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  BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

Tahap ini merupakan hasil dari analisis dan perancangan yang telah 

dibuat pada tahap sebelumnya. Sebelum melakukan implementasi, kebutuhan-

kebutuhan dalam mendukung operasional telah terpenuhi, yaitu kebutuhan 

perangkat lunak dan perangkat keras yang telah ditetapkan pada tahap 

sebelumnya. 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak menjelaskan mengenai perangkat lunak yang 

digunakan dalam mendukung pengoperasian aplikasi. Spesifikasi minimum 

perangkat lunak untuk server dan client agar aplikasi dapat dioperasionalkan 

secara optimal dijelaskan pada tabel 4.1 

Tabel 4.1  Spesifikasi minimum perangkat lunak 

Perangkat Lunak Server Client 

Sistem Operasi Windows Server 2008 Windows XP 

Web Server Apache - 

DBMS MySQL - 

Presentasi (Browser) - Google Chrome 

Sumber : Bagian Keuangan PT Indoberka Investama 



121 
 

 

 

4.1.2 Kebutuhan Pernagkat Keras 

Pada tahapan ini ditentukan detail kebutuhan perangkat keras untuk 

mendukung implementasi aplikasi. Spesifikasi minimum perangkat keras untuk 

server dan client agar aplikasi dapat dioperasionalkan secara optimal dijelaskan 

pada tabel 3.46. 

Tabel 4.2 Spesifikasi minimum perangkat keras 

Perangkat Lunak Server Client 

Processor Processor Intel Core 2 

Duo 2,00 Ghz 

Processor Intel IV 1,7 

Ghz 

RAM 2 GB 1 GB 

Hard Disk 80 GB Hard Disk Drive 40 GB Hard Disk Drive 

VGA Display VGA 128 MB Display VGA 128 MB 

Piranti Input Mouse dan Keyboard Mouse dan Keyboard 

Piranti Output Printer dan Monitor Printer dan Monitor 

Sumber : Bagian Keuangan PT Indoberka Investama 

4.2   Implementasi Sistem 

Aplikasi yang dibangun ini diimplementasikan berdasarkan hak akses 

yang dimiliki stakeholder yang terlibat dalam manajemen aset tetap. Hak akses 

yang dimiliki stakeholder berbeda sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut 

penjelasan mengenai form-form yang terdapat dalam aplikasi yang merupakan 

implementasi dari fungsi-fungsi tersebut. 

4.2.1 Halaman Login 

Halaman login merupakan halaman yang ditampilkan pertama kali pada 

saat aplikasi dijalankan. Pengguna harus memasukkan username dan password 

agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang terdapat dalam aplikasi berdasarkan 

hak akses yang dimiliki pengguna. Halaman login ditunjukkan pada gambar 4.1 
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Gambar 4.1 Halaman Login 

4.2.2 Halaman Utama 

Halaman utama merupakan halaman yang ditampilkan setelah pengguna 

berhasil melakukan login. Pada halaman utama menu-menu yang ditampilkan 

tergantung pada hak akses yang dimiliki pengguna. Form utama ditunjukkan pada 

gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Halaman Utama 
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4.2.3 Halaman Master User 

Halaman master user merupakan halaman yang digunakan dalam 

maintenance master user. Form master user hanya dapat diakses oleh pengguna 

yang memiliki hak akses admin. Pada halaman ini menampilkan list user yang 

tersimpan dalam database. Halaman utama master user ditunjukkan pada gambar 

4.3. 

 

Gambar 4.3 Halaman Utama Master User 

Pada halaman master user, pengguna dapat menambah user dengan 

menekan tombol tambah user baru dan ditampilkan dalam modal dialog. Data 

yang disimpan dari user yaitu id user, nama user, username, password user,  

email, Previllege user. Form tambah master user ditunjukkan pada gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Halaman Tambah Master User 

Pada Halaman master user, pengguna juga dapat mengubah data user 

dengan menekan edit pada baris tabel user yang akan di ubah dan menghapus data 

user dengan menekan hapus pada baris tabel user yang akan dihapus. Halaman  

ubah master user ditunjukkan pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Halaman Ubah Master User 
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4.2.4 Halaman Master Hak Akses 

 
Gambar 4.6 Halaman master hak akses 

Pada halaman master hak akses, pengguna dapat melakukan pengelolaan 

data hak akses yang meliputi create, read, update, dan delete. Pengguna dapat 

melakukan update dan delete melalui opsi yang terdapat pada kolom aksi. Selain 

itu pengguna juga dapat mengelola modul yang dapat diakses oleh masing-masing 

hak akses. Untuk  menambah data hak akses dapat dilakukan melalui modal 

dialog tambah user baru seperti yang ditunjukan pada gambar 4.7. 

 
Gambar 4.7 Modal dialog tambah hak akses 
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 Pengelolaan modul dapat dilakukan melalui form kelola modul seperti 

yang ditunjukan pada gambar 4.8. Pada halaman ini pengguna dapat menambah 

atau menghapus modul yang dapat diakses oleh masing-masing hak akses. 

 
Gambar 4.8 Halaman kelola modul 

4.2.5 Master Bagian 

 
Gambar 4.9 Halaman master bagian 

Pada halaman master bagian, pengguna dapat melakukan pengelolaan 

data bagian yang meliputi create, read, update, dan delete. Pengguna dapat 

melakukan update dan delete melalui opsi yang terdapat pada kolom aksi. Sistem 

akan megkonfirmasi aksi hapus dengan menampilkan confirm message. Untuk  
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menambah data bagian dapat dilakukan melalui modal dialog tambah bagian baru 

seperti yang ditunjukan pada gambar 4.10. 

 
Gambar 4.10 Modal dialog tambah bagian baru 

4.2.6 Master Jenis Aset 

 
Gambar 4.11 Halaman master jenis aset 

Pada halaman master jenis aset, pengguna dapat melakukan pengelolaan 

data jenis aset yang meliputi create, read, update, dan delete. Pengguna dapat 

melakukan update dan delete melalui opsi yang terdapat pada kolom aksi. Sistem 

akan megkonfirmasi aksi hapus dengan menampilkan confirm message. Untuk  

menambah data jenis aset dapat dilakukan melalui modal dialog tambah jenis aset 

seperti yang ditunjukan pada gambar 4.12 
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Gambar 4.12 Modal dialog tambah bagian baru 

4.2.7 Master Satuan 

 
Gambar 4.13 Halaman master satuan 

Pada halaman master satuan, pengguna dapat melakukan pengelolaan 

data satuan yang meliputi create, read, update, dan delete. Pengguna dapat 

melakukan update dan delete melalui opsi yang terdapat pada kolom aksi. Sistem 

akan megkonfirmasi aksi hapus dengan menampilkan confirm message. Untuk  

menambah data satuan dapat dilakukan melalui modal dialog tambah satuan baru 

seperti yang ditunjukan pada gambar 4.14 
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Gambar 4.14 Modal dialog tambah satuan baru 

4.2.8 Master Supplier 

 
Gambar 4.15 Halaman master supplier 

 Pada halaman master supplier, pengguna dapat melakukan pengelolaan 

data supplier yang meliputi create, read, update, dan delete. Pengguna dapat 

melakukan update dan delete melalui opsi yang terdapat pada kolom aksi. Sistem 

akan megkonfirmasi aksi hapus dengan menampilkan confirm message. Untuk 

menambah data supplier dapat dilakukan melalui modal dialog tambah supplier 

seperti yang ditunjukan pada gambar 4.16 
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Gambar 4.16 Modal dialog tambah supplier baru 

4.2.9 Master Petugas 

 
Gambar 4.17 Halaman master petugas 

 Pada halaman master petugas, pengguna dapat melakukan pengelolaan 

data petugas inventarisasi yang meliputi create, read, update, dan delete. 

Pengguna dapat melakukan update dan delete melalui opsi yang terdapat pada 

kolom aksi. Sistem akan megkonfirmasi aksi hapus dengan menampilkan confirm 

message. Untuk menambah data petugas dapat dilakukan melalui modal dialog 

tambah petugas seperti yang ditunjukan pada gambar 4.18 
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Gambar 4.18 Modal dialog tambah petugas baru 

4.2.10 Master Aset 

 

Gambar 4.19 Halaman master aset 

 Pada halaman master aset, pengguna dapat melakukan pengelolaan data 

aset yang meliputi create, read, update, dan delete. Pengguna dapat melakukan 

update dan delete melalui opsi yang terdapat pada kolom aksi. Sistem akan 

megkonfirmasi aksi hapus dengan menampilkan confirm message. Untuk 

menambah data aset dapat dilakukan melalui modal dialog tambah aset seperti 

yang ditunjukan pada gambar 4.20 Aksi inventaris digunakan untuk melihat 
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rincian informasi inventaris melalui form daftar aset inventaris sebagaimana yang 

ditunjukan pada gambar 4.21 

 
Gambar 4.20 Modal dialog tambah aset baru 

 

Gambar 4.21 Halaman daftar aset inventaris 

4.2.11 Transaksi Permintaan Aset 

Pada halaman transaksi permintaan aset, bagian pemilik aset  dapat 

melakukan permintaan aset serta melihat list permintaan aset dan rinciannya. 

Permintaan aset dapat dilakukan oleh tiap bagian dengan menekan tombol tambah 

seperti yang ditunjukan pada gambar 4.22 
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Gambar 4.22 Halaman input permintaan aset 

Modal dialog proses  permintaan aset pada gambar 4.23 digunakan untuk 

menginputkan data-data permintaan aset. Modal dialog ini diakses melalui tombol 

proses yang baru akan aktif jika data permintaan aset yang diserahkan telah 

diinputkan (tidak kosong). 

 

Gambar 4.23 Modal dialog proses permintaan aset 

 

 



134 
 

 

 

 

Gambar 4.24 Halaman input pemintaan pembelian aset 

Halaman input permintaan pembelian aset dikelola oleh bagian keuangan 

setelah menerima permintaan aset oleh bagian pemilik aset dengan memilih aset 

yang diusulkan, setelah itu bagian keuangan akan memasukkan harga aset dan 

akan muncul otomatis total harga aset seperti pada gambar 4.24 

 

Gambar 4.25 Halaman Validasi permintaan pembelian aset 

Pada halaman validasi permintaan pembelian aset akan dikelola oleh 

manajer perusahaan setelah menerima permintaan dari bagian keuangan. Manajer 
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akan melakukan aksi antara setuju atau menolak aset yang telah diusulkan seperti 

pada gambar 4.25. 

 

Gambar 4.26 Surat Permintaan Pembelian Aset Tetap 

Surat permintaan pembelian aset pada gambar 4.26 berisi data 

permintaan aset yang sebelumnya sudah ditentukan oleh bagian yang 

membutuhkan dan bagian keuangan, setelah itu surat permintaan pembelian aset 

dicetak setelah proses permintaan aset telah divalidasi oleh manajer perusahaan 

yang nantinya akan diserahkan pada supplier. 
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4.2.12 Transaksi Penerimaan Aset 

Pada halaman transaksi penerimaan aset, pengguna dapat melakukan 

pencatatan penerimaan aset serta melihat list penerimaan aset dan rinciannya. 

Pencatatan data aset yang diterima dilakukan pada tab menu input data 

penerimaan seperti yang ditunjukan pada gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27 Halaman input penerimaan aset 

Modal dialog proses penerimaan aset pada gambar 4.28  digunakan untuk 

menginputkan data-data penerimaan. Modal dialog ini diakses melalui tombol 

proses yang baru akan aktif jika data aset yang diterima telah diinputkan (tidak 

kosong). 
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Gambar 4.28 Modal dialog proses penerimaan aset 

Tab menu list penerimaan aset pada gambar 4.29 digunakan untuk 

melihat informasi dari data-data penerimaan yang telah ter-record di dalam 

database.  

 

Gambar 4.29 Halaman list data penerimaan aset 

Pada halaman ini, pengguna dapat mencetak bukti penerimaan aset 

seperti yang ditunjukan pada gambar 4.31  melalui aksi cetak bukti penerimaan, 

dan melihat rincian informasi dari setiap data penerimaan seperti yang ditunjukan 

pada gambar 4.30, melalui aksi lihat detail.  
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Gambar 4.30 Halaman detail penerimaan aset 

 

Gambar 4.31 Bukti penerimaan aset tetap 



139 
 

 

 

4.2.13 Transaksi Penyerahan Aset 

 
Gambar 4.32 Halaman input penyerahan aset 

Pada halaman transaksi penyerahan aset, pengguna dapat melakukan 

pencatatan penyerahan aset serta melihat list penyerahan aset dan rinciannya. 

Pencatatan data aset yang diserahkan dilakukan pada tab menu input data 

penyerahan seperti yang ditunjukan pada gambar 4.32. 

Modal dialog proses penyerahan aset pada gambar 4.33 digunakan untuk 

menginputkan data-data penyerahan. Modal dialog ini diakses melalui tombol 

proses yang baru akan aktif jika data aset yang diserahkan telah diinputkan (tidak 

kosong). 
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Gambar 4.33 Modal dialog proses penyerahan aset 

Tab menu list penyerahan aset pada gambar 4.34  digunakan untuk 

melihat data penyerahan yang telah ter-record di database. Pada halaman ini, 

pengguna dapat mencetak berita acara penyerahan aset seperti yang ditunjukan 

pada gambar 4.35 dengan memilih aksi cetak berita acara, dan melihat rincian 

informasi dari setiap data penyerahan seperti yang ditunjukan pada gambar 4.36 

dengan memilih aksi lihat detail. 

 

Gambar 4.34 Halaman list data penyerahan aset 
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Gambar 4.35 Halaman detail penyerahan aset 

 
Gambar 4.36 Berita Acara Penyerahan Aset 

4.2.14 Transaksi Pencatatan Kerusakan Aset 

Transaksi pencatatan kerusakan aset merupakan modul yang secara 

default hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses sebagai bagian 

pemilik aset. Pada halaman transaksi pencatatan kerusakan aset, pengguna dapat 

melakukan pencatatan kerusakan aset serta melihat list kerusakan aset dan 

rinciannya. Pencatatan data aset yang rusak dilakukan pada tab menu input data 

kerusakan seperti yang ditunjukan pada gambar 4.37. 
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Gambar 4.37 Halaman input kerusakan aset 

 
Gambar 4.38 Modal dialog proses kerusakan aset 

Modal dialog proses kerusakan aset pada gambar 4.38 digunakan untuk 

menginputkan data-data kerusakan. Modal dialog ini diakses melalui tombol 

proses kerusakan yang baru akan aktif jika data aset yang mengalami kerusakan 

telah diinputkan (tidak kosong). 

Tab menu list data kerusakan aset pada gambar 4.39 digunakan untuk 

melihat data kerusakan yang telah ter-record di database. Pada halaman ini, 

pengguna dapat mencetak berita acara kerusakan aset seperti yang ditunjukan 
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pada gambar 4.40, dan melihat rincian informasi dari setiap data kerusakan seperti 

yang ditunjukan pada gambar 4.40. 

 

Gambar 4.39 Halaman list data kerusakan aset 

 
Gambar 4.40 Halaman detail kerusakan aset 
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Gambar 4.41 Berita acara kerusakan aset 

4.2.15 Transaksi Pemeliharaan Aset 

Pada halaman transaksi pemeliharaan aset, pengguna dapat melakukan 

pencatatan pemeliharaan aset serta melihat list pemeliharaan aset dan rinciannya. 

Pencatatan data aset yang dipelihara dilakukan pada tab menu input data 

kerusakan seperti yang ditunjukan pada gambar 4.42. Pada halaman ini akan 

ditampilkan data aset yang mengalami kerusakan. 

 

Gambar 4.42 Halaman Input Pemeliharaan Aset 
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Gambar 4.43 Modal dialog proses pemeliharaan aset 

Modal dialog proses pemeliharaan aset pada gambar 4.43 digunakan 

untuk menginputkan data-data pemeliharaan. Modal dialog ini diakses melalui 

tombol proses pemeliharaan yang baru akan aktif jika data aset yang dilakukan 

pemeliharaan telah diinputkan (tidak kosong). 

Tab menu list data pemeliharaan aset pada gambar 4.44  digunakan untuk 

melihat data pemeliharaan yang telah ter-record di database. Pada halaman ini, 

pengguna dapat mencetak berita acara pemeliharaan aset seperti yang ditunjukan 

pada gambar 4.45, dan melihat rincian informasi dari setiap data pemeliharaan 

seperti yang ditunjukan pada gambar 4.46. 

 

Gambar 4.44 Halaman list data pemeliharaan aset 
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Gambar 4.45 Halaman detail pemeliharaan aset 

 

Gambar 4.46 Berita Acara Pemeliharaan Aset 

4.2.16 Transaksi Penonaktifan Aset 

Pada halaman transaksi penonaktifan aset, pengguna dapat melakukan 

pengusulan penonaktifan aset serta melihat list usulan penonaktifan aset dan 

rinciannya. Pencatatan data penonaktifan aset yang dipelihara dilakukan pada tab 

menu input data penonaktifan seperti yang ditunjukan pada gambar 4.47 
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Gambar 4.47 Halaman input data penonaktifan aset 

 
Gambar 4.48 Modal dialog proses penonaktifan aset 

Modal dialog penonaktifan mutasi aset pada gambar 4.48 digunakan 

untuk menginputkan data-data penonaktifan. Modal dialog ini diakses melalui 

tombol proses penonaktifan yang baru akan aktif jika data aset yang diusulkan 

penonaktifannya telah diinputkan (tidak kosong). 

Tab menu list data penonaktifan aset pada gambar 4.49  digunakan untuk 

melihat data usulan penonaktifan yang telah ter-record di database. Pada halaman 

ini, pengguna dapat mencetak surat penonaktifan seperti yang ditunjukan pada 
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gambar 4.49, dan melihat rincian informasi dari setiap data penonaktifan seperti 

yang ditunjukan pada gambar 4.50.  

 

 
Gambar 4.49 Halaman list data penonaktifan 

Jika pengguna yang login ke aplikasi memiliki hak akses sebagai 

manajer, maka pada halaman ini pengguna juga dapat menyetujui atau menolak 

usulan penonaktifan seperti yang ditunjukan pada gambar 4.50. 

 
Gambar 4.50 Halaman list data penonaktifan untuk hak akses manager 
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Gambar 4.51 Halaman detail data penonaktifan 

 
Gambar 4.52 Surat penonaktifan aset yang telah disetujui 

4.2.17 Transaksi Depresiasi Aset 

Pada halaman transaksi depresiasi aset, pengguna dapat melihat 

informasi hasil perhitungan depresiasi dari setiap aset inventaris yang dilakukan 

secara otomatis oleh aplikasi seperti pada gambar 4.53.  
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Gambar 4.53 Halaman depresiasi aset 

Pengguna juga memiliki opsi untuk melihat rincian data depresiasi dari 

setiap aset inventaris seperti yang ditunjukan pada gambar 4.54 

 
Gambar 4.54 Halaman detail depresiasi aset 

4.2.18 Laporan Permintaan  Aset 

Pada halaman laporan permintaan aset, pengguna dapat melihat laporan 

permintaan aset. Hasil cetak laporan penerimaan aset ditunjukan pada gambar 

4.55. 
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Gambar 4.55  Halaman laporan permintaan  aset 

 

Gambar 4.56  Hasil cetak laporan permintaan aset 

4.2.19 Laporan Penerimaan Aset 

Pada halaman laporan penerimaan aset, pengguna dapat melihat laporan 

penerimaan aset dengan opsi filter data berdasarkan rentang tanggal penerimaan, 

jenis aset, kombinasi keduanya, atau tanpa filter. Hasil cetak laporan penerimaan 

aset ditunjukan pada gambar 4.57. 
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Gambar 4.57 Halaman laporan penerimaan aset 

 
Gambar 4.58 Hasil cetak laporan penerimaan aset 

4.2.20 Laporan Penyerahan Aset 

Pada halaman laporan penyerahan aset, pengguna dapat melihat laporan 

penyerahan aset dengan opsi filter data berdasarkan rentang tanggal penyerahan, 

bagian penerima, kombinasi keduanya, atau tanpa filter. Hasil cetak laporan 

penerimaan aset ditunjukan pada gambar 4.59. 
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Gambar 4.59 Halaman laporan penyerahan aset 

 
Gambar 4.60 Hasil cetak laporan penyerahan aset 

4.2.21 Laporan Kerusakan Aset 

Pada halaman laporan penyerahan aset, pengguna dapat melihat laporan 

kerusakan aset dengan opsi filter data berdasarkan rentang tanggal kerusakan, 

bagian pemilik, jenis kerusakan, kombinasi ketiganya, atau tanpa filter. Hasil 

cetak laporan kerusakan aset ditunjukan pada gambar 4.61. 
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Gambar 4.61 Halaman laporan kerusakan aset 

 

Gambar 4.62 Hasil cetak laporan kerusakan aset 

4.2.22 Laporan Pemeliharaan Aset 

Pada halaman laporan pemeliharaan aset, pengguna dapat melihat 

laporan pemeliharaan aset dengan opsi filter data berdasarkan rentang tanggal 

pemeliharaan, bagian pemilik, jenis pemeliharaan, kombinasi ketiganya, atau 

tanpa filter. Hasil cetak laporan kerusakan aset ditunjukan pada gambar 4.63. 
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Gambar 4.63 Halaman laporan pemeliharaan aset 

 
Gambar 4.64 Hasil cetak laporan pemeliharaan aset 

4.2.23 Laporan Penonaktifan Aset 

Pada halaman laporan penonaktifan aset, pengguna dapat melihat laporan 

penonaktifan aset dengan opsi filter data berdasarkan rentang tanggal 

penonaktifan, bagian pemilik, sebab penonaktifan, kombinasi ketiganya, atau 

tanpa filter. Hasil cetak laporan penonaktifan aset ditunjukan pada gambar 4.65. 

 



156 
 

 

 

 
Gambar 4.65 Halaman laporan penonaktifan aset 

 
Gambar 4.66 Hasil cetak laporan penonaktifan aset 

4.2.24 Laporan Histori Aset 

Pada halaman laporan histori kepemilikan aset, pengguna dapat melihat 

laporan histori kepemilikan aset untuk keseluruhan aset inventaris atau aset 

inventaris tertentu. Hasil cetak laporan histori kepemilikan aset ditunjukan pada 

gabar 4.67. 
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Gambar 4.67 Halaman laporan histori kepemilikan aset 

 
Gambar 4.68 Hasil cetak laporan histori kepemilikan aset 

4.2.25   Dashboard Manager 

Halaman dashboard manger merupakan tampilan awal yang akan 

dihadapi oleh pengguna dengan hak akses sebagai manager ketika login ke 

aplikasi. Halaman ini menampilkan informasi mengenai aset inventaris dan 

kegiatan inventarisasi melalui grafik dan tabel. Informasi yang ditampilkan pada 

halaman ini meliputi : informasi jumlah aset inventaris berdasarkan jenis aset, 
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informasi jumlah kepemilikan aset tetap per bagian, informasi kondisi aset tetap, 

dan informasi jumlah aset inventaris yang terlibat dalam aktivitas inventarisasi 

selama satu minggu terakhir. 

 
Gambar 4.69 Halaman dashboard manager 

 

4.3 Hasil Uji Coba 

4.3.1 Hasil Uji Coba Fungsional 

A. Hasil Uji Coba Fitur Login 

Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Fitur Login 

Test 

Case ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan Kesimpulan 

F-1 Menguji 

autentikasi 

pengguna 

yang valid 

dan hak 

akses yang 

sesuai (Hak 

akses : 

Admin) 

Menampilkan 

halaman 

utama dan 

menampilkan 

menu-menu 

aplikasi 

dengan hak 

akses admin 

Aplikasi 

menampilkan 

halaman 

utama 

dengan 

menu-menu 

yang dapat 

diakses oleh 

admin 
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Test 

Case ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan Kesimpulan 

Kesimpulan : Diterima 

F-2 Menguji 

autentikasi 

pengguna 

yang valid 

dan hak 

akses yang 

sesuai (Hak 

akses : 

manajer) 

Menampilkan 

halaman 

utama dan 

menampilkan 

menu-menu 

aplikasi 

dengan hak 

akses 

manajer 

Aplikasi 

menampilkan 

halaman 

utama 

dengan 

menu-menu 

yang dapat 

diakses oleh 

manajer 

 

 

Kesimpulan : Diterima 

F-3 Menguji 

autentikasi 

pengguna 

yang tidak 

valid 

Menampilkan 

alert 

“username 

atau 

password 

salah” 

Aplikasi 

menampilkan 

alert 

“username 

atau 

password 

salah” 

 

 

Kesimpulan : Diterima 

 

B. Hasil Uji Coba Fitur Permintaan Aset 

Tabel 4.4 Hasil Uji Coba Fitur Permintaan Aset 

Test 

Case ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan 

Kesimpulan 

F-4 Menguji 

permintaan 

aset dengan 

memasukkan 

data valid 

Menampilkan 

alert “Data 

Berhasil 

Disimpan” 

Aplikasi 

menampilkan 

alert “Data 

Berhasil 

Disimpan” 

 

Kesimpulan : Diterima 
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Test 

Case ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan 

Kesimpulan 

F-5 Menguji 

Error 

Handling 

fitur 

melakukan 

permintaan 

aset dengan 

menggunakan 

data kosong 

Menampilkan 

alert “Harap 

isi kolom ini” 

Aplikasi 

menampilkan 

alert “Harap 

Isi kolom Ini” 

 

 

Kesimpulan : Diterima 

 

C. Hasil Uji Coba Fitur Penerimaan Aset 

Tabel 4.5 Hasil Uji Coba Fitur Penerimaan Aset 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan 

Kesimpulan 

F-6 Menguji 

penerimaan 

aset dengan 

memasukkan 

data valid 

Menampilkan 

alert “Data 

Berhasil 

Disimpan” 

Aplikasi 

menampilkan 

alert “Data 

Berhasil 

Disimpan” 

 

Kesimpulan : Diterima 

F-7 Menguji 

Error 

Handling 

fitur 

melakukan 

penerimaan 

aset dengan 

menggunakan 

data kosong 

Menampilkan 

alert “Harap 

Isi kolom 

Ini” 

Aplikasi 

menampilkan 

alert “Harap 

Isi kolom Ini” 

 

Kesimpulan : Diterima 

 

D. Hasil Uji Coba Fitur Penyerahan Aset 

Tabel 4.6 Hasil Uji Coba Fitur Penyerahan Aset 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan 

Kesimpulan 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan 

Kesimpulan 

F-8 Menguji 

penyerahan 

aset dengan 

data yang 

valid 

Menampilkan 

alert “Data 

Berhasil 

Disimpan” 

Aplikasi 

menampilkan 

alert “Data 

Berhasil 

Disimpan” 

 

Kesimpulan : Diterima 

F-9 Menguji 

penyerahan 

aset  yang 

belum 

melakukan 

penerimaan 

aset dan ID 

inventaris 

yang 

diserhakan 

Menampilkan 

alert “Stok 

Inventaris 

kosong” 

Aplikasi 

Menampilkan 

alert “Stok 

Inventaris 

kosong” 

 

 

Kesimpulan : Diterima 

F-10 Menguji 

Error 

Handling 

fitur 

penyerahan 

aset dengan 

menggunakan 

data kosong 

Menampilkan 

alert “Harap 

Isi kolom 

Ini” 

Aplikasi 

menampilkan 

alert “Harap 

Isi kolom Ini” 

 

Kesimpulan : Diterima 

 

E. Hasil Uji Coba Fitur Mengelola Pemeliharaan Aset 

Tabel 4.7 Hasil Uji Coba Fitur Mengelola Pemeliharaan Aset 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan 

Kesimpulan 

F-11 Menguji 

pemeliharaan 

aset dengan 

data yang 

valid 

Menampilkan 

alert “Data 

Berhasil 

Disimpan” 

Aplikasi 

menampilkan 

alert “Data 

Berhasil 

Disimpan” 

 

Kesimpulan : Diterima 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan 

Kesimpulan 

F-12 Menguji 

Error 

Handling 

fitur 

pemeliharaan 

aset dengan 

menggunakan 

data kosong 

Menampilkan 

alert “Data 

gagal 

disimpan” 

Aplikasi 

menampilkan 

alert “Data 

gagal 

disimpan” 

 

 

Kesimpulan : Diterima 

 

F. Hasil Uji Coba Fitur Pencatatan Kerusakan Aset 

Tabel 4.8 Hasil Uji Coba Fitur Pencatatan Kerusakan Aset 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan 

Kesimpulan 

F-13 Menguji 

Pencatatan 

Kerusakan 

dengan data 

yang valid 

Menampilkan 

allert “Data 

berhasil 

disimpan” 

Aplikasi 

menampilkan 

allert “Data 

berhasil 

disimpan” 

 

Kesimpulan : Diterima 

F-14 Menguji 

Error 

Handling 

pencatatan 

kerusakan 

aset dengan 

menggunakan 

data kosong 

Menampilkan 

alert “Data 

gagal 

disimpan” 

Aplikasi 

menampilkan 

alert “Data 

gagal 

disimpan” 

 

Kesimpulan : Diterima 
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G. Hasil Uji Coba Fitur Validasi Permintaan Aset 

Tabel 4.9 Hasil Uji Coba Fitur Validasi Permintaan Aset 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan 

Kesimpulan 

F-15 Menguji 

validasi 

permintaan 

aset dengan 

data yang 

valid 

Menampilkan 

allert “Data 

berhasil 

disimpan” 

Aplikasi 

menampilkan 

allert “Data 

berhasil 

disimpan” 

 

Kesimpulan : Diterima 

F-16 Menguji 

Error 

Handling 

pencatatan 

kerusakan 

aset dengan 

menggunakan 

data kosong 

Menampilkan 

alert “Data 

gagal 

disimpan” 

Aplikasi 

menampilkan 

alert “Data 

gagal 

disimpan” 

 

Kesimpulan : Diterima 

 

H. Hasil Uji Coba Fitur Validasi Penghapusan Aset Tetap 

Tabel 4.10 Hasil Uji Coba Fitur Validasi Penghapusan Aset Tetap 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan 

Kesimpulan 

F-17 Menguji 

validasi 

penghapusan 

aset dengan 

data yang 

valid 

Menampilkan 

allert “Data 

penghapusan 

berhasil 

disetujui” 

Aplikasi 

menampilkan 

allert “Data 

penghapusan 

berhasil 

disetujui”  
 

Kesimpulan : Diterima 

 

 



164 
 

 

 

4.3.2 Hasil Uji Coba Non Fungsional 

A. Hasil Uji Coba Non Fungsional Security 

Tabel 4.11  Hasil Uji Coba Non Fungsional Security 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan Kesimpulan 

NF-

1 

Menguji 

autentikasi 

pengguna 

dengan hak 

akses 

“admin” 

Tampil 

halaman 

awal 

aplikasi 

dengan 

menu : 

- Home 

- Master 

- Transaks
i 

- Laporan 

Aplikasi 

menampilkan 

halaman 

dengan 

menu-menu 

yang dapat 

diakses oleh 

pengguna 

dengan hak 
akses 

“admin” 

 

 

Kesimpulan : Diterima 

NF-

2 

Menguji 

autentikasi 

pengguna 

dengan hak 

akses 

“bagian 

produksi” 

Tampil 

halaman 

awal 

aplikasi 

dengan 

menu : 

- Home 

- Transaks

i daftar 

kepemili

kan aset 

dan 

pencatat

an 

kerusaka

n 

Aplikasi 

menampilkan 

halaman 

dengan 

menu-menu 

yang dapat 

diakses oleh 

pengguna 

dengan hak 

akses 

“bagian 

produksi” 

 

 

Kesimpulan : Diterima 

NF-

3 

Menguji 

autentikasi 

pengguna 

dengan hak 

akses 

“bagian 

gudang” 

Tampil 

halaman 

awal 

aplikasi 

dengan 

menu : 

- Home 

- Transaks

i daftar 

kepemili

Aplikasi 

menampilkan 

halaman 

dengan 

menu-menu 

yang dapat 

diakses oleh 

pengguna 

dengan hak 

akses 

 

Kesimpulan : Diterima 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan Kesimpulan 

kan aset 

dan 

pencatat

an 

kerusaka

n 

“bagian 

gudang” 

NF-

4 

Menguji 

autentikasi 

pengguna 

dengan hak 

akses 

“bagian 

penjualan” 

Tampil 

halaman 

awal 

aplikasi 

dengan 

menu : 

- Home 

Transaksi 

daftar 

kepemilikan 

aset dan 

pencatatan 

kerusakan 

Aplikasi 

menampilkan 

halaman 

dengan 

menu-menu 

yang dapat 

diakses oleh 

pengguna 

dengan hak 

akses 

“bagian 

penjualan” 
 

Kesimpulan : Diterima 

NF-

5 

Menguji 

autentikasi 

pengguna 

dengan hak 

akses 

“pembelian” 

Tampil 

halaman 

awal 

aplikasi 

dengan 

menu : 

- Home 

Transaksi 

daftar 

kepemilikan 

aset dan 

pencatatan 

kerusakan 

Aplikasi 

menampilkan 

halaman 

dengan 

menu-menu 

yang dapat 

diakses oleh 

pengguna 

dengan hak 

akses 

“pembelian” 
 

Kesimpulan : Diterima 

NF-

6 

Menguji 

autentikasi 

pengguna 

dengan hak 

akses 

“keuangan” 

Tampil 

halaman 

awal 

aplikasi 

dengan 

menu : 

- Home 

Transaksi 
daftar 

kepemilikan 

aset dan 

pencatatan 

kerusakan 

Aplikasi 

menampilkan 

halaman 

dengan 

menu-menu 

yang dapat 

diakses oleh 

pengguna 
dengan hak 

akses 

“keuangan” 

 

 
Kesimpulan : Diterima 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan Kesimpulan 

NF-

7 

Menguji 

autentikasi 

pengguna 

dengan hak 

akses 

“keuangan” 

Tampil 

halaman 

awal 

aplikasi 

dengan 

menu : 

- Home 

- Transaks

i 

perminta

an dan 

penonakt

ifan aset 

Semua 

laporan 

menampilkan 

halaman 

dengan 

menu-menu 

yang dapat 

diakses oleh 

pengguna 

dengan hak 

akses 

“manajer” 

 

 

Kesimpulan : Diterima 

 

B. Hasil Uji Coba Non Fungsional Correctnes 

Tabel 4.12  Hasil Uji Coba Non Fungsional Correctnes 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan Kesimpulan 

NF-

8 

Menguji 

ketepatan 

perhitungan 

depresiasi 

aset 

Aplikasi 

menghitung 

dan 

menampilkan 

hasil 

perhitungan 

depresiasi 

aset 

Aplikasi 

menghitung 

dan 

menampilkan 

hasil 

perhitungan 

depresiasi 

asset 

 

Kesimpulan : Diterima 

 

C. Hasil Uji Coba Non Fungsional Performance 

Tabel 4.13 Hasil Uji Coba Non Fungsional Performance 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan 

Kesimpulan 

NF-

9 

Menguji 

performa 

Dalam proses 

perhitungan 

Aplikasi 

dalam proses 

Waktu jenis parameter 

random : 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Output yang 

Diharapkan 

Output 

Aplikasi 

Dokumentasi dan 

Kesimpulan 

waktu 

perhitungan 

depresiasi 

aset 

otomatis sistem 

harus mampu 

menampilkan 

hasil dengan 

waktu yang 

dibutuhkan tidak 

lebih dari 

kurang dari 1 

menit 

perhitungan 

otomatis 

sistem harus 

mampu 

menampilkan 

hasil dengan 

waktu yang 

dibutuhkan 

tidak lebih 

dari 1 menit 

 
 

 

4.4 Evaluasi Sistem 

Setelah melakukan analisis, perancangan dan pembuatan Aplikasi 

Manajemen Aset Tetap pada PT Indoberka Investama, maka dilakukan tahap 

evaluasi sistem.  Pada tahapan evaluasi sistem yang dilakukan dua bagian, yaitu : 

evaluasi hasil uji coba sistem dan analisa hasil uji coba sistem. Evaluasi hasil uji 

coba dilakukan untuk menguji semua tahapan yang dilakukan saat melakukan 

pengujian. Dan analisa hasil uji coba sistem untuk menarik kesimpulan terhadap 

hasil uji coba sistem yang sudah dilakukan. 

4.4.1 Menyebarkan Kuesioner 

 Penyebaran kuesioner digunakan untuk mengukur penerimaan pengguna 

terhadap sistem yang sudah dibuat. Dari hasil kuesioner didapatkan informasi 

yang memungkinkan untuk mempelajari karasteristik pengguna pada PT 

Indoberka Investama dengan menentukan populasi dan sampel penelitian sebagai 

berikut : 
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1. Menentukan lokasi penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan terletak di Komplek Pergudangan 

Margomulyo Permai Blok C No. 10 Surabaya  PT Indoberka Investama. 

2. Menentukan populasi penelitian 

Subyek analisis dari penelitian adalah bagian yang terkait dengan sistem. 

3. Menentukan jumlah sampel penelitian 

Jumlah sampel penelitian berdasarkan bagian yang terkait dengan sistem 

sejumlah 10 orang.  

4.4.2 Pengolahan Data 

Tahap ini menjelaskan pengolahan data yang sudah didapatkan dari 

pembagian kuesioner yang sudah disebarkan di PT Indoberka Investama. 

Pengolahan data kuesioner terdapat pada tabel 4.14. Pada tabel 4.14  menjelaskan 

perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui penerimaan pengguna terhadap 

sistem informasi.  

Tabel 4.14 Pengolahan Data Kuesioner 

No Responden Ke- 
Jawaban Responden 

SK K C B SB 

1 1 0 0 1 7 3 

2 2 0 0 4 5 2 

3 3 0 0 3 7 1 

4 4 0 0 2 6 3 

5 5 0 0 1 7 3 

6 6 0 0 3 4 4 

7 7 0 0 3 6 2 

8 8 0 0 2 5 4 

9 9 0 0 3 6 1 

10 10 0 0 3 6 2 

Total 0 0 25 59 25 

Persentase 0% 0% 23% 54% 23% 
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Dari hasil pengolahan data yang sudah dilakukan pada tabel 4.14 

didapatkan grafik informasi penerimaan pengguna dengan persepsi baik sebesar 

54% yang terlihat pada gambar 4.70. 

 

Gambar 4.70 Grafik Penerimaan Pengguna 

Berdasarkan analisis jawaban pertanyaan kuesioner yang diajukan 

kepada bagian yang menggunakan  aplikasi dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

manajemen aset tetap mendapat persepsi baik.  Artinya aplikasi manajemen aset 

tetap pada PT Indoberka Investama secara umum telah dapat diterima dan  

memenuhi harapan para pengguna. 
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