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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Implementasi  

Implementasi program adalah implementasi dari analisis dan desain sistem 

yang dibuat sebelumnya. Sehingga diharapkan dengan adanya implementasi ini 

dapat dipahami jalannya aplikasi Rancang Bangun Aplikasi Simpan Pinjam Pada 

Koperasi Karyawan PT. Mega Utama Indah. Sebelumnya user harus 

mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan dari program yang akan diimplementasikan 

baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak komputer.  

 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

Agar dapat menjalankan aplikasi Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan 

Produksi Pada PT. Mega Utama Indah. ini, dibutuhkan perangkat lunak (software) 

dan perangkat keras (hardware). 

Adapun persyaratan minimal perangkat keras (hardware) adalah sebagai 

berikut: 

1. Processor Intel Dual Core, Core 2 Duo, atau di atasnya. 

2. Memory 1 Gb atau lebih. 

3. Harddisk 80 Gb atau lebih. 

4. Monitor dengan resolusi minimal 1024 x 768. 

5. VGA Card 128, Printer, Mouse, dan keyboard. 
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4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Adapun kebutuhan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan 

aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem operasi menggunakan Microsoft Windows 7 Professional. 

2. VB.Net 2010. 

3. SQL Server 2008. 

4. Untuk perancangan sistem menggunakan Power Designer 6. 

5. Untuk perancangan desain input/output menggunakan Microsoft Office Visio 

2007. 

6. Untuk dokumentasi menggunakan Microsoft Office Word 2010. 

 

4.1.3 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan suatu tahap penerapan dari analisa dan 

perancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Pada bagian implementasi 

sistem juga akan dijelaskan mengenai penggunaan dari aplikasi yang dibuat. 

Penjelasan aplikasi yang dibuat meliputi tampilan aplikasi, dan fungsi kontrol 

dalam aplikasi. 

 

A. Form Utama 

Form utama akan muncul setelah proses login berhasil. Pada form ini 

terdapat sejumlah menu yang dapat diakses pengguna dengan cara me-klik menu 

yang akan dipilih. Form utama ini terdapat beberapa tampilan berdasarkan jenis 

user. Berikut ini tampilan form utama seperti Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Tampilan Form Utama 

 

B. Form Anggota 

 Form anggota digunakan untuk memasukkan data karyawan yang 

mendaftar menjadi anggota koperasi. Form anggota dapat dilihat pada Gambar 

4.2. 
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Gambar 4.2 Tampilan Form Anggota 

 

C. Form Data Anggota 

 Form data anggota digunakan untuk melihat atau menampilkan data 

karywan yang telah terdaftar menjadi anggota koperasi . Form data anggota dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 Tampilan Form Data Anggota 
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D. Form Simpan 

 Form simpan digunakan untuk memasukkan data pembayaran simpanan 

wajib setiap bulan yang dibayarkan oleh anggota yang ada pada sistem ini. Form 

master simpan dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 
Gambar 4.4 Tampilan Form Simpan 

 

 

E. Form Data Simpan 

 Form ini merupakan view dari form simpan. Admin dapat melihat 

informasi mengenai data simpanan anggota yang dilakukan pada periode tersebut 

yang ada pada sistem ini. Form data simpan dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Tampilan Form Data Simpan 

 

F. Form Master Pengajuan Pinjaman 

 Form Pengajuan Pinjaman ini digunakan untuk mengisikan permohonan 

pengajuan pinjaman anggota koperasi. Pada awal proses admin harus 

memasukkan nomor anggota dan secara otomatis data subsistem , nama, alamat, 

kota, akan muncul secara otomatis, admin tinggal mengisikan beberapa data 

pinjaman yang diajukan dan besar tanggungan yang masih dipunyai oleh setiap 

anggota, kemudian data pengajuan pinjaman ini aka disimpan untuk dijadikan 

dasar pengurus untuk menyetujui ataupun menolak pinjaman yang diajukan oleh 

anggota. Setiap pengajuan pinjaman yang sudah dimasukkan akan muncul kode 

pengajuan pinjaman  kode untuk pengajuan pinjaman akan digenerate secara 

otomatis. Form pengajuan pinjaman dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Tampilan Form Pengajuan Pinjaman 

 

 

G. Form Persetujuan Pinjaman 

 Form Persetujuan Pinjaman ini digunakan untuk memvalidasi permohonan 

pengajuan pinjaman anggota koperasi. Form Persetujuan Pinjaman dapat dilihat 

pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Tampilan Form Persetujuan Pinjaman 

 

 

H. Form Angsuran Pinjaman 

 Form angsuran Pinjaman ini digunakan untuk anggota koperasi yang ingin 

melunasi pinjaman yang masih ada. Pada awal proses admin harus memasukkan 

nomor anggota dan secara otomatis data subsistem , nama, dan data pinjaman 

yang masih ada akan muncul secara otomatis. Form angsuran pinjaman dapat 

dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Tampilan Form Angsuran Pinjaman 

 

I. Form Laporan Simpanan 

Form Laporan Simpanan ini digunakan untuk pengurus koperasi yang ingin 

melihat dan mencetak simpanan anggota. Pada awal proses admin harus 

memasukkan periode simpanan yang ingin ditampilkan dan dicetak. Form 

laporan simpanan dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

 
Gambar 4.9 Tampilan Form laporan simpan 
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J. Form laporan approval 

Form Laporan approval ini digunakan untuk pengurus koperasi yang ingin 

melihat dan mencetak laporan pinjaman anggota yang telah disetujui 

pengurus. Pada awal proses admin harus memasukkan periode pinjaman 

yang ingin ditampilkan dan dicetak. Form laporan approval dapat dilihat 

pada Gambar 4.10. 

 

 
Gambar 4.10 Tampilan Form laporan approval 
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K. Form Laporan Angsuran Pinjaman 

Form Laporan angsuran pinjaman ini digunakan untuk pengurus koperasi 

yang ingin melihat dan mencetak laporan angsuran pinjaman anggota. Pada 

awal proses admin harus memasukkan periode simpanan yang ingin 

ditampilkan dan dicetak. Form laporan simpanan dapat dilihat pada Gambar 

4.11. 

 

 
  Gambar 4.11 Tampilan Form laporan angsuran pinjaman 

 

4.1.4 Uji Coba Sistem 

Uji coba ini dilakukan untuk melihat apakah program yang dibuat sudah 

sesuai dengan yang diharapkan. Yang dilakukan dalam tahap uji coba sistem 

adalah dengan menguji apakah semua input dari setiap kejadian pada aplikasi 

dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Uji coba tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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A. Uji Coba Login 

Pada proses login dilakukan dengan cara menginputkan username dan 

password. Sistem akan melakukan autentifikasi dan verifikasi. Proses login 

dinyatakan berhasil apabila user berhasil masuk ke halaman utama. Sedangkan 

apabila dinyatakan gagal, akan muncul pesan kesalahan. Rangkaian uji coba 

terangkum dalam Tabel 4.1, yaitu test case untuk form Login. 

 

Tabel 4.1 Test Case  Login 

Test 

Case 

Tujuan Input Output Yang 

Diharapkan 

Status 

1 Username 

dan password 

yang valid 

Menginputkan 

username dan 

password  yang 

benar kemudian 

tekan tombol login 

User dapat masuk 

pada halaman 

utama sesuai 

dengan user Level 

Sukses 

Gambar 4.12 

2 Username 

dan password 

yang tidak 

valid 

Menginputkan 

username dan 

password  yang 

salah kemudian 

tekan tombol login 

User tidak dapat 

masuk pada 

halaman utama 

Sukses 

Gambar 4.13 

 

 

 
Gambar 4.12 Test Case 1 
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Gambar 4.13 Test Case 2 

 

B. Uji Coba Halaman Anggota 

Proses Anggota mencakup proses pencatatan data karyawan yang 

mendaftar menjadi anggota koperasi. Rangkaian uji coba terangkum dalam Tabel 

4.2, yaitu test case untuk form Anggota. 

 

Tabel 4.2 Test Case  Halaman Anggota 

Test 

Case 

Tujuan Input Output Yang 

Diharapkan 

Status 

3 Memasukkan 

data karyawan 

yang menjadi 

anggota 

Data group, 

tombol simpan 

Data masuk ke 

dalam table 

anggota 

Sukses 

Gambar 4.14 

 

 
Gambar 4.14 Test Case 3 

 

C. Uji Coba Halaman Simpan 

Proses simpan merupakan proses mencatat pembayaran simpanan yang 

dilakukan anggota. Rangkaian uji coba terangkum dalam Tabel 4.3, yaitu test case 

untuk form simpan. 
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Tabel 4.3 Test Case  Simpan 

Test 

Case 

Tujuan Input Output Yang 

Diharapkan 

Status 

4 Memasukkan 

data simpanan 

anggota 

Data simpanan 

anggota, tombol 

simpan 

Data masuk ke 

dalam table 

simpan 

Sukses 

Gambar 4.15 

 

 
Gambar 4.15 Test Case 4 

 

D. Uji Coba Pengajuan Pinjaman 

Proses Pengajuan pinjaman merupakan proses untuk memasukkan data 

pinjaman yang diajukan oleh anggota. Rangkaian uji coba terangkum dalam Tabel 

4.4, yaitu test case untuk form pengajuan pinjaman. 

 

Tabel 4.4 Test Case  Pengajuan Pinjaman 

Test 

Case 

Tujuan Input Output Yang 

Diharapkan 

Status 

5 Memasukkan 

data 

pengajuan 

pinjaman 

anggota 

Data pengajuan 

pinjaman, tombol 

simpan 

Data masuk ke 

dalam table 

pinjaman 

Sukses 

Gambar 4.16 

 

 

 
Gambar 4.16 Test Case 5 

 

E. Uji Coba Data simpan 

Halaman data simpan berfungsi agar admin dapat melihat informasi 

mengenai data simpanan anggota yang dilakukan pada periode tersebut. 
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Rangkaian uji coba terangkum dalam Tabel 4.5, yaitu test case untuk form data 

simpan. 

 

Tabel 4.5 Test Case  Data Simpan 

Test 

Case 

Tujuan Input Output Yang 

Diharapkan 

Status 

6 Memasukkan 

data tanggal 

awal dan 

tanggal akhir 

periode 

simpanan 

Tanggal 

awal,tanggal akhir 

, tombol simpan 

Data simpanan 

pada periode 

tersebut muncul 

Sukses 

Gambar 4.17 

 

 

 
Gambar 4.17 Test Case 6 

 

F. Uji Coba Persetujuan Pinjaman 

Proses Persetujuan Pinjaman ini digunakan untuk memvalidasi 

permohonan pengajuan pinjaman anggota koperasi. Rangkaian uji coba 

terangkum dalam Tabel 4.6, yaitu test case untuk form persetujuan pinjaman. 

 

Tabel 4.6 Test Case  Persetujuan Pinjaman 

Test 

Case 

Tujuan Input Output Yang 

Diharapkan 

Status 

7 Memasukkan 

data 

persetujuan 

pinjaman 

Data persetujuan 

pinjaman, tombol 

simpan 

Data masuk ke 

dalam table 

pinjaman 

Sukses 

Gambar 4.18 
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Gambar 4.18 Test Case 7 

 

G. Uji Coba Angsuran Pinjaman 

Proses Angsuran Pinjaman ini digunakan untuk anggota koperasi yang 

ingin mengangsur pinjaman yang masih ada. Rangkaian uji coba terangkum dalam 

Tabel 4.7, yaitu test case untuk form angsuran pinjaman. 

 

Tabel 4.7 Test Case  Angsuran Pinjaman 

Test 

Case 

Tujuan Input Output Yang 

Diharapkan 

Status 

8 Memasukkan 

data angsuran 

pinjaman 

Data angsuran 

pinjaman, tombol 

simpan 

Data masuk ke 

dalam table 

angsuran 

Sukses 

Gambar 4.19 

 

 

 
Gambar 4.19 Test Case 8 
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H. Uji Coba Status Pinjaman 

 Form yang digunakan admin untuk melihat status pinjaman anggota 

apakah disetujui, ditolak atau sudah lunas Rangkaian uji coba terangkum dalam 

Tabel 4.8, yaitu test case untuk form status pinjaman. 

 

Tabel 4.8. Test Case  Status Pinjaman 

Test 

Case 

Tujuan Input Output Yang 

Diharapkan 

Status 

9 Memasukkan 

id anggota, 

memilih 

status 

pinjaman 

Data anggota, 

pilihan pinjaman, 

tombol tampilkan 

Data muncul 

sesuai pilihan 

Sukses 

Gambar 4.20 

 

 

 
Gambar 4.20 Test Case 9 
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4.2 Evaluasi Sistem 

 Dari hasil uji coba yang telah dilakukan, aplikasi dapat berjalan dengan baik 

dan dapat melakukan proses pencatatan produksi dan pelaporan dengan benar dan 

menghasilkan laporan-laporan yang berhubungan dengan proses produksi seperti 

laporan tentang simpanan seperti pada Gambar 4.9, laporan approval seperti pada 

Gambar 4.10, laporan angsuran pinjaman seperti pada Gambar 4.11 yang 

dibutuhkan koperasi. 

 


