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BAB IV  

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Implementasi Sistem 

Tahap implementasi sistem adalah tahap penerapan dari hasil analisis dan 

perancangan ke dalam bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer 

sehingga menghasilkan aplikasi.  

4.1.1 Kebutuhan Sistem 

Sebelum menginplementasikan dan menjalankan aplikasi, dibutuhkan 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) agar dapat berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. Adapun beberapa kebutuhan sistem terhadap 

perangkat keras dan perangkat lunak supaya aplikasi berjalan dengan baik adalah 

sebagai berikut: 

a. Sistem operasi menggunakan Microsoft® Windows® Seven 

b. SQL Server untuk membuat database sistem 

c. Microsoft Visio untuk membuat rancanganantar muka atau system flow 

d. Power Designer untuk membuat context diagram, DFD dan ERD 

e. Visual Studio sebagai editor untuk membuat sistem 

Kebutuhan perangkat keras minimal yang dibutuhkan untuk 

mengimplementasikan dan menjalankan aplikasi ini adalah  

a. Dual Core Processor 2.2 GHz 

b. 4 Gygabytes RAM 

c. Kapasitas harddisk 500 Gb 

d. Keyboard, Mouse dan Printer
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4.1.2 Implementasi 

Setelah semua komponen komputer yang mendukung proses sistem selesai 

diinstal, maka proses selanjutnya adalah implementasi atau penerapan sistem. 

Implementasi sistem ini merupakan aplikasi pengendalian persediaan bahan baku. 

Form awal yang akan tampil dalam sistem ketika dijalankan adalah form login, 

sebagai form keamanan bagi pengguna yang berhak untuk mengaksesnya. 

 
Gambar 4.1 Form Login 

Dalam form ini pengguna harus memasukkan username dan password pada 

field yang telah disediakan, kemudian tekan tombol Login  . Sistem akan 

mengecek account tersebut kedalam database, apabila account telah terdaftar, 

maka sistem akan melanjutkan proses menuju halaman utama, namun apabila 

belum terdaftar maka sistem akan menolaknya. Berikut tampilan dari hasil 

implementasi sistem yang ada : 

A. Form Halaman Utama 

Form halaman utama ini berisi informasi mengenai data stok bahan baku dan 

stok yang harus dipesan dengan tampilan berupa tabel. Pengguna yang sudah 

masuk dapat melihat informasi dari bahan baku apa yang harus segera dipesan. 
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Gambar 4.2 Form Halaman Utama 

B. Form Master Data Supplier 

Form master data supplier digunakan untuk memasukkan data supplier. 

Tampilan form master data supplier dapat dilihat pada Gambar 4.3. Untuk dapat 

memasukkan data supplier, pengguna harus memasukkan nama supplier, alamat 

supplier, telepon supplier, kemudian tekan tombol Simpan . Pengguna dapat 

melakukan ubah pada data supplier. Untuk memperbarui data, pengguna harus 

memilih data yang mau diubah kemudian menekan tombol  data akan 

diupdate. 

 
Gambar 4.3 Form Master Data Supplier 
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C. Form Master Data Kategori 

Form master data kategori digunakan untuk memasukkan data kategori bahan 

baku. Tampilan form master data kategori dapat dilihat pada Gambar 4.4. Untuk 

dapat memasukkan data kategori, pengguna harus memasukkan nama kategori, 

kemudian tekan tombol Simpan . Pengguna dapat melakukan ubah pada 

data kategori. Untuk memperbarui data, pengguna harus memilih data yang mau 

diubah kemudian menekan tombol  data akan diupdate. 

 
Gambar 4.4 Form Master Data Kategori 

D. Form Master Data Bahan Baku 

Form master data bahan baku digunakan untuk memasukkan data bahan baku. 

Tampilan form master data bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.5. Untuk 

dapat memasukkan data bahan baku, pengguna harus memilih kategori dari 

bahan baku tersebut, supplier penyediaan bahan baku dan memasukkan nama 

bahan baku, stok, satuan, safety stok, dan ukuran, kemudian tekan tombol 

Simpan . Pengguna dapat melakukan ubah pada data bahan baku. Untuk 

memperbarui data, pengguna harus memilih data yang mau diubah kemudian 

menekan tombol  data akan diupdate. 
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Gambar 4.5 Form Master Data Bahan Baku 

E. Form Master Bagian 

Form master bagian digunakan untuk memasukkan data bagian. Tampilan form 

master data bagian dapat dilihat pada Gambar 4.6. Untuk dapat memasukkan 

data bagian, pengguna harus memasukkan nama bagian, kemudian tekan 

tombol Simpan . Pengguna dapat melakukan ubah pada data bagian. Untuk 

memperbarui data, pengguna harus memilih data yang mau diubah kemudian 

menekan tombol  data akan diupdate. 

 
Gambar 4.6 Form Master Data Bagian 
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F. Form Master Pegawai 

Form master pegawai digunakan untuk memasukkan data pegawai. Tampilan 

form master data pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.7. Untuk dapat 

memasukkan data pegawai, pengguna harus memilih bagian dari pegawai 

tersebut dan memasukkan nama pegawai, username, password, alamat nomor 

telpon pegawai, kemudian tekan tombol Simpan . Pengguna dapat 

melakukan ubah pada data pegawai. Untuk memperbarui data, pengguna harus 

memilih data yang mau diubah kemudian menekan tombol  data akan 

diupdate. 

 
Gambar 4.7 Form Master Data Pegawai 

G. Form Permintaan 

Form permintaan bertujuan untuk memasukkan data permintaan bahan baku 

dan akan dijadikan list permintaan yang diberikan kepada pihak gudang. 

Dengan cara pengguna memilih tanggal permintaan, memilih bahan baku yang 

diminta, memasukkan jumlah bahan baku yang diminta dan untuk 

menambahkan data bahan baku yang diminta menekan tombol “Tambah” 

. Fungsi tombol “Hapus”  untuk menghapus data bahan baku yang salah 
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dimasukan. Fungsi tombol “Ubah”  untuk mengubah data permintaan 

bahan baku. Fungsi tombol “Simpan”  untuk menyimpan data yang 

sudah ada pada datagrieview akan tersimpan ke dalam database. Gambar 4.8. 

menunjukkan gambar Form permintaan seperti gambar dibawah : 

 
Gambar 4.8 Form Permintaan 

H. Form Bahan Baku Keluar 

Form bahan baku keluar bertujuan untuk memasukkan data bahan baku yang 

keluar dari gudang. Dengan cara pengguna memilih tanggal bahan baku keluar, 

memilih bahan baku yang keluar dan memasukkan jumlah bahan baku yang 

keluar kemudian menekan tombol “Simpan”  untuk menyimpan data 

yang sudah ada pada datagrieview akan tersimpan ke dalam database. Gambar 

4.9. menunjukkan gambar Form bahan baku keluar seperti gambar dibawah : 
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Gambar 4.9 Form Bahan Baku Keluar 

I. Form Pemesanan 

Form pemesanan bertujuan untuk mencatat data pemesanan bahan baku dengan 

menghitung jumlah bahan baku beserta biaya pemesanan bahan baku. Dengan 

cara pengguna memilih tanggal bahan pemesanan bahan baku kemudian 

menekan tombol “Simpan”  untuk menyimpan data yang sudah ada pada 

datagrieview akan tersimpan ke dalam database. Gambar 4.10. menunjukkan 

gambar Form pemesanan seperti gambar dibawah : 

 
Gambar 4.10 Form Pemesanan 
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J. Form Pembelian 

Form pembelian bertujuan untuk memasukkan data pembelian sesuai dengan 

permintaan bahan baku dan akan dijadikan list pembelian yang diberikan 

kepada pihak supplier. Dengan cara pengguna memilih tanggal pembelian, 

memilih no pemesanan dari bahan baku yang akan dibeli, mengisi harga 

pembelian. untuk menambahkan data bahan baku yang dibeli menekan tombol 

“Tambah” . Fungsi tombol “Hapus”  untuk menghapus data bahan 

baku yang salah dimasukan. Fungsi tombol “Ubah”  untuk mengubah data 

pembelihan bahan baku. Fungsi tombol “Simpan”  untuk menyimpan 

data yang sudah ada pada datagrieview akan tersimpan ke dalam database. 

Gambar 4.11. menunjukkan gambar Form pembelian seperti gambar dibawah : 

 
Gambar 4.11 Form Pembelian 

K. Form Bahan Baku Masuk 

Form bahan baku masuk bertujuan untuk memasukkan data bahan baku yang 

masuk ke dalam gudang. Dengan cara pengguna memilih tanggal bahan baku 

masuk, memilih tanggal pemesanan bahan baku yang masuk kemudian 

menekan tombol “Simpan”  untuk menyimpan data yang sudah ada pada 
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datagrieview akan tersimpan ke dalam database. Gambar 4.12. menunjukkan 

gambar Form bahan baku masuk seperti gambar dibawah : 

 
Gambar 4.12 Form Bahan Baku Masuk 

L. Form Laporan Permintaan 

Form laporan permintaan bertujuan untuk mencetak laporan permintaan. 

Dengan cara pengguna memilih nama bulan dan nama tahun permintaan bahan 

baku kemudian menekan tombol “Tampil”  untuk menampilkan data yang 

sudah ada pada datagrieview, kemudian menekan tombol “Cetak”  untuk 

mencetak laporan. Gambar 4.13. menunjukkan gambar Form laporan 

permintaan seperti gambar dibawah : 
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Gambar 4.13 Form Laporan Permintaan 

M. Form Laporan Bahan Baku Keluar 

Form laporan bahan baku keluar bertujuan untuk mencetak laporan bahan baku 

keluar. Dengan cara pengguna memilih nama bulan dan nama tahun bahan baku 

keluar kemudian menekan tombol “Tampil”  untuk menampilkan data 

yang sudah ada pada datagrieview, kemudian menekan tombol “Cetak”  

untuk mencetak laporan. Gambar 4.14. menunjukkan gambar Form laporan 

bahan baku keluar seperti gambar dibawah : 

 
Gambar 4.14 Form Laporan Bahan Baku Keluar 
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N. Form Laporan Pemesanan 

Form laporan pemesanan bertujuan untuk mencetak laporan pemesanan. 

Dengan cara pengguna memilih nama bulan dan nama tahun pemesanan bahan 

baku kemudian menekan tombol “Tampil”  untuk menampilkan data yang 

sudah ada pada datagrieview, kemudian menekan tombol “Cetak”  untuk 

mencetak laporan. Gambar 4.15. menunjukkan gambar Form laporan 

pemesanan seperti gambar dibawah : 

 
Gambar 4.15 Form Laporan Pemesanan 

O. Form Laporan Pembelian 

Form laporan pembelian bertujuan untuk mencetak laporan pembelian. Dengan 

cara pengguna memilih nama bulan dan nama tahun pembelian bahan baku 

kemudian menekan tombol “Tampil”  untuk menampilkan data yang 

sudah ada pada datagrieview, kemudian menekan tombol “Cetak”  untuk 

mencetak laporan. Gambar 4.16. menunjukkan gambar Form laporan 

pembelian seperti gambar dibawah :                                             



99 

 

 

 

 
Gambar 4.16 Form Laporan Pembelian 

P. Form Laporan Bahan Baku Masuk 

Form laporan bahan baku masuk bertujuan untuk mencetak laporan bahan baku 

masuk. Dengan cara pengguna memilih nama bulan dan nama tahun bahan baku 

masuk kemudian menekan tombol “Tampil”  untuk menampilkan data 

yang sudah ada pada datagrieview, kemudian menekan tombol “Cetak”  

untuk mencetak laporan. Gambar 4.17. menunjukkan gambar Form laporan 

bahan baku masuk seperti gambar dibawah : 

 
Gambar 4.17 Form Laporan Bahan Baku Masuk 
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Q. Form Laporan Ketersediaan Bahan Baku 

Form laporan ketersediaan bahan baku bertujuan untuk mencetak laporan 

ketersediaan bahan baku. Dengan cara pengguna memilih nama bulan dan nama 

tahun ketersediaan bahan baku kemudian menekan tombol “Tampil”  

untuk menampilkan data yang sudah ada pada datagrieview, kemudian 

menekan tombol “Cetak”  untuk mencetak laporan. Gambar 4.19. 

menunjukkan gambar Form laporan ketersediaan bahan baku seperti gambar 

dibawah : 

 
Gambar 4.18 Form Laporan Ketersediaan Bahan Baku 

R. Laporan Permintaan 

Hasil cetak laporan permintaan bertujuan untuk mengetahui laporan 

permintaan. Gambar 4.20 menunjukkan gambar hasil cetak laporan permintaan 

seperti gambar dibawah : 
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Gambar 4.19 Hasil Cetak Laporan Permintaan 

S. Laporan Bahan Baku Keluar 

Hasil cetak laporan bahan baku keluar bertujuan untuk mengetahui laporan 

bahan baku keluar. Gambar 4.21. menunjukkan gambar hasil cetak laporan 

bahan baku keluar seperti gambar dibawah : 

Gambar 4. 20 Hasil Cetak Laporan Bahan Baku Keluar 

T. Laporan Pemesanan 

Hasil cetak laporan pemesanan bertujuan untuk mengetahui laporan 

pemesanan. Gambar 4.22. menunjukkan gambar hasil cetak laporan 

pemesanan seperti gambar dibawah : 
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Gambar 4. 21 Hasil Cetak Laporan Pemesanan 

U. Laporan Pembelian 

Hasil cetak laporan pembelian bertujuan untuk mengetahui laporan pembelian. 

Gambar 4.23. menunjukkan gambar hasil cetak laporan pembelian seperti 

gambar dibawah : 

Gambar 4. 22 Hasil Cetak Laporan Pembelian 



103 

 

 

 

V. Laporan Bahan Baku Masuk 

Hasil cetak laporan bahan baku masuk bertujuan untuk mengetahui laporan 

bahanbaku masuk. Gambar 4.24. menunjukkan gambar hasil cetak laporan 

bahan baku masuk seperti gambar dibawah : 

 

 

 

Gambar 4. 23 Hasil Cetak Laporan Bahan Baku Masuk 

W. Laporan Ketersediaan Bahan Baku 

Hasil cetak laporan ketersediaan bahan baku bertujuan untuk mengetahui 

laporan ketersediaan bahan baku. Gambar 4.26. menunjukkan gambar hasil 

cetak laporan ketersediaan bahan baku seperti gambar dibawah : 
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Gambar 4. 24 Hasil Cetak Laporan Ketersediaan Bahan Baku 

 


