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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

Tahap implementasi sistem adalah tahap pengubahan hasil analisis dan 

perancangan sistem ke dalam bahasa pemrograman sehingga menghasilkan aplikasi. 

Adapun kebutuhan sistem terhadap perangkat keras dan perangkat lunak supaya bisa 

berjalan dengan baik adalah sebagai berikut: 

4.1.1 Kebutuhan Hardware 

Kebutuhan perangkat keras adalah komponen peralatan fisik yang membentuk 

suatu sistem komputer terstruktur, serta peralatan-peralatan lain yang mendukung 

komputer dalam menjalankan fungsinya. Hardware yang digunakan harus memiliki 

spesifikasi dan kinerja yang baik, sehingga sistem yang akan dijalankan oleh komputer 

bisa berjalan tanpa ada suatu masalah. Kebutuhan hardware adalah sebagai berikut: 

a. Intel(R) Pentium(R) CPU  B940 @ 2.00GHz, 2.00GHz. 

b. 6.00 Gygabytes RAM. 

c. Keyboard dan Mouse. 

4.1.2 Kebutuhan Software (Perangkat Lunak) 

Kebutuhan perangkat lunak atau software berikut adalah suatu program yang 

diperlukan untuk membangun aplikasi tracking status order. Adapun software tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Sistem operasi menggunakan Microsoft® Windows® 10. 
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b. Microsoft Visio® 2010 untuk membuat rancangan document dan system flow dan 

desain interface website. 

c. GUI Design Studio Profesional untuk membuat desain interface website. 

d. Power Designer® 6 untuk membuat Context Diagram dan DFD. 

e. Power Designer® 6 untuk membuat ERD (CDM - PDM). 

f. Mysql v3.1.0 untuk membuat database sistem. 

g. XAMPP untuk membuat web server localhost. 

h. Adope Dreamweaver 8 untuk membuat website. 

i. Google Chrome untuk mengakses localhost website. 

 

4.2 Implementasi Sistem 

Setelah semua komponen komputer yang mendukung proses sistem selesai di-

instal, maka proses selanjutnya adalah implementasi atau penerapan sistem. 

Implementasi sistem ini merupakan aplikasi tracking status order. Form awal yang 

akan tampil dalam sistem ketika dijalankan adalah form login, sebagai form keamanan 

bagi pengguna yang berhak untuk mengaksesnya. 

4.2.1 Form Login  

Form login membagi hak akses tiap user berdasarkan inputan username dan 

password masing-masing. User diharuskan memilih login sebagai apa terlebih dahulu, 

ada dua pilihan login yaitu login administrasi yang meliputi Kasubid PTK, PTK, 

Admin, Operasi dan login pelanggan. Lalu user memasukkan username dan password 

pada field yang telah disediakan, kemudian tekan tombol login. Sistem akan mengecek 
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account tersebut ke dalam database, apabila account telah terdaftar, maka sistem akan 

melanjutkan proses menuju beranda user masing-masing, namun apabila belum 

terdaftar maka sistem akan menolaknya seperti pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Form Login 

4.2.2 Form Pengguna 

Form pengguna digunakan untuk melihat dan menambah data pengguna. Form 

pengguna hanya dapat diakses oleh Kasubid PTK dapat menambah data pengguna 

dengan menulis ID User, Username, Password, Confirm Password, User Status 

kemudian disimpan. Tombol ubah digunakan untuk mengubah hanya untuk status 

pengguna seperti pada Gambar 4.2 dan tombol tambah untuk menambah user 

pengguna baru pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.2 Form Pengguna 

 

Gambar 4.3 Form Input Pengguna 

4.2.3 Form Pelanggan 

Form pelanggan digunakan untuk melihat, menambah dan mengimport data 

pelanggan. Form pelanggan hanya dapat diakses oleh Administrasi. Administrasi dapat 
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menambah dan mengimport data pelanggan dari sistem PT Sucofindo seperti pada 

Gambar 4.4 dan Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.4 Form Pelanggan 

 

Gambar 4.5 Form Input Tambah Data Pelanggan 
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4.2.4 Form Pegawai 

Form pegawai digunakan untuk melihat, menambah dan mengimport data 

pegawai. Form pegawai hanya dapat diakses oleh Administrasi. Administrasi dapat 

menambah dan mengimport data pegawai dari sistem PT Sucofindo seperti pada 

Gambar 4.6 dan Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.6 Form Pegawai 

 

Gambar 4.7 Form Input Tambah Data Pegawai 

4.2.5 Form Order & Detil Order 

Form order & detil order digunakan untuk memantau, mengimport data order 
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dan menambah data order. Form detil order hanya dapat diakses oleh Operasi & PTK. 

Operasi &  PTK dapat menambah dan mengimport data order dari sistem PT 

Sucofindo. Pihak Operasi & PTK dapat memantau status order dengan melihat detil 

order dengan meng-klik link kode order dan link surat tugas seperti pada Gambar 4.8 

serta menambah data order pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.8 Form Order & Detil Order 
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Gambar 4.9 Form Input Tambah Data Order  

4.2.6 Form Surat Tugas & Detil Surat Tugas 

Form surat tugas digunakan untuk memantau, menambah, mengimport data 

surat tugas. Form surat tugas hanya dapat diakses oleh PTK. PTK dapat mengimport 

data surat tugas dari sistem PT Sucofindo. Untuk melengkapi informasi tracking surat 

tugas maka muncul form pelaksanaan tugas dan jam tugas. Form pelaksanaan tugas 

digunakan untuk memantau, menambah, mengimport data pelaksanaan tugas. PTK 

dapat mengimport data pelaksanaan tugas dari sistem PT Sucofindo. Form jam tugas 

digunakan untuk memantau dan mengimport data jam tugas. PTK dapat mengimport 

dan menambah data jam tugas dari sistem PT Sucofindo seperti pada Gambar 4.10 dan 

Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.10 Form Surat Tugas & Detil Surat Tugas 



67 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Form Input Data Surat Tugas  

Setelah proses import selesai untuk dapat mengetahui detil surat tugas maka 

meng-klik link pelaksana maka PTK dapat melihat detil pelaksana tugas yang sesuai 

kode order yang dilaksanakan dari masing-masing pegawai seperti pada Gambar 4.12 

dan Gambar 4.13. 
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Gambar 4.12 Form Pelaksana Tugas 

 

Gambar 4.13 Form Input Tambah Data Pelaksana Tugas 

Sedangkan link jam tugas, PTK dapat melihat detil jam kerja pegawai yang 

berisi tanggal kerja, jam mulai sampai dengan selesai dan total jam kerja seperti pada 

Gambar 4.14. dan Gambar 4.15. 
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Gambar 4.14 Form Jam Tugas 

 

Gambar 4.15 Form Input Tambah Data Jam Tugas 

4.2.7 Form Sertifikat & Detil Sertifikat 

Form sertifikat digunakan untuk memantau, menambah dan mengimport data 

sertifikat. Form Sertifikat hanya dapat diakses oleh Operasi & PTK. Operasi & PTK 

dapat mengimport data sertifikat dari sistem PT Sucofindo. Operasi & PTK dapat 

memantau status sertifikat dapat melihat detil sertifikat dengan meng-klik link view 

yang berisi detil order, pelaksana dan invoice. Sedangkan untuk melihat hasil setifikat 

bisa meng-klik link jpg dan mengetahui sertifikat yang berstatus belum diambil dan 
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sudah diambil seperti pada Gambar 4.16 dan Gambar 4.17. 

 

Gambar 4.16 Form Sertifikat 

 

 

Gambar 4.17 Form Input Tambah Data Sertifikat 

4.2.8 Form Invoice & Detil Invoice 

Form invoice digunakan untuk memantau, menambah, dan mengimport data 

invoice. Form invoice hanya dapat diakses oleh Operasi & PTK. Operasi & PTK dapat 

mengimport data invoice dari sistem PT Sucofindo. Operasi & PTK dapat melihat detil 

sertifikat dari form sertifikat dengan melihat status invoice yaitu dengan status belum 
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dibayar dan sudah dibayar seperti pada Gambar 4.18 dan Gambar 4.19. 

 

Gambar 4.18 Form Invoice 

 

Gambar 4.19 Form Input Tambah Invoice 

4.2.9 Form Dashboard Tracking Detil Order 

Dashboard tracking detil order berfungsi untuk menampilkan keseluruhan 

posisi proses order atau penelusuran dokumen berdasarkan periode yang telah 
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ditentukan, yang berisi informasi berupa jumlah semua order, order belum disetujui, 

order sudah disetujui dan order selesai seperti pada Gambar 4.20. 

 

 

 

Gambar 4.20 Form Dashboard Tracking Detil Order 

Kasubid PTK untuk melihat detil semua order dapat meng-klik link seperti pada 

Gambar 4.20  untuk melihat detil order seperti pada Gambar 4.21. 
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Gambar 4.21 Form Detil Order 

 

 

Kasubid PTK melihat dan memantau jadwal kegiatan order yang berfungsi 

untuk memberikan informasi lama hari, persentase serta periode dalam pembuatan 

mulai dari data order baru masuk sampai order selesai pada Gambar 4.22.  

 

Gambar 4.22 Form Jadwal Order  
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Bagian Operasi dan PTK yang mempunyai hak akses untuk menambah jadwal 

kegiatan order yang meliputi order, surat tugas, pelaksanaan, sertifikat dan invoice 

pada Gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23 Form Input Tambah Jadwal Order  

Kasubid PTK untuk melihat detil realisasi yang berfungsi untuk merealisasikan 

perencanaan jadwal pelaksanaan order apabila muncul terjadinya hambatan yang 

terdapat pada Gambar 4.24.  
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Gambar 4.24 Form Realisasi Order 

Bagian Operasi dan PTK yang mempunyai hak akses untuk menambah 

pelaksanaan dari setiap pegawai yang telah ditentukan sesuai pelaksananya pada 

Gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25 Form Input Tambah Realisasi  

Kasubid PTK untuk melihat form detil sertifikat yang berfungsi menampilkan 

sertifikat yang telah dibuat serta memberikan informasi status sertifikat yang sudah 

diambil dan belum diambil pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Form Detil Sertifikat 
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 Setelah tampil form detil sertifikat maka meng-klik link view yang mengarah 

untuk menampilkan pelaksana dan form invoice yang memberikan informasi biaya dan 

status invoice yaitu sudah dibayar dan sudah dibayar pada Gambar 4.27 dan Gambar 

4.28. 

 

Gambar 4.27 Form Detil Pelaksana Tugas 

 

Gambar 4.28 Form Detil Invoice 

4.2.10 Form Dashboard Tracking Detil Surat Tugas 

Form dashboard tracking detil surat tugas yang berfungsi untuk menampilkan 

status surat tugas yang menjadi dua kategori yaitu detil pelaksana tugas dan detil jadwal 
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pelaksana tugas. Detil pelaksana tugas yang berisi informasi jumlah order dari masing-

masing pegawai sesuai kode order yang dilaksanakan seperti pada Gambar 4.29.  

 

Gambar 4.29 Form Detil Pelaksana Tugas 

 

 

Kasubid PTK dapat melihat detil kode order untuk pelaksananaan dari setiap 

pegawai misalkan untuk melihat kode order dan status order yang dilaksanakan oleh 

Adam Malik maka meng-klik link view untuk melihat kode order atau status order yang 

dilaksanakan oleh pegawai yang bernama Adam Malik seperti pada Gambar 4.30. 



78 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Form Detil Pelaksana  

Detil jadwal pelaksana tugas berfungsi untuk memberikan informasi yang 

berdasarkan letak posisi jadwal pelaksanaan kerja dari masing-masing pegawai yang 

menjelaskan proses mulai dari mendapatkan order atau melaksanakan pekerjaan ketika 

masih proses maupun sampai selesai semua dicakup dalam jadwal pelaksana tugas 

untuk menjelaskan kedetilan dari status order seperti pada Gambar  4.31. 
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Gambar 4.31 Form Detil Jadwal Pelaksana Tugas  

4.2.11 Form Dashboard Progress Order 

Form dashboard progress order yang berfungsi menampilkan presentase yang 

mencakup dari semua order mulai dari dilaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan 

order seperti pada Gambar 4.32.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Form Dashboard Progress Order  

Form tracking progress order yang muncul setelah meng-klik view dari Form 

dashboard progress order yang berfungsi menampilkan tracking detil kegiatan dari 

perencanaan order, pelaksanaan, realisasi, serta jadwal selesainya kegiatan order pada 

Gambar 4.33. 
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Gambar 4.33 Form Tracking Progress Order  

Form detil kegiatan order yang muncul setelah meng-klik link order yang 

berada di form tracking progress order berfungsi menampilkan detil jadwal 

diterimanya order oleh pegawai pada Gambar 4.34. 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Form Detil Kegiatan Order 

Form detil kegiatan surat tugas yang muncul setelah meng-klik link surat tugas 

yang berada di form tracking progress order berfungsi menampilkan detil jadwal 
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disetujuinya order tersebut yang telah dibuat oleh pegawai yang telah ditentukan pada 

Gambar 4.35. 

 

Gambar 4.35 Form Detil Kegiatan Surat Tugas 

Form detil kegiatan pelaksana yang muncul setelah meng-klik link pelaksanaan 

yang berada di form tracking progress order berfungsi menampilkan detil jadwal 

pelaksanaan order yang dilaksanakan oleh pegawai yang telah ditentukan pada Gambar 

4.36. 

  

Gambar 4.36 Form Detil Kegiatan Pelaksana  
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Form detil kegiatan sertifikat yang muncul setelah meng-klik link sertifikat 

yang berada di form tracking progress order berfungsi menampilkan detil pembuatan 

sertifikat dan jadwal sertifikat order yang dilaksanakan oleh pegawai yang telah 

ditentukan pada Gambar 4.37. 

 

Gambar 4.37 Form Detil Kegiatan Sertifikat  

Form detil kegiatan invoice yang muncul setelah meng-klik link invoice yang 

berada di form tracking progress order berfungsi menampilkan detil pembuatan 

invoice yang dilaksanakan oleh pegawai yang telah ditentukan pada Gambar 4.38. 

 

Gambar 4.38 Form Detil Kegiatan Invoice  

Setelah adanya tracking progress order mulai dari dilaksanakan dan sampai 

selesai pelaksanaan order maka muncul grafik yang berfungsi untuk menampilkan 
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presentase seberapa persen progress order antara dilaksanakan sampai dengan selesai 

seperti pada Gambar 4.39. 

 

Gambar 4.39 Grafik Persentase Status Order 

1.2.12 Grafik Tracking Detil Sertifikat & Invoice 

Grafik tracking detil sertifikat yang berfungsi untuk menampilkan presentase 

sertifikat yang berstatus sudah diambil dan belum diambil  yang telah tampil apabila 

memasukkan periode yang telah ditentukan pada Gambar 4.40. 

 

 

 

 

Gambar 4.40 Grafik Persentase Sertifikat  
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Grafik tracking detil invoice yang berfungsi untuk menampilkan presentase 

invoice yang berstatus sudah dibayar dan belum dibayar  yang telah tampil apabila 

memasukkan periode yang telah ditentukan pada Gambar 4.41. 

 

 

 

Gambar 4.41 Grafik Persentase Invoice  

Untuk lebih jelasnya dari grafik sertifikat bisa melihat detil form sertifikat 

dengan memiliki keterangan status yaitu status sudah diambil dan belum diambil 

seperti pada Gambar 4.42. 

 

Gambar 4.42 Form Status Sertifikat  
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Untuk lebih jelasnya dari grafik invoice bisa melihat detil form invoice dengan 

memiliki keterangan status yaitu status sudah dibayar dan belum dibayar seperti pada 

Gambar 4.43. 

 

Gambar 4.43 Form Status Invoice  

1.2.13 Notifikasi Status Order 

Notifikasi status order digunakan untuk melihat data pelanggan. Notifikasi 

status order hanya dapat diakses oleh pelanggan. Notifikasi status order berfungsi 

untuk menampilkan keseluruhan posisi proses order atau penelusuran dokumen 

berdasarkan periode yang telah ditentukan, yang berisi informasi berupa jumlah semua 

order, order belum disetujui, order sudah disetujui dan order selesai, untuk 

menampilkan progress order pelanggan tersebut, sertifikat, serta invoice seperti pada 

Gambar 4.44. 
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Gambar 4.44 Notifikasi Status Order 

 

4.3  Evaluasi Sistem dan Uji Coba Form 

Setelah implementasi tracking status order ke dalam sistem, langkah 

selanjutnya adalah melakukan evaluasi atau testing sistem, untuk mengetahui 

kesesuaian sistem berjalan sesuai yang diharapkan dan memastikan sistem terhindar 

dari kesalahan yang terjadi. Testing juga dapat digunakan untuk memastikan kevalidan 

dalam proses input, sehingga dapat menghasilkan output yang diharapkan.  

Uji coba form ini berfokus pada pengujian sistem terhadap handling error pada 

setiap inputan user. Sebuah mekanisme yang digunakan untuk uji coba Form ini adalah 

test case. Tabel 4.1 berikut adalah data-data test case yang telah dilakukan terhadap 

sistem. 

No Tujuan  Input Output yang  

Diharapkan 

Output 

Sistem 

Status Hasil 

1 Memastikan 

pengguna 

yang 

memiliki hak 

akses saja 

yang dapat 

mengakses 

sistem 

Username dan 

password 

yang tidak 

memiliki hak 

akses 

Pengguna yang 

memiliki hak 

akses saja yang 

dapat masuk 

sistem 

Admin 

(Kasubid 

PTK, PTK, 

Operasi) 

Sukses Gambar 4.45 

2 Login sesuai 

hak akses 

(Authenticati

on User 

Privilleges) 

Memasukkan 

username dan 

password 

(untuk hak 

akses Kasubid 

PTK) 

Pengguna 

mengakses 

sistem sesuai 

privillegesnya 

Sistem 

diakses oleh 

pengguna 

sesuai 

privillegesny

a 

Sukses Gambar 4.46 
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Tabel 4.1 Test Case 

 

 

 

 

Gambar  4.45 

3 Grafik 

tracking 

status order 

yang tampil 

sesuai dengan 

filter yang 

diinginkan 

 Ada kesesuaian 

filter dengan 

grafik yang 

dihasilkan 

Dapat 

memberikan 

informasi 

sesuai 

dengan filter 

Sukses Gambar 4.47 
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Gambar 4.46 
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Gambar 4.47 

 


