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BAB IV  

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

4  

4.1 Implementasi Sistem 

Tahap impelementasi sistem merupakan tahapan untuk membuat perangkat 

lunak yang disesuaikan dengan rancangan atau desain sistem yang telah dirancang 

dan dikembangkan sebelumnya. Implementasi sistem digunakan untuk 

menampilkan dan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada aplikasi pengadaan 

barang pada PT. Wanatiara Persada.  

Tahapan implementasi perlu memperhatikan spesifikasi kebutuhan sistem 

yang akan digunakan untuk dapat mengakses dan menggunakan sistem. 

Kebutuhan sistem yang perlu diperhatikan ialah kebutuhan perangkat keras dan 

kebutuhan perangkat lunak. 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

Kebutuhan perangkat keras merupakan komponen peralatan fisik yang 

membentuk suatu sistem komputer terstruktur, serta perangkat keras lain yang 

mendukung komputer dalam menjalankan fungsinya. Perangkat keras yang 

digunakan setidaknya memiliki spesifikasi dan kinerja yang baik untuk dapat 

menjalankan sistem tanpa ada suatu masalah. Kebutuhan hardware yang 

dibutuhkan adalah sebagai berikut:  

a. Processor Core 2 Duo 

b. Memory 2 Gigabyte 

c. Hardisk 320 Gigabyte 

d. Monitor, mouse, dan keyboard 
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e. Jaringan internet 

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

Kebutuhan perangkat lunak atau software adalah suatu program yang 

digunakan untuk dapat menjalankan aplikasi atau sistem yang telah dibangun. 

Adapun perangkat lunak yang digunakan ialah sebagai berikut:  

a. Sistem operasi 

Sistem operasi yang digunakan adalah minimal menggunakan windows 7 

ataupun versi windows 7 keatas. 

b. Microsoft Visio 2010 

Microsoft Visio digunakan untuk proses pembuatan perancangan document 

flow dan system flow dari aplikasi yang dibuat atau dikembangkan. 

c. Power Designer 15.2 

Power designer digunakan pada saat pembuatan context diagram, data flow 

diagram, conceptual data model, dan physical data model. 

d. XAMMP 

XAMMP digunakan ketika akan membuat web server localhost pada 

pengembangan aplikasi.  

e. Balsamiq Mockup 3 

Balsamiq mockup digunakan dalam pembuatan desain antar muka atau 

interface. 

4.1.3 Halaman Login 

Aplikasi pengadaan barang pada PT. Wanatiara Persada dijalankan 

berdasarkan pembagian hak akses untuk setiap pengguna yang ada pada sistem. 

Pembagian hak akses pada aplikasi pengadaan barang ini telah disesuaikan 
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dengan kebutuhan pengguna. Setiap pengguna akan melakukan login pada satu 

halaman login.   

 

Gambar 4.1 Halaman Login 

Gambar 4.1 merupakan halaman form login aplikasi pengadaan barang. 

Halaman ini berlaku bagi semua pengguna. Kolom username digunakan untuk 

memasukkan username karyawan, kolom password digunakan untuk 

memasukkan password karyawan dan tombol sign in digunakan sebagai perintah 

sistem untuk melakukan autentifikasi pengguna. Setelah pengguna berhasil 

melakukan login ke dalam aplikasi maka sistem akan menampilkan halaman 

beranda aplikasi pengadaan barang. 

4.1.4 Halaman Beranda Aplikasi 

Gambar 4.2 merupakan halaman beranda aplikasi pengadaan barang. Pada 

beranda aplikasi akan menampilkan menu-menu pada aplikasi pengadaan barang. 

Pada beranda aplikasi terdapat dua menu yang berada di samping tampilan. Menu 

tersebut adalah menu log out dan menu setting utility. Menu log out digunakan 
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pengguna untuk keluar dari aplikasi pengadaan barang, sedangkan menu setting 

utility digunakan hanya dapat diakses oleh Staf Purchasing selaku admin. Menu 

setting utility tersebut digunakan untuk menentukan user akses, url menu, dan 

group menu. 

 

Gambar 4.2 Halaman Beranda Aplikasi 

4.1.5 Halaman Dashboard Aplikasi 

Gambar 4.3 merupakan halaman dashboard aplikasi pengadaan barang. 

Pada dashboard aplikasi akan menampilkan grafik permintaan pengadaan barang 

pada aplikasi. Pada dashboard aplikasi menunjukan jumlah permintaan yang 

pernah terjadi pada PT. Wanatiara Persada.  

 

Gambar 4.3 Dashboard Aplikasi 
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4.1.6 Master Barang 

 

Gambar 4.4 Halaman Master Barang 

Gambar 4.4 merupakan halaman master barang dimana daftar barang yang 

telah masuk ke dalam aplikasi akan tampak pada halaman master barang ini. Pada 

halaman master barang pengguna dapat melakukan proses input, update, dan 

delete data barang. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data melalui kolom 

search yang tersedia. 

Adapun penjelasan mengenai fitur pada halaman master barang dapat dilihat 

pada tabel 4.1 dibawah ini. 

Tabel 4.1 Penjelasan Halaman Master Barang 

Fungsional Halaman Master Barang 

Deskripsi 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar 

barang dan digunakan untuk menambah data, 

mengubah data, dan menghapus data barang. 

Fitur 
Add 

Berfungi untuk menampilkan 

form tambah barang. 

Delete Berfungsi untuk menghapus data 
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Fungsional Halaman Master Barang 

barang yang dipilih. 

Edit 

Berfungsi untuk melakukan 

ubah data sesuai dengan barang 

yang dipilih. 

Kolom Search 
Berfungsi untuk melakukan 

pencarian daftar barang. 

 

Gambar 4.5 Form Master Barang 

Gambar 4.5 merupakan form master barang yang berguna sebagai masukan 

daftar barang ke dalam aplikasi. Hal yang harus dilakukan pengguna adalah 

mengisi setiap kolom yang telah tersedia sesuai dengan spesifikasi barang.   

Adapun penjelasan mengenai fitur pada form master barang dapat dilihat 

pada tabel 4.2 dibawah ini. 

Tabel 4.2 Penjelasan Form Master Barang 

Fungsional Form Master Barang 

Deskripsi 
Halaman form ini digunakan untuk melakukan 

proses tambah data barang. 

Fitur 

Group item 
Berfungsi untuk membedakan 

jenis barang. 

Item Id / Number  
Berfungsi untuk memberikan 

kode barang. 

Item Name 
Berfungi untuk memberikan 

nama barang. 
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Fungsional Form Master Barang 

Part number 
Berfungsi untuk memberikan 

kode part. 

Spesifikasi 
Berfungsi untuk memberikan 

spesifikasi dari barang. 

Inv Code 
Berfungsi untuk memberikan 

kode inventori. 

Type Berfungsi untuk  

Unit 
Berfungsi untuk memberikan 

satuan dari barang.  

Description 
Berfungsi untuk memberikan 

deskripsi atau catatan barang. 

Qty 
Berfungsi untuk memberikan 

jumlah dari barang. 

Group Aktiva 

Berfungsi untuk membedakan 

barang tersebut merupakan 

spare part atau bukan. 

Group Asset 

Berfungsi untuk membedakan 

barang tersebut termasuk aset 

inventaris, kendaraan, mesin, 

atau bangunan. 

Last Price 
Berfungsi untuk memberikan 

harga barang. 

 

4.1.7 Master Vendor 

 

Gambar 4.6 Halaman Master Vendor 
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Gambar 4.6 merupakan halaman master vendor dimana daftar vendor yang 

telah masuk ke dalam aplikasi akan tampak pada halaman master vendor ini. Pada 

halaman master vendor pengguna dapat melakukan proses input, update, dan 

delete data vendor. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data melalui kolom 

search yang tersedia. 

Adapun penjelasan mengenai fitur pada halaman master vendor dapat dilihat 

pada tabel 4.3 dibawah ini. 

Tabel 4.3 Penjelasan Halaman Master Vendor 

Fungsional Halaman Master Vendor 

Deskripsi 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar 

vendor dan digunakan untuk menambah data, 

mengubah data, dan menghapus data vendor. 

Fitur 

Add 
Berfungi untuk menampilkan 

form tambah vendor. 

Delete 
Berfungsi untuk menghapus data 

vendor yang dipilih. 

Edit 

Berfungsi untuk melakukan 

ubah data sesuai dengan vendor 

yang dipilih. 

Kolom Search 
Berfungsi untuk melakukan 

pencarian daftar vendor. 

 

 

Gambar 4.7 Form Master Vendor 
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Gambar 4.7 merupakan form master vendor yang berguna sebagai masukan 

daftar vendor ke dalam aplikasi. Hal yang harus dilakukan pengguna adalah 

mengisi setiap kolom yang telah tersedia sesuai dengan data vendor.  

Adapun penjelasan mengenai fitur pada form master vendor dapat dilihat 

pada tabel 4.4 dibawah ini. 

Tabel 4.4 Penjelasan Form Master Vendor 

Fungsional Form Master Vendor 

Deskripsi 
Halaman form ini digunakan untuk melakukan 

proses tambah data vendor. 

Fitur 

Vendor name 
Berfungsi untuk memberikan 

nama vendor. 

Vendor id 
Berfungsi untuk memberikan id 

vendor 

Address 
Berfungsi untuk memberikan 

alamat dari vendor 

City 
Berfungsi untuk memberikan 

alamat kota vendor 

Province 
Berfungsi untuk memberikan 

alamat provinsi vendor 

Country 
Berfungsi untuk memberikan 

alamat negara vendor 

Pos 
Berfungsi untuk memberikan 

kode pos vendor 

Pic 

Berfungsi untuk memberikan 

nama karyawan vendor yang 

dapat dihubungi. 

Phone 
Berfungsi untuk memberikan 

nomor telepon vendor 

Fax 
Berfungsi untuk memberikan fax 

vendor 

Email 1 
Berfungsi untuk memberikan 

email. 

Email 2 
Berfungsi untuk memberikan 

email. 

Type  
Berfungsi untuk membedakan 

jenis vendor. 
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4.1.8 Master Karyawan 

 

Gambar 4.8 Halaman Master Karyawan 

Gambar 4.8 merupakan halaman master karyawan dimana daftar karyawan 

yang telah masuk ke dalam aplikasi akan tampak pada halaman master karyawan 

ini. Pada halaman master karyawan pengguna dapat melakukan proses input, 

update, dan delete data karyawan. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data 

melalui kolom search yang tersedia. 

Adapun penjelasan mengenai fitur pada halaman master karyawan dapat 

dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini. 

Tabel 4.5 Penjelasan Halaman Master Karyawan  

Fungsional Halaman Master Karyawan 

Deskripsi 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar 

karyawan dan digunakan untuk menambah data, 

mengubah data, dan menghapus data karyawan. 

Fitur 

Add 
Berfungi untuk menampilkan 

form tambah karyawan. 

Delete 
Berfungsi untuk menghapus data 

karyawan yang dipilih. 

Edit 

Berfungsi untuk melakukan 

ubah data sesuai dengan 

karyawan yang dipilih. 
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Fungsional Halaman Master Karyawan 

Kolom Search 
Berfungsi untuk melakukan 

pencarian daftar karyawan. 

Kolom Branch 
Berfungsi untuk menyaring data 

karyawan yang akan ditampilkan 

 

 

Gambar 4.9 Form  Master Karyawan 

Gambar 4.9 merupakan form master karyawan yang berguna sebagai 

masukan daftar karyawan ke dalam aplikasi. Hal yang harus dilakukan pengguna 

adalah mengisi setiap kolom yang telah tersedia sesuai dengan data karyawan.  

Adapun penjelasan mengenai gambar form master karyawan dapat dilihat 

pada tabel 4.6 dibawah ini. 

Tabel 4.6 Penjelasan Form Master Karyawan 

Fungsional Form Master Karyawan 

Deskripsi 
Halaman ini digunakan untuk menambah data 

karyawan. 

Fitur 

Employee ID 
Berfungi untuk menampilkan id 

karyawan. 

Departement 
Berfungsi untuk menentukan 

divisi karyawan. 

Office Berfungsi untuk menentukan 



124 

 

 

 

Fungsional Form Master Karyawan 

kantor karyawan. 

Designation 
Berfungsi untuk menunjukan 

jabatan karyawan. 

Status 
Berfungsi untuk menunjukan 

status dari karyawan. 

Report To 
Berfungsi untuk menentukan 

laporan divisi. 

Email Office 
Berfungsi untuk menentukan 

email kantor karyawan. 

Email Personal 
Berfungsi untuk menentukan 

email pribadi karyawan. 

Status Ptkp 

Berfungsi untuk menentukan 

penghasilan tidak kena pajak 

karyawan. 

Date Hire 

Berfungsi untuk menentukan 

tanggal karyawan mulai 

dipekerjakan. 

Grade 
Berfungsi untuk menentukan 

tingkatan jabatan karyawan. 

Salary 
Berfungsi untuk menentukan 

standar gaji kantor. 

Category 
Berfungsi untuk menentukan 

kategori karyawan. 

Personal 

Information 

Berfungsi untuk menambah 

informasi mengenai karyawan. 

Account 

Information 

Berfungsi untuk menambah 

informasi mengenai data bank 

karyawan . 

Jamsostek  

Berfungsi untuk menambah 

informasi mengenai jamsostek 

karyawan. 

Employee 

Joining 

Berfungsi untuk menambah 

informasi mengenai data 

karyawan di perusahaan. 

Access System 

Berfungsi untuk menambah data 

karyawan untuk dapat 

mengakses sistem. 
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4.1.9 Master Departemen 

 

Gambar 4.10 Halaman Master Departemen 

Gambar 4.10 merupakan halaman master departemen dimana daftar 

departemen yang telah masuk ke dalam aplikasi akan tampak pada halaman 

master departemen ini. Pada halaman master departemen pengguna dapat 

melakukan proses input, update, dan delete data departemen. Pengguna juga dapat 

melakukan pencarian data melalui kolom search yang tersedia. 

Adapun penjelasan mengenai fitur pada halaman master departemen dapat 

dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini. 

Tabel 4.7 Penjelasan Halaman Master Departemen 

Fungsional Halaman Master Departemen 

Deskripsi 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar 

departemen dan digunakan untuk menambah data, 

mengubah data, dan menghapus data departemen. 

Fitur 
Add 

Berfungi untuk menampilkan 

form tambah departemen. 

Delete Berfungsi untuk menghapus data 
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Fungsional Halaman Master Departemen 

departemen yang dipilih. 

Edit 

Berfungsi untuk melakukan 

ubah data sesuai dengan yang 

dipilih. 

Kolom Search 
Berfungsi untuk melakukan 

pencarian daftar departemen. 

 

 

Gambar 4.11 Form Master Departemen 

Gambar 4.11 merupakan form master departemen yang berguna sebagai 

masukan daftar departemen ke dalam aplikasi. Hal yang harus dilakukan 

pengguna adalah mengisi setiap kolom yang telah tersedia sesuai dengan data 

departemen.  

Adapun penjelasan mengenai gambar form master departemen dapat dilihat 

pada tabel 4.8 dibawah ini. 

Tabel 4.8 Penjelasan Form Master Departemen 

Fungsional Form Master Departemen 

Deskripsi 
Halaman ini digunakan untuk digunakan untuk 

menambah data departemen 

Fitur 

ID Dept 
Berfungi untuk menentukan id 

departemen 

Departement 
Berfungsi untuk menambah data 

departemen. 
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Fungsional Form Master Departemen 

Head 
Berfungsi untuk menentukan 

kepala departemen. 

Root 
Berfungsi untuk menentukan 

bagian dari departemen. 

 

4.1.10 Master Kantor 

 

Gambar 4.12 Halaman Master Kantor 

Gambar 4.12 merupakan halaman master kantor dimana daftar kantor yang 

telah masuk ke dalam aplikasi akan tampak pada halaman master kantor ini. Pada 

halaman master kantor pengguna dapat melakukan proses input, update, dan 

delete data kantor. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data melalui kolom 

search yang tersedia. 

Adapun penjelasan mengenai fitur pada halaman master kantor dapat dilihat 

pada tabel 4.9 dibawah ini. 

Tabel 4.9 Penjelasan Halaman Master Kantor 

Fungsional Halaman Master Kantor 

Deskripsi 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar 

kantor dan digunakan untuk menambah data, 

mengubah data, dan menghapus data kantor. 

Fitur 

Add 
Berfungi untuk menampilkan 

form tambah kantor. 

Delete 
Berfungsi untuk menghapus data 

kantor yang dipilih. 

Edit 
Berfungsi untuk melakukan 

ubah data sesuai dengan kantor 



128 

 

 

 

Fungsional Halaman Master Kantor 

yang dipilih. 

Kolom Search 
Berfungsi untuk melakukan 

pencarian daftar kantor. 

  

 

Gambar 4.13 Form Master Kantor 

Gambar 4.13 merupakan form master kantor yang berguna sebagai masukan 

daftar kantor ke dalam aplikasi. Hal yang harus dilakukan pengguna adalah 

mengisi setiap kolom yang telah tersedia sesuai dengan data kantor.  

Adapun penjelasan mengenai gambar form master kantor dapat dilihat pada 

tabel 4.10 dibawah ini. 

Tabel 4.10 Penjelasan Form Master Kantor 

Fungsional Form Master Departemen 

Deskripsi 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar 

vendor dan digunakan untuk menambah data, 

mengubah data, dan menghapus data vendor. 
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Fungsional Form Master Departemen 

Fitur 

Corporate 
Berfungi untuk menampilkan 

form tambah vendor. 

Office ID 
Berfungsi untuk menghapus data 

vendor yang dipilih. 

Address 

Berfungsi untuk melakukan 

ubah data sesuai dengan vendor 

yang dipilih. 

City 
Berfungsi untuk melakukan 

pencarian daftar barang. 

Province 
Berfungsi untuk menentukan 

provinsi kantor 

Phone 
Berfungsi untuk menentukan 

nomer telepon kantor 

Fax 
Berfungsi untuk menentukan 

nomer fax kantor 

Head 
Berfungsi untuk menentukan 

kepala kantor 

 

4.1.11 Permintaan Barang 

 

Gambar 4.14 Permintaan Barang 

Gambar 4.14 merupakan halaman yang digunakan pengguna untuk 

melakukan pembuatan permintaan barang. Untuk melakukan permintaan barang 
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pengguna harus login ke dalam aplikasi dan memilih menu material request. Pada 

halaman permintaan barang pengguna juga dapat melakukan tambah, ubah, dan 

hapus permintaan barang. Pengguna juga dapat mengetahui informasi mengenai 

status permintaan yang telah diajukan, serta dapat melakukan ubah data sebelum 

permintaan tersebut melalui proses approval.   

Adapun penjelasan mengenai fitur pada permintaan barang dapat dilihat 

pada tabel 4.11 dibawah ini. 

Tabel 4.11 Penjelasan Permintaan Barang 

Fungsional Permintaan Barang 

Deskripsi 
Halaman ini digunakan untuk menampilkan dan 

membuat dokumen permintaan barang. 

Fitur 

Add 
Berfungi untuk membuat 

dokumen permintaan barang. 

Delete 
Berfungsi untuk menghapus data 

permintaan barang yang dipilih. 

Edit 

Berfungsi untuk melakukan 

ubah data permintaan barang 

sesuai dengan yang dipilih. 

Kolom Search 

Berfungsi untuk melakukan 

pencarian dari daftar permintaan 

barang. 

 

 

Gambar 4.15 Form Permintaan Barang 
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Gambar 4.15 merupakan form permintaan barang yang digunakan pengguna 

untuk melakukan proses input data permintaan barang ke dalam aplikasi. 

Pengguna dapat mengisi tanggal sesuai dengan tanggal permintaan tersebut 

dibuat. Pada kolom departemen dan kantor digunakan untuk mengisi departemen 

dan kantor pengguna yang mengajukan permintaan. Pada kolom catatan 

digunakan untuk memberikan catatan pada permintaan. Serta pengguna dapat 

melakukan tambah data barang sesuai dengan barang yang akan diajukan dan 

dapat mengisi jumlah barang yang diajukan.  

Adapun penjelasan mengenai fitur pada permintaan barang dapat dilihat 

pada tabel 4.12 dibawah ini. 

Tabel 4.12 Penjelasan Form Permintaan Barang 

Fungsional  Form Permintaan Barang 

Deskripsi 
Halaman ini digunakan untuk membuat dokumen 

permintaan barang. 

Fitur 

ID / Number 
Berfungi untuk memberikan id 

dari permintaan barang. 

Date 
Berfungsi untuk memberikan 

tanggal permintaan barang. 

Departement 

Berfungsi untuk memberikan 

keterangan divisi pembuat 

permintaan barang. 

Office 

Berfungsi untuk memberikan 

keterangan kantor pembuat 

permintaan barang. 

Request Type 
Berfungsi untuk memberikan 

status urgensi permintaan barang 

Add 

Berfungsi untuk melakukan 

tambah barang dari daftar 

barang. 

Remove 

Berfungsi untuk melakukan 

hapus data barang dari tampilan 

sementara permintaan. 
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Gambar 4.16 Dokumen Permintaan Barang 

Pada gambar 4.16 merupakan contoh tampilan dokumen permintaan barang 

yang telah dibuat oleh divisi board of director. Pada dokumen tersebut 

menyertakan informasi mengenai permintaan barang hingga detail dari barang 

yang diajukan. 

4.1.12 Permintaan Pembelian 

 

Gambar 4.17 Permintaan Pembelian 
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Gambar 4.17 merupakan halaman yang digunakan pengguna untuk 

melakukan pembuatan permintaan pembelian. Untuk melakukan pembuatan 

permintaan pembelian pengguna harus login ke dalam aplikasi dan memilih menu 

purchase requestion. Pada halaman permintaan pembelian pengguna juga dapat 

melakukan tambah, ubah, hapus, dan melihat status permintaan pembelian. 

Pengguna dapat melakukan ubah data sebelum permintaan tersebut melalui proses 

approval.   

Adapun penjelasan mengenai fitur pada permintaan pembelian dapat dilihat 

pada tabel 4.13 dibawah ini. 

Tabel 4.13 Penjelasan Permintaan Pembelian 

Fungsional Permintaan Pembelian 

Deskripsi 
Halaman ini digunakan untuk menampilkan dan 

membuat dokumen permintaan barang. 

Fitur 

Add 
Berfungi untuk membuat 

dokumen permintaan pembelian. 

Delete 

Berfungsi untuk menghapus data 

permintaan pembelian yang 

dipilih. 

Edit 

Berfungsi untuk melakukan 

ubah data permintaan pembelian 

sesuai dengan yang dipilih. 

Kolom Search 

Berfungsi untuk melakukan 

pencarian dari daftar permintaan  

pembelian. 

 

 

Gambar 4.18 Form Permintaan Pembelian 
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Gambar 4.18 merupakan halaman form permintaan pembelian yang 

digunakan untuk melakukan pembuatan permintaan pembelian. Pada halaman ini 

pengguna harus memasukan nomor material request untuk mendapatkan detail 

data permintaan barang yang pernah diajukan. Pada kolom model/tipe, kode unit, 

dan tipe/no mesin diisi ketika terdapat permintaan barang seperti spare part atau 

mesin operasional. Pada kolom catatan berguna untuk membedakan permintaan 

tersebut termasuk pengadaan barang atau tidak. 

Adapun penjelasan mengenai fitur pada permintaan pembelian dapat dilihat 

pada tabel 4.14 dibawah ini. 

Tabel 4.14 Penjelasan Form Permintaan Pembelian 

Fungsional  Form Permintaan Pembelian 

Deskripsi 
Halaman ini digunakan untuk membuat dokumen 

permintaan barang. 

Fitur 

ID Permintaan 

Berfungi untuk memilih id 

permintaan barang yang ditelah 

disetujui. 

Date 

Berfungsi untuk memberikan 

tanggal pembuata permintaan 

barang. 

Departement 

Berfungsi untuk memberikan 

keterangan divisi pembuat 

permintaan barang. 

Office 

Berfungsi untuk memberikan 

keterangan kantor pembuat 

permintaan barang. 

Priority 

Berfungsi untuk memberikan 

status urgensi permintaan 

barang. 

Number 
Berfungsi untuk memberikan id 

permintaan pembelian. 

Model / Type 

Berfungsi untuk melakukan 

tambah barang dari daftar 

barang. 
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Fungsional  Form Permintaan Pembelian 

Kode Unit 

Berfungsi untuk memberikan 

kode unit pada permintaan 

tertentu. 

Engine Type / 

No 

Berfungsi untuk memberikan 

tipe engine pada permintaan 

tertentu. 

Desccription 
Berfungsi untuk memberikan 

catatan penggunaan barang. 

Remove 

Berfungsi untuk melakukan 

hapus data barang dari tampilan 

sementara permintaan. 

To  

Berfungsi untuk memberikan 

keterangan kepada siapa 

penerina lain dokumen 

permintaan pembelian diberikan. 

Cc 

Berfungsi untuk memberikan 

nama penerima lain dokumen 

permintaan pembelian. 

Notes 
Berfungsi untuk memberikan 

status permintaan pembelian. 

 

 

Gambar 4.19 Dokumen Permintaan Pembelian 
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Pada gambar 4.19 merupakan contoh tampilan dokumen permintaan barang 

yang telah dibuat oleh Staf Purchasing. Pada dokumen tersebut menyertakan 

informasi mengenai permintaan pembelian hingga detail dari barang yang 

diajukan. 

4.1.13 Persetujuan Permintaan Barang 

 

Gambar 4.20 Persetujuan Permintaan Barang  

Gambar 4.20 merupakan halaman yang digunakan untuk melakukan 

persetujuan permintaan barang. Pada halaman tersebut jika terdapat permintaan 

yang belum disetujui maka permintaan tersebut akan tampil pada daftar status new 

atau pending, begitu sebaliknya jika permintaan telah disetujui maka akan tampil 

pada daftar approved. pengguna dapat menyetujui permintaan dengan memilih 

tombol approve dan dapat menolak permintaan dengan memilih tombol reject. 

Pengguna dapat memberikan alasan pada status pending dan reject, serta 

pengguna juga dapat melakukan proses lihat permintaan dengan mencentang 

permintaan dan memilih tombol view. 
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Adapun penjelasan mengenai fitur pada persetujuan permintaan barang 

dapat dilihat pada tabel 4.15 dibawah ini. 

Tabel 4.15 Penjelasan Persetujuan Permintaan Barang 

Fungsional Persetujuan Permintaan Barang 

Deskripsi 
Halaman ini digunakan untuk melakukan 

persetujuan dari permintaan barang. 

Fitur 

 

 

Approve 
Berfungi untuk menyetujui 

permintaan barang. 

Reject 
Berfungsi untuk menolak 

permintaan barang. 

Pending 
Berfungsi untuk menunda 

persetujuan permintaan barang. 

Open 
Berfungsi untuk membuka 

kembali permintaan barang. 

View 

Berfungsi untuk melihat 

dokumen permintaan barang dan 

melakukan print dokumen. 

Request Type 
Berfungsi untuk mengetahui 

tingkat urgensi dari permintaan. 

Status 
Berfungsi untuk mengetahui 

status permintaan. 

 

4.1.14 Persetujuan Permintaan Pembelian 

 

Gambar 4.21 Persetujuan Permintaan Pembelian  
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Gambar 4.21 merupakan halaman yang digunakan untuk melakukan 

persetujuan permintaan pembelian. Pada halaman tersebut jika terdapat 

permintaan yang belum disetujui maka permintaan tersebut akan tampil pada 

daftar status new atau pending, begitu sebaliknya jika permintaan telah disetujui 

maka akan tampil pada daftar approved. pengguna dapat menyetujui permintaan 

dengan memilih tombol approve dan dapat menolak permintaan dengan memilih 

tombol reject. Pengguna dapat memberikan alasan pada status pending dan reject, 

serta pengguna juga dapat melakukan proses lihat permintaan dengan mencentang 

permintaan dan memilih tombol view. 

Adapun penjelasan mengenai fitur pada persetujuan permintaan pembelian 

dapat dilihat pada tabel 4.16 dibawah ini. 

Tabel 4.16 Penjelasan Persetujuan Permintaan Pembelian 

Fungsional Persetujuan Permintaan Pembelian 

Deskripsi 
Halaman ini digunakan untuk melakukan 

persetujuan dari permintaan pembelian. 

Fitur 

Approve 
Berfungi untuk menyetujui 

permintaan permbelian. 

Reject 
Berfungsi untuk menolak 

permintaan pembelian. 

Pending 

Berfungsi untuk menunda 

persetujuan permintaan 

pembelian. 

Open 
Berfungsi untuk membuka 

kembali permintaan pembelian. 

View 
Berfungsi untuk melihat 

dokumen permintaan pembelian. 

Request Type 
Berfungsi untuk mengetahui 

tingkat urgensi dari permintaan. 

Status 
Berfungsi untuk mengetahui 

status permintaan. 
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4.1.15 Pembuatan Pengumuman 

 

Gambar 4.22 Pembuatan Pengumuman 

Gambar 4.22 merupakan halaman yang digunakan untuk membuat 

pengumuman. Untuk melakukan pembuatan pengumuman pengguna harus 

memilih menu purchase requestion kemudian mecentang permintaan pembelian 

dan memilih tombol edit. Setelah itu pengumuman dapat dibuat dengan 

memasukan email vendor yang dipilih dan memberikan akses login untuk dapat 

mengakses aplikasi. 

Adapun penjelasan mengenai gambar pembuatan pengumuman dapat dilihat 

pada tabel 4.17 dibawah ini. 

Tabel 4.17 Penjelasan Pembuatan Pengumuman 

Fungsional Pembuatan Pengumuman 

Deskripsi 

Halaman ini digunakan untuk membuat 

pengumuman pengadaan barang dan mengirimkan 

ke vendor. 

Fitur 

To 
Berfungsi untuk menentukan 

alamat email vendor. 

Receipt Name 
Berfungsi untuk menentukan 

nama penerima vendor. 

Username 

Berfungsi untuk memberikan 

username vendor dan digunakan 

untuk masuk ke dalam sistem. 

Password 

Berfungsi untuk memberikan 

password vendor dan digunakan 

untuk masuk ke dalam sistem. 

Notes Berfungsi untuk memberikan 
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Fungsional Pembuatan Pengumuman 

catatan nomor pengadaan. 

Send Mail 

Tombol yang digunakan untuk 

mengirimkan email kepada 

vendor. 

 

 

Gambar 4.23 Hasil Pengumuman 

Gambar 4.23 merupakan gambar hasil pengumuman yang telah dibuat 

sebelumnya vendor dapat mengetahui informasi mengenai daftar barang yang 

diminta oleh perusahaan melalui email, dan berisikan mengenai data username, 

password, dan kode permintaan barang. 

4.1.16 Penawaran Harga 

 

Gambar 4.24 Penawaran Harga 
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Gambar 4.24 merupakan halaman yang dapat diakses vendor untuk 

melaukan penawaran harga terhadap permintaan yang dibuat oleh perusahaan. 

Pada halaman ini vendor harus mengisi nomor permintaan barang untuk 

mendapatkan data permintaan. Nomor tersebut diperoleh dari detail email yang 

telah dikirimkan sebelumnya. Setelah memasukan nomor permintaan pembelian, 

maka data permintaan akan otomatis muncul dan vendor tinggal memasukan 

harga barang sesuai dengan daftar permintaan. 

Adapun penjelasan mengenai gambar penawaran harga dapat dilihat pada 

tabel 4.18 dibawah ini. 

Tabel 4.18 Penjelasan Penawaran Harga 

Fungsional Penawaran Harga 

Deskripsi 

Halaman ini digunakan vendor untuk melakukan 

penawaran harga berdasarkan pengadaan barang 

yang dibuat oleh perusahaan. 

Fitur 

MR No 

Berfungsi untuk mengambil data 

pengadaan barang dari 

perushaan dengan mengisi 

nomor permintaan barang. 

Date 
Berfungsi untuk memberikan 

data tanggal penawaran. 

Departement 

Berfungsi untuk memberikan 

informasi mengenai departemen 

yang membutuhkan barang. 

Office 

Berfungsi untuk memberikan 

informasi mengenai kantor yang 

membutuhkan barang. 

Vendor 

Berfungsi untuk memilih vendor 

yang melakukan penawaran 

harga. 

ID Offer 
Berfungsi untuk memberikan 

nomor penawaran harga. 

Grid view 
Berfungsi untuk memberikan 

tampilan permintaan dan sebagai 
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Fungsional Penawaran Harga 

masukan vendor dalam 

menawarkan harga. 

 

4.1.17 Penentuan Vendor 

 

Gambar 4.25 Penentuan Vendor 

Gambar 4.25 merupakan halaman yang digunakan untuk melakukan 

penentuan vendor. Untuk melakukan penentuan vendor, pengguna harus 

memasukan nomor permintaan pembelian dan nomor permintaan barang. Nomor 

permintaan pembelian digunakan untuk mendapatkan data permintaan beserta 

detail barang, sedangkan nomor permintaan barang digunakan untuk mendapatkan 

data vendor dan harga barang yang ditawarkan oleh vendor. Pada tampilan tabel 

penentuan vendor, pengguna memasukan data vendor berdasarkan vendor yang 

telah ditentukan sebelumnya dan harga akan otomatis tampil. Setelah semua data 

telah muncul, pengguna dapat memilih tombol rekomendasi untuk mendapatkan 

harga terendah dari setiap harga barang yang telah ditawarkan oleh vendor. 
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Adapun penjelasan mengenai fitur pada penentuan vendor dapat dilihat pada 

tabel 4.19 dibawah ini. 

Tabel 4.19 Penjelasan Penentuan Vendor 

Fungsional Penentuan Vendor 

Deskripsi 

Halaman ini digunakan Kepala Purchasing untuk 

melakukan penentuan vendor dan berisikan 

mengenai informasi harga barang yang telah di 

berikan oleh vendor. 

Fitur 

PR No 

Berfungsi sebagai kolom 

masukan nomor permintaan 

pembelian dan digunakan untuk 

mengambil daftar barang. 

Date 
Berfungsi untuk memberikan 

tanggal penentuan vendor. 

Office 

Berfungsi untuk memberikan 

informasi mengenai kantor yang 

memngajukan permintaan. 

Curr 

Berfungsi untuk memberikan 

tipe mata uang dari harga 

barang. 

ID Number 
Berfungsi untuk memberikan 

nomor penentuan vendor. 

To 

Berfungsi untuk memberikan 

catatan penerima lain dokumen 

penentuan vendor. 

 

Cc 

Berfungsi untuk memberikan 

catatan nama penerima lain 

dokumen penentuan vendor. 

 

Notes  

Berfungsi untuk memberikan 

catatan dokumen penentuan 

vendor. 

 

MR No 

Berfungsi sebagai kolom 

masukan nomor permintaan 

barang dan digunakan untuk 

mengambil data vendor yang 

terdaftar. 

 
Rekomendasi  

Berfungsi sebagai tombol yang 

digunakan untuk memberikan 
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Fungsional Penentuan Vendor 

rekomendasi vendor berdasarkan 

harga terendah. 

 

Tombol Radio 

Button 

Dapat digunakan Kepala 

Purchasing untuk memilih 

vendor berdasarkan kebijakan 

perusahaan. 

 

4.1.18 Pembuatan Laporan Permintaan Barang 

 

Gambar 4.26 Pembuatan Laporan Permintaan Barang 

Gambar 4.26 merupakan halaman yang digunakan untuk membuat laporan 

permintaan barang. Hal yang harus dilakukan pengguna adalah login ke dalam 

aplikasi dan memilih menu reports dan pilih list permintaan barang. Pada halaman 

pembuatan laporan pengguna dapat melakukan filter terhadap laporan yang akan 

ditampilkan. Filter tersebut dapat berupa laporan dari kantor yang dipilih bahkan 

dapat melakukan filter berdasarkan grup dari barang. Setelah itu pengguna harus 

memilih tanggal awal dan tanggal akhir dari laporan yang akan dibuat. Saat 

tanggal selesai dipilih data permintaan barang akan tampil di dalam tabel. 
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Adapun penjelasan mengenai gambar pembuatan laporan permintaan barang 

dapat dilihat pada tabel 4.20 dibawah ini. 

Tabel 4.20 Penjelasan Pembuatan Laporan Permintaan Barang 

Fungsional  Laporan Permintaan Barang 

Deskripsi 
Halaman ini digunakan untuk membuat laporan 

permintaan barang. 

Fitur 

Station 

Berfungi untuk menyaring 

laporan berdasarkan kantor yang 

dipilih. 

Group 

Berfungsi untuk menyaring 

laporan berdasarkan group 

tertentu. 

Date Fromt 

Berfungsi untuk menentukan 

tanggal awal laporan tersebut 

akan dibuat. 

To  
Berfungsi untuk menentukan 

tanggal akhir laporan. 

Print PDF 
Berfungsi untuk mengubah 

laporan menjadi format PDF. 

Export Excel 
Berfungsi untuk mengubah 

laporan menjadi format Excel. 

Kolom Search 
Berfungsi untuk mencari data 

dari daftar laporan. 

 

4.1.19 Pembuatan Laporan Permintaan Pembelian 

 

Gambar 4.27 Pembuatan Laporan Permintaan Pembelian 
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Gambar 4.27 merupakan halaman yang digunakan untuk membuat laporan 

permintaan pembelian. Hal yang harus dilakukan pengguna adalah login ke dalam 

aplikasi dan memilih menu reports dan pilih list permintaan pembelian. Pada 

halaman pembuatan laporan pengguna dapat melakukan filter terhadap laporan 

yang akan ditampilkan. Filter tersebut dapat berupa laporan dari kantor yang 

dipilih bahkan dapat melakukan filter berdasarkan grup dari barang. Setelah itu 

pengguna harus memilih tanggal awal dan tanggal akhir dari laporan yang akan 

dibuat. Saat tanggal selesai dipilih data permintaan pembelian akan tampil di 

dalam tabel. 

Adapun penjelasan mengenai gambar pembuatan laporan permintaan 

pembelian dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini. 

Tabel 4.21 Penjelasan Laporan Permintaan Pembelian 

Fungsional  Laporan Permintaan Pembelian 

Deskripsi 
Halaman ini digunakan untuk membuat laporan 

permintaan Pembelian. 

Fitur 

Station 

Berfungi untuk menyaring 

laporan berdasarkan kantor yang 

dipilih. 

Group 

Berfungsi untuk menyaring 

laporan berdasarkan group 

tertentu. 

Date Fromt 

Berfungsi untuk menentukan 

tanggal awal laporan tersebut 

akan dibuat. 

To  
Berfungsi untuk menentukan 

tanggal akhir laporan. 

Print PDF 
Berfungsi untuk mengubah 

laporan menjadi format PDF. 

Export Excel 
Berfungsi untuk mengubah 

laporan menjadi format Excel. 

Kolom Search 
Berfungsi untuk mencari data 

dari daftar laporan. 
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4.1.20 Laporan Permintaan Barang 

 

Gambar 4.28 Laporan Permintaan Barang 

Gambar 4.28 merupakan tampilan dari laporan permintaan barang yang 

dipilih dari periode awal bulan Juli 2017 hingga akhir bulan juli 2017. 

4.1.21 Laporan Permintaan Pembelian 

 

Gambar 4.29 Laporan Permintaan Pembelian 

Gambar 4.29 merupakan tampilan dari laporan permintaan pembelian yang 

dipilih dari periode awal bulan Juli 2017 hingga akhir bulan juli 2017. 

4.1.22 Purchase order 

 

Gambar 4.30 Halaman Purchase Order 
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Gambar 4.30 merupakan halaman yang digunakan untuk membuat purchase 

order. Hal yang harus dilakukan pengguna adalah login ke dalam aplikasi dan 

memilih menu purchase order. Pada halaman purchase order pengguna dapat 

melakukan tambah, ubah, dan hapus data. Dalam pembuatan purchase order 

sebelumnya pengguna telah menentukan vendor. Setelah itu pengguna menekan 

tombol add untuk membuat purchase order, selanjutnya pengguna hanya perlu 

memilih vendor yang telah terpilih sebelumnya. Jika terdapat kesalahan dalam 

memilih vendor, pengguna dapat melakukan ubah data. serta pengguna juga dapat 

melakukan hapus data jika diperlukan. 

Adapun penjelasan mengenai fitur pada halaman purchase order dapat 

dilihat pada tabel 4.22 dibawah ini. 

Tabel 4.22 Tabel Penjelasan Halaman Purchase Order 

Fungsional Halaman Purchase Order 

Deskripsi 
Halaman ini digunakan untuk menampilkan dan 

membuat daftar purchase order. 

Fitur 

Add 
Berfungi untuk membuat 

purchase order. 

Delete 
Berfungsi untuk menghapus data 

purchase order yang dipilih. 

Edit 

Berfungsi untuk melakukan 

ubah data purchase order sesuai 

dengan yang dipilih. 

Kolom Search 

Berfungsi untuk melakukan 

pencarian dari daftar purchase 

order. 
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Gambar 4.31 Tambah Purcahse Order 

Gambar 4.31 merupakan form yang digunakan pengguna untuk membuat 

daftar purchase order. Pengguna dapat mengisi kolom vendor sesuai dengan 

vendor yang telah terpilih sebelumnya. Jika vendor telah dipilih dan sesuai maka 

akan secara otomatis menampilkan detail data dari permintaan yang sebelumnya. 

Pada kolom curr digunakan untuk menentukan mata uang yang akan digunakan 

dalam pengadaan barang, dan pada kolom ship to digunakan pengguna untuk 

mengirimkan kepada siapa permintaan tersebut dikirimkan. 

Adapun penjelasan mengenai fitur pada tambah purchase order dapat dilihat 

pada tabel 4.23 dibawah ini. 

Tabel 4.23 Penjelasan Tambah Purchase Order 

Fungsional  Tambah Purchase Order 

Deskripsi 
Halaman ini digunakan untuk membuat daftar 

purchase order. 

Fitur 

Kolom Vendor 
Berfungi untuk menentukan 

vendor yang telah terpilih. 

ID / Number 
Berfungsi untuk memberikan 

nomor purchase order. 
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Fungsional  Tambah Purchase Order 

Date 

Berfungsi untuk memberikan 

tanggal pembuatan purchase 

order. 

Departement 

Berfungsi untuk memberikan 

keterangan divisi yang 

mengajukan permintaan. 

Office 

Berfungsi untuk memberikan 

keterangan kantor yang 

mengajukan permintaan. 

Curr 

Berfungsi untuk memberikan 

mata uang yang digunakan 

untuk pembayaran. 

Due Date 
Berfungsi untuk menentukan 

tanggal pengadaan barang. 

Ship To 

Berfungsi untuk memberikan 

keterangan tujuan pengadaan 

barang tersebut dikirimkan.. 

 

  Gambar 4.32 Purchase Order 
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Gambar 4.32 merupakan tampilan purchase order. tampilan tersebut dapat 

tampil jika pengguna memilih menu view pada halaman tambah purchase order. 

Data yang ditampilkan dalam tampilan purchase order itu adalah detail mengenai 

permintaan yang diajukan sebelumnya, vendor yang terpilih, dan keterangan akan 

dikirimkan kemana barang tersebut akan dikirim. 

4.2 Evaluasi Sistem 

Pada taha ini akan dilakukan evaluasi sistem yang didasarkan hasil uji coba 

pada setiap modul aplikasi pengadaan barang pada PT. Wanatiara Persada. Pada 

saat ini aplikasi sudah cukup layak karena dari keseluruhan modul yang terdapat 

pada aplikasi pengadaan barang telah sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh 

pihak perusahaan. Tetapi masih terdapat kekurangan atau fitur dari beberapa 

modul masih tidak bisa berjalan. 

4.2.1 Hasil Uji Coba Aplikasi 

Pada tahap ini akan dilakukan uji coba terhadap perangkat lunak yang telah 

dikembangkan dan dibangun, apakah perangkat lunak tersebut telah sesuai dengan 

fungsional yang telah dirancang sebelumnya. Uji coba meliputi pengujian 

terhadap fitur dasar aplikasi dan uji coba aplikasi dengan menggunakan black box 

testing. Uji coba yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

4.2.2 Hasil Uji Coba Log In 

Tabel 4.24 Hasil Uji Coba Log In 

No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

1 Mengisi form 

username dan 

password 

Login berhasil 

dan masuk ke 

dalam beranda 

Sukses melakukan login dan masuk ke 

dalam halaman beranda aplikasi. 
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No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

dengan benar 

kemudian klik 

sign in. 

aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 Mengisi form 

username dan 

password 

dengan salah 

kemudian klik 

sign in. 

Tidak dapat 

login ke dalam 

aplikasi dan 

sistem 

menampilkan 

pesan username 

atau password 

salah. 

Gagal melakukan login dan akan 

memunculkan pesan wrong username 

or password. 
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No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

3 Melakukan 

proses keluar 

dari aplikasi 

dengan 

menekan 

tombol log out. 

Menampilkan 

pesan telah 

keluar dari 

aplikasi. 

Keluar dari aplikasi dengan 

menampilkan pesan you have been log 

out. 

 

 

Proses login pada aplikasi ini digunakan untuk menentukan pengguna yang 

dapat mengakses aplikasi. Pengguna telah memiliki username dan password yang 

unik agar dapat mengakses aplikasi, dan memiliki akses menu sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. 

4.2.3 Hasil Uji Coba Master 

Tabel 4.25 Hasil Uji Coba Master 

No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

1 Mengisi form 

textbox 

dengan benar 

dan lengkap 

serta klik 

Data berhasil 

disimpan. 

Data akan tersimpan di database dan 

memunculkan pesan data saved. 
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No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

simpan data. 

 

2 Mengisi form 

textbox 

dengan salah 

dan tidak 

lengkap serta 

klik simpan 

data. 

Data tidak 

dapat 

tersimpan. 

Sistem tidak akan bisa melakukan simpan 

data atau ubah data.  

 

3 Mengisi form 

textbox 

dengan benar 

dan lengkap 

serta klik edit 

data. 

Perubahan data 

berhasil 

dilakukan. 

 

 

 

Data berhasil diubah dan tersimpan ke 

dalam database. Serta memunculkan 

pesan updated. 
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No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

 Memilih data 

dengan 

mencentang 

combobox 

dan tekan 

tombol hapus. 

Data berhasil 

dihapus. 

Sistem akan melakukan konfirmasi data 

yang akan dihapus. 

 

Jika berhasil terhapus sistem akan 

menampilkan pesan data berhasil 

dihapus. 

 

 

 

Pada proses ini dapat membantu bagian Purchasing untuk melakukan 

pengolahan data karyawan, kantor, departemen, barang, dan vendor menjadi 

bentuk data yang tersimpan di dalam database. Melakukan penyimpanan data ke 

dalam database dapat memperkecil kemungkinan kehilangan data, melakukan 

ubah data, mempermudah dalam melakukan pencarian data, serta dapat 

melakukan tambah dan hapus data dengan mudah. 
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4.2.4 Hasil Uji Coba Permintaan Barang 

Tabel 4.26 Hasil Uji Coba Permintaan Barang 

No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

1 Melengkapi 

form 

permintaan 

barang dengan 

benar dan 

lengkap. 

Input data 

permintaan 

barang 

dengan benar 

dan lengkap. 

Sukses melakukan simpan data permintaan 

barang. Jika berhasil tersimpan, id 

permintaan barang akan muncul di kanan. 

 

2 Melakukan 

update data 

permintaan 

barang dengan 

mencentang 

data yang akan 

diubah, dan 

dilakukan 

sebelum proses 

persetujuan. 

merubah data 

permintaan 

barang 

sebelum 

proses 

persetujuan. 

Berhasil melakukan ubah data permintaan 

barang dan memunculkan pesan updated. 

 

3 Melakukan 

update data 

permintaan 

barang dengan 

mencentang 

data yang akan 

merubah data 

permintaan 

barang 

setelah 

proses 

persetujuan. 

Tidak dapat melakukan simpan data dan 

akan memunculkan pesan anda tidak 

diijinkan untuk merubah data. 
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No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

diubah, dan 

dilakukan 

setelah proses 

persetujuan.  

 Melakukan 

hapus data 

dengan 

mencentang 

combobox pada 

daftar 

permintaan 

barang. 

Menghapus 

data sesuai 

dengan data 

yang dipilih. 

Sistem akan memunculkan pesan 

konfirmasi hapus data. 

 

Jika menekan tombol oke, data akan 

terhapus. 

 

Setiap divisi yang akan mengajukan permintaan barang dapat langsung 

mengakses modul permintaan barang untuk membuat dokumen permintaan 

barang, dan setiap divisi yang ingin mengajukan permintaan barang hanya perlu 

mengisi form yang tersedia atau menambahkan daftar barang baru jika barang 

yang diajukan tidak terdapat pada daftar barang. Setiap divisi tidak perlu lagi 

melakukan pengiriman dokumen permintaan barang melalui email, melalui 

aplikasi dokumen permintaan yang telah dibuat dapat langsung diterima oleh 

bagian Purchasing. Serta Kepala Purchasing juga dapat dengan mudah 

melakukan persetujuan permintaan tanpa harus membuka email lagi untuk 

melakukan persetujuan.  
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4.2.5 Hasil Uji Coba Permintaan Pembelian 

Tabel 4.27 Hasil Uji Coba Permintaan Pembelian 

No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

1 Melengkapi 

form 

permintaan 

pembelian 

dengan 

benar dan 

lengkap. 

Input data 

permintaan 

pembelian 

dengan benar 

dan lengkap. 

Sukses melakukan simpan data permintaan 

pembelian. Jika berhasil tersimpan, id 

permintaan pembelian akan muncul di 

kanan. 

 

2 Melakukan 

update data 

permintaan 

pembelian 

dengan 

mencentang 

data yang 

akan 

diubah, dan 

dilakukan 

sebelum 

proses 

persetujuan. 

merubah data 

permintaan 

pembelian 

sebelum 

proses 

persetujuan. 

Berhasil melakukan ubah data permintaan 

barang dan memunculkan pesan updated. 

 

3 Melakukan 

update data 

permintaan 

pembelian 

dengan 

merubah data 

permintaan 

pembelian 

setelah 

proses 

Tidak dapat melakukan simpan data dan 

akan memunculkan pesan anda tidak 

diijinkan untuk merubah data. 
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No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

mencentang 

data yang 

akan 

diubah, dan 

dilakukan 

setelah 

proses 

persetujuan. 

persetujuan. 

 

 Melakukan 

hapus data 

dengan 

mencentang 

combobox 

pada daftar 

permintaan 

pembelian. 

Menghapus 

data sesuai 

dengan data 

yang dipilih. 

Sistem akan memunculkan pesan 

konfirmasi hapus data. 

 

Jika menekan tombol oke, data akan 

terhapus. 

 

 

bagian Staf Purchasing dapat dengan mudah melakukan pembuatan 

dokumen permintaan pembelian, hanya dengan memasukan nomor permintaan 

barang pada kolom nomor MR maka secara otomatis detail dari permintaan 

barang akan tampak pada form permintaan pembelian, setelah itu Staf Purchasing 

dapat mengisi setiap form sesuai dengan kebutuhan permintaan, melakukan cek 

terhadap stok barang untuk dapat menentukan permintaan tersebut memerlukan 

pengadaan barang atau tidak. Pada saat Staf Purcahsing telah melakukan proses 

simpan pembuatan dokumen permintaan pembelian, maka dokumen tersebut 
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langsung terkirim kepada Kepala Purchasing melalui halaman persetujuan 

permintaan pembelian, dan dapat segera melakukan proses persetujuan. 

4.2.6 Hasil Uji Coba Pembuatan Pengumuman 

Tabel 4.28 Hasil Uji Coba Pembuatan Pengumuman 

No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

1 Melengkapi 

form 

pengumuma

n dengan 

benar dan 

lengkap. 

Sistem berhasil 

mengirimkan 

pengumuman 

melalui email 

sesuai dengan 

masukan 

pengguna. 

Sistem berhasil mengirimkan 

pengumuman dan terkirim sesuai 

dengan alamat email vendor. 

 

2 Melengkapi 

form 

pengumuma

n dengan 

benar dan 

tidak 

lengkap. 

Sistem berhasil 

mengirimkan 

pengumuman 

melalui email dan 

isi pengumuman 

tidak lengkap. 

Sistem berhasil mengirimkan 

pengumuman, 

 

Tetapi pada username dan password 

tidak terisi. 

 

Pada proses ini bagian Purchasing akan dipermudah dalam pembuatan 

pengumuman, dimana Staf Purchasing terlebih dahulu memilih permintaan 

pembelian dan memilih menu edit untuk melakukan proses pembuatan 

pengumuman, pada saat melakukan pembuatan pengumuman Staf  Purchasing 

akan mengisi alamat email vendor dan mengisi username dan password ang 
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digunakan untuk login vendor. Jika selesai yang harus dilakukan selanjutnya 

adalah mengirimkan pengumuman tersebut. Pengumuman tersebut akan otomatis 

terkirim ke email vendor dengan informasi barang yang sesuai dengan permintaan 

sebelumnya. 

4.2.7 Hasil Uji Coba Penawaran Harga 

Tabel 4.29 Hasil Uji Coba Penawaran Harga 

No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

1 Mengisi 

nomor 

permintaan 

barang dan 

form 

penawaran 

dengan 

benar serta 

simpan 

penawaran. 

Dapat mengambil 

data permintaan 

barang dan dapat 

melakukan proses 

simpan 

penawaran harga. 

Sistem mendapatkan data permintaan 

barang berdasarkan masukan nomor 

MR. 

 

Serta melakukan proses penyimpanan 

penawaran harga. 

2 Mengisi 

nomor 

permintaan 

barang 

dengan 

salah. 

Tidak bisa 

mengambil data 

permintaan 

barang. 

Sistem tidak dapat mengambil data 

permintaan barang, karena nomor MR 

tidak sesuai atau salah. 
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No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

3 Mengisi 

nomor 

permintaan 

barang 

dengan 

benar tetapi 

tidak 

memilih 

kolom 

vendor. 

Tidak bisa 

melakukan proses 

simpan 

penawaran harga. 

Sistem tidak dapat melakukan proses 

penyimpanan, 

 

Karena pihak vendor tidak mengisi 

nama vendor pada kolom vendor.  

 

Apabila pengumuman telah sampai kepada vendor, maka vendor dapat 

menemukan informasi mengenai pengadaan barang, seperti detail barang yang 

diminta, nomor MR, serta username dan password untuk mengaskses aplikasi 

pengadaan barang. Vendor dapat melakukan login ke sistem sesuai dengan 

username dan password yang diberikan dan dapat langsung melakukan penawaran 

harga. Pada proses ini hal terpenting yang dilakukan oleh vendor adalah mengisi 

kolom vendor untuk mengetahui vendor mana yang telah menawarkan harga 

barang. 

4.2.8 Hasil Uji Coba Penentuan Vendor 

Tabel 4.30 Hasil Uji Coba Penentuan Vendor 

No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

1 Mengisi 

nomor 

Memunculkan 

vendor yang 

Sistem dapat menampilkan nama 

vendor yang berpartisipasi, sesuai 
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No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

permintaan 

barang pada 

kolom MR. 

berpartisipasi. dengan vendor yang menawarkan 

harga. 

 

2 Menentukan 

barang yang 

akan dipilih 

berdasarkan 

harga 

terendah. 

Memunculkan 

harga barang 

dengan harga 

terendah. 

Sistem menampilkan rekomendasi 

harga terendah. 

 

3 Mengisi 

nomor 

permintaan 

barang, 

nomor 

permintaan 

pembelian 

dan form 

penentuan 

dengan benar 

serta simpan 

penawaran. 

Berhasil 

menyimpan 

penentuan 

vendor. 

Sistem dapat melakukan proses 

simpan penentuan vendor. 

 

Serta menampilkan nama vendor yang 

berpartisipasi dan rekomendasi harga 

terendah. 

4 Memilih 

tombol data 

dari daftar 

penentuan 

vendor dan 

memilih 

tombol edit. 

Menampilkan 

data penentuan 

vendor dan 

vendor yang 

berpartisipasi. 

Sistem tidak dapat menampikan 

kembali data vendor yang 

berpartisipasi pada detail penentuan 

vendor. 
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Penentuan vendor dapat dilakukan dengan mudah dengan bantuan sistem. 

Hal yang harus dilakukan oleh Kepala Purchasing adalah mengisi nomor 

permintaan barang dan nomor permintaan pembelian pada kolom nomor MR dan 

nomor PR. Nomor permintaan pembelian diisi untuk mendapatkan detail 

permintaan barang, nomor permintaan barang diisi untuk mendapatkan data 

vendor yang telah berpartisipasi dalam pengadaan barang. Setelah data terkumpul 

hal yang dilakukan selanjutnya yaitu mengisi form vendor sesuai dengan vendor 

yang berpartisipasi dan memilih tombol rekomendasi untuk mendapatkan 

informasi harga terendah dari barang. Setelah selesai maka Kepala Purchasing 

dapat memilih vendor dengan penawaran harga terendah ataupun Kepala 

Purchasing memiliki kriteria lain untuk memilih vendor tersebut. Jika penentuan 

vendor telah selesai disimpan, maka daftar purchase order dapat dibuat. 

4.2.9 Hasil Uji Coba Pembuatan Laporan 

Tabel 4.31 Hasil Uji Coba Pembuatan Laporan 

No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

1 Membuat 

laporan 

dengan 

filter Kantor 

Site Haul 

Sagu dan 

semua grup 

serta pilih 

tanggal 

awal dan 

akhir 

Menampilkan 

laporan 

berdasarkan filter 

yang dipilih. 

Sistem menampilkan laporan 

berdasarkan filter yang dipilih. 

 

Filter yang digunakan yaitu Kantor 

Site Haul Sagu dengan menampilkan 

semua grup. 
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No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

laporan. 

2 Membuat 

laporan 

dengan 

filter Kantor 

Jakarta dan 

semua grup 

serta pilih 

tanggal 

awal dan 

akhir 

laporan. 

Menampilkan 

laporan 

berdasarkan filter 

yang dipilih. 

Sistem menampilkan laporan 

berdasarkan filter yang dipilih. 

 

Filter yang digunakan yaitu Kantor 

Jakarta dengan menampilkan semua 

grup. 

3 Membuat 

laporan 

dengan 

filter Kantor 

Site Haul 

Sagu dan 

khusus 

spare parts 

grup serta 

pilih 

tanggal 

awal dan 

akhir 

laporan. 

Menampilkan 

laporan 

berdasarkan filter 

grup spare parts. 

Sistem menampilkan laporan 

berdasarkan filter yang dipilih. 

 

Filter yang digunakan yaitu Kantor 

Site Haul Sagu dengan menampilkan 

semua grup spare parts saja. 

4 Mencetak 

laporan ke 

dalam 

format PDF. 

Menampilkan 

laporan ke dalam 

format PDF. 

Sistem dapat melakukan cetak laporan 

ke dalam format PDF. 
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No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

 

 

Pembuatan laporan dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus memeriksa 

setiap dokumen kembali. Secara otomatis sistem dapat menampilkan record 

permintaan barang maupun permintaan pembelian. Untuk dapat menampilkan 

data laporan, hal yang harus dilakukan yaitu memilih permintaan dari Kantor 

Pusat atau Kantor Cabang, memilih filter barang tertentu yang akan ditampilkan, 

serta memilih tanggal awal dan akhir untuk menampilkan laporan periodik yang 

dipilih. Setelah data laporan tampil, data tersebut dapat diubah menjadi format 

PDF dan excel. 

4.2.10 Hasil Uji Coba Pembuatan Daftar Purchase order 

No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

1 Membuat 

daftar 

purchase 

order dengan 

mengisi nama 

vendor dengan 

salah 

Detail dari 

daftar purchase 

order tidak 

tampak. 

Sistem menampilkan halaman 

purchase order tanpa menampilkan 

detail purchase order. 

 

2 Membuat 

daftar 

purchase 

Menampilkan 

Detail dari 

daftar purchase 

Sistem menampilkan halaman 

purchase order dan menampilkan 

detail purchase order. 
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No Tujuan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Sistem (Hasil) 

order dengan 

mengisi nama 

vendor dengan 

benar 

order dengan 

sempurna. 

 

 

 


