Bab IV
Deskripsi Pekerjaan
Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan pada fungsi TS
Pertamina MOR V, didapat sebuah permasalahan yaitu lambatnya proses
pengarsipan dokumen (filing system) serta peminjaman dan pengembalian
dokumen. Proses tersebut masih dilakukan secara manual dan belum adanya
proses rekap data terhadap data dokumen serta data peminjaman dokumen. Proses
tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pengarsipan dokumen yang ada
pada fungsi TS Pertamina MOR V. Dalam proses penyelesaian masalah yang ada
pada fungsi TS Pertamina MOR V dibutuhkan beberapa langkah sebagai berikut:
1.

Menganalisis sistem

2.

Mendesain sistem

3.

Mengimplementasikan sistem

4.

Melakukan pembahasan terhadap implementasi sistem
Langkah-langkah di atas dilakukan untuk dapat menemukan solusi terhadap

permasalahan yang ada pada fungsi TS Pertamina MOR V. Penjabaran dari
langkah-langkah diatas adalah sebagai berikut.
4.1. Analisis Sistem
Menganalisis sistem adalah langkah awal untuk membuat suatu sistem baru.
Dalam langkah ini harus dilakukan analisis terhadap permasalahan yang ada di
dalam TS MOR V khususnya mengenai proses pengarsipan dokumen, proses
peminjaman dokumen, dan proses pengembalian dokumen. Untuk dapat membuat
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sistem yang baru, terlebih dahulu harus mengetahui alur transaksi yang masih
digunakan sampai saat ini.
Proses pengarsipan dokumen di dalam TS MOR V diawali dengan
memasukkan dokumen ke dalam rak di ruang arsip. Dokumen yang baru masuk
akan dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu pengadaan barang (investasi),
pengadaan barang (operasional), dan pengadaan jasa. Di dalam ruang arsip
terdapat 5 rak. Rak 1 berisi dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang
(investasi), rak 2 dan 3 berisi dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang
(operasional), rak 4 berisi dokumen yang berkaitan dengan pengadaan jasa, dan
rak 5 berisi dokumen yang berusia lebih dari 3 tahun.
Proses peminjaman dokumen di dalam TS MOR V diawali dengan
menanyakan

dokumen

yang

dimaksud

ke

sekretaris.

Sekretaris

akan

mengambilkan dokumen yang dimaksud oleh karyawan ke dalam ruang arsip.
Setelah dokumen yang dimaksud tersebut diambil oleh sekretaris, sekretaris akan
menyerahkan dokumen tersebut kepada karyawan dengan syarat menyerahkan
fotokopi kartu tanda pengenal.
Proses pengembalian dokumen pada TS MOR V diawali dengan penyerahan
dokumen oleh karyawan kepada sekretaris. Setelah itu sekretaris akan
mengembalikannya ke dalam ruang arsip dan melihat jenis dari dokumen yang
dikembalikan untuk diletakkan ke dalam rak sesuai jenis dari dokumen yang
dikembalikan tersebut.
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4.2. Perancangan Sistem
Setelah melakukan analisis sistem dengan melakukan observasi pada fungsi
TS MOR V, tahap selanjutnya adalah perancangan sistem. Di dalam tahap
perancangan sistem dijelaskan sistem baru terkait proses filing system pada fungsi
TS Pertamina MOR V. Dalam melakukan perancangan sistem tersebut ada
beberapa langkah yang harus dilalui terlebih dahulu, yaitu melakukan desain
sistem secara terstruktur dengan cara menyusun:
1.

System Flow

2.

Context Diagram

3.

Himpunan Input Proses Output (HIPO)

4.

Data Flow Diagram (DFD)

5.

Entity Relationship Diagram (ERD)

6.

Struktur basis data dan tabel

7.

Desain Input Output

4.2.1 System Flow
System Flow yaitu bagan yang memiliki arus pekerjaan secara menyeluruh
dari suatu sistem yang menjelaskan urutan prosedur-prosedur yang terdapat di
dalam sebuah sistem.
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A.

System Flow Login

Login
Administrator/Pengguna

Sistem

Mulai

User ID dan
Password

User id dan
password tidak
sesuai

Mengecek hak akses

Karyawan

Menampilkan pesan
user ID dan
Password tidak
sesuai

T

Sesuai?

Y

Mengecek hak akses
berdasarkan jabatan

1

Y

Administrator?

T

2

Y

Pengguna?

T

Phase

selesai

Gambar 4.1. Sysflow Login
Objective

: untuk masuk ke dalam aplikasi pengarsipan

Input

: user ID dan password karyawan

Proses

: mengecek hak akses karyawan masuk ke aplikasi

pengarsipan
Output

: form sesuai hak akses karyawan

Actor

: Administrator atau Pengguna
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B.

System Flow Mengelola Data Master

1.

Mengubah Password Karyawan

Mengubah Password Karyawan
Administrator/Pengguna

1

Sistem

2

Klik menu ubah
password karyawan

Menampilkan form
ubah password
karyawan

Form ubah
password
karyawan

Password lama,
password baru

Password tidak
cocok

Mencocokkan
dengan password
lama pada tabel
karyawan

Menampilkan pesan
password tidak
cocok

Karyawan

T

Cocok?

Y

Menyimpan
password baru

Phase

Ubah password
sukses!

Menampilkan pesan
ubah password
sukses

selesai

Gambar 4.2. Sysflow Mengubah Password Karyawan

Karyawan
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Objective

: untuk mengubah password karyawan

Input

: password karyawan lama dan password baru

Proses

: mengubah password karyawan menjadi baru

Output

: password karyawan berubah

Actor

: Administrator atau Pengguna

Asumsi dan Constraint :

password

baru

berlaku

sampai

karyawan

mengubah password lagi
2.

Menambah Data Master Rak

Menambah data master rak
Administrator

Sistem

1

Klik menu master
rak

Menampilkan form
master rak

Form master rak

Kelengkapan data
rak

Field belum
lengkap!

Periksa kelengkapan
data

Menampilkan pesan
field belum lengkap!

T

Lengkap?

Y

Menyimpan data rak

Phase

Penyimpanan
berhasil

Menampilkan pesan
penyimpanan
berhasil

selesai

Gambar 4.3. Sysflow Menambah Data Master Rak

rak
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3.

Objective

: untuk menambah data pada tabel rak

Input

: kelengkapan data rak

Proses

: menyimpan data rak baru pada tabel rak

Output

: data pada tabel rak bertambah

Actor

: Administrator

Mengubah Data Master Rak

Mengubah data master rak
Administrator

Sistem

1

Klik menu master
rak

Menampilkan form
master rak

Form master rak

Klik data yang akan
diubah pada data
grid view

Menampilkan data
yang akan diubah
pada form ubah
data rak

rak

Data yang akan
diubah di form
ubah data rak

Kelengkapan data
rak

Field belum
lengkap!

Mengecek
kelengkapan field

Menampilkan pesan
field belum lengkap!

T

Lengkap?

Y

Mengubah data rak

Phase

Pengubahan
berhasil

Menampilkan pesan
pengubahan data
berhasil

selesai

Gambar 4.4. Sysflow Mengubah Data Master Rak

rak
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4.

Objective

: untuk mengubah data pada tabel rak

Input

: data rak yang ada di dalam tabel rak

Proses

: mengubah data rak pada tabel

Output

: data pada tabel rak berubah

Actor

: Administrator

Menambah Data Master Dokumen

Menambah data master dokumen
Administrator

Sistem

1

Menampilkan form
master dokumen

Klik menu master
dokumen

Form master
dokumen

Periksa kelengkapan
data

Kelengkapan data
dokumen

Menampilkan pesan
field belum lengkap!

Field belum
lengkap!

T

Lengkap?

Y

Penyimpanan
berhas il

Phase

selesa i

Mengurangi kuota
rak

Rak

Menyimpa n data
dokumen

dokumen

Menampilkan pesan
penyimpanan
berhas il

Gambar 4.5. Sysflow Menambah Data Dokumen
Objective

: untuk menambah data pada tabel dokumen

Input

: kelengkapan data dokumen

Proses

: menyimpan data dokumen baru pada tabel

Output

: data pada tabel dokumen bertambah

Actor

: Administrator
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5.

Mengubah Data Master Dokumen

Mengubah data master dokumen
Administrator

Sistem

1

Menampilkan form
Ubah master
dokumen

Klik menu Ubah
master dokumen

Form master
dokumen

Pencarian dokumen

Menampilkan field
dokumen
berdasarkan
pencarian

Data dokumen

Menampilkan data
yang akan diubah
pada form ubah
data rak

Klik data yang akan
diubah pada data
grid view

dokumen

Data yang akan
diubah di form
ubah data rak

Mengecek
kelengkapan field

Kelengkapan data
dokumen

Field belum
lengkap!

Menampilkan pesan
field belum lengkap!

T

Lengkap?

Y

Usia >=3?

Y

T

Phase

selesai

Pengubahan
berhasil

Ubah status rak =
arsip

Update kuota rak
dengan nama arsip

rak

Mengubah data
dokumen

dokumen

Menampilkan pesan
pengubahan data
berhasil

Gambar 4.6. Sysflow Mengubah Data Dokumen
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Objective

: untuk mengubah data pada tabel dokumen

Input

: data dokumen yang akan diubah

Proses

: mengubah data dokumen pada tabel

Output

: data pada tabel dokumen berubah

Actor

: Administrator

C. System Flow Mencatat Transaksi Peminjaman
1.

Mencatat transaksi peminjaman

Transaksi Peminjaman
Pengguna

Sistem

2

Tampilkan f orm
peminjaman
dokumen

Pilih menu
Peminjaman
Form
Peminjaman
dokumen

Nama dokumen

Tampilkan nama
dokumen yang
dicari pada tabel

dokumen

Klik cari

Nama dokumen

T
Klik nama dokumen
yang dimaksud pada
tabel

Tampilkan nama
dokumen pada
tabel peminja man

Nama dokumen
pada ta bel
peminjaman

Sudah seles ai?

Y
Pilih Nama
peminjam

Tampilkan data
peminjam pada field
tersedia

karyawan

Uba h status pinja m
pada dokumen

dokumen

Simpa n data
peminjaman

peminjaman

Tampilkan pesan
peminjaman
berhas il

Deta il
peminjaman

Data peminjam

Klik simpa n

Peminjaman
berhas il

Phase

Selesai

Gambar 4.7. Sysflow Transaksi Peminjaman
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Objective

: untuk mencatat transaksi peminjaman dokumen

Input

: data dokumen yang dipinjam dan data karyawan

yang meminjam
Proses

: menyimpan transaksi peminjaman ke dalam tabel

Output

: transaksi peminjaman berhasil dilakukan

Actor

: Pengguna

Asumsi dan Constraint : Keterlambatan tidak diperhitungkan
2.

Mencatat transaksi pengembalian

Transaksi Pengembalian
Pengguna

Sistem

2

Pilih menu
pengembalian

Tampilkan form
pengembalian

Form
pengembalian
dokumen

Pilih id pinjam

Deta il
peminjaman

Pilih dokumen yang
akan dikemba likan

Field
keterlamba tan

Klik simpa n

Phase

Pengembalian
berhas il

Tampilkan dokumen
yang dipinjam pada
field

peminjaman

Tampilkan detail
peminjaman

Deta il
peminjaman

Hitung
keterlamba tan

Tamppilkan
keterlamba tan
padaa field

Uba h status pinja m
dokumen

dokumen

Tampilkan pesan
pengembalian
berhas il

selesa i

Gambar 4.8. Sysflow Mencatat Transaksi Pengembalian
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Objective

: untuk mencatat transaksi pengembalian dokumen

Input

: data dokumen yang dikembalikan

Proses

: perubahan status dokumen menjadi ‘Ada’

Output

: transaksi pengembalian berhasil dilakukan

Actor

: Pengguna

D. System Flow Membuat Laporan
1.

System Flow membuat laporan Transaksi Peminjaman

Membuat laporan transaksi peminjaman
Pengguna

Sistem

2

Klik menu laporan
transaksi
peminjaman

Menampilkan form
parameter tanggal
laporan transaksi
peminjaman

Form parameter
laporan
transaksi
peminjaman

Parameter tanggal

Phase

Laporan
transaksi
peminjaman

Memproses laporan
laporan transaksi
peminjaman
berdasarkan
parameter tanggal

peminjaman

Menampilkan
laporan transaksi
berdasarkan
parameter tanggal

Selesai

Gambar 4.9. Sysflow Membuat Laporan Transaksi Peminjaman
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Objective

: untuk membuat laporan transaksi peminjaman

Input

: parameter tanggal

Proses

: pembuatan laporan transaksi peminjaman berdasarkan

parameter tanggal

2.

Output

: laporan transaksi peminjaman

Actor

: Pengguna

System Flow membuat laporan dokumen belum kembali

Membuat laporan dokumen belum kembali
Pengguna

Sistem

2

Klik menu laporan
dokumen belum
kembali

Menampilkan form
parameter laporan
dokumen belum
kembali

Form parameter
laporan
dokumen belum
kembali

Parameter tanggal

Phase

Laporan
dokumen belum
kembali

Memproses laporan
laporan dokumen
belum kembali
berdasarkan
parameter tanggal

peminjaman

Menampilkan
laporan dokumen
belum kembali
berdasarkan
parameter tanggal

Selesai

Gambar 4.10. Sysflow Membuat Laporan Dokumen Belum Kembali
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Objective

:

untuk

membuat

laporan

dokumen

yang

belum

dikembalikan
Input

: parameter tanggal

Proses

: pembuatan laporan dokumen belum kembali berdasarkan

parameter tanggal
Output

: laporan dokumen belum kembali

Actor

: Pengguna

4.2.2 Data Flow Diagram (DFD)
DFD yaitu bagan yang memiliki arus data dalam suatu sistem yang telah ada
atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika.
A.

Context Diagram
Context Diagram pada aplikasi filing system ini terdiri atas 2 external entity

yaitu administrator dan pengguna. External entity tersebut memberikan suatu
informasi kepada sistem yang terlihat pada gambar 4.11.
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informasi dokumen
informasi ubah dokumen
validasi data peng g una
mengubah data pengg una
informasi log in admin

administrator

informasi ubah data rak
informasi data rak
ubah password karyawan

0
menambah data rak
informasi ubah data peng g una

informasi log in peng g una

user id dan password admin
mengubah data dokumen

informasi laporan

peng arsipan

informasi transaksi pengembalian

mengubah data rak
informasi transaksi peminjaman

menambah data dokumen

+

informasi data peng g una

user id dan password peng g una
membuat laporan

peng guna

melakukan transaksi pengembalian
melakukan transaksi peminjaman

Gambar 4.11. Context Diagram Aplikasi Pengarsipan
B.

Himpunan Input Proses Output (HIPO)
HIPO merupakan suatu bagan yang di dalamnya menjelaskan suatu aliran

sistem dan struktu menu yang digunakan dalam suatu sistem. Dengan bagan HIPO
dapat memberikan kemudahan dalam memahami fungsi-fungsi yang ada pada
sistem. Dalam perancangan diagram jenjang aplikasi filing system ini terdiri dari 3
level dalam hierarki diagram yaitu:
1.

Top Level
Top Level merupakan level atau herarki utama tentang sistem yang

dirancang. Dalam hal ini yaitu Aplikasi Filing System TS MOR V.
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2.

Level Kedua
Level Kedua merupakan subproses dari Top Level sebelumnya meliputi

mengecek hak akses, mengelola data master, mencatat transaksi, dan membuat
laporan.
3.

Level Ketiga
Level Ketiga merupakan subproses dari level kedua yang menjelaskan level

kedua secara lebih rinci.
4.

Level Keempat
Level Keempat merupakan subproses dari level ketiga yang menjelaskan

level ketiga secara lebih rinci.
Untuk lebih jelas penjabaran dari HIPO aplikasi Filing System dapat dilihat
pada gambar 4.12.
0

Aplikasi Filing System TS MOR V

1

2

3

4

Mengecek Hak akses

Mengelola data
master

Mencatat Transaksi

Membuat Laporan

1.1

1.2

2.1

2.3

3.1

3.2

Mengecek hak akses
pengguna

Menampilkan form
sesuai hak akses

Mengelola data
master pengguna

Mengelola data
master dokumen

Mencatat Transaksi
peminjaman

Mencatat Transaksi
pengembalian

2.1.1

2.1.2

2.3.1

2.3.2

Validasi data master
pengguna

Mengubah data
master pengguna

Menambah data
master dokumen

Mengubah data
master dokumen

4.1

4.2

Mencatat parameter

Membuat laporan

2.2
Mengelola data
master rak

2.2.1

2.2.2

Menambah data
master rak

Mengubah data
master rak

Gambar 4.12. HIPO Aplikasi Filing System TS MOR V
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C.

DFD level 0
DFD level 0 pada aplikasi ini mempunyai 4 proses utama yaitu mengecek

hak akses, mengelola data master, mencatat transaksi, dan membuat laporan. pada
DFD level 0 ini terdapat 5 data stores. Pada DFD level 0 yang terdapat pada
gambar

4.13.

merupakan

penjabaran

aplikasi

filing

system.
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informasi login admin
user id dan password admin
validasi data pengguna
mengubah data pengguna
ubah password karyawan
administrator

mengubah data dokumen
informasi ubah dat a rak
2

karyawan

menambah data rak
informasi dat a rak

3

dokumen

informasi hak akses karyawan keluar

informasi dat a dokumen keluar
1

informasi hak akses pengguna

4

informasi hak akses admin untuk validasi data master pengguna
informasi hak akses admin untuk ubah password karyawan

informasi dat a karyawan keluar

2

mengubah data rak

informasi hak akses admin untuk menambah data master rak
informasi hak akses admin untuk mengubah data master rak
2

karyawan

mengecek hak akses

informasi dat a pengguna

informasi hak akses admin untuk menambah data master dokumen

membuat la poran

mengelola data master

informasi hak akses admin untuk mengubah data master dokumen

informasi login pengguna

informasi dokumen
informasi ubah dokumen

+

user id dan password pengguna

informasi ubah dat a pengguna

+

menambah data dokumen

+
informasi hak akses pengguna
informasi dokumen keluar

informasi hak akses pengguna

informasi dokumen keluar

3

dokumen

informasi dokumen masuk

3

informasi dokumen masuk
informasi laporan
membuat la poran

mela kukan transaksi pengembalian
pengguna

informasi transaksi peminjaman

informasi dat a rak masuk

mencat at transaksi

mela kukan transaksi peminjaman

+

informasi transaksi pengembalian

informasi dat a rak masuk

informasi dokumen masuk

3

rak

informasi dat a rak keluar

dokumen

informasi dokumen keluar

informasi dat a karyawan keluar
informasi dat a karyawan masuk

informasi dat a karyawan keluar

informasi det ail peminja man masuk

6

det ail
peminjaman

informasi det ail peminja man keluar
informasi peminjaman keluar
informasi peminjaman masuk

4

informasi dat a rak keluar
informasi dat a rak keluar

5

peminjam
an

informasi dat a peminjaman keluar

Gambar 4.13. DFD level 0 Aplikasi Pengarsipan

2

karyawan
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D.

DFD level 1 proses mengecek hak akses
DFD level 1 ini merupakan penjabaran dari DFD level 0 proses mengecek

hak akses. Penjabaran proses pada proses mengecek hak akses yaitu mengecek
hak akses pengguna dan menampilkan form sesuai hak akses. DFD level 1 ini
memiliki 2 external entities yaitu administrator dan pengguna yang terdapat pada
gambar 4.14. Di dalam DFD level 1 ini juga terdapat 1 data store yaitu karyawan.
1.1

[user id dan password peng guna]

[informasi hak akses karyawan keluar]

2

karyawan

mengecek hak
akses peng guna

[user id dan password admin]

mengelola data master
informasi hak akses peng g una
[informasi hak akses admin untuk ubah password karyawan]
mengelola data master
adminis
trator

[informasi login admin]
1.2

[informasi hak akses admin untuk menambah data master rak]
mengelola data master
[informasi hak akses admin untuk meng ubah data rak]

[informasi login peng guna]
menampilkan form sesuai hak akses
peng guna

[informasi hak akses admin untuk menambah data dokumen]

[informasi hak akses admin untuk meng ubah data dokumen]

mengelola data master

[informasi hak akses admin untuk validasi data peng guna]
[informasi hak akses peng guna]
[informasi hak akses peng guna]
[informasi hak akses peng guna]

mengelola data master

mencatat transaksi

mengelola data master

mencatat transaksi
membuat laporan

Gambar 4.14. DFD level 1 proses mengecek hak akses
E.

DFD level 1 proses mengelola data master
DFD level 1 ini merupakan penjabaran dari DFD level 0 proses mengelola

data master. Penjabaran proses pada proses mengelola data master yaitu
mengelola data master pengguna, mengelola data master rak, dan mengelola data
master dokumen. DFD level 1 ini memiliki 1 external entities yaitu administrator
yang terdapat pada gambar 4.15. Di dalam DFD level 1 ini juga terdapat 3 data
store yaitu karyawan, rak, dan dokumen.
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2

[informasi data karyawan keluar]

karyawan

mengecek hak akses

2.1
[informasi data peng guna]
[informasi hak akses admin untuk ubah password karyawan]

[informasi data karyawan masuk]

[meng ubah data peng g una]
mengelola data
master peng g una

[informasi hak akses admin untuk validasi data peng guna]

[informasi ubah data peng guna]
[validasi data peng guna]

+
mengecek hak akses

[ubah password karyawan]
[informasi dokumen]
[informasi ubah data rak]
[menambah data dokumen]
[informasi data rak]

[meng ubah data dokumen]

administrator

[menambah data rak]

[informasi ubah dokumen]
[meng ubah data rak]

2.3

2.2
mengecek hak akses
[informasi hak akses admin untuk meng ubah data rak]

[informasi hak akses admin untuk menambah data dokumen]
mengelola data master rak

[informasi hak akses admin untuk meng ubah data dokumen]

mengelola data master dokumen

+

+

mengecek hak akses
mengecek hak akses

[informasi data rak keluar]

[informasi hak akses admin untuk menambah data master rak]
[informasi data rak masuk]
[informasi data rak keluar]
mengecek hak akses

4

rak

[informasi data rak keluar]

[informasi dokumen keluar]

[informasi data rak masuk]

3

dokumen

[informasi dokumen masuk]
[informasi dokumen masuk]
[informasi dokumen keluar]

Gambar 4.15. DFD level 1 proses mengelola data master
F.

DFD level 1 proses mencatat transaksi
DFD level 1 ini merupakan penjabaran dari DFD level 0 proses mencatat

transaksi. Penjabaran proses pada proses mencatat transaksi yaitu mencatat
transaksi peminjaman dan mencatat transaksi pengembalian. DFD level 1 ini
memiliki 1 external entities yaitu penggguna yang terdapat pada gambar 4.16. Di
dalam DFD level 1 ini juga terdapat 4 data store yaitu karyawan, peminjaman,
detail peminjaman, dan dokumen.
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mengecek hak akses

[informasi hak akses peng guna]
2

karyawan

[informasi data karyawan keluar]
3.1
[melakukan transaksi peminjaman]

[informasi detail peminjaman masuk]
[informasi peminjaman masuk]

mencatat transaksi
peminjaman

[informasi transaksi peminjaman]

[informasi dokumen keluar]

5

peminjaman

informasi peminjaman
3

peng guna

dokumen

6

detail peminjaman

3.2

[melakukan transaksi peng embalian]

mencatat transaksi
peng embalian

[informasi dokumen masuk]
[informasi peminjaman keluar]
[informasi detail peminjaman keluar]

[informasi transaksi peng embalian]
[informasi hak akses peng guna]

mengecek hak akses

Gambar 4.16. DFD level 1 proses mencatat transaksi
G.

DFD level 1 proses membuat laporan
DFD level 1 ini merupakan penjabaran dari DFD level 0 proses membuat

laporan. Penjabaran proses pada proses membuat laporan yaitu mencatat
parameter dan menampilkan laporan. DFD level 1 ini memiliki 1 external entities
yaitu pengguna yang terdapat pada gambar 4.17. Di dalam DFD level 1 ini juga
terdapat 3 data store yaitu karyawan, peminjaman, dan dokumen.
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mengecek hak akses
[informasi hak aks es peng guna]

4.1

[membuat laporan]

mencatat
parameter

informas i parameter

peng guna

3

dokumen

[informasi data dokumen keluar]
2

4.2

karyawan

[informasi data karyawan keluar]

[informasi laporan]
menampilkan laporan

[informasi data peminjaman keluar]

5

peminjaman

Gambar 4.17. DFD level 1 proses membuat laporan

H.

DFD level 2 proses mengelola data master pengguna
DFD level 2 ini merupakan penjabaran dari DFD level 2 proses mengelola

data master. Penjabaran proses pada proses ubah password karyawan yaitu
validasi data master pengguna, dan mengubah password pengguna. DFD level 2
ini memiliki 1 external entities yaitu admin yang terdapat pada gambar 4.18. Di
dalam DFD level 1 ini juga terdapat 1 data store yaitu karyawan.

mengecek hak akses
[informasi hak akses admin untuk validasi data master peng g una]

[validasi data peng guna]

2.1.1
[informasi data karyawan keluar]

validasi data
master
peng guna

[informasi data peng guna]

administrator

informasi data peng g una
2

karyawan

[informasi data karyawan masuk]

mengecek hak akses
[informasi hak akses admin untuk ubah password karyawan]

2.1.2
mengubah
data master
peng guna

[ubah password karyawan]
[informasi ubah data peng guna]
[meng ubah data peng g una]

Gambar 4.18. DFD level 2 proses mengelola data master pengguna
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I.

DFD level 2 proses mengelola data master rak
DFD level 2 ini merupakan penjabaran dari DFD level 2 proses mengelola

data master. Penjabaran proses pada proses mengelola data master rak yaitu
menambah data master rak, dan mengubah data master rak. DFD level 2 ini
memiliki 1 external entities yaitu admin yang terdapat pada gambar 4.19. Di
dalam DFD level 1 ini juga terdapat 1 data store yaitu rak.

mengecek hak akses
[informasi hak akses admin untuk menambah data master rak]

2.2.1
administrator

[informasi data rak]
[menambah data rak]

[informasi data rak keluar]

menambah data
master rak

[informasi data rak masuk]

informasi data rak

4

rak

2.2.2
[informasi ubah data rak]
[meng ubah data rak]

mengubah data
master rak

[informasi data rak masuk]
[informasi data rak keluar]

[informasi hak akses admin untuk mengubah data master rak]

mengecek hak akses

Gambar 4.19. DFD level 2 proses mengelola data master rak
J.

DFD level 2 proses mengelola data master dokumen
DFD level 2 ini merupakan penjabaran dari DFD level 2 proses mengelola

data master. Penjabaran proses pada proses mengelola data master dokumen yaitu
menambah data master dokumen, dan mengubah data master dokumen. DFD level
2 ini memiliki 1 external entities yaitu admin yang terdapat pada gambar 4.20. Di
dalam DFD level 1 ini juga terdapat 1 data store yaitu dokumen.
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4

rak

mengecek hak akses
[informasi data rak keluar]
[informasi hak akses admin untuk menambah data master dokumen]

[informasi dokumen]
[informasi dokumen keluar]
[informasi dokumen masuk]

2.3.1
menambah
data master
dokumen

[menambah data dokumen]

administrator
3

informasi data dokumen

dokumen

[informasi dokumen keluar]
[informasi dokumen masuk]

2.3.2
mengubah
data master
dokumen

[informasi ubah dokumen]

[meng ubah data dokumen]

[informasi hak akses admin untuk mengubah data master dokumen]

mengecek hak akses

Gambar 4.20. DFD level 2 proses mengelola data master dokumen
4.2.3 Perancangan Database
Pada tahap ini, dilakukan penyusunan dan perancangan database yang akan
digunakan beserta strukturnya. Rancangan database sistem yang dibuat berupa
Entity Relational Diagram (ERD), yaitu alat untuk merepresentasikan model data
yang ada pada sistem dimana terdapat entity dan relationship.
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A.

Conceptual Data Model (CDM)
CDM ini terdiri dari 4 entity yaitu rak, karyawan, dokumen, dan

peminjaman. Di dalam CDM ini terdiri dari 3 relationship yaitu melakukan,
berupa, dan terletak. Relationship melakukan memiliki kardinalitas one to many.
Relationship berupa memiliki kardinalitas many to many. Relationship terletak
memiliki kardinalitas many to one.

karyawan

melakukan

#
o
o
o
o
o
o
o

no urut
Nama karyawan
No Telepon
Alamat
status hak akses
password
jabatan
user id
...

Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable

rak

characters (10)
characters (10)
characters (12)
characters (30)
characters (50)
characters (100)
characters (10)
characters (50)

# id_rak
Variable characters (5)
o no_rak
Variable characters (5)
o nama_rak Variable characters (10)
...

peminjaman
# id_pinjam
Integer
o tgl_pinjam Date
o tgl_kembali Date
...

berupa

dokumen
#
o
o
o
o

id_dokumen
Pekerjaan
no_dokumen
tahun
status_pinjam
...

Integer
Variable
Variable
Variable
Variable

characters (100)
characters (20)
characters (5)
characters (10)

Gambar 4.21. CDM Aplikasi Pengarsipan

terletak

59

B.

Physical Data Model (PDM)
PDM ini adalah hasil generate dari CDM aplikasi pengarsipan. Hasil dari

generate menghasilkan 5 tabel yaitu tabel rak, peminjaman, karyawan, detail
peminjaman, dan dokumen. Tabel detail peminjaman adalah hasil generate dari
relasi antara tabel peminjaman dan tabel dokumen.
peminjaman
id_pinjam
no urut
tgl_pinjam
tgl_kembali
...

rak

int
<pk>
varchar(10) <fk>
date
date

FK_DETAIL_P_BERUPA_PEMINJAM

id_rak
no_rak
nama_rak
kuota
...

varchar(5) <pk>
varchar(5)
varchar(10)
int

detail peminjaman
karyawan

FK_PEMINJAM_MELAKUKAN_KARYAWAN

no urut
Nama karyawan
No Telepon
Alamat
status_hak_akses
password
jabatan
user id
...

varchar(10) <pk>
varchar(10)
varchar(12)
varchar(30)
varchar(10)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(Max)

id_pinjam int
<pk,fk1>
id_dokumen int
<pk,fk2>
status
varchar(Max)
...
FK_DETAIL_P_BERUPA2_DOKUMEN

dokumen
id_dokumen
id_rak
Pekerjaan
no_dokumen
tahun
status arsip
jenis
...

int
<pk>
varchar(5) <fk>
varchar(100)
varchar(20)
varchar(5)
varchar(Max)
varchar(Max)

FK_DOKUMEN_TERLETAK_RAK

Gambar 4.22. PDM Aplikasi Pengarsipan
4.2.4 Struktur Basis Data dan Tabel
Untuk mempermudah pengelolaan file basis data, digunakan Microsoft SQL
Server 2008. Aplikasi pengarsipan ini menggunakan satu buah file basis data
bernama pengarsipan.mdf.
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A.

Tabel Rak
Nama Tabel

: rak

Fungsi

: menyimpan data rak

Primary Key

: ID_RAK

Foreign Key

:Tabel 4.1. Struktur Tabel Rak

B.

Field Name

Type

Field Size

Description

Id_rak

varchar

5

Id rak

No_rak

varchar

5

Nomor rak

Nama_rak

varchar

10

Nama rak

kuota

Int

-

Kuota per rak

Tabel Dokumen
Nama Tabel

: dokumen

Fungsi

: menyimpan data dokumen

Primary Key

: ID_DOKUMEN

Foreign Key

: ID_RAK
Tabel 4.2. Struktur Tabel Dokumen

Field Name

Type

Field Size

Description

Id_dokumen

int

-

Id dokumen

id_rak

varchar

5

id rak

pekerjaan

varchar

100

Nama dokumen

No_dokumen

varchar

20

Nomor dokumen
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C.

tahun

varchar

5

Tahun dokumen

Status_arsip

varchar

max

Status arsip dokumen

Jenis

varchar

max

Jenis dokumen

Tabel Karyawan
Nama Tabel

: karyawan

Fungsi

: menyimpan data karyawan

Primary Key

: no_urut

Foreign Key

:Tabel 4.3. Struktur Tabel Karyawan

Field Name

Type

Field Size

Description

No_urut

varchar

10

Nomor urut karyawan

Nama_karyawan

varchar

10

Nama karyawan

No_telepon

varchar

12

Nomor telepon karyawan

alamat

varchar

30

Alamat karyawan

Status_hak_akses

varchar

10

Status hak akses aplikasi

password

varchar

50

Password untuk aplikasi
Jabatan karyawan dalam

jabatan

varchar

50

User_id

varchar

max

aplikasi
User id karyawan untuk
login
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D.

Tabel Peminjaman
Nama Tabel

: peminjaman

Fungsi : menyimpan data peminjaman dokumen
Primary Key

: ID_PINJAM

Foreign Key

: no_urut
Tabel 4.4. Struktur Tabel Peminjaman

Field Name

Type

Field Size

Description

Id_pinjam

int

-

Id peminjaman

No_urut

varchar

10

Nomor urut karyawan
Tanggal pinjam

Tgl_pinjam

date

-

dokumen
Tanggal kembali

Tgl_kembali

E.

date

-

Tabel Detail Peminjaman
Nama Tabel

: detail_peminjaman

Fungsi : menyimpan data detail peminjaman dokumen
Primary Key

: id_pinjam, id_dokumen

Foreign Key

:-

dokumen
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Tabel 4.5. Struktur Tabel Detail Peminjaman
Field Name

Type

Field Size

Description

Id_pinjam

int

-

Id pinjam dokumen

Id_dokumen

int

-

Id dokumen

status

varchar

max

Status pinjam

4.2.5 Desain Input atau Output
Desain input atau output merupakan rancangan input atau output berupa
form untuk memasukkan data dan laporan sebagai informasi yang dihasilkan dari
pengolahan data. Desain input atau output juga merupakan acuan pembuat
aplikasi dalam merancang dan membangun sistem.
A.

Desain Input
Desain input merupakan perancangan desain masukan dari pengguna

kepada sistem yang kemudian akan disimpan ke dalam database.
1.

Form Login
Form login ini berfungsi untuk pengamanan dalam penggunaan aplikasi dan

memberikan tingkatan hak akses kepada user tertentu. Gambar desain form login
dapat dilihat pada gambar 4.23.
a.

TextBox1
Karyawan memasukkan user ID ke dalam TextBox1 agar dapat masuk ke

dalam aplikasi filing system.
b.

TextBox2
Karyawan memasukkan password ke dalam TextBox2 agar dapat masuk ke

dalam aplikasi filing system.
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c.

Button1
Karyawan diharuskan untuk mengklik Button1 yaitu login untuk masuk ke

dalam aplikasi filing system.
d.

Button2
Karyawan mengklik Button2 untuk menghapus seluruh TextBox di dalam

form login.

Gambar 4.23. Desain Graphical User Interface (GUI) Login

2.

Form Master Rak
Form master rak ini berfungsi untuk menambah data pada master rak dan

mengubah data pada data yang terdapat dalam tabel rak. Gambar desain form
master rak dapat dilihat pada gambar 4.24.
a.

TextBox1
Karyawan memasukkan ID rak ke dalam

TextBox1 agar

dapat

menambahkan data master rak ke dalam aplikasi filing system.
b.

TextBox2
Karyawan memasukkan nomor rak ke dalam TextBox2 agar dapat

menambahkan data master rak ke dalam aplikasi filing system.
c.

TextBox3
Karyawan memasukkan nama rak ke dalam TextBox3 agar dapat

menambahkan data master rak ke dalam aplikasi filing system.
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d.

Button1
Karyawan diharuskan untuk mengklik Button1 yaitu tombol simpan untuk

menyimpan data master rak ke dalam aplikasi filing system.
e.

Button2
Karyawan diharuskan untuk mengklik Button2 yaitu tombol ubah untuk

mengubah data master rak ke dalam aplikasi filing system.
f.

Button3
Karyawan mengklik Button3 yaitu tombol batal untuk menghapus seluruh

TextBox di dalam form master rak.
g.

DataGridView
DataGridView di dalam form master rak digunakan untuk menampilkan

keseluruhan data master rak yang ada di dalam database.

Gambar 4.24. Desain GUI Form Master Rak
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3.

Form Master Dokumen
Form master dokumen ini berfungsi untuk menambah data pada master

dokumen. Gambar desain form master dokumen dapat dilihat pada gambar 4.25.
a.

TextBox1
Karyawan memasukkan ID dokumen ke dalam TextBox1 agar dapat

menambahkan data master dokumen ke dalam aplikasi filing system.
b.

TextBox2
TextBox2 berguna untuk menampilkan nama rak yang ada di dalam

database sesuai jenis dokumen yang dimasukkan ke dalam ComboBox2.
c.

TextBox3
Karyawan memasukkan pekerjaan ke dalam TextBox3 agar dapat

menambahkan data master dokumen ke dalam aplikasi filing system.
d.

TextBox4
Karyawan memasukkan nomor dokumen ke dalam TextBox4 agar dapat

menambahkan data master dokumen ke dalam aplikasi filing system.
e.

ComboBox1
Karyawan memilih tahun dimana dokumen dibuat ke dalam ComboBox1

untuk menampilkan usia dokumen ke dalam TextBox5 agar dapat menambahkan
data master dokumen ke dalam aplikasi filing system.
f.

Option1
Karyawan memilih Option1 yaitu option ‘dipinjam’ untuk memasukkan

status dokumen jika dokumen tersebut masih dipinjam oleh karyawan.
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g.

Option2
Karyawan memilih Option2

yaitu option ‘tidak dipinjam’ untuk

memasukkan status dokumen jika dokumen tersebut ada di dalam ruang arsip.
h.

TextBox5
TextBox5 berguna untuk menampilkan usia dokumen setelah karyawan

memilih tahun dimana dokumen dibuat di dalam ComboBox1.
i.

ComboBox2
ComboBox2 berguna untuk memilih jenis dokumen yang ada di dalam

ruang arsip untuk menampilkan nama rak yang sesuai di dalam TextBox2.
j.

Button1
Karyawan diharuskan untuk mengklik Button1 yaitu tombol simpan untuk

menambahkan data master dokumen ke dalam aplikasi filing system.
k.

Button2
Karyawan mengklik Button3 yaitu tombol batal untuk menghapus seluruh

TextBox di dalam form master dokumen.

Gambar 4.25. Desain GUI Form Tambah Master Dokumen
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4.

Form Ubah Master Dokumen
Form ubah master dokumen ini berfungsi untuk mengubah data yang

terdapat pada tabel master dokumen. Gambar desain form ubah master dokumen
dapat dilihat pada gambar 4.26.
a.

TextBox1
Aplikasi menampilkan ID dokumen ke dalam TextBox1 setelah mengklik

DataGridView agar dapat mengubah data master dokumen ke dalam aplikasi
filing system.
b.

TextBox2
Aplikasi menampilkan pekerjaan ke dalam TextBox2 setelah mengklik

DataGridView agar dapat mengubah data master dokumen ke dalam aplikasi
filing system.
c.

TextBox3
Aplikasi menampilkan nomor dokumen ke dalam TextBox2 setelah

mengklik DataGridView agar dapat mengubah data master dokumen ke dalam
aplikasi filing system.
d.

ComboBox1
Aplikasi menampilkan tahun ke dalam ComboBox1 setelah mengklik

DataGridView agar dapat mengubah data master dokumen ke dalam aplikasi
filing system.
e.

Option1
Aplikasi menampilkan Option1 yaitu option ‘dipinjam’ untuk jika status

dokumen di dalam database masih dipinjam oleh karyawan.
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f.

Option2
Aplikasi menampilkan Option2 yaitu option ‘tidak dipinjam’ untuk jika

status dokumen di dalam database masih ada di dalam ruang arsip.
g.

TextBox4
TextBox4 berguna untuk menampilkan usia dokumen setelah karyawan

memilih tahun dimana dokumen dibuat di dalam ComboBox1.
h.

TextBox6
Karyawan memasukkan dokumen yang dicari ke dalam TextBox6 untuk

memasukkan detail pencarian data dokumen yang ingin diubah.
i.

ComboBox3
ComboBox3 berguna untuk menampilkan filter pencarian dokumen di dalam

aplikasi filing system.
j.

Button1
Karyawan diharuskan untuk mengklik Button1 yaitu tombol ubah untuk

mengubah data master dokumen ke dalam aplikasi filing system.
k.

Button3
Karyawan mengklik Button3 yaitu tombol batal untuk menghapus seluruh

TextBox di dalam form ubah master dokumen.
l.

Button4
Karyawan mengklik Button4 yaitu tombol cari untuk mencari data dokumen

di dalam database untuk ditampilkan di dalam DataGridView sesuai yang ada di
dalam TextBox6.
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m.

DataGridView
DataGridView yang ada di dalam form ubah master dokumen berguna

untuk menampilkan data sesuai pencarian yang ada di dalam TextBox6.

Gambar 4.26. Desain GUI Form Ubah Master Dokumen
5.

Form Ubah Password Karyawan
Form ubah password karyawan ini berfungsi untuk mengubah password

karyawan yang terdapat pada tabel master karyawan. Gambar desain form ubah
password karyawan dapat dilihat pada gambar 4.27.
a.

TextBox1
Karyawan memasukkan password lama ke dalam TextBox1 agar dapat

mengubah password karyawan ke dalam aplikasi filing system.
b.

TextBox2
Karyawan memasukkan password baru ke dalam TextBox2 agar dapat

mengubah password karyawan ke dalam aplikasi filing system.
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c.

TextBox3
Karyawan memasukkan konfirmasi password baru sesuai yang ada di dalam

TextBox2 ke dalam TextBox3 agar dapat mengubah password karyawan ke
dalam aplikasi filing system.
d.

Button1
Karyawan mengklik Button1 yaitu tombol simpan untuk mengubah

password karyawan di dalam database.
e.

Button2
Karyawan mengklik Button2 yaitu tombol batal untuk menghapus seluruh

TextBox di dalam form ubah password.

Gambar 4.27. Desain GUI Form Ubah Password Karyawan
6.

Form Peminjaman dokumen
Form peminjaman dokumen ini berfungsi untuk mencatat transaksi

peminjaman dokumen. Gambar desain form peminjaman dokumen dapat dilihat
pada gambar 4.28.
a.

TextBox1
Karyawan memasukkan dokumen yang dicari ke dalam TextBox1 untuk

memasukkan detail pencarian data dokumen yang ingin dipinjam oleh karyawan.
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b.

ComboBox1
ComboBox1 berguna untuk menampilkan filter pencarian dokumen di dalam

aplikasi filing system.
c.

DataGridView1
DataGridView1 yang ada di dalam form peminjaman dokumen berguna

untuk menampilkan data dokumen sesuai pencarian yang ada di dalam TextBox1.
d.

DataGridView2
DataGridView2 berguna untuk menampilkan detail peminjaman dokumen

yang dilakukan oleh karyawan setelah karyawan mengklik data dokumen yang
ingin dipinjam yang terdapat di dalam DataGridView1.
e.

ComboBox2
ComboBox2 berguna untuk menampilkan nama karyawan yang berada di

dalam database sesuai nama karyawan yang ingin meminjam dokumen.
f.

TextBox2
TextBox2 berguna untuk menampilkan no telepon karyawan sesuai nama

karyawan yang telah dipilih di dalam ComboBox2.
g.

TextBox3
TextBox3 berguna untuk menampilkan no urut karyawan sesuai nama

karyawan yang telah dipilih di dalam ComboBox2.
h.

TextBox4
TextBox4 berguna untuk menampilkan alamat karyawan sesuai nama

karyawan yang telah dipilih di dalam ComboBox2.
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i.

Button1
Karyawan mengklik Button1 yaitu tombol simpan untuk menyimpan data

peminjaman dokumen sesuai yang terdapat di dalam DataGridView2 ke dalam
database.

Gambar 4.28. Desain GUI Form Peminjaman Dokumen
7.

Form Pengembalian Dokumen
Form pengembalian dokumen ini berfungsi untuk mencatat transaksi

pengembalian dokumen. Gambar desain form pengembalian dokumen dapat
dilihat pada gambar 4.29.
a.

ComboBox1
ComboBox1 berguna untuk menampilkan id pinjam dokumen yang belum

dikembalikan yang ada di dalam database.
b.

ComboBox2
ComboBox2

berguna

untuk

menampilkan

dokumen

yang

dikembalikan sesuai dengan id pinjam yang dipilih di dalam ComboBox1.

ingin
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c.

TextBox2
TextBox2 berguna untuk menampilkan data karyawan yang meminjam

dokumen sesuai dengan id pinjam yang dipilih di dalam ComboBox1.
d.

TextBox3
TextBox3 berguna untuk menampilkan tanggal pinjam dokumen sesuai

dengan id pinjam yang dipilih di dalam ComboBox1.
e.

TextBox4
TextBox4 berguna untuk menampilkan tanggal kembali dokumen sesuai

dengan id pinjam yang dipilih di dalam ComboBox1.
f.

TextBox5
TextBox5 berguna untuk menampilkan tanggal pengembalian dokumen

sesuai hari dan tanggal dokumen tersebut dikembalikan.
g.

TextBox6
TextBox6 berguna untuk menampilkan keterlambatan pengembalian

dokumen yang diambil dari selisih antara TextBox5 dan TextBox4.
h.

Button1
Karyawan mengklik Button1 yaitu tombol simpan untuk menyimpan data

pengembalian dokumen sesuai dengan id pinjam yang dipilih dan dokumen yang
dikembalikan ke dalam database.
i.

Button2
Karyawan mengklik Button2 yaitu tombol batal untuk menghapus seluruh

kolom di dalam form ubah pengembalian dokumen.
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Gambar 4.29. Desain GUI Form Pengembalian Dokumen
8.

Laporan Transaksi Peminjaman
Form laporan transaksi peminjaman ini berfungsi untuk menampillkan

laporan dokumen apa saja yang dipinjam oleh karyawan. Gambar desain form
laporan transaksi peminjaman dokumen dapat dilihat pada gambar 4.30.

Gambar 4.30. Desain GUI Laporan Transaksi Peminjaman
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B.

Desain Output
Desain Output merupakan perancangan desain laporan yang merupakan

hasil dari data dari proses yang terjadi, yang tersimpan pada database yang
kemudian akan diolah sedemikian rupa menjadi informasi yang berguna bagi
pengguna aplikasi.
1.

Laporan Peminjaman Dokumen
Form laporan peminjaman ini berfungsi untuk menampillkan laporan

peminjaman dokumen per periode. Gambar desain form laporan peminjaman
dokumen dapat dilihat pada gambar 4.32.
a.

DateTimePicker1
Karyawan memilih tanggal awal pada DateTimePicker1 untuk menampilkan

laporan peminjaman sesuai dengan input karyawan pada DateTimePicker1 dan
DateTimePicker2.
b.

DateTimePicker2
Karyawan

memilih

tanggal

akhir

pada

DateTimePicker1

untuk

menampilkan laporan peminjaman sesuai dengan input karyawan pada
DateTimePicker1 dan DateTimePicker2.
c.

Cetak
Tombol cetak berguna untuk menampilkan laporan peminjaman sesuai

parameter yang dimasukkan oleh karyawan.

Gambar 4.32. Desain GUI Parameter Form Laporan Peminjaman Dokumen
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Gambar 4.32. Desain GUI Form Laporan Peminjaman Dokumen
2.

Laporan Dokumen Belum Kembali
Form laporan dokumen belum kembali berfungsi untuk menampillkan

laporan dokumen yang belum dikembalikan per periode. Gambar desain form
laporan dokumen belum kembali dapat dilihat pada gambar 4.34.
a.

DateTimePicker1
Karyawan memilih tanggal awal pada DateTimePicker1 untuk menampilkan

laporan dokumen yang belum dikembalikan sesuai dengan input karyawan pada
DateTimePicker1 dan DateTimePicker2.
b.

DateTimePicker2
Karyawan

memilih

tanggal

akhir

pada

DateTimePicker1

untuk

menampilkan laporan dokumen yang belum dikembalikan sesuai dengan input
karyawan pada DateTimePicker1 dan DateTimePicker2.
c.

Cetak
Tombol cetak berguna untuk menampilkan laporan dokumen yang belum

dikembalikan sesuai parameter yang dimasukkan oleh karyawan.
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Gambar 4.33. Desain GUI Parameter Form Laporan Dokumen Belum Kembali

Gambar 4.34. Desain GUI Form Laporan Dokumen Belum Kembali
4.3. Implementasi Sistem
Sistem yang dipergunakan untuk dapat menjalankan program aplikasi filing
system TS MOR V adalah sebagai berikut:
Software pendukung:
1.

Sistem operasi Microsoft Windows 7

2.

SQL Server 2008

3.

Visual Studio 2012

Hardware Pendukung:
1.

Microprocessor Intel Core i5 atau lebih tinggi
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2.

VGA dengan resolusi 1024x760 atau lebih tinggi dan mendukung
Microsoft Windows

3.

RAM 512MB atau lebih tinggi

4.4. Melakukan Pembahasan Terhadap Implementasi Sistem
Implementasi dimaksudkan untuk menggambarkan jalannya sistem yang
sudah dibuat, dalam hal ini akan dijelaskan fungsi dari halaman tersebut. Pada
gambar di bawah adalah tampilan user interface dari sistem:
1.

Form Login
Pada saat karyawan membuka aplikasi, maka karyawan diharuskan untuk

menuju form login. Form login ini berisi form yang harus diisi oleh karyawan
dengan user ID dan password untuk memasuki menu utama sesuai hak akses yang
dimaksudkan. Ketika tombol login diklik maka akan dilakukan pengecekan user
ID, password, dan hak akses dari karyawan pada database. Seperti terlihat pada
gambar 4.35 merupakan interface dari form login.

Gambar 4.35. Form Login
Pada saat karyawan memasukkan user ID dan password yang valid, maka
aplikasi akan mencari hak akses karyawan pada database untuk menentukan level
hak akses karyawan lalu akan tampil pesan login berhasil sesuai hak akses seperti
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terlihat pada gambar 4.36 dan gambar 4.37. level hak akses untuk karyawan yaitu
sebagai administrator dan petugas.

Gambar 4.36. Pemberitahuan Berhasil Login sebagai Admin

Gambar 4.37. Pemberitahuan Berhasil Login sebagai Pengguna
Pada saat karyawan memasukkan user ID dan password yang valid tetapi
karyawan tersebut tidak mempunyai hak akses untuk masuk ke dalam aplikasi,
maka akan keluar peringatan sesuai gambar 4.38. ketika tombol OK diklik maka
karyawan akan kembali menuju form login untuk melakukan login yang benar.

Gambar 4.38. Pemberitahuan Login Gagal karena tidak Mempunyai Hak Akses
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Pada saat karyawan melakukan kesalahan dalam menginputkan user ID dan
password maka akan ada peingatan error yang menunjukkan adanya kesalahan
dalam menginputkan user ID dan password. Ketika tombol OK diklik maka
aplikasi akan menampilkan form login agar karyawan dapat melakukan proses
login yang valid.

Gambar 4.39. Pemberitahuan Login Gagal karena User ID atau Password salah

2.

Form Menu Utama
Form Menu Utama ini adalah form awal yang keluar pada saat karyawan

membuka aplikasi. Karyawan harus login terlebih dahulu untuk membuka menumenu yang ada pada aplikasi. Pada gambar 4.40 terlihat menu utama ketika
karyawan belum melakukan login pada aplikasi sesuai hak akses. Pada gambar
4.41 dapat terlihat detail dari menu utama di posisi awal yang terdiri dari
MenuStrip login, logout, dan keluar
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Gambar 4.40. Form Menu Utama Awal

Gambar 4.41. Detail Form Menu Utama Awal
Pada gambar 4.42 dapat terlihat menu utama setelah karyawan melakukan
login dengan hak akses pengguna. Level hak akses pengguna yaitu dapat
melakukan

pengubahan

password,

peminjaman

dokumen,

pengembalian

dokumen, serta dapat membuat laporan yang dapat dilihat pada gambar 4.43.
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Gambar 4.42. Form Menu Utama awal dengan Hak Akses Pengguna

Gambar 4.43. Detail Form Menu Utama awal dengan Hak Akses Pengguna
Pada gambar 4.44 dapat terlihat menu utama setelah karyawan melakukan
login dengan hak akses admin. Level hak akses admin yaitu dapat melakukan
pengubahan password, serta mengelola data master yang dapat dilihat pada
gambar 4.45.

Gambar 4.44. Form Menu Utama awal dengan Hak Akses Admin
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Gambar 4.45. Detail Form Menu Utama awal dengan Hak Akses Admin
3.

Form Mengubah Password Karyawan
Form ubah password berguna untuk mengubah password karyawan untuk

masuk ke dalam aplikasi. Di dalam form ubah password ini karyawan diharuskan
untuk menginputkan password lama yang ada pada database, password baru, serta
konfirmasi password baru seperti yang terlihat pada gambar 4.46. Ketika
karyawan berhasil menginputkan password dengan valid, maka akan keluar pesan
seperti yang terlihat pada gambar 4.50.

Gambar 4.46. Form Ubah Password Karyawan
Pada saat karyawan melakukan kesalahan dengan mengklik tombol simpan
ketika ada field dalam form yang masih kosong, maka aplikasi akan melakukan
peringatan sesuai yang terlihat pada gambar 4.47. Ketika karyawan melakukan
kesalahan ketika memasukkan password baru dan konfirmasi password baru,
maka akan keluar peringatan sesuai gambar 4.48. ketika password lama yang
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dimasukkan oleh karyawan ke dalam aplikasi tidak cocok dengan password yang
ada pada database, maka akan keluar peringatan seperti yang tercantum di dalam
gambar 4.49.

Gambar 4.47. Pemberitahuan Field yang Kurang Lengkap

Gambar 4.48. Pemberitahuan Password Baru dan Konfirmasi Password tidak
sesuai

Gambar 4.49. Pemberitahuan Password lama yang dilampirkan tidak sesuai
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Gambar 4.50. Pemberitahuan Ubah Password Karyawan Berhasil
4.

Form Menambah Master Rak
Form master rak ini berguna bagi karyawan untuk menambah data master

rak yang terdapat di dalam ruang arsip. Pada form ini karyawan diharuskan untuk
menginputkan nomor rak dan nama rak. Ketika karyawan telah selesai
menginputkan data yang dibutuhkan, maka karyawan diharuskan untuk mengklik
tombol simpan seperti yang terlihat pada gambar 4.51.

Gambar 4.51. Form Master Rak
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Ketika karyawan ingin melakukan pengubahan data pada master rak,
karyawan diharuskan untuk mengklik data yang ditampilkan di dalam data grid
view rak untuk menampilkan data tersebut ke dalam field yang tersedia. Ketika
data yang dimaksudkan sudah terinput secara otomatis ke dalam field yang
tersedia, karyawan mengubah data sesuai yang diinginkannya. Setelah selesai
melakukan pengubahan data karyawan, maka karyawna diharuskan untuk
mengklik tombol ubah untuk mengubah data yang telah terdapat di dalam
database.
Jika karyawan melakukan kesalahan dalam mengklik tombol simpan atau
ubah ketika field yang terdapat di dalam form master rak masih kosong, maka
akan keluar peringatan sesuai gambar 4.52. Ketika karyawan mengklik OK, maka
aplikasi akan mengembalikan tampilan ke form master rak.

Gambar 4.52. Pemberitahuan Field yang Kurang Lengkap
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5.

Form Menambah Master Dokumen
Form menambah master dokumen ini berguna untuk menambah data master

dokumen pada database. Ketika karyawan sudah selesai mengisikan data
dokumen baru pada form master dokumen, karyawan diharuskan untuk mengklik
tombol simpan pada form seperti yang terletak pada gambar 4.53. ketika data-data
dokumen yang diisikan sudah valid, maka akan muncul pemberitahuan sukses
disimpan pada gambar 4.54.

Gambar 4.53. Form Tambah Data pada Master Dokumen
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Gambar 4.54. Pemberitahuan Data Dokumen Baru Sukses Disimpan
Jika karyawan melakukan kesalahan pada saat mengisikan data dokumen
pada form dengan mengklik tombol simpan ketika field masih ada yang kosong,
akan keluar peringatan seperti pada gambar 4.55. Ketika karyawan mengklik
tombol OK maka aplikasi akan kembali ke form menambah master dokumen.

Gambar 4.55. Pemberitahuan Field yang Kurang Lengkap
6.

Form Ubah Master Dokumen
Form Ubah Master Dokumen berguna untuk mengubah data master

dokumen yang telah ada sebelumnya pada database. Karyawan diharuskan untuk
mencari data dokumen dengan filter Pekerjaan, Tahun, ataupun ID dokumen di
dalam TextBox cari. Jika dokumen yang dicari ada di dalam database, aplikasi
akan menampilkan data yang dicari tersebut di dalam DataGridView.
Tahap selanjutnya untuk mengubah data dokumen yaitu mengklik data yang
ada pada DataGridView untuk memasukkan data pada field yang tersedia. Setelah
karyawan sudah selesai mengubah data dokumen, karyawan diharuskan untuk
mengklik tombol ubah seperti yang terlihat pada gambar 4.56. Ketika data
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dokumen yang ada pada field sudah valid, maka akan muncul pemberitahuan
seperti yang terdapat pada gambar 4.57.

Gambar 4.56. Form Ubah Data pada Master Dokumen

Gambar 4.57. Pemberitahuan Ubah Data pada Master Dokumen Berhasil
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Jika karyawan melakukan kesalahan pada saat mengisikan data dokumen
pada form dengan mengklik tombol simpan ketika field masih ada yang kosong,
akan keluar peringatan seperti pada gambar 4.58. Ketika karyawan mengklik
tombol OK maka aplikasi akan kembali ke form mengubah master dokumen.

Gambar 4.58. Pemberitahuan Field yang Kurang Lengkap
7.

Form Transaksi Peminjaman
Form transaksi peminjaman ini berguna untuk mencatat transaksi

peminjaman dokumen yang dilakukan oleh karyawan. Pencatatan transaksi
peminjaman dokumen ini diawali dengan mencari dokumen pada TextBox cari
yang akan dimunculkan pada DataGridView1. Karyawan diharuskan mengklik
dokumen yang dimaksud di dalam DataGridView1 untuk

dicatatkan pada

DataGridView2. Ketika dokumen yang dimaksud sudah ada yang meminjam
sebelumnya, maka akan keluar peringatan seperti yang terlihat pada gambar 4.60.
Tahap selanjutnya yaitu memilih nama karyawan yang akan meminjam dokumen.
Untuk menyimpan transaksi karyawan diharuskan untuk mengklik tombol simpan
pada form seperti yang terlihat pada gambar 4.59.
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Gambar 4.59. Form Transaksi Peminjaman Dokumen

Gambar 4.60. Pemberitahuan Dokumen Sudah ada yang Meminjam
Ketika aplikasi sudah selesai mencatat transaksi baru, maka aplikasi akan
mencetak faktur peminjaman dokumen. Faktur peminjaman dokumen ini dapat
dilihat pada gambar 4.61.
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Gambar 4.61. Faktur Peminjaman Dokumen
8.

Form Transaksi Pengembalian
Form transaksi pengembalian ini berguna untuk mencatat transaksi

pengembalian dokumen. Karyawan diharuskan untuk memilih id pinjam yang
telah tercatat di dalam database untuk memunculkan data transaksi peminjaman.
Setelah informasi peminjaman dimunculkan ke dalam field, karyawan memilih
dokumen yang ingin dikembalikan. Ketika transaksi pengembalian telah selesai,
karyawan diharuskan untuk mengklik tombol simpan seperti yang terlihat pada
gambar 4.62.
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Gambar 4.62. Form Transaksi Pengembalian
9.

Form Laporan Transaksi Peminjaman
Form laporan transaksi peminjaman berguna untuk mencetak laporan

peminjaman sesuai parameter yang dimasukkan oleh karyawan. Setelah selesai
memasukkan parameter tanggal pada form, karyawan diharuskan untuk mengklik
tombol cetak seperti yang terlihat pada gambar 4.63. laporan transaksi
peminjaman dokumen ini terlihat pada gambar 4.64.

Gambar 4.63. Form Parameter Cetak Laporan Transaksi Peminjaman Dokumen
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Gambar 4.64. Laporan Peminjaman per periode
10.

Form Laporan Dokumen Belum Kembali
Form laporan dokumen belum kembali berguna untuk mencetak laporan

dokumen yang belum dikembalikan sesuai parameter tanggal yang dimasukkan
oleh karyawan. Setelah selesai memasukkan parameter tanggal pada form,
karyawan diharuskan untuk mengklik tombol cetak seperti yang terlihat pada
gambar 4.65. laporan transaksi peminjaman dokumen ini terlihat pada gambar
4.66.

Gambar 4.65. Form Parameter untuk Cetak Laporan Dokumen yang Belum
Dikembalikan
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Gambar 4.66. Laporan Dokumen yang Belum Dikembalikan

