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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Implementasi 

Tahap  implementasi adalah tahap dimana sistem yang telah dirancang dan 

dibangun pada tahap sebelumnya diterapkan agar dapat dioperasikan. Penerapan 

sistem akan diterapkan berdasarkan kebutuhan sistem, baik kebutuhan perangkat 

lunak maupun kebutuhan perangkat keras. 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Pada tahap analisa kebutuhan perangkat lunak menjelaskan tentang 

perangkat lunak yang dapat mendukung berjalannya aplikasi penyewaan aset 

tanah dan bangunan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Spesifikasi 

perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan aplikasi penyewaan aset 

tanah dan bangunan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ini dapat 

dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 4. 1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Komponen Spesifikasi 
Sistem Operasi Windows 7 Profesional 32bit atau lebih tinggi  
Database MySQL 
Bahasa Pemrograman PHP 5.6.23 atau lebih tinggi 
Aplikasi Server XAMPP Version 3.2.2 atau lebih tinggi 
Browser Cyberfox, Firefox atau bebas 

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan perangkat keras yang mampu 

mendukung aplikasi penyewaan aset tanah dan bangunan pada PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Timur.  
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Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan aplikasi 

penyewaan aset tanah dan bangunan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 4. 2 Kebutuhan Perangkat Keras 

Komponen Spesifikasi 
Processor Intel Pentium Dual-Core T4200 2.00GHz atau lebih tinggi 
Memmory 2,00 GB atau lebih tinggi 
Hard Disk 300 GB atau lebih tinggi 
Monitor Resolusi 1024x768 atau lebih tinggi 
Keyboard Logitech K120 atau bebas 
Mouse Logitech M171 atau bebas 
Jarigan Internet Bebas 

 

4.2 Implementasi Sistem 

Tahap ini merupakan tahap pembuatan prangkat lunak yang sesuai dengan 

rancangan dan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. Pembuatan aplikasi 

penyewaan aset tanah dan bangunan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur akan disesuaikan dengan kebutuhan pada PT PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Timur. Aplikasi ini mempunyai empat level pengguna yang mempunyai hak 

akses masing-masing, diantaranya yaitu pelanggan, pelaksana asset, manager dan 

PLN pusat. Berikut penjelasan tampilan antar muka aplikasi penyewaan aset tanah 

dan bangunan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. 

4.2.1 Fungsi login 

Halaman login berfungsi sebagai keamanan akses ke aplikasi penyewaan 

aset tanah dan bangunan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Pengguna 

yang mempunyai akses login ke aplikasi ini yaitu pelaksana aset, manager dan 

kantor pusat. Berikut tampilan fungsi login dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Gambar 4. 1 Fungsi Login 

Fungsi login ini mempunyai dua kolom yang harus diisi oleh pengguna 

yaitu username dan password dan satu tombol button login untuk melakukan 

pengecekan username dan password yang telah dimasukkan. Jika pengguna salah 

dalam melakukan login kedalam sistem, maka sistem akan menampilkan 

pemberitahuan bahwa username dan password yang dimasukkan salah. Jika login 

benar maka sistem akan menampilkan ke dalam menu utama sesua hak akses yang 

telah diberikan. Berikut tampilan setelah login benar dapat dilihat pada gambar 

4.2. 

 

Gambar 4. 2 Login Benar 

 



93 
 

Berikut tampilan pemberitahuan login salah dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4. 3 Login Salah 

4.2.2 Tampilan menu utama pelaksana aset 

Halaman ini merupakan tampilan utama setelah pelaksana aset melakukan 

login ke dalam aplikasi. Menu utama pelaksana aset ini terdapat penjelasan 

singkat mengenai menu yang ada. Menu ini menpunyai beberapa fungsi yaitu 

beranda, data user, data aset, data perhitungan sewa, permohonan pelanggan, 

kontrak sewa, pembayaran dan user. Fungsi button data user digunakan untuk 

maintenance data level, petugas dan pelanggan. Fungsi button data perhitungan 

sewa digunakan untuk maintenance data harga satuan rata-rata bangunan, nilai 

sisa bagunan dan NJOP. Fungsi button data aset digunakan untuk maintenance 

data jenis aset dan aset. Fungsi button permohonan pelanggan digunakan untuk 

melihat pelanggan yang telah mengajukan permohonan. Fungsi button kontrak 

sewa digunakan untuk membuat kontrak sewa aset. Fungsi button pembayaran 

digunakan untuk monitoring pelanggan yang telah melakukan pembayaran. 

Fungsi button user digunakan untuk logout dari sistem. Berikut tampilan menu 

utama pelaksana aset dapat dilihat pada gambar 4.4. 
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Gambar 4. 4 Menu Utama Pelaksana Aset 

4.2.3 Menu data user 

Menu data user ini mempunyai tiga sub menu diantaranya yaitu level, 

petugas dan pelanggan. Berikut tampilan menu data user dapat dilihat pada 

gambar 4.5 

 

Gambar 4. 5 Menu Data User 

a. Level 

Sub menu level berfungsi untuk mengelola data level yang digunakan 

untuk pembagian hak akses tiap pengguna aplikasi. Data level yang diolah yaitu 

nama level. Berikut tampilan sub menu level dapat dilihat pada gambar 4.6. 

 

Gambar 4. 6 Sub Menu Maintenance Data Level 
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Pada sub menu ini terdapat button tambah data, ubah data, hapus data. 

Tambah data level digunakan untuk menambahkan data level. Data yang di 

masukkan pada tambah data level adalah nama level. Berikut tampilan tambah 

data level dapat dilihat pada gambar 4.7. 

 

Gambar 4. 7 Tambah Data Level 

Berikut notifikasi tambah data level berhasil dilihat pada gambar 4.8. 

 

Gambar 4. 8 Notifikasi Tambah Level Berhasil 

Ubah data level digunakan untuk mengubah data level. Data yang di ubah 

pada ubah data level adalah nama level. Berikut tampilan ubah data level dapat 

dilihat pada gambar 4.9. 

 

Gambar 4. 9 Ubah Data Level 

Hapus data level digunakan untuk menghapus data level. Berikut tampilan 

hapus data level dapat dilihat pada gambar 4.10. 

 

Gambar 4. 10 Hapus Data Level 



96 
 

b. Petugas 

Sub menu petugas berfungsi untuk mengelola data petugas. Data petugas 

yang diolah yaitu NIK, nama petugas, nama level, bagian petugas, no tlp, email 

petugas, alamat petugas dan password. Berikut tampilan sub menu petugas dapat 

dilihat pada gambar 4.11. 

 

Gambar 4. 11 Sub Menu Maintenance Data Petugas 

Pada sub menu ini terdapat button tambah data, ubah data, hapus data. 

Tambah data petugas digunakan untuk menambahkan data petugas. Data yang di 

masukkan pada tambah data petugas adalah NIK, nama petugas, nama level, 

bagian petugas, no tlp, email petugas, alamat petugas dan password. Berikut 

tampilan tambah data petugas dapat dilihat pada gambar 4.12. 

 

Gambar 4. 12 Tambah Data Petugas 
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Berikut tampilan notifikasi tambah data petugas berhasil dilihat pada 

gambar 4.13. 

 

Gambar 4. 13 Notifikasi Tambah Petugas Berhasil 

Ubah data petugas digunakan untuk mengubah data petugas. Data yang di 

ubah pada ubah data petugas adalah nama petugas, nama level, bagian petugas, no 

tlp, email petugas dan alamat petugas. Berikut tampilan ubah data petugas dapat 

dilihat pada gambar 4.14. 

 

Gambar 4. 14 Ubah Data Petugas 

Hapus data petugas digunakan untuk menghapus data petugas. Berikut 

tampilan hapus data level dapat dilihat pada gambar 4.15. 

 

Gambar 4. 15 Hapus Data Petugas 
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c. Pelanggan 

Sub menu pelanggan berfungsi untuk melihat data pelanggan. Data 

pelanggan yang ada yaitu id pelanggan, nama pelanggan, nomer tlp, email dan 

alamat. Berikut tampilan sub menu petugas dapat dilihat pada gambar 4.16. 

 

Gambar 4. 16 Sub Menu Data Pelanggan 

4.2.4 Menu data perhitungan sewa 

Menu data perhitungan sewa ini mempunyai tiga sub menu diantaranya 

yaitu harga satuan rata-rata bangunan, nilai sisa bangunan dan NJOP. Berikut 

tampilan menu data perhitungan sewa dapat dilihat pada gambar 4.17. 

 

Gambar 4. 17 Menu Data Perhitungan Sewa 

a. Harga satuan rata-rata bangunan 

Sub menu harga satuan rata-rata bangunan berfungsi untuk mengelola data 

harga satuan rata-rata bangunan, data ini juga digunakan untuk perhitungan biaya 

sewa aset tanah dan bangunan. Data harga satuan rata-rata bangunan yang diolah 

yaitu nama satuan bangunan dan nilai satuan bangunan. Berikut tampilan sub 

menu harga satuan rata-rata bangunan dapat dilihat pada gambar 4.18. 
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Gambar 4. 18 Sub Menu Maintenance Harga Satuan Rata-Rata Bangunan 

Pada sub menu ini terdapat button ubah data. Ubah data harga satuan rata-

rata bangunan digunakan untuk mengubah data harga satuan rata-rata bangunan. 

Data yang di ubah adalah nama satuan bangunan dan nilai satuan bangunan. 

Berikut tampilan ubah data harga satuan rata-rata bangunan dapat dilihat pada 

gambar 4.19. 

 

Gambar 4. 19 Ubah Data Harga Satuan Rata-Rata Bangunan 

b. Nilai sisa bangunan 

Sub menu nilai sisa bangunan berfungsi untuk mengelola data nilai sisa 

bangunan, data ini juga digunakan untuk perhitungan biaya sewa asset tanah dan 

bangunan. Data nilai sisa bangunan yang diolah yaitu keterangan nilai sisa 

bangunan dan nilai satuan bangunan. Berikut tampilan sub menu nilai sisa 

bangunan dapat dilihat pada gambar 4.20. 
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Gambar 4. 20 Sub Menu Maintenance Nilai Sisa Bangunan 

Pada sub menu ini terdapat button ubah data. Ubah data nilai sisa 

bangunan digunakan untuk mengubah data nilai sisa bangunan, data ini juga 

digunakan untuk perhitungan biaya sewa asset tanah dan bangunan. Data yang di 

ubah adalah nama nilai sisa bangunan dan nilai sisa bangunan. Berikut tampilan 

ubah data harga satuan rata-rata bangunan dapat dilihat pada gambar 4.21. 

 

Gambar 4. 21 Ubah Data Nilai Satuan Bangunan 

c. NJOP 

Sub menu NJOP berfungsi untuk mengelola data NJOP. Data NJOP  yang 

diolah  yaitu nama NJOP dan nilai NJOP. Berikut tampilan sub menu NJOP dapat 

dilihat pada gambar 4.22. 

 

Gambar 4. 22 Sub Menu Maintenance NJOP 
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Pada sub menu ini terdapat button ubah data. Ubah data NJOP digunakan 

untuk mengubah data NJOP. Data yang di ubah adalah nama NJOP dan nilai 

NJOP. Berikut tampilan ubah data NJOP dapat dilihat pada gambar 4.22. 

 

Gambar 4. 23 Ubah Data NJOP 

4.2.5 Menu data aset 

Menu data aset ini mempunyai dua sub menu diantaranya yaitu jenis aset 

dan aset. Berikut tampilan menu data perhitungan sewa dapat dilihat pada gambar 

4.24. 

 

Gambar 4. 24 Menu Data Aset 

a. Jenis aset 

Sub menu jenis aset berfungsi untuk mengelola data jenis aset, data ini 

juga digunakan untuk mengkategorikan aset tanah dan bangunan. Data jenis aset 

yang diolah yaitu nama jenis aset . Berikut tampilan sub menu jenis aset dapat 

dilihat pada gambar 4.25. 
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Gambar 4. 25 Sub Menu Maintenance Jenis Aset 

Pada sub menu ini terdapat button ubah data. Ubah data jenis aset 

digunakan untuk mengubah data jenis aset. Data yang di ubah adalah nama jenis 

aset. Berikut tampilan ubah data jenis aset dapat dilihat pada gambar 4.26. 

 

Gambar 4. 26 Ubah Data Jenis Aset 

b. Aset 

Sub menu aset berfungsi untuk mengelola data aset, data ini juga 

digunakan untuk perhitungan biaya sewa diantaranya yaitu nilai penyusutan 

bangunan, harga sewa tanah dan bangunan per tahun. Data aset yang diolah yaitu 

nama aset, nama jenis aset, nama satuan bangunan, keterangan nilai sisa 

bangunan, kota aset, alamat aset, luas tanah, luas bangunan, tahun pembuatan 

bangunan dan foto aset. Berikut tampilan sub menu aset dapat dilihat pada gambar 

4.27. 
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Gambar 4. 27 Sub Menu Maintenance Aset 

Pada sub menu ini terdapat button tambah data, ubah data, hapus data. 

Tambah data aset digunakan untuk menambahkan data aset. Data yang di 

masukkan pada tambah data aset adalah nama jenis aset, nama satuan bangunan, 

keterangan nilai sisa bangunan, nama aset, kota aset, alamat aset, luas tanah, luas 

bangunan, tahun pembuatan bangunan dan foto aset. Berikut tampilan tambah 

data aset dapat dilihat pada gambar 4.28. 

 

Gambar 4. 28 Tambah Data Aset 
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Berikut tampilan notifikasi tambah data aset berhasil dilihat pada gambar 

4.29. 

 

Gambar 4. 29 Notifikasi Tambah aset Berhasil 

Ubah data aset digunakan untuk mengubah data aset. Data yang di ubah 

pada ubah data aset adalah nama aset, kota aset, alamat aset, luas tanah, luas 

bangunan, tahun pembuatan bangunan dan foto aset. Berikut tampilan ubah data 

petugas dapat dilihat pada gambar 4.30. 

 

Gambar 4. 30 Ubah Data Aset 

Hapus data petugas digunakan untuk menghapus data aset. Berikut 

tampilan hapus data petugas dapat dilihat pada gambar 4.31. 
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Gambar 4. 31 Hapus Data Aset 

4.2.6 Menu permohonan pelanggan 

Halaman permohonan pelanggan ini terdapat beberapa data untuk melihat 

permohonan yang diajukan dari pelanggan data yang ditampilkan diantaranya 

yaitu nama pelanggan, nama aset yang dipilih, surat permohonan dari pelanggan, 

lama sewa, mulai sewa, berakhir sewa, surat izin prinsip dan status permohonan. 

Berikut tampilan menu permohonan pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.32. 

 

Gambar 4. 32 Menu Permohonan Pelanggan 

Status permohonan pada menu ini yaitu pending, setujui dan tidak 

disetujui. Status permohonan pending jika PLN pusat belum menyetujui atau 

menolak permohonan pelanggan, Status permohonan disetujui jika PLN pusat 

telah menyetujui ketentuan permohonan pelanggan, Status permohonan ditolak 

jika PLN pusat tidak menyetujui ketentan permohonan pelanggan. Surat izin 

prinsip adalah surat yang dikirim dari pelaksana aset kepada PLN pusat  untuk 

persetujuan permohonan pelanggan yang telah menyewa aset tanah dan bangunan. 

Pada gambar 4.32 jika surat izin prinsip belum diupload maka aplikasi akan 
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menampilkan pemberitahuan file belum ada, jika surat izin telah diupload dan 

sukses makan aplikasi ini akan menampilkan gambar button download seperti 

pada gambar 4.34. Berikut tampilan upload surat izin prinsip dilihat pada gambar 

4.33. 

 

Gambar 4. 33 Menu Upload Surat Izin Prinsip 

Berikut tampilan sukses upload surat izin prinsip dilihat pada gambar 4.34. 

 

Gambar 4. 34 Button Sukses Upload Surat Izin Prinsip 

Berikut tampilan gagal upload surat izin prinsip atau surat izin prinsip 

tidak ada dilihat pada gambar 4.35. 

 

Gambar 4. 35 Button Gagal Upload Surat Izin Prinsip 

4.2.7 Menu kontrak sewa 

Menu pembuatan kontrak ini digunakan untuk membuat kontrak sewa 

pelanggan. Menu pembuatan kontrak ini terdiri dari beberapa data yaitu nomer 

kontrak, nama pelanggan yang sudah disetujui permohonan sewanya, lama 

kontrak sewa, mulai kontrak sewa, berakhir kontrak sewa dan harga sewa. Berikut 

tampilan menu pembuatan kontrak sewa dilihat pada gambar 4.36. 
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Gambar 4. 36 Menu Pembuatan Kontrak 

Buttton tambah data digunakan untuk membuat kontrak sewa berdasarkan 

nama pelanggan yang telah disetujui dan memasukkan nomer kontrak. Berikut 

tampilan tambah kontrak sewa dilihat pada gambar 4.37. 

 

Gambar 4. 37 Tambah Kontrak Sewa 

Pada menu pembuatan kontrak ini terdapat button cetak, button ini 

berfungsi untuk melakukan cetak sewa berdasarkan data kontrak yang telah 

dibuat. Berikut tampilan cetak kontrak sewa dilihat pada gambar 4.38. 

 

Gambar 4. 38 Cetak Kontrak Sewa 
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4.2.8 Menu pembayaran 

Menu pembayaran berfungsi untuk cek bukti pembayaran yang telah 

dikirim oleh pelanggan. Menu ini terdiri dari beberapa data yaitu id pembayaran, 

id kontrak, nomer kontrak, nama pelanggan, nama asset, tanggal pembayaran, 

bukti pembayaran dan jumlah pembayaran. Berikut tampilan menu pembayaran 

dilihat pada gambar 4.39. 

 

Gambar 4. 39 Menu pembayaran 

4.2.9 Tampilan  menu utama manager 

Halaman ini merupakan tampilan utama setelah manager melakukan login 

ke dalam aplikasi. Menu utama manager ini terdapat tiga fungsi button yaitu 

beranda, laporan sewa aset, laporan dan user. Berikut tampilan menu utama 

manager dapat dilihat pada gambar 4.40. 

 

Gambar 4. 40 Menu Utama Manager 
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4.2.10 Menu laporan sewa 

Menu laporan seawa ini berfungsi untuk melihat laporan sewa aset dan 

mencetak laporan sewa aset. Menu laporan ini akan menampilkan laporan sewa 

aset berdasarkan filter jenis aset yang dipilih. Berikut tampilan filter laporan sewa 

dilihat pada gambar 4.41. 

 

Gambar 4. 41 Filter Laporan Sewa 

Setelah melakukan filter dan menekan tombol cari maka akan 

menampilkan daftar laporan yang akan dicetak. Berikut tampilan laporan sewa 

dilihat pada gambar 4.42. 

 

Gambar 4. 42 Laporan Sewa 

Pada menu sebelumnya terdapat tombol button cetak. Button cetak pada 

menu sebelumnya digunakan untuk mencetak hasil laporan sewa. Berikut 

tampilan cetak laporan sewa dilihat pada gambar 4.43. 
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Gambar 4. 43 Cetak Laporan Sewa 

4.2.11 Tampilan menu utama PLN kantor pusat 

Halaman ini merupakan tampilan utama setelah PLN kantor pusat  

melakukan login ke dalam aplikasi. Menu utama kantor pusat ini terdapat dua 

fungsi button yaitu beranda, permohonan pelanggan dan user. Berikut tampilan 

menu utama PLN kantor pusat dilihat pada gambar 4.44. 

 

Gambar 4. 44 Menu Utama PLN Kantor Pusat 

4.2.12 Menu persetujuan sewa 

Menu persetujuan sewa ini terdapat pada menu PLN kantor pusat yang 

dilakukan oleh PLN kantor pusat. Menu persetujuan sewa ini berfungsi untuk 

melakukan persetujuan permohonan sewa pelanggan. Menu persetujuan sewa ini 

terdapat beberapa data yaitu nama pelanggan yang telah mengirim permohonan 

sewa, nama aset yang di sewa oleh pelangan, alamat aset, lama sewa, mulai sewa, 
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berakhir sewa, surat izin prinsip dari pelaksana aset dan status permohonan. 

Berikut tampilan menu persetujuan sewa dilihat pada gambar 4.45. 

 

Gambar 4. 45Menu Persetujuan Sewa 

Menu persetujuan sewa ini terdapat beberapa button yaitu button file surat 

izin prinsip, button setujui dan button tidak disetujui. Button file surat izin prinsip 

ini dikirim dari pelaksana aset untuk meminta persetujuan permohonan sewa 

pelanggan. Berikut tampilan download surat izin prinsip dilihat pada gambar 4.46. 

 

Gambar 4. 46 Download Surat Izin Prinsip 

Button setujui dan tidak setujui berfungsi untuk melakukan persetujuan 

permohonan sewa. Status permohonan pending jika PLN pusat belum menyetujui 

atau menolak permohonan pelanggan, Status permohonan disetujui jika PLN 

pusat telah menyetujui ketentuan permohonan pelanggan, Status permohonan 
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ditolak jika PLN pusat tidak menyetujui ketentan permohonan pelanggan. Berikut 

tampilan fungsi persetujuan sewa dilihat pada gambar 4.47. 

 

Gambar 4. 47 Fungsi Persetujuan Sewa 

4.2.13 Tampilan menu utama pelanggan 

Halaman ini merupakan tampilan utama pelanggan untuk melakukan sewa 

aset. Menu utama pelanggan ini terdapat beberapa fungsi yaitu button cara sewa, 

button kontak kami, filter aset yang dicari berdasarkan jenis aset, button cari. 

Fungsi button cara sewa adalah panduan pelanggan untuk melakukan sewa aset 

pada aplikasi ini. Fungsi button kontak kami digunakan untuk melihat kontak, jam 

kerja dan alamat perusahaan. Fungsi button cari digunakan untuk menampilkan 

aset yang telah difilter berdasarkan jenis aset. Berikut tampilan menu utama 

pelaksana aset dilihat pada gambar 4.48. 

 

Gambar 4. 48 Menu Utama Pelanggan 
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4.2.14 Menu cari aset 

Menu cari aset ini digunakan pelanggan untuk memilih aset yang ingin 

disewa, menu ini tampil setelah pelanggan melakukan filter berdasarkan jenis aset 

yang dipilih. Menu ini menampilkan informasi singkat di antaranya yaitu gambar 

aset, nama aset, alamat aset, harga aset dan status sewa. Status sewa ini berisi 

tentang keterangan telah disewa atau belum disewa. berikut tampilan menu cari 

aset dilihat pada gambar 4.49. 

 

Gambar 4. 49 Menu Cari Aset 

4.2.15 Menu detail aset 

Menu detail aset ini digunakan pelanggan untuk melihat detail aset, menu 

ini tampil setelah pelanggan menekan button selanjutnya. Menu ini menampilkan 

detail informasi aset diantaranya yaitu jenis aset yang ditandai dengan warna biru, 

nama aset, kota, alamat, nilai penyusutan, harga sewa, luas tanah, luas bangunan, 

nilai NJOP, keterangan bangunan, tahun pembuatan bangunan. Berikut tampilan 

menu detail aset dilihat pada gambar 4.50. 



114 
 

 

Gambar 4. 50 Menu Detail Aset 

4.2.16 Menu registrasi pelanggan 

Menu registrasi pelanggan ini digunakan untuk melakukan registrasi 

pelanggan, menu ini tampil setelah pelanggan menekan button selanjutnya pada 

menu detail aset. Pelanggan harus mengisi form yang disediakan diantaranya 

yaitu nama pelangga, alamat, nomer tlp, email. Berikut tampilan menu registrasi 

pelanggan dilihat pada gambar 4.51. 

 

Gambar 4. 51 Menu Registrasi Pelanggan 

4.2.17 Menu permohonan sewa 

Menu permohonan sewa ini digunakan untuk melakukan permohonan sewa 

aset yang telah dipilih, menu ini tampil setelah pelanggan menekan button 

selanjutnya pada menu registrasi pelanggan. Menu ini akan menampilkan nama 

pelanggan yang telah diisi dan nama aset yang telah dipilih sebelumnya. Pada 

menu ini pelanggan juga harus mengisi form yang disediakan diantaranya yaitu 
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lama sewa, mulai sewa, berakhir sewa, upload permohonan sewa. Berikut 

tampilan menu permohonan sewa dilihat pada gambar 4.52. 

 

Gambar 4. 52 Menu Permohonan Sewa 

Setelah pelanggan mengisi semua form pada menu daitas dan menekan 

tombol kirim permohonan maka sistem akan menampilkan notifikasi permohonan 

sewa berhasil. Berikut tampilan menu permohonan sewa dilihat pada gambar 4.53. 

 

Gambar 4. 53 Notifikasi Permohonan Berhasil 

4.2.18 Menu pembayaran sewa 

Menu pembayaran sewa ini digunakan untuk melakukan upload bukti 

pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan setelah mendapatkan 

pemberitahuan dari pelaksana aset. Pemberitahuan dari pelaksana aset berisi 

tentang persetujuan permohonan sewa aset dan id yang telah dibuat oleh 

pelaksana aset. Id hanya diberikan kepada pelanggan yang telah disetujui oleh 
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pihak PLN yang nantinya akan dibuat untuk melakukan upload pembayaran. Pada 

menu pembayaran ini pelanggan mengisi form yang telah disediakan diantaranya 

yaitu id, nama bank, nama pelanggan, jumlah pembayaran dan upload bukti 

pembayaran. Berikut tampilan menu pembayaran sewa dilihat pada gambar 4.54. 

 

Gambar 4. 54 Menu Pembayaran Sewa 

4.3 Pengujian 

Pada tahap implementasi dan evaluasi ini dilakukan pengujian pada aplikasi 

penyewaan aset tanah dan bangunan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur. 

Sesuai dengan rencana pengujian pada tahap deployment yang ada di bab 

3. Berikut penjelasan pengujian pada aplikasi penyewaan aset tanah dan bangunan 

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. 

4.3.1 Uji fungsi login 

Uji fungsi login ini dilakukan untuk menguji keberhasilan fungsi login dari 

memasukkan username dan password berdasarkan hak akses yang telah diberikan. 

Berikut penjelasan uji fungsi login. 
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Tabel 4. 3 Uji Fungsi Login 

Nama Fungsi Login Aplikasi 

Pengguna 

1. Pelaksana aset 
2. Manager 
3. PLN pusat 
4. Pelanggan 

No Aksi Pengguna Respon Sistem Hasil Sistem 

1.  

Mengisi form 
username dan 
password dengan 
benar 

Sistem akan pindah ke 
halaman utama sesuai 
dengan hak akses masing-
masing 

Login berhasil sesuai 
dengan hak akses 
penggunadan pindah 
kehalaman menu 
utama. Hasil sistem 
dapat dilihat pada 
gambar 4.2 

2.  

Pengguna mengisi 
form username dan 
password dengan 
salah 

Sistem akan menampilkan 
pesan “Login Gagal ! 
Silahkan cek kembali 
username dan password” 

Sistem menampilkan 
pesan masukkan 
username dan 
pasword dengan 
benar. Hasil sistem 
dapat dilihat pada 
gambar 4.3 

4.3.2 Uji fungsi maintenance data Petugas 

Uji fungsi maintenance data petugas ini dilakukan untuk menguji 

keberhasilan fungsi pada maintenance data petugas. Berikut penjelasan uji fungsi 

maintenance data petugas. 
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Tabel 4. 4 Uji Fungsi Maintenance Data Petugas 

Nama Fungsi Maintenance data petugas 

Pengguna Pelaksana aset 

No Aksi Pengguna Respon Sistem Hasil Sistem 

1. 
Mengisi semua form 
kemudian menekan 
tombol “Simpan” 

Sistem akan menyimpan 
data petugas dan 
menampilkan pesan “Data 
berhasil ditambah” 

Data petugas berhasil 
disimpan dan 
menampilkan pesan 
“success”. Hasil 
sistem dapat dilihat 
pada gambar 4.12 

2. 
Pengguna melakukan 
ubah data petugas 

Sistem akan memperbarui 
data petugas dan 
menampilkan data yang 
sudah dirubah 

Data petugas berhasil 
dirubah dan 
menampilkan data 
yang sudah dirubah. 
Hasil sistem dapat 
dilihat pada gambar 
4.14 

3. 
Pengguna melakukan 
hapus data petugas 

Sistem menampilakan 
“anda yakin akan 
menghapus data?” 

Data petugas berhasil 
dihapus dan 
menampilkan pesan 
“anda yakin akan 
menghapus data?”. 
Hasil sistem dapat 
dilihat pada gambar 
4.15 

4.3.3 Uji fungsi upload surat izin prinsip 

Uji fungsi upload surat izin prinsip ini dilakukan untuk menguji 

keberhasilan fungsi upload surat izin prinsip. Berikut penjelasan uji fungsi upload 

surat izin prinsip. 
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Tabel 4. 5 Uji Fungsi Upload Surat Izin Prinip 

Nama Fungsi upload surat izin prinsip 

Pengguna Pelaksana aset 

No Aksi Pengguna Respon Sistem Hasil Sistem 

1. 
Upload surat izin 
prinsip 

Sistem akan menyimpan 
surat izin prinsip dan 
menampilkan button 
download file surat izin 
prinsip 

Surat izin prinsip 
berhasil disimpan 
dan menampilkan 
button download. 
Hasil sistem dapat 
dilihat pada gambar 
4.34 

3. 
Pengguna tidak 
Upload permohonan 
sewa aset 

Sistem akan menampilkan 
“file tidak tersedia” pada 
surat izin prinsip 

Surat izin prinsip 
berhasil gagal 
disimpan dan 
menampilkan “file 
tidak tersedia”. Hasil 
sistem dapat dilihat 
pada gambar 4.35 

4.3.4 Uji fungsi pembuatan kontrak 

Uji fungsi pembuatan kontrak ini dilakukan untuk menguji keberhasilan 

fungsi pembuatan kontrak. Berikut penjelasan uji fungsi pembuatan kontrak. 

Tabel 4. 6 Uji Fungsi Pembuatan Kontrak 

Nama Fungsi pembuatan kontrak sewa 

Pengguna Pelaksana aset 

No Aksi Pengguna Respon Sistem Hasil Sistem 

1.  

Mengisi no kontrak 
dan memilih 
pelanggan setelah itu 
menekan tombol 
“simpan” 

Sistem akan menyimpan 
data kontrak menampilkan 
pesan “sukses” 

Sistem akan 
menampilkan daftar 
kontrak sewa. Hasil 
sistem dapat dilihat 
pada gambar 4.37 
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4.3.5 Uji fungsi persetujuan sewa 

Uji fungsi persetujuan sewa ini dilakukan untuk menguji keberhasilan 

fungsi persetujuan sewa. Berikut penjelasan uji persetujuan sewa. 

Tabel 4. 7 Uji Fungsi Persetujuan Sewa 

Nama Fungsi Persetujuan permohonan sewa aset 

Pengguna PLN pusat 

No Aksi Pengguna Respon Sistem Hasil Sistem 

1.  
Memilih pelanggan 
dan menekan tombol 
“accept ” / “disetujui” 

Sistem akan menampilkan 
pesan “anda yakin 
menyetujui data?” dan 
merubah status permohonan 
menjadi disetujui 

Stautus permohonan 
berubah menjadi 
disetujui. Hasil 
sistem dapat dilihat 
pada gambar 4.45 

2. 

Memilih pelanggan 
dan  menekan tombol 
“decline ” / “tidak 
disetujui” 

Sistem akan merubah status 
permohonan menjadi tidak 
disetujui 

Stautus permohonan 
berubah menjadi 
tidak disetujui. Hasil 
sistem dapat dilihat 
pada gambar 4.45 

4.3.6 Uji fungsi laporan sewa 

Uji fungsi laporan sewa ini dilakukan untuk menguji keberhasilan fungsi 

laporan sewa. Berikut penjelasan uji laporan sewa. 

Tabel 4. 8 Uji Fungsi Laporan Sewa 

Nama Fungsi laporan sewa aset 

Pengguna Manager  

No Aksi Pengguna Respon Sistem Hasil Sistem 

1.  

Manager  memilih 
jenis aset, kemudian 
menekan tombol 
“Lihat Laporan” 

Sistem akan menampilkan 
laporan yang dipilih oleh 
manager. 

Tampilan laporan 
sewa aset. Hasil 
sistem dapat dilihat 
pada gambar 4.42 

2. 
Manager menekan 
tombol “cetak” 

Sistem akan menampilkan 
laporan yang siap dicetak. 

Cetak laporan sewa 
aset. Hasil sistem 
dapat dilihat pada 
gambar 4.43 



121 
 

4.3.7 Uji fungsi filter cari aset 

Uji fungsi filter cari aset ini dilakukan untuk menguji keberhasilan fungsi 

filter cari aset. Berikut penjelasan uji filter cari aset. 

Tabel 4. 9 Uji Fungsi Filter Cari Aset 

Nama Fungsi Filter cari aset 

Pengguna Pelanggan 

No Aksi Pengguna Respon Sistem Hasil Sistem 

1.  

Pelanggan memilih 
jenis aset, kemudian 
menekan tombol 
“Cari” 

Sistem akan menampilkan 
daftar aset yang dicari. 

Tampilan menu 
daftar aset. Hasil 
sistem dapat dilihat 
pada gambar 4.48 

4.3.8 Uji fungsi menu cari aset 

Uji fungsi menu cari aset ini dilakukan untuk menguji keberhasilan fungsi 

menu cari aset. Berikut penjelasan uji filter cari aset. 

Tabel 4. 10 Uji Fungsi Menu Cari Aset 

Nama Fungsi Menu cari aset 

Pengguna Pelanggan 

No Aksi Pengguna Respon Sistem Hasil Sistem 

1.  
Pelanggan menekan 
tombol “selanjutnya” 

Sistem akan menampilkan 
menu detail aset. 

Tampilan menu detail 
aset. Hasil sistem 
dapat dilihat pada 
gambar 4.49 

4.3.9 Uji fungsi menu detail aset 

Uji fungsi menu detail aset ini dilakukan untuk menguji keberhasilan 

fungsi menu detail aset. Berikut penjelasan uji menu detail aset. 
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Tabel 4. 11 Uji Fungsi Menu Detail Aset 

Nama Fungsi Menu detail aset 

Pengguna Pelanggan 

No Aksi Pengguna Respon Sistem Hasil Sistem 

1.  
Pelanggan menekan 
tombol “selanjutnya” 

Sistem akan menampilkan 
menu registrasi data 
pelanggan. 

Menu registrasi 
pelanggan. Hasil 
sistem dapat dilihat 
pada gambar 4.50 

4.3.10 Uji fungsi menu registrasi pelanggan 

Uji fungsi registrasi pelanggan ini dilakukan untuk menguji keberhasilan 

fungsi registrasi pelanggan. Berikut penjelasan uji fungsi registrasi pelanggan. 

Tabel 4. 12 Uji Fungsi Registrasi Pelanggan 

Nama Fungsi Registrasi pelanggan 

Pengguna Pelanggan 

No Aksi Pengguna Respon Sistem Hasil Sistem 

1.  

Pelanggan mengisi 
form registrasi, dan 
menekan tombol 
“selanjutnya” 

Sistem akan menampilkan 
menu permohonan. 

Menu permohonan 
sewa. Hasil sistem 
dapat dilihat pada 
gambar 4.51 

4.3.11 Uji fungsi menu permohonan sewa 

Uji fungsi registrasi pelanggan ini dilakukan untuk menguji keberhasilan 

fungsi registrasi pelanggan. Berikut penjelasan uji fungsi registrasi pelanggan. 

Tabel 4. 13 Uji Fungsi Registrasi Pelanggan 

Nama Fungsi Registrasi pelanggan 

Pengguna Pelanggan 

No Aksi Pengguna Respon Sistem Hasil Sistem 

1.  

Pelanggan mengisi 
form registrasi, dan 
menekan tombol 
“kirim permohonan” 

Sistem menampilkan 
notifikasi “permohonan 
berhasil”. 

Notifikasi 
“permohonan 
berhasil”. Hasil 
sistem dapat dilihat 
pada gambar 4.52 
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4.3.12  Uji coba ketergantungan (Usability Testing) 

Uji ketergantungan ini dilakukan untuk menguji apakah aplikasi ini efisien 

untuk digunakan, mudah untuk dipelajari oleh pengguna, mudah untuk diingat 

ketika sedang digunakan, adanya kesalahan (errors) dan kepuasan pengguna 

dalam menggunakan aplikasi ini. Uji coba ketergantungan ini menggunakan 

empat responden yang bertindak sebagai pelaksana aset, manager, PLN pusat dan 

pelanggan yang menyewa. Daftar responden dapat dilihat pada tabel 4.14. 

Tabel 4. 14 Daftar Responden 

Responden (R) Nama responden Jabatan responden Level pengguna 

1. Bpk. Agung Pelaksana aset Pelaksana aset 

2. Bpk. Tri Supervisor Manager 

3. Ibu. Eny Setiowati Pelaksana aset PLN Pusat 

4. Ibu. Emy Pelaksana aset Pelanggan 

Responden memiliki waktu selma 30 menit untuk melakukan uji coba 

ketergantungan. Komponen pada uji coba ketergantungan ini diantaranya yaitu 

Learnability, Efficiency, Memorability, Errors dan Satisfaction. Komponen ini 

yang akan digunakan untuk membuat form kuesioner uji coba ketergantungan 

pada aplikasi ini. Setelah form kuesioner telah dibuat maka langkah selanjutnya 

melakukan uji coba ketergantungan (usability testing) dengan obserfasi dan 

menyebarkan kuesioner yang telah dibuat. Setelah form kuesioner telah diisi 

makah selanjutnya melakukan analisa data hasil uji coba ketergantungan. 

Perhitungan analisis data dilakukan dengan mengubah ke dalam bentuk angka 

setiap jawaban dengan aturan angka 1 (apabila) jawaban positif dan angka 0 (nol) 

diberikan kepada jawaban negatif. Berikut hasil presentase dari jawaban 

responden dapat dilihat pada tabel 4.15 
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Tabel 4. 15 Hasil Uji Coba Ketergantungan (Usability Testing) 

No Pertanyaan 
Respon dalam 

angka 
Jawaban 

(%) 
R1 R2 R3 R4 Ya Tidak 

Learnability 
1. Apakah tulisan teks yang digunakan 

untuk halaman pada aplikasi sudah 
jelas bagi anda? 

1 1 1 1 100 0 

2.  Apakah menu yang ada di dalam 
aplikasi mudah untuk dipahami? 1 1 1 1 100 0 

Total   
Eficiency 
3. Apakah menu yang anda pilih atau 

anda klik pada aplikasi dapat merespon 
secara cepat? 

1 1 1 0 75 25 

4.  Apakah ketika melakukan pencarian 
data pada menu cari dapat 
menampilakan hasil pencarian dengan 
cepat? 

1 1 1 1 100 0 

Total   
Memoriability 
5. Apakah anda dapat menggunakan 

aplikasi dengan lancar hanya dengan 1 
kali pelatihan? 

1 1 1 1 100 0 

Total   
Error 
6. Apakah anda menemukan error pada 

menu yang anda klik? 1 1 1 1 100 0 

7. Apakah anda menemukan menu yang 
tidak memunculkan respon setelah 
anda klik? 

1 1 1 1 100 0 

Total   
Satisfication 
8. Apakah menurut anda aplikasi ini telah 

memenuhi kebutuhan anda? 1 1 1 1 100 0 

9. Apakah menurut anda informasi yang 
ditampilkan pada aplikasi ini sudah 
sesuai? 

1 0 1 1 75 25 

10. Apakah menurut anda desain secara 
keseluruhan pada aplikasi penyewaan 
aset tanah dan bangunan sudah terlihat 
baik? 

1 1 1 0 75 25 

Total 925 75 
Total Keseluruhan 92,5 7,5 
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Setelah diketahui total keseluruhan persentase jawaban dari responden, 

maka hasil dari uji coba ketergantungan (usability testig) secara keseluruhan akan 

dilihat skala keberhasilan yang telah didapatkan. Total keseluruhan adalah 92,5%, 

maka skala keberhasilan menunjukkan kualifikasi “sangat baik” dengan tingkat 

keberhasilan “Berhasil”. 

4.4 Evaluasi 

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan yaitu dengan balck box testing 

dan usability testing pada aplikasi penyewaan aset tanah dan bangunan pada PT 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur maka selanjutnya dilakukan evaluasi untuk 

memastikan sistem yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Hasil uji coba yang dilakukan menggunakan black box testing 

menunjukkan seluruh fungsi pada aplikasi penyewaan aset tanah dan bangunan 

telah terpenuhi dan sesui dengan kebutuhan pengguna. Hal ini menunjukkan 

bahwa aplikasi telah mampu digunakan untuk menyimpan data-data master, 

registrasi pelanggan, mengelola permohonan pelanggan, membuat kontrak sewa, 

validasi pembayaran, persetujuan permohonan sewa, menampilkan laporan sewa, 

pengajuan permohonan sewa, pembayaran sewa aset, monitoring batas waktu 

sewa, history sewa aset dan history pelanggan yang menyewa aset. 

Sedangkan hasil uji coba yang dilakukan kepada responden mengguakan 

usability testing pada aplikasi penyewaan aset tanah dan bangunan yaitu 

menghasilkan kemudahan untuk digunakan, kemudahan untuk  dipelajari oleh 

pengguna, kemudahan untuk diingat ketika sedang digunakan, memiliki respon 

yang cepat dan telah memenuhi kebutuhan pengguna.  
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Hasil uji tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya total keseluruhan skor 

usability testing sebesar 92,5% yang menunjukkan kualifikasi sangat baik dengan 

tingkat keberhasilan berhasil. Berdasarkan hasil kedua uji coba tersebut yaitu 

black box testing dan usability testing maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

penyewaan aset tanah dan bangunan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur yang telah dibuat telah memenuhi semua kebutuhan pengguna dan 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 

4.5 Pembahasan 

Penelitian ini menghasilkan aplikasi penyewaan aset tanah dan bangunan 

pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang terdiri dari beberapa tahap 

diantaranya yaitu pengelolaan aset tanah dan bangunan, pengajuan permohonan 

sewa aset dari pelanggan, persetujuan permohonan sewa aset dari pelanggan, 

upload bukti pembayaran, pembuatan kontrak sewa dan pembuatan laporan sewa. 

Tahap pertama pengelolaan aset tanah dan bangunan. Tahap ini meliputi 

proses maintenance data master yaitu maintenance data aset, maintenance data 

jenis aset, maintenance data NJOP, maintenance data nilai sisa bangunan, 

maintenance data harga satuan rata-rata bangunan dan maintenance data petugas. 

Pada tahap maintenance data aset terdapat perhitungan nilai penyusutan dan 

perhitungan harga sewa aset tanah dan bangunan. Perhitungan penyusutan dan 

perhitungan harga sewa aset tanah bangunna menggunakan data pendukung dari 

data jenis aset, data NJOP, data nilai sisa bangunan dan data harga satuan rata-rata 

bangunan. Pada tahap ini sistem akan membantu memudahkan dalam melakukan 

perhitungan penyusutan bangunan dan harga sewa aset tanah bangunan menjadi 

lebih cepat. 
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Tahap kedua pengajuan permohonan sewa aset dari pelanggan. Tahap ini 

pelanggan memilih aset yang ingin desewa terlebih dahulu melalui halaman 

website yang telah disediakan. Pertama pelanggan melakukan filter jenis aset yang 

ingin dipilih terlebih dahulu, setelah itu mengisi data pelanggan yang telah 

disediakan, selanjutnya mengisi data permohonan dan upload surat permohonan 

sewa aset. Setelah semua proses pada tahap ini sudah dilakukan maka sistem telah 

menyimpan data pelanggan dan data permohonan sewa pelanggan berdasarkan 

aset yang telah dipilih oleh pelanggan. Selanjutnya aplikasi yang ditampilkan pada 

pelaksa aset akan memberikan notifikasi kepada pengguna yang mengaksesnya, 

notifikasi yang ditampilkan pada pelaksana aset berupa jumlah permohonan yang 

dilakukan oleh pelanggan. Pada tahap ini sistem akan mempermudah pelanggan 

dalam melakukan proses permohonan sewa aset tanah bangunan dan memudahkan 

pelaksana aset dalam mengelola permohonan sewa aset tanah bangunan. 

Tahap ketiga permohonan sewa aset dari pelanggan. Setelah semua tahap 

kedua telah dilakukan maka pada tahap ketiga ini pelaksana aset akan mengirim 

surat izin prinsip pada PLN pusat atas permohonan yang dilakukan oleh 

pelanggan berdasarkan data yang tersimpan. Selanjutnya aplikasi yang 

ditampilkan untuk PLN pusat akan memberikan notifikasi berupa jumlah 

permohonan yang dilakukan oleh pelanggan, dengan demikian pengguna aplikasi 

pada PLN pusat tidak harus membuka menu yang telah disediakan untuk melihat 

apakah ada permohonan sewa baru yang masuk. Selanjutnya PLN pusat 

melakukan persetujuan sewa aset tanah dan bangunanyang telah disediakan. 
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Tahap ke empat upload bukti pembayaran, tahap ini dilakukan setelah 

permohonan pelanggan sudah disetujui oleh pihak PLN. Pada tahap ini pertama 

pelanggan memasukkan id yang telah diberikan oleh pihak PLN, setelah id 

dimasukkan maka sistem akan menampilkan data pelanggan dan data permohonan 

sewa yang telah diajukan oleh pelanggan tersebut. Setelah itu pelanggan akan 

memasukkan data pembayaran dan upload bukti transfer pembayaran pada bank 

tertentu. 

Tahap kelima pembuatan kontrak sewa. Pada tahap ini pelaksana aset 

membuat kontrak sewa berdasarkan permohonan pelanggan yang  telah disetujui, 

pembuatan kontrak sewa ini akan disimpan terlebih dahulu pada sistem sampai 

pelanggan melakukan pembayaran. Setelah pelanggan melakukan pembayaran 

maka pelaksana aset akan mencetak kontrak sewa yang telah dibuat dan 

melakukan perjanjian kontrak dengan pelanggan tersebut. 

Tahap keenam pembuatan laporan sewa. pada tahap ini sistem akan 

menampilkan laporan sewa aset pada manager berdasarkan filter jenis aset yang 

dipilih oleh manager. Laporan sewa ini meliputi informasi pelanggan yang 

menyewa aset, lama pelanggan menyewa aset dan batas waktu pelanggan 

menyewa aset  berdasarkan jenis aset yang dipilih oleh manager. 
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