan tombol SIMPAN untuk proses 

penyimpanan data. Untuk perubahan data, pengguna dapat menekan tombol 

pencarian UBAH, yang akan mengaktifkan combobox untuk menampilkan 

seluruh data yang akan dimunculkan dan pengguna dapat melakukan perubahan 

data. Tombol HAPUS digunakan untuk menghapus data. Form transaksi retur 

barang dapat dilihat pada gambar 4.20. 

 

 

I. Form Transaksi Absensi Pegawai 

  Form transaksi absensi pegawai digunakan untuk menginputkan data  

kehadiran pegawai. Pertama form dimunculkan, pegawai mengisi NIK dan 

password kemudian menekan tombol LOGIN untuk proses penyimpanan data 

Gambar 4.20. Form Transaksi Retur Barang  

 



kehadiran, begitu juga sebaliknya jika pegawai jam kerjanya telah selesai maka 

pegawai menginputkan kembali NIK dan password agar dapat mengupdate status. 

Form transaksi absensi pegawai digunakan untuk menginputkan data  kehadiran 

pegawai. Pertama form dimunculkan, pegawai mengisi NIK dan password 

kemudian menekan tombol LOGIN untuk proses penyimpanan data kehadiran, 

begitu juga sebaliknya jika pegawai jam kerjanya telah selesai maka pegawai 

menginputkan kembali NIK dan password agar dapat mengupdate status. Form 

transaksi absensi pegawai dapat dilihat pada gambar 4.21. 

 

 

Gambar 4.21 Form Transaksi Absensi Pegawai 

 



J.  Form Transaksi Absensi HRD 

  Form transaksi absensi HRD digunakan untuk menginputkan data  

ketidak hadiran pegawai. Pertama form dimunculkan, HRD mencari NIK dari 

combobox kemudian mengisi status ketidak hadiran dan keterangan. Menekan 

tombol SIMPAN untuk penyimpanan data ketidak hadiran. Untuk perubahan data, 

pengguna dapat menekan tombol carian UBAH, yang akan mengaktifkan 

combobox untuk menampilkan seluruh data yang akan dimunculkan dan 

pengguna dapat melakukan perubahan data. Tombol HAPUS digunakan untuk 

menghapus data.  Form transaksi absensi pegawai dapat dilihat pada gambar 4.22. 

Gambar 4.22. Form Transaksi Absensi HRD 

 



K.  Form Transaksi Lembur 

  Form transaksi lembur digunakan untuk menginputkan data  lembur bagi 

pegawai. Pertama form dimunculkan, HRD mencari NIK dari combobox 

kemudian mengisi status ketidak hadiran dan keterangan. Menekan tombol 

SIMPAN untuk penyimpanan data ketidak hadiran. Untuk perubahan data, 

pengguna dapat menekan tombol carian UBAH, yang akan mengaktifkan 

combobox untuk menampilkan seluruh data yang akan dimunculkan dan 

pengguna dapat melakukan perubahan data. Tombol HAPUS digunakan untuk 

menghapus data.  Form transaksi absensi pegawai dapat dilihat pada gambar 4.22 

 

 

 

 

Gambar 4.23. Form Transaksi Lembur 

 



L.  Form Transaksi BKM dan BKK 

  Form transaksi BKM dan BKK digunakan untuk menginputkan data  

pemasukan dan pengeluaran kas. Pertama form dimunculkan, kode kas masuk dan 

kas keluar akan terisi secara otomatis. Jika data yang dimasukan adalah data 

pemasukan dan pengeluaran kas baru, pengguna harus melengkapi pengisian data 

kemudian menekan tombol SIMPAN untuk proses penyimpanan data. Untuk 

perubahan data, pengguna dapat menekan tombol carian UBAH, yang akan 

mengaktifkan combobox untuk menampilkan seluruh data yang akan dimunculkan 

dan pengguna dapat melakukan perubahan data. Tombol HAPUS digunakan 

untuk menghapus data.  Form transaksi absensi pegawai dapat dilihat pada 

gambar 4.23. 



 

   

M. Form Transaksi Jurnal 

  Form transaksi jurnal digunakan untuk menginputkan data  transaksi dari 

semua transaksi yang telah dilakukan. Pertama form dimunculkan, kode jurnal 

akan terisi secara otomatis. Jika data yang dimasukan adalah data transaksi baru, 

pengguna harus melengkapi pengisian data kemudian menekan tombol SIMPAN 

untuk proses penyimpanan data. Untuk perubahan data, pengguna dapat menekan 

tombol carian UBAH, yang akan mengaktifkan combobox untuk menampilkan 

Gambar 4.24. Form Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar 

 



seluruh data yang akan dimunculkan dan pengguna dapat melakukan perubahan 

data. Tombol HAPUS digunakan untuk menghapus data.  Form transaksi jurnal 

dapat dilihat pada gambar 4.24. 

 

 

 

Menu berikutnya adalah menu pembayaran. Menu ini terdiri dari beberapa 

sub menu yang hanya dapat diakses oleh pengguna dengan status admin. 

A. Form Pembayaran Progress Proyek 

  Form pembayaran progress proyek digunakan untuk menginputkan data  

transaksi dari semua transaksi yang telah dilakukan. Pertama form dimunculkan, 

kode jurnal akan terisi secara otomatis. Jika data yang dimasukan adalah data 

transaksi baru, pengguna harus melengkapi pengisian data kemudian menekan 

Gambar 4.24. Form Transaksi Jurnal 

 



tombol SIMPAN untuk proses penyimpanan data. Untuk perubahan data, 

pengguna dapat menekan tombol carian UBAH, yang akan mengaktifkan 

combobox untuk menampilkan seluruh data yang akan dimunculkan dan 

pengguna dapat melakukan perubahan data. Tombol HAPUS digunakan untuk 

menghapus data.  Form pembayaran progress proyek dapat dilihat pada gambar 

4.25. 

 

 

 

B. Form Pembayaran Gaji Pegawai 

Form pembayaran gaji karyawan digunakan untuk menginputkan data  

transaksi pembayaran gaji per-bulan yang dilengkapi dengan perhitungan PPh 21. 

Pertama form dimunculkan, kode transaksi akan terisi secara otomatis. Jika data 

yang dimasukan adalah data transaksi baru, pengguna harus melengkapi pengisian 

data kemudian menekan tombol SIMPAN untuk proses penyimpanan data. Untuk 

Gambar 4.25 Form Pembayaran Progress Proyek 

 



perubahan data, pengguna dapat menekan tombol carian UBAH, yang akan 

mengaktifkan combobox untuk menampilkan seluruh data yang akan dimunculkan 

dan pengguna dapat melakukan perubahan data. Tombol HAPUS digunakan 

untuk menghapus data. Form pembayaran gaji pegawai dapat dilihat pada gambar 

4.26. 

 

 

C. Form Pembayaran Pelunasan Hutang 

Form pembayaran pelunasan hutang digunakan untuk menginputkan data  

transaksi pelunasan hutang kepada supplier pada saat jatuh tempo. Pertama form 

dimunculkan, mencari kode supplier yang akan dilunasi hutangnya. Jika data yang 

dimasukan adalah data transaksi baru, pengguna harus melengkapi pengisian data 

kemudian menekan tombol SIMPAN untuk proses penyimpanan data. Untuk 

perubahan data, pengguna dapat menekan tombol carian UBAH, yang akan 

Gambar 4.26  Form Pembayaran Gaji Karyawan 

 



mengaktifkan combobox untuk menampilkan seluruh data yang akan dimunculkan 

dan pengguna dapat melakukan perubahan data. Tombol HAPUS digunakan 

untuk menghapus data. Form Pembayaran Pelunasan Hutang dapat dilihat pada 

gambar 4.27. 

 

 

Menu berikutnya adalah menu laporan. Menu ini terdiri dari beberapa sub 

menu yang hanya dapat diakses oleh pengguna dengan status admin. 

A. Form Tender Proyek 

Form ini akan menampilkan data proyek yang telah diinputkan. Setelah  

melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol CETAK  untuk 

Gambar 4.27  Form Pembayaran Pelunasan Hutang 

 



menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk mengembalikan ke 

kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari form. Jika ingin 

mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar printer dibagian 

atas laporan. Form Tender Proyek dapat dilihat pada gambar 4.28 

 

 

 

B.  Form Laporan Progress Proyek 

Form ini akan menampilkan data progress proyek berdasarkan periode. 

Setelah  melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol CETAK  

untuk menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk mengembalikan ke 

kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari form. Jika ingin 

mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar printer dibagian 

atas laporan. Form Laporan progress proyek dapat dilihat pada gambar 4.29 

Gambar 4.28. Form Tender Proyek 

 



 

 

 

C. Form Surat Permintaan Penyewaan Alat 

Form ini akan menampilkan data progress proyek berdasarkan periode. 

Setelah  melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol CETAK  

untuk menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk mengembalikan ke 

kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari form. Jika ingin 

mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar printer dibagian 

atas laporan. Form surat permintaan penyewaan alat dapat dilihat pada gambar 

4.30 

Gambar 4.29. Form Laporan Progress Proyek 

 



 

 

 

D.  Form  Laporan Penyewaan Alat Terbanyak 

Form ini akan menampilkan data penyewaan alat terbanyak berdasarkan 

periode. Setelah  melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol 

CETAK untuk menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk 

mengembalikan ke kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari 

form.  Jika ingin mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan 

gambar printer dibagian atas laporan. Form laporan penyewaan alat terbanyak 

dapat dilihat pada gambar 4.31 

 

Gambar 4.30. Form Surat Permintaan Alat 

 



 

 

E. Form Laporan Penyelesaian Proyek 

Form ini akan menampilkan data proyek yang sudah selesai dikerjakan 

dan dibayar  berdasarkan periode. Setelah  melengkapi pengisian data, pengguna 

dapat menekan tombol CETAK  untuk menampilkan laporan. Tombol BATAL 

berfungsi untuk mengembalikan ke kondisi seperti semula dan tombol EXIT 

untuk keluar dari form. Jika ingin mencetak laporan, pengguna dapat memilih 

menu dengan gambar printer dibagian atas laporan. Form laporan penyelesaian 

proyek dapat dilihat pada gambar 4.32. 

Gambar 4.31. Form Laporan Penyewaan Alat 

 



 

 

 

F. Form Laporan Mutasi Barang 

Form ini akan menampilkan data mutasi barang berdasarkan periode. 

Setelah  melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol CETAK  

untuk menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk mengembalikan ke 

kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari form. Jika ingin 

mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar printer dibagian 

atas laporan. Form laporan mutasi barang dapat dilihat pada gambar 4.33. 

Gambar 4.32. Form Laporan Penyelesaian Proyek 

 



 

 

G.  Form  Laporan Penerimaan Bahan Proyek 

Form ini akan menampilkan data penerimaan bahan berdasarkan 

periode. Setelah  melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol 

CETAK  untuk menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk 

mengembalikan ke kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari 

form. Jika ingin mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar 

printer dibagian atas laporan. Form Laporan penerimaan bahan  dapat dilihat pada 

gambar 4.34. 

 

Gambar 4.33. Form Laporan Mutasi Barang 

 

 



 

 

H. Form  Laporan Pemakaian Bahan Proyek 

Form ini akan menampilkan data pemakaian bahan proyek. Setelah  

melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol CETAK  untuk 

menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk mengembalikan ke 

kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari form. Jika ingin 

mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar printer dibagian 

atas laporan. Form laporan pemakaian bahan  dapat dilihat pada gambar 4.34. 

Gambar 4.34. Form Laporan Penerimaan Bahan proyek 

 

 



 

 

 

I. Form  Laporan Realisasi Pembelian Bahan 

Form ini akan menampilkan data realisasi pembelian bahan berdasarkan 

periode. Setelah  melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol 

CETAK  untuk menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk 

mengembalikan ke kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari 

form. Jika ingin mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar 

printer dibagian atas laporan. Form laporan realisasi pembelian bahan dapat 

dilihat pada gambar 4.35 

 

Gambar 4.34 Form Laporan Pemakaian bahan 

 



 

 

J. Form  Laporan Realisasi Waktu Pengiriman 

Form ini akan menampilkan data realisasi waktu pengiriman bahan  yang 

dilakukan oleh supplier berdasarkan periode. Setelah  melengkapi pengisian data, 

pengguna dapat menekan tombol CETAK  untuk menampilkan laporan. Tombol 

BATAL berfungsi untuk mengembalikan ke kondisi seperti semula dan tombol 

EXIT untuk keluar dari form. Jika ingin mencetak laporan, pengguna dapat 

memilih menu dengan gambar printer dibagian atas laporan. Form laporan 

realisasi waktu pengiriman dapat dilihat pada gambar 4.36. 

 

 

 

 

Gambar 4.35. Form Laporan Realisasi Pembelian Bahan 

 



 

 

K.   Form  Laporan Kinerja Absensi 

Form ini akan menampilkan data kinerja karyawan berdasarkan periode. 

Kinerja karyawan diukur dengan cara menghitung absensi . Setelah  melengkapi 

pengisian data, pengguna dapat menekan tombol CETAK  untuk menampilkan 

laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk mengembalikan ke kondisi seperti 

semula dan tombol EXIT untuk keluar dari form. Jika ingin mencetak laporan, 

pengguna dapat memilih menu dengan gambar printer dibagian atas laporan. 

Form laporan kinerja absensi dapat dilihat pada gambar 4.37. 

 

Gambar 4.36. Form Laporan Realisasi Waktu Pengiriman 

 



 

 

 

L. Form  Laporan Biaya Gaji Pegawai 

Form ini akan menampilkan data gaji karyawan berdasarkan periode. 

Setelah  melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol CETAK  

untuk menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk mengembalikan ke 

kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari form. Jika ingin 

mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar printer dibagian 

atas laporan. Form laporan gaji pegawai dapat dilihat pada gambar 4.38. 

Gambar 4.37 Form Laporan Kinerja Absensi 

 



 

 

 

M. Form  Laporan ketidakhadiran karyawan 

Form ini akan menampilkan data ketidak hadiran karyawan berdasarkan 

periode. Setelah  melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol 

CETAK  untuk menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk 

mengembalikan ke kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari 

form. Jika ingin mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar 

printer dibagian atas laporan. Form ketidakhadiran karyawan  per-periode dapat 

dilihat pada gambar 4.39. 

Gambar 4.38 Form Laporan Biaya Gaji Pegawai  

 



 

 

N. Form  Laporan Persediaan Barang Per-periode 

Form ini akan menampilkan data ketidak hadiran karyawan berdasarkan 

periode. Setelah  melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol 

CETAK  untuk menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk 

mengembalikan ke kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari 

form. Jika ingin mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar 

printer dibagian atas laporan. Form laporan persediaan barang  per-periode dapat 

dilihat pada gambar 4.40. 

Gambar 4.39. Form Laporan Ketidak hadiran Karyawan 

 



 

 

O. Form  Laporan Pembelian Bahan 

Form ini akan menampilkan data pembelian bahan berdasarkan periode. 

Setelah  melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol CETAK  

untuk menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk mengembalikan ke 

kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari form. Jika ingin 

mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar printer dibagian 

atas laporan. Form laporan pembelian bahan per-periode dapat dilihat pada 

gambar 4.41. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.40. Form Laporan Persediaan Bahan 

 



 

 

P. Form  Laporan Penerimaan Kas 

Form ini akan menampilkan data penerimaan kas berdasarkan periode. 

Setelah  melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol CETAK  

untuk menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk mengembalikan ke 

kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari form. Jika ingin 

mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar printer dibagian 

atas laporan. Form laporan penerimaan kas  per-periode dapat dilihat pada gambar 

4.42. 

 

 

Gambar 4.41. Form Laporan Pembelian Bahan Proyek 

 



 

 

 

Q. Form Laporan Pengeluaran Kas 

Form ini akan menampilkan data pengeluaran kas berdasarkan periode. 

Setelah  melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol CETAK  

untuk menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk mengembalikan ke 

kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari form. Jika ingin 

mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar printer dibagian 

atas laporan. Form laporan pengeluaran kas  per-periode dapat dilihat pada 

gambar 4.43. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.42. Form Laporan Penerimaan Kas 

 



 

 

 

R. Form Slip gaji pegawai 

Form ini akan menampilkan nilai gaji yang dibayarkan kepada pegawai 

per-bulan. Setelah  melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol 

CETAK  untuk menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk 

mengembalikan ke kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari 

form. Jika ingin mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar 

printer dibagian atas laporan. Form slip gaji  dapat dilihat pada gambar 4.44. 

Gambar 4.43. Form Laporan Pengeluaran Kas 

 



 

 

 

S. Form Laporan Rekapitulasi Pendapatan proyek 

Form ini akan menampilkan rekapitulasi pendapatan dari setiap proyek. 

Setelah  melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol CETAK  

untuk menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk mengembalikan ke 

kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari form. Jika ingin 

mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar printer dibagian 

atas laporan. Form laporan rekapitulasi pendapatan proyek  dapat dilihat pada 

gambar 4.45. 

Gambar 4.44. Form Slip gaji Pegawai 

 



 

 

 

T. Form Laporan Rekapitulasi Harga Pokok Proyek 

Form ini akan menampilkan rekapitulasi harga pokok proyek. Setelah  

melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol CETAK  untuk 

menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk mengembalikan ke 

kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari form. Jika ingin 

mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar printer dibagian 

atas laporan. Form laporan Rekapitulasi Harga Pokok Proyek  dapat dilihat pada 

gambar 4.46. 

Gambar 4.45. Form Laporan Rekapitulasi Pendapatan proyek 

 

 



 

 

 

U. Form Laporan Harga Pokok Proyek 

Form ini akan menampilkan harga pokok proyek berdasarkan periode. 

Setelah  melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol CETAK  

untuk menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk mengembalikan ke 

kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari form. Jika ingin 

mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar printer dibagian 

atas laporan. Form laporan Harga Pokok Proyek  dapat dilihat pada gambar 4.47. 

Gambar 4.46. Form Laporan Rekapitulasi Harga Pokok Proyek 

 



 

 

 

V. Form  Laporan Laba Rugi 

Form ini akan menampilkan laba rugi  berdasarkan periode. Setelah  

melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol CETAK  untuk 

menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk mengembalikan ke 

kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari form. Jika ingin 

mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar printer dibagian 

atas laporan. Form laporan laba rugi  dapat dilihat pada gambar 4.48. 

Gambar 4.47. Form Laporan Harga Pokok Proyek 

 



 

 

 

W. Form  Laporan Perubahan Modal 

Form ini akan menampilkan perubahan modal berdasarkan periode. 

Setelah  melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol CETAK  

untuk menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk mengembalikan ke 

kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari form. Jika ingin 

mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar printer dibagian 

atas laporan. Form laporan perubahan modal dapat dilihat pada gambar 4.49. 

Gambar 4.47. Form Laporan Laba Rugi  

 



 

 

 

X. Form  Laporan Neraca 

Form ini akan menampilkan neraca  berdasarkan periode. Setelah  

melengkapi pengisian data, pengguna dapat menekan tombol CETAK  untuk 

menampilkan laporan. Tombol BATAL berfungsi untuk mengembalikan ke 

kondisi seperti semula dan tombol EXIT untuk keluar dari form. Jika ingin 

mencetak laporan, pengguna dapat memilih menu dengan gambar printer dibagian 

atas laporan. Form laporan neraca dapat dilihat pada gambar 4.50. 

Gambar 4.49.  Form Laporan Perubahan Modal 

 



 

 

 

4.4 Evaluasi Sistem 

Setelah dilakukan proses implementasi sistem, proses selanjutnya adalah 

evaluasi dengan tujuan mengetahui bahwa sistem yang dibuat telah sesuai. 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keseluruhan fungsionalitas sistem, dan 

evaluasi yang terakhir adalah uji coba terhadap perusahaan yang menjadi bahan 

observasi dari proyek akhir ini dengan mendemokan program  dan menilai 

melalui angket uji coba. 

4.4.1 Uji coba Sistem 

Uji coba sistem ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem sudah sesuai 

dengan proses bisnis perusahaan. Uji coba ini dilakukan pada semua form, yaitu 

Gambar 4.50.  Form Laporan Neraca  

 



form maintenance, form transaksi sampai form laporan. Kebutuhan form ini, 

ditunjukkan pada tabel 4.1. 

No. Kriteria Penilaian A B C D E 
 1 Komposisi warna dan ukuran Font    V       
 2 Kemudahan pembacaan data    V       
 

3 
Kemudahan penambahan dan manipulasi 
data    V       

 4 Nilai banding terhadap operasi manual    V       
 5 Kelengkapan fitur    V       
 6 Keakuratan sistem    V       
 7 Prosentase error atau bug yang ditemukan     V     
  

A. Istimewa          B. Baik           C. Standar         D. Kurang Baik           E. Tidak Baik 
 
 

 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tabel 4.1. maka 

dapat ditarik kesimpulan sementara hasil pengujian sebagai berikut : 

1. Aplikasi dapat melakukan semua proses maintenance data hingga proses 

pembuatan laporan akuntansi. 

2. Aplikasi dapat mempermudah manager dalam mendapatkan informasi untuk 

mengambil keputusan yang terstruktur. 

3. Aplikasi ini mempermudah pengguna dalam proses pengoperasiannya. 
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