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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

5.  

5.1 Sistem Yang Digunakan 

Berikut ini adalah hardware dan software yang dibutuhkan untuk 

menggunakan Aplikasi Penerimaan dan Pembayaran Uang Gedung yaitu: 

a. Software Pendukung 

Beberapa perangkat lunak yang dibutuhkan dalam aplikasi yaitu:  

1. Sistem Operasi Microsoft Windows XP Professional Version 2002 

2. Microsoft Visual Studio 2010. 

3. Microsoft SQL Server 2008  

b. Hardware Pendukung 

Beberapa perangkat lunak yang dibutuhkan yaitu:  

1. Komputer dengan processor 1GHz. DDR 3 atau lebih tinggi. 

2. VGA 32MB bit dengan resolusi 1024 x 768 atau lebih tinggi. 

3. Memori RAM 256MB atau lebih. 

4. Monitor.  
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5.2 Instalasi Program 

Dalam tahap ini, pengguna harus memperhatikan dengan benar terhadap 

penginstalan perangkat lunak. Berikut langkah-langkah penginstalan:  

a) Install SQL Server pada komputer yang akan digunakan.  

b) Install Aplikasi Penerimaan dan Pembayaran Uang Gedung di komputer.  

c) Aplikasi sudah terinstal dengan baik dan dapat digunakan.  

5.3 Penjelasan Pemakaian 

Tahap ini merupakan langkah-langkah dari pemakaian Aplikasi 

Penerimaan dan Pembayaran Uang Gedung pada SMK Negeri 1 Surabaya. 

Berikut pembahasan pemakaian dari Aplikasi Penerimaan dan Pembayaran Uang 

Gedung pada SMK Negeri 1 Surabaya. 

5.3.1 Form Menu Utama 

Sebelum Menjalankan Aplikasi ini, user harus masuk dan menginputkan 

Ussername dan Password. Karena fitur-fitur aplikasi ini akan terbuka apabila 

Ussername dan Password yang dimasukan oleh user sesuia dengan yang ada pada 

database. Pada awal aplikasi berjalan, semua menubar akan mati kecuali File 

yang berisi Log In, Logout dan Exit. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada 

Gambar 5.1 
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Gambar 5.1 Fitur Menu Utama 

 Setelah submenu File diklik maka akan muncul sebuah tampilan kecil 

yang akan menerima inputan Ussername dan password Pengguna. Untuk tampilan 

dari form masuk ini dapat dilihat pada Gambar 5.2 berikut ini. 

 

Gambar 5.2 Fitur LogIn 
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Selanjutnya User diwajibkan mengisi ussername dan password untuk 

menjalankan Aplikasi. Apabila username dan password tidak diisi maka akan 

keluar pesan “Username atau Password tidak Boleh Kosong !!!”. Maka harus diisi 

dengan username dan password yang benar. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan 

pada Gambar 5.3. 

 

Gambar 5.3 Fitur LogIn Ussername dan Password Kosong 

Apabila muncul notifikasi “Username atau Password anda Salah” maka 

proses verifikasi username dan password gagal. Bila hal tersebut terjadi maka 

user tidak dapat mengakses fitur yang ada pada sistem. Untuk lebih jelasnya lihat 

Gambar 5.3. 

 

Gambar 5.4 Fitur Login Ussername dan Password Salah. 
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Jika username dan password benar maka form akan berhasil masuk dan 

fitur dalam menu akan berubah. Beberapa fitur akan aktif jika login berhasil. Dan 

jika username dan password sebagai petugas maupun maka tampilan Fitur Menu 

juga akan berubah. Untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada Gambar 5.5 dan 

Gambar 5.6. 

 

Gambar 5.5 Fitur LogIn User Admin 

 
 

Gambar 5.6 Fitur LogIn User Petugas 
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5.3.2 Form Master 

Aplikasi Penerimaan dan Pembayaran Uang Gedung pada SMK Negeri 1 

Surabaya memiliki menu-menu master. Menu-menu master digunakan untuk 

mengakses form-form master yang ada pada program. Form-form master 

digunakan mengelola data yang ada. Penjelasan tentang manfaat dan cara 

penggunaan masing-masing form master dijelaskan lebih detil pada penjelasan 

berikut ini. 

a. Form Master Jurusan 

Form master jurusan berfungsi untuk menambah, mengubah dan 

menghapusa data Jurusan di SMK Negeri 1 Surabaya. Form ini hanya dapat 

diakses oleh user admin. Untuk menambah data jurusan pengguna harus mengisi 

data yang ada pada form. Jika semua data sudah terisi tekan tombol simpan maka 

akan muncul notifikasi “Data Master Jurusan Berhasil Disimpan” Untuk lebih 

jelasnya lihat pada Gambar 5.7. Sedangkan untuk mengubah data jurusan klik 

nama jurusan pada list kemudian ubah data sesuai dengan data jurusan apabila 

sudah selesai tekan tombol Ubah. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 5.8. 
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Gambar 5.7 Fitur Simpan Master Jurusan 

 

Gambar 5.8 Fitur Update Master Jurusan 
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b. Form Master Kelas 

 

Form master kelas berfungsi untuk menambah data Kelas di SMK Negeri 

1 Surabaya. Form ini hanya dapat diakses oleh user admin. Untuk menambah data 

kelas pengguna harus mengisi data yang ada pada form. Jika semua data sudah 

terisi tekan tombol simpan maka akan muncul notifikasi “Data Master Kelas 

Berhasil Disimpan” Untuk lebih jelasnya lihat pada Gambar 5.9. Jika semua data 

sudah terisi tekan tombol simpan apabila terdapat notifikasi “Data Kelas sudah 

Ada” maka penyimpanan data kelas gagal.  Untuk lebih jelasnya lihat gambar 

5.10. 

 

Gambar 5.9 Fitur Simpan Master Kelas 
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Gambar 5.10 Fitur Master Kelas Sudah Ada 

c. Form Master Siswa 

Form ini digunakan untuk menampilkan atau mencari data siswa yang 

diambil dari database master siswa. Form master siswa ini hanya dapat diakses 

oleh user admin. Pengguna harus mengisi kolom nama yang ada pada aplikasi 

terlebih dahulu untuk mencari data siswa yang diinginkan. Jika kolom nama tidak 

diisi maka akan muncul massagebox “Harap isi Nama Siswa”. Jika pada kolom 

nama sudah diisi sesuai nama yang akan dicari maka form akan menampilkan data 

siswa tersebut. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.11 dan Gambar 5.12. 
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Gambar 5.11 Fitus Nama Siswa Tidak Diisi. 

 

Gambar 5.12 Fitur Cari Siswa 

d. Form Master Petugas 

Form ini berfungsi untuk menyimpan data master petugas ke dalam 

Database. Form master petugas hanya dapat diakses oleh user yang memiliki 

status sebagai admin, selain admin form ini tidak dapat di akses oleh user lain. 
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Terletak pada menu data master pada form utama. Langkah pertama user admin 

dapat menambah data petugas. Untuk lebih jelasnya lihat pada Gambar 5.13. 

 
 

Gambar 5.13 Fitur Form Master Petugas. 

Password akan otomatis keluar jika admin menekan tombol generate 

untuk memunculkan 4 - 6 digit password secara random bisa dilihat pada Gambar 

5.14. 

 

Gambar 5.14 Fitur Genarate Password 
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Setelah data master sudah terisi semua, maka admin tinggal menekan 

tombol simpan untuk menyimpan data master petugas kedalam database. Untuk 

lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.15. 

 

Gambar 5.15 Fitur Simpan Master Petugas 

e. Form Master Formulir 

Form master formulir berfungsi untuk menambah dan menghapusa data 

master Formulir di SMK Negeri 1 Surabaya. Form ini hanya dapat diakses oleh 

user admin. Untuk menambah data formulir pengguna harus mengisi data yang 

ada pada form. Jika data belum lengkap terisi maka akan muncul notifikasi 

“Harga Tidak Boleh Kosong”  untuk lebih jelasnya lihat Gambar 5.16. Jika semua 

data sudah terisi tekan tombol simpan maka akan muncul notifikasi “Data Master 

Formulir Berhasil Disimpan” maka data master formulir berhasil disimpan 

kedalam database. Untuk lebih jelasnya lihat pada Gambar 5.17.   
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Gambar 5.16 Fitur Data Master Formulir Belum Lengkap 

 

Gambar 5.17 Fitur Simpan Master Formulir. 
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f. Form Master Uang Gedung 

Form master uang gedung berfungsi untuk menambah dan menghapusa 

data master uang gedung di SMK Negeri 1 Surabaya. Form ini hanya dapat 

diakses oleh user admin. Untuk menambah data uang gedung pengguna harus 

mengisi data yang ada pada form. Jika data belum lengkap terisi maka akan 

muncul notifikasi “Harga Tidak Boleh Kosong”  untuk lebih jelasnya lihat 

Gambar 5.18. Jika semua data sudah terisi tekan tombol simpan maka akan 

muncul notifikasi “Data Master Uang Gedung Berhasil Disimpan” maka data 

master uang gedung berhasil disimpan kedalam database. Untuk lebih jelasnya 

lihat pada Gambar 5.19.  

 

Gambar 5.18 Fitur Data Master Uang Gedung Belum Lengkap. 
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Gambar 5.19 Fitur Simpan Master Uang Gedung 

5.3.3 Form Transaksi 

Aplikasi Penerimaan dan Pembayaran Uang Gedung pada SMK Negeri 1 

Surabaya memiliki beberapa form transaksi mulai dari transaksi penjualan 

formulir, transaksi pendaftaran siswa baru, transaksi pembagian kelas dan 

transaksi pembayaran uang gedung. Form-form master digunakan mengelola data-

data transaksi yang ada. 

a. Form Transaksi Penjualan Formulir 

Form ini berfungsi untuk mencatat data penjualan formulir dan 

menyimpan kedalam Database. Form ini terletak pada menu transaksi pada form 

utama dan login sebagai user petugas. Langkah untuk melakukan menginputkan 

data penjualan yang pertama isi kolom nama, jumlah formulir yang dibeli, pilih 

harga dengan menekan tombol tampil harga selanjutnya isi jumlah formulir yang 



66 

 

 

 

akan dibeli. Untuk kolom kode penjualan dan tanggal penjualan akan terisi 

otomatis saat aplikasi dijalankan. Jika semua data penjualan sudag terisi maka 

pengguna tinggal menekan tombol simpan, jika muncul notifikasi “Data Penjualan 

Berhasil Disimpan” maka penjualan formulir berhasil disimpan. Untuk lebih 

jelasnya perhatikan Gambar 5.20 dan Gambar 5.21. 

 

Gambar 5.20 Fitur Tombol Tampil 

 

Gambar 5.21 Fitur Simpan Penjualan Formulir 
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Selanjutnya untuk mencetak tanda bukti pembelian formulir petugas 

tinggal menekan tombol simpan dan selanjutnya akan keluar notifikasi untuk 

cetak bukti pembelian formulir. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.22 dan 

Gambar 5.23.. 

 
 

Gambar 5.22 Fitur Cetak Kwitansi Formulir 

 

Gambar 5.23 Fitur Kwitansi Penjualan Formulir 
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b. Form Transaksi Pendaftaran Siswa Baru 

Form ini berfungsi untuk mencatat data pendaftaran dan menyimpan 

kedalam Database. Form ini terletak pada menu transaksi pada form utama dan 

login sebagai user petugas. Langkah untuk mencatat data pendaftaran siswa baru 

yaitu isi semua kolom yang ada pada form pendaftaran kecuali kolom Kode 

Pendaftaran, Tahun Masuk dan Kolom NIS. Karena untuk kolom kode 

pendaftaran, Tahun Masuk dan NIS akan terisi otomatis saat aplikasi dijalankan. 

Jika semua data Pendaftaran sudah terisi maka pengguna tinggal menekan tombol 

simpan, jika muncul notifikasi “Data Berhasil Disimpan” maka pendaftaran siswa 

baru berhasil disimpan. Sedangkan jika keluar notifikasi “Data Belum Lengkap” 

maka data pendaftaran gagal disimpan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 

5.24 dan Gambar 5.25. 

 

Gambar 5.24 Fitur Validasi Pendaftaran 
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Gambar 5.25 Fitur Simpan Pendaftaran 

c. Form Transaksi Pembagian Kelas 

Form ini berfungsi untuk menyimpan data Pembagian Kelas Siswa Baru. 

Petugas harus mengisi kolom tahun masuk dan jurusan, setelah itu tekan tombol 

tampil untuk menampilkan semua data siswa yang ada pada jurusan tersebut. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan pada Gambar 5.26. 

 

Gambar 5.26 Fitur Tombol Tampil Pembagian Kelas 
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Langkah selanjutnya petugas tinggal menekan tombol simpan untuk 

membagi kelas pada seluruh siswa. Jika muncul notifikasi “Data berhasil 

Disimpan” maka data pembagian kelas berhasil disimpan. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan Gambar 5.27. 

 

Gambar 5.27 Fitur Simpan Pembagian Kelas 

d. Form Transaksi Daftar Ulang 

Form ini berfungsi untuk menyimpan data daftar ulang Siswa Baru. 

Langkah untuk menyimpan data daftar ini pertama kali petugas harus mengisi 

kolom nama lalu tekan enter untuk menampilkan jurusan dan tahun masuk. 

Karena jurusan dan tahun masuk akan terisi jika kolom nama sudah diisi. Jika 

semua data sudah terisi petugas tinggal menekan tombol simpan untuk 

menyimpan transaksi daftar ulang. Jika keluar notifikasi “Data Daftar Ulang 
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Berhasil Disimpan” maka data berhasil disimpan kedatabase. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan pada Gambar 5.28. 

 

Gambar 5.28 Fitur Simpan Daftar Ulang 

Selanjutnya untuk mencetak bukti bahawa siswa telah daftar ulang 

petugas tinggal tekan tombol simpan, setelah tombol simpan ditekan nanti akan 

ada notifikasi untuk cetak bukti daftar ulang. Untuk lebih jelasnya perhatikan 

Gambar 5.29 dan Gambar 5.30. 

 
 

Gambar 5.29 Fitur Cetak Bukti Daftar Ulang 
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Gambar 5.30  Fitur Bukti Daftar Ulang. 

e. Form Transaksi Pembayaran Uang Gedung 

Form ini berfungsi untuk mencatat data pembayaran uang gedung dan 

menyimpan kedalam Database. Form ini terletak pada menu transaksi pada form 

utama dan login sebagai user petugas. Langkah untuk mencatat data pembayaran 

uang gedung yaitu isi kolom nama yang ada pada form pembayaran uang gedung 

dengan menekan tombol cari. Maka kolom jurusan dan tahun masuk akan 

otomatis terisi Jika semua data pembayaran uang gedung sudah terisi maka 

pengguna tinggal menekan tombol simpan, jika muncul notifikasi “Data 

pembayaran Uang Gedung Berhasil Disimpan” maka pembayaran uang gedung 

siswa baru berhasil disimpan.. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.31 dan 

Gambar 5.32. 
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Gambar 5.31 Fitur Tombol Tampil Ditekan 

 

 

Gambar 5.32 Fitur Simpan Pembayaran Uang Gedung 

Selanjutnya untuk mencetak bukti bahawa siswa telah melakukan 

pembayaran uang gedung petugas tinggal tekan tombol simpan, setelah tombol 

simpan ditekan nanti akan ada notifikasi untuk cetak bukti pembayaran uang 

gedung. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 5.33 dan Gambar 5.34. 
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Gambar 5.33 Fitur Cetak Bukti Pembayaran Uang Gedung 

 

Gambar 5.34 Fitur Bukti Pembayaran Uang Gedung 
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5.3.4 Form Laporan Transaksi 

Menu-menu form laporan digunakan untuk menampilkan laporan-laporan 

yang dihasilkan dari data master dan data transaksi. Dimana data tersebut dapat 

digunakan dalam mengambil keputusan. 

a. Laporan Penjualan Formulir 

Laporan penjualan formulir ini berfungsi mengetahui jumlah penjualan 

formulir per bulan. Untuk mencetak laporan penjualan formulit  klik menu 

laporan pada menu utama kemudian pilih sub menu laporan Penjualan Formulir. 

Selanjutnya akan tampil form laporan penjualan Formulir. Untuk lebih jelasnya 

ditunjukan pada Gambar 5.35.  

 

Gambar 5.35 Laporan Penjualan Formulir 

b. Laporan Pendaftaran Siswa Baru 

Laporan pendaftaran ini berfungsi mengetahui jumlah pendaftaran siswa 

baru per tanggal dan per bulan. Untuk mencetak laporan pendaftaran siswa baru  
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klik menu laporan pada menu utama kemudian pilih sub menu laporan 

Pendaftaran. Selanjutnya akan tampil form laporan Pendaftaran. Untuk lebih 

jelasnya ditunjukan pada Gambar 5.36. 

 

Gambar 5.36 Laporan Pendaftaran Siswa Baru 

 

c. Laporan Pembagian Kelas 

Laporan Pembagian Kelas ini berfungsi mengetahui nama siswa yang 

berada pada kelas tersebut. Laporan Pembagian kelas ini dicetak berdasarkan 

nama kelas yang ada pada SMK Negeri 1 Surabaya. Untuk mencetak laporan 

Pembagian Kelas  klik menu laporan pada menu utama kemudian pilih sub menu 

Pembagian Kelas. Selanjutnya akan tampil form laporan Pembagian Kelas. Untuk 

lebih jelasnya ditunjukan pada Gambar 5.37. 
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Gambar 5.37 Laporan Pembagian Kelas 

 

d. Laporan Pembayaran Uang Gedung 

Laporan Pembayaran Uang ini berfungsi mengetahui nama siswa yang 

sudah lunas ataupun belum membayar uang gedung. Untuk mencetak laporan 

Pembayaran Uang Gedung  klik menu Laporan pada Menu Utama kemudian pilih 

sub menu Pembayaran Uang Gedung. Selanjutnya akan tampil form laporan 

Pembayaran Uang Gedung. Untuk lebih jelasnya ditunjukan pada Gambar 5.38. 

 

Gambar 5.38 Laporan Pembayaran Uang Gedung.


