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ABSTRAK 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya merupakan salah satu instansi milik 

pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan dan memberikan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat. Solusinya adalah merancang dan membangun aplikasi 

manajemen aset elektronik berbasis website di RSUD Dr. Soetomo. Aplikasi ini 

diharapkan dapat memudahkan manajemen aset dalam mencari data aset dan 

mengetahui aset tersebut rusak atau tidak, memudahkan dalam mencari aset, 

mengurangi duplikasi data, membantu dalam pendistribusian aset yang dipinjam 

dan pendistribusian aset yang diterbitkan. Hasil uji coba aplikasi ini dapat 

membantu bagian manajemen aset dalam mengelola barang yang masuk dan 

didistribusikan, membantu dalam menyimpan data agar data tidak hilang, 

membantu dalam mengatasi barang yang tidak teridentifikasi dengan baik, 

membantu bagian TIK untuk menomori barang sehingga mudah diidentifikasi. 

 

Kata Kunci: Asset, Management, Application.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya merupakan salah satu instansi milik 

pemerintahan yang bergerak dibidang kesehatan dan memberikan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit ini berdiri pada tanggal 29 Oktober 1938 

dengan nama rumah sakit Centrale Burgerlijke Ziekenhuis (CBZ). Pada tahun 1950 

berganti nama mejadi rumah sakit umum pusat. Pada tahun 1964 berganti nama 

menjadi rumah sakit RSUP Dr. Soetomo, dan pada tahun 1965 berubah menjadi 

RSUD Dr. Soetomo. Pada tahun 2011 RSUD Dr. Soetomo mendapatkan Akreditasi 

A sebagai rumah sakit pendidikan. Rumah sakit ini berada di jalan Mayjen. Prof. 

Moestopo No. 6-8, Suabaya, Jawa Timur.  

Pada rumah sakit RSUD Dr. Soetomo terdapat beberapa bidang, salah satunya 

bidang Instalation Communicate Technologi (ICT). ICT tersebut memiliki beberapa 

bagian antara lain bagian manjemen aset yang mempunyai aktivitas menangani 

barang masuk dan pendistribusian barang. Untuk menunjang aktivitasnya 

memerlukan pengelolaan berbagai jenis aset elektronik seperti komputer, printer, 

Liquid Crystal Display (LCD), dan tools seperti tangga dan obeng. Kegiatan 

pengelolaan barang masuk dan pendistribusian tersebut bertujuan untuk menunjang 

kegiatan yang diselenggarakan oleh bidang lain.
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Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bagian ICT/ITKI 

 

Proses bisnis barang masuk dimulai dari bagian manajemen aset menerima 

aset dari bagian pengadaan. Barang yang telah diterima bagian manajemen aset 

kemudian dipisahkan sesuai dengan kriterianya. Selanjutnya aset akan diinputkan 

di aplikasi Microsoft Excel. Setelah diinputkan aset akan diberi nomor dan 

disimpan digudang. 

Selain proses barang masuk ada juga proses distribusi, distribusi sendiri 

dibagi menjadi dua, yaitu distribusi untuk dipinjam, dan distribusi barang untuk 

bagian internal RSUD Dr. Soetomo. Distribusi untuk dipinjam yaitu bagian dari 

luar ICT datang ke manajemen aset dengan membawa formulir permintaan dan 

memberikannya kepada manajemen aset. Manajemen aset mengecek aset secara 

langsung di gudang. Jika aset tersebut tidak ada maka manajemen aset akan 

memberitahukan kepada bagian itu, jika aset tersebut ada maka manajemen aset 

akan memberikan kepada bagian tersebut, kemudian manajemen aset akan 

membuatkan surat pengembalian dan menyimpannya di lemari penyimpanan. 

Sedangkan distribusi barang untuk bagian internal RSUD Dr. Soetomo yaitu 

bagian dari luar ICT datang ke manajemen aset dengan membawa formulir 

permintaan dan memberikannya kepada manajemen aset. Majemen asset akan aset 

mengecek secara langsung di gudang, Jika aset tersebut tidak ada maka manajemen 

aset akan memberitahukan kepada bagian itu. Jika ada manajemen aset akan 

membuatkan surat persetujuan kepada kepala ICT. Jika kepala ICT menyetujui 

maka surat itu akan dikembalikan kepada manajemen aset untuk melanjutkan 

proses distribusi, jika kepala ICT menolak maka manajemen aset akan menerima 
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informasi untuk disampaikan kepada bagian tersebut bahwa proses distribusi 

ditolak. Selain proses di atas terdapat proses pemutihan aset yang dilakukan empat 

tahun sekali yang dimulai dari aset dikumpulkan berdasarkan tanggal masuk, 

kemudian menyeleksi aset mana yang akan diputihkan. 

 Permasalahan yang timbul dari proses di atas yaitu sering terjadinya 

kehilangan data aset atau kerusakan aset, sulit dalam melakukan pencarian aset, 

banyak barang yang tidak teridentifikasi dengan baik, tidak ada riwayat distribusi 

dipinjam atau distribusi barang untuk bagian internal. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka akan diusulkan solusi yaitu 

merancang dan membangun aplikasi pengelolaan aset elektronik berbasis website 

pada RSUD Dr. Soetomo. Dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan akan 

mempermudah manajemen aset dalam mencari data aset dan mengetahui apakah 

aset tersebut rusak atau tidak, mempermudah dalam mencari aset, mengurangi 

duplikasi data, membantu dalam distribusi aset dipinjam dan distribusi aset 

dikeluarkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka 

dapat dirumuskan masalahnya pada tugas akhir ini adalah bagaimana membangun 

aplikasi pengelolaan aset elektronik berbasis web pada rumah sakit RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya yang dapat mengelolah peralatan elektronik dan tools? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan tugas akhir ini ruang lingkup permasalahan mempunyai 

batasan-batasan yang dibahas sebagai berikut: 

1. Manajemen aset yang dibahas pada tugas askhir ini ada tentang penginputan 

barang masuk, distribusi barang dan pemutihan barang. 

2. Manajemen aset dilakukan pada bagian ICT pada aset elektronik dan tools. 

3. Pengguna aplikasi ini meliputi bagian manajemen aset, bagian lain, dan 

kepala ICT. 

4. Bagian yang melakukan pengelolaan aset pada RSUD Dr. Soetomo berpusat 

pada bagian ICT. 
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5. Tidak membahas bagian pengadaan 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh, maka tujuan penelitian ini akan 

menghasilkan aplikasi pengelolaan aset elektronik berbasis web pada RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya yang dapat mempermudah dalam mengelola barang masuk, dan 

distribusi. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan tugas akhir ini adalah 

1. Menghasilkan proses yang dapat mengelola barang masuk, distribusi, 

peminjaman, pembuatan laporan pengelolaan barang masuk, laporan 

distribusi barang, laporan peminjaman barang. 

2. Menghasilkan fitur yang dapat menyimpan data agar data tidak dapat hilang, 

mengatasi barang yang dapat mengatasi yang dapat teridentifikasi dengan 

baik, dapat melakukan penomoran barang agar mudah diidentifikasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori merupakan penjelasan dari teori-teori yang berhubungan 

dengan Rancangan Bangun Aplikasi Pengelolaan Aset Elektronik pada RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya. 

1.1 Penelitihan Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar acuan untuk menambah 

wawasan. Penulis akan mencari penelitian terdahulu dengan jenis penelitian yang 

sama kemudian mencari perbedaan dari penelitian tersebut. 

Tabel 1.1. Penelitihan Terdahulu. 

Judul Penelitihan Hasil Penelitihan 

Rancang Bangun Sistem 

Informasi Manajemen Aset 

Sekolah Menengah Teknik 

Lebelling QR Code. 

(Jery Ariska, 2016) 

Rancang Bangun Sistem Informasi 

Manajemen Aset Sekolah Menengah 

Teknik Lebelling QR Code yaitu untuk 

menyampaikan informasi dengan 

cepat dan mendapatkan respon yang 

cepat pula. 

Perbedaan Rancang bangun ini menjelaskan 

proses lebelling QR code dan 

menggunakan sekolah sebagai tempat 

penelitihan. 
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Tabel 1.2. Penelitihan Terdahulu. 

Judul Penelitihan Hasil Penelitihan 

Rancang Bangun Aplikasi 

Pengelolaan Dokumen Pada 

Balai Pengamatan Antariksa 

dan Atmosfer Pasuruan. 

(Arief Setyanugraha, 2020) 

Rancang bangun aplikasi 

pengelolaan dokumen ini dapat membantu 

Balai Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Pasuruan untuk mempermudah 

dalam mencari dokumen, meminjam 

dokumen, pengembalian dokumen, 

pemusnahan 

dokumen. 

Pembeda Objek pengelolaan fokus terhadap 

dokumen, bukan pengelolaan 

barang/aset. 

 

1.2 Aplikasi 

Aplikasi merupakan bagian dari perangkat lunak (software) yang di rancang 

khusus untuk membantu mengatasi permasalahan tertentu sesuai dengan kebutuhan 

pemakai. Aplikasi digunakan dan dirancang sesuai dengan kebutuhan 

penggunanya. Mulai dari sebuah perusahaan besar, menengah bahkan sebuah 

komunitas yang menurut mereka aplikasi dapat dimanfaatkan dengan baik. Berikut 

beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian dari aplikasi, yaitu: Syahrial 

Chan (2017) mendefenisikan : “Aplikasi adalah koleksi window dan objek-objek 

yang menyediakan fungsi untuk aktivitas user, seperti pemasukan data, proses, dan 

pelaporan”. Sedangkan Rachmad Hakim S (2010) mengungkapkan : “Program 

aplikasi adalah merupakan perangkat lunak (software) yang digunakan untuk tujuan 

tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur windows 7, permainan (game) dan 

sebagainya”. Edy Irwansyah dan Jurike V. Moniaga (2014) mengatakan : “Mobile 

Application adalah aplikasi perangkat lunak yang dibuat khusus untuk dijalankan 

di dalam tablet dan juga smartphone”. 9 Berdasarkan defenisi dari pendapat para 

ahli diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi merupakan program siap 
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pakai yang dibuat oleh perusahaan komputer para pemakai yang telah dirancang 

untuk membuat pengguna menjadi lebih produktif untuk menyelesaikan tugasnya. 

1.3 Sistem Penomoran 

Sistem penomoran yaitu arsip yang disimpan berdasarkan kode nomor atau 

dengan kata lain nomor sebagai pengganti nama orang, nama suatu organisasi. 

Menurut Donni, Gamida dan Agus (2013) ada 5 macam sistem pengarsipan, yaitu: 

a. Sistem abjad 

Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan 

susunan abjad dari kata tangkap/nama dokumen bersangkutan.Melalui 

sistem abjad ini dokumen disimpan berdasarkan urutan abjad, kata demi 

kata, huruf demi huruf. Nama dapat terdiri dari dua jenis yaitu nama orang 

dan nama badan. Nama orang (nama individu) terdiri dari nama lengkap dan 

nama tunggal, sedangkan nama badan terdiri dari nama badan pemerintah, 

nama badan swasta dan nama organisasi. 

b. Sistem nomor 

Sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kode nomor sebagai 

pengganti dari nama- nama orang atau nama badan disebut sistem nomor. 

Hampir sama dengan sistem abjad yang penyimpanan dokumen didasarkan 

kepada nama, sistem nomor pun penyimpanan dokumen berdasarkan nama, 

hanya disini diganti dengan kode nomor. Pada sistem nomor terdapat 3 

unsur yaitu file utama, indeks, dan buku nomor. Untuk menyimpan surat 

yang memerlukan map diperlukan dua macam map yaitu map campuran dan 

map individu. Map campuran berisi surat-surat dari dan kepada satu 

koresponden yang jumlahnya kurang dari 5 (lima). Sehingga surat-surat 

yang ada dicampurkan dalam satu map dengan file abjad. Maksud indeks 

disini adalah suatu alat bantu untuk mengetahui nomor file yang diberikan 

kepada sesuatu koresponden atau nama bila mana nomor bersangkutan tidak 

diketahui. Buku Nomor adalah buku yang berisi nomor-nomor yang sudah 

dipergunakan sebagai nomor koresponden (nama) dalam file sistem nama. 

Jadi, apabila memberlakukan map individu dan map campuran, 

koresponden yang jumlahnya sudah mencapai 5 (lima) berhak mempunyai 
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nomor sendiri. Untuk memberikan nomor bagi koresponden yang berhak 

maka diberikan nomor sesudah urutan yang terakhir. 

c. Sistem geografis/wilayah 

Sistem geografis berhubungan dengan letak tempat atau lokasi adalah suatu 

sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang 

menjadi alamat suatu surat. 

d. Sistem tanggal (choronologis) 

Sistem penyimpanan kronologi merupakan sistem penyimpanan yang 

didasarkan pada urutan waktu. Waktu disini dapat dijabarkan sebagai 

tanggal, bulan, tahun, dekade ataupun abjad. Sistem penyimpanan kronologi 

ini cukup banyak digunakan, akan tetapi dalam perkembangannya, sistem 

ini kurang efektif apabila digunakan dalam mengelola dokumen yang 

banyak. Biasanya sistem ini digunakan dalam kantor kecil yang 

menggunakan pencatatan dokumen masuk dengan buku agenda. Dalam 

sistem ini, semua dokumen diurutkan pada urutan tanggal, bulan, dan tahun 

dokumen itu disimpan. Dari segi peletakan dan penyimpanan, sistem ini 

mudah dilakukan karena hanya didasarkan pada urutan tanggal, bulan serta 

tahun. 

e. Sistem Subjek 

Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada 

isi dari dokumen bersangkutan. Isi dokumen sering juga disebut perihal, pokok 

masalah, pokok surat, atau subjek. Di Indonesia sistem ini banyak dipergunakan 

oleh instasi-instansi pemerintah yang besar dan luas. Untuk arsip 

instansi/perusahaan yang disimpan secara sentral,maka sistem subjek adalah sistem 

yang paling tepat dipergunakan. Sebab arsip tersebut berasal dari semua bagian atau 

unit kerja yang mempunyai subjek sendiri-sendiri dan pada penyimpanan sentral 

semuanya bergabung menjadi satu sistem. 

1.4 Manajemen Aset 

Menurut Dr. A. Gima Sugiama (Sugiama, 2013), Manajemen Aset adalah 

ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup 

proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan 
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legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, 

membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan 

efisien. Dalam pelaksanaan asset management terdapat 8 tahapan yang dapat 

dilakukan sehingga siklus dapat terbentuk. 

siklus manajemen aset sebagai berikut : 

a. Perencanaan Kebutuhan Aset 

Ini ialah tahapan awal proses asset management dimana dilakukan 

perencanaan mengenai apa saja hal yang dibutuhkan dalam mengelola aset. 

Contohnya kebutuhan untuk pengadaan, inventarisasi, perawatan, dan lain 

sebagainya. 

b. Pengadaan Aset 

Pada tahap ini dapat dilakukan kegiatan pengadaan aset, misalnya barang 

atau jasa yang diperoleh dengan biaya sendiri atau pihak lain. 

c. Inventaris Aset 

Pada tahap ini terdapat rangkaian kegiatan berupa identifikasi kualitas dan 

kuantitas aset, baik secara fisik/ non fisik ataupun secara yuridis/ legal. 

Masing-masing dari aset dapat didokumentasikan dan diberi kode tertentu 

untuk keperluang pengelolaan aset tersebut. 

d. Legal Audit Aset 

Pada tahap ini dapat dilakukan audit mengenai status aset, sistem dan 

prosedur pengadaan, sistem dan alur pengalihan. Selain itu, identifikasi 

kemungkinan terjadinya masalah legalitas juga harus dilakukan pada tahap 

ini dan sekaligus mempersiapkan solusinya. 

e. Pengoperasian dan Pemeliharaan Aset 

Pada tahap ini setiap aset yang dimiliki bisa digunakan untuk melakukan 

tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsinya untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 
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f. Penilaian Aset 

Pada tahap ini pihak asset management menentukan nilai aset yang dimiliki 

sehingga suatu perusahaan mengetahui dengan jelas nilai kekayaan yang 

dimiliki, yang dialihkan maupun yang dihapuskan. 

g. Penghapusan Aset 

Pada tahap ini perusahaan akan menilai aset apa saja yang dianggap tidak 

dapat menguntungkan dan akan dihapuskan. Proses tersebut juga dibagi 

dalam dua bagian, yakni: 

• Pengalihan Aset yakni sebuah pemindahan hak dan/atau 

tanggungjawab, wewenang, dan pemanfaatan suatu unit kerja ke unit 

kerja yang lainnya dalam lingkungan sendiri. Contohnya penyertaan 

modal, hibah, dan lainnya. 

• Pemusnahan Aset yakni sebuah tindakan memusnahkan atau 

menghancurkan aset untuk mengurangi aset karena dianggap tidak dapat 

dimanfaatkan lagi. 

h. Pembaruhan Aset 

Pada banyak kasus aset yang dapat dianggap tidak produktif bisa 

diperbaharui sehingga dapat dimanfaatkan lagi sampai umur ekonomisnya 

berakhir. Pembaharuan atau peremajaan tersebut bisa dilakukan dalam 

bentuk perbaikan atau penggantian suku cadang sehingga aset dapat bekerja 

seperti kondisi semula. 

Pada Rumah Sakit RSUD Dr. Soetomo Surabaya di bagian ICT 

mempunyai dua tahapan yaitu tahapan pemeliharaan aset, dan pemusnahan 

aset. 

1.5 Distribusi 

Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan 

mempermudah penyampaian barang dari produsen kepada konsumen, sehingga 

penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat 

dibutuhkan (Oentoro, 2010). Proses distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang 

mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang 
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dapat merealisasikan kegunaan bentuk, tempat, waktu dan kepemilikan, serta 

memperlancar arus saluran pemasaran secara fisik dan non fisik. Aspek fisik 

menyangkut perpindahan barang-barang ke tempat dimana mereka dibutuhkan. 

Sedangkan aspek nonfisik dalam arti bahwa para penjual harus mengetahui apa 

yang diinginkan oleh para pembeli dan pembeli harus pula mengetahui apa yang 

dijual. 

1.6 Website 

Abdullah (2015), Website dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri 

dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa 

text, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur 

koneksi internet. 

Bekti (2015) menyimpulkan bahwa: Website merupakan kumpulan halaman- 

halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau 

gerak, animasi, suara dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis 

maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, 

yang masingmasing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. 

1.7 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP sering dipakai para programmer untuk membuat situs web yang bersifat 

dinamis karena gratis dan berguna dalam merancang aplikasi web. Madcoms 

(2016:), ”Php(Hypertext Preprocessor) adalah bahasa script yang dapat ditanamkan 

atau disisipkan ke dalam HTML. Php adalah bahasa pemrograman script server-

side yang didesain untuk pengembangan web”. Badiyanto (2013), php adalah 

bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML/PHP banyak 

dipakai untuk membuat situs web dinamis. Winarno dkk (2014), “PHP adalah 

pemrograman untuk web yang menganut client server”. 

1.8 SDLC (Systems Development Life Cycle) 

Pressman (2015), model waterfall adalah model klasik yang memiliki sifat 

sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya 

adalah “Linear Sequential Model”. Model ini sering disebut juga dengan “classic 

life cycle” atau metode waterfall. Model ini termasuk ke dalam model generic pada 
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rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce 

sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang 

paling banyak dipakai dalam Software Engineering (SE). Model ini melakukan 

pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap 

demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan 

berurutan. Fase-fase dalam Waterfall Model menurut referensi Pressman: 

 

Gambar 2.1. Waterfall Pressman (Pressman, 2015) 

a. Communication (Project Initiation & Requirements Gathering)  

Sebelum memulai pekerjaan yang bersifatteknis, sangat diperlukan adanya 

komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan yang 

ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi proyek, 

seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-

data yang diperlukan, serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi 

software. Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, 

artikel, dan internet. 

b. Planning (Estimating, Scheduling, Tracking) 

Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang 

estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resikoresiko yang dapat 

terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja 

yang ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan 

tracking proses pengerjaan sistem. 

c. Modeling (Analysis & Design) 

Tahapan ini adalah tahap perancangan dan permodelan arsitektur sistem 

yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan 

interface, dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih memahami 
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gambaran besar dari apa yang akan dikerjakan. 

d. Construction (Code & Test) 

Tahapan Construction ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain 

menjadi kode atau bentuk/bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah 

pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode 

yang sudah dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin 

terjadi untuk nantinya diperbaiki. 

e. Deployment (Delivery, Support, Feedback) 

Tahapan Deployment merupakan tahapan implementasi software ke customer, 

pemeliharaan software secara berkala, perbaikan software, evaluasi software, dan 

pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan agar sistem dapat 

tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya. (Pressman, 2015). 

2.9. Blackbox Testing 

Blackbox testing adalah tahap yang digunakan untuk menguji kelancaran 

program yang telah dibuat. Pengujian ini penting dilakukan agar tidak terjadi 

kesalahan alur program yang telah dibuat. Rosa dan Salahuddin (2015) “Blackbox 

testing yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji 

desain dan kode program”. Sedangkan Mustaqbal, dkk (2015) “Black Box Testing 

befokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, kumpulan kondisi input 

dan melakukan pengetesan pada fungsional program”. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitihan yang digunakan dalam penelitihan ini adalah metode 

SDLC (System Develoopment Life Cycle) waterfall. Metode ini dibuat sebagai 

landasan dalam membuat aplikasi pengelolaan aset elektronik berbasis website. 

Berikut tahapannya: 

 

Gambar 3.1 Metode penelitian 

3.1 Requirement analysis 

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui informasi kebutuhan pengguna. 

Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

3.1.1 Communication 

Tahap communication diawali dengan komunikasi dengan Bapak Kusno 

bagian manajemen aset dan Bapak Argik bagian ICT. Tahap awal ini penting karena
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 menyangkut pengumpulan informasi tentang kebutuhan karyawan dan barang yang 

ada di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

3.1.2 Wawancara 

Wawancara ini dilakukan dengan bagian manajemen aset dan bagian ITKI 

di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Dalam wawancara tersebut membahas tentang 

permasalahan yang ada pada perusahaan khususnya pada bagian manajemen aset. 

Sehingga aplikasi pengelolaan aset elektronik yang dibuat dapat memberikan solusi 

terhadap permasalahan tentunya menggunakan hasil wawancara yang dapat 

mendukung pembuatan aplikasi pengelolaan aset elektronik. 

3.1.3 Observasi 

Observasi ini dilakukan secara langsung dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung proses bisnis pada RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Tujuannya untuk mendapatkan informasi tambahan yang belum didapatkan dari 

wawancara. 

3.1.4 Analisis Proses Bisnis 

Proses bisnis barang masuk dimulai dari bagian manajemen aset menerima 

aset dari bagian pengadaan. Barang yang telah diterima bagian manajemen aset 

kemudian dipisahkan sesuai dengan kriterianya. Selanjutnya aset akan diinputkan 

di aplikasi Microsoft Excel. Setelah diinputkan aset akan diberi nomor dan disimpan 

digudang. Selain proses barang masuk ada juga proses distribusi, distribusi sendiri 

dibagi menjadi dua, yaitu distribusi untuk dipinjam, dan distribusi barang untuk 

bagian internal RSUD Dr. Soetomo. Distribusi untuk dipinjam yaitu bagian dari 

luar ICT datang ke manajemen aset dengan membawa formulir permintaan dan 

memberikannya kepada manajemen aset. Manajemen aset mengecek aset secara 

langsung di gudang. Jika aset tersebut tidak ada maka manajemen aset akan 

memberitahukan kepada bagian itu, jika aset tersebut ada maka manajemen aset 

akan memberikan kepada bagian tersebut, kemudian manajemen aset akan 

membuatkan surat pengembalian dan menyimpannya di lemari penyimpanan. 

Sedangkan distribusi barang untuk bagian internal RSUD Dr. Soetomo yaitu bagian 

dari luar ICT datang ke manajemen aset dengan membawa formulir permintaan dan 
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memberikannya kepada manajemen aset. Majemen asset akan aset mengecek secara 

langsung di gudang, Jika aset tersebut tidak ada maka manajemen aset akan 

memberitahukan kepada bagian itu. Jika ada manajemen aset akan membuatkan 

surat persetujuan kepada kepala ICT. Jika kepala ICT menyetujui maka surat itu 

akan dikembalikan kepada manajemen aset untuk melanjutkan proses distribusi, 

jika kepala ICT menolak maka manajemen aset akan menerima informasi untuk 

disampaikan kepada bagian tersebut bahwa proses distribusi ditolak. Document 

Flow dapat dilihat pada lampiran 2. 

3.1.5 Analisis Permasalahan 

Berdasarkan analisis proses bisnis dan permasalah di atas, maka aplikasi 

yang akan dibuat mempunyai spesifikasi kebutuhan data yang dapat dilihat pada 

lampiran 2 

3.2 System Design 

Pada tahap ini menjelaskan tentang tahap perancangan aplikasi. Perancangan 

ini dibuat sesuai dengan permasalahan yang diambil yaitu rancang bangun aplikasi 

pengelolaan barang elektronik berbasis website. Pengumpulan data-data hasil 

identifikasi untuk mendukung pembuatan aplikasi. Dimulai dari pembuatan system 

flow, contex diagram, DFD, setelah itu pembuatan conceptual data model dan 

physical data model.  

3.2.1 Analisis Kebutuhan Data 

Berdasarkan proses bisnis dan permasalah di atas, maka aplikasi yang akan 

dibuat mempunyai identifikasi data, identifikasi fungsi, identifikasi pengguna, 

analisis kebutuhan pengguna yang dapat dilihat pada lampiran 1. 

3.2.2 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional merupakan cara berinteraksi antara 

pengguna dan aplikasi yang akan dibuat. Analisis kebutuhan fungsional meliputi 

fungsi penginputan barang masuk, fungsi rekrutmen, fungsi seleksi, dan fungsi 

pembuatan laporan. Analisis kebutuhan fungsional dapat dilihat pada lampiran 1. 
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3.2.3 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Berdasarkan proses bisnis, analisis permasalahan, analisis kebutuhan data, 

dan analisis kebutuhan fungsional maka analisis kebutuhan non fungsional untuk 

aplikasi yang akan dibuat dapat dilihat pada lampiran 1. 

3.2.4 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem meliputi analisis kebutuhan perangkat lunak, 

analisis kebtuhan perangkat keras dapat dilihat pada lampiran 1. 

3.2.5 System Flow 

System flow pada aplikasi pengelolaan aset elektronik berbasis website 

terdiri dari proses penginputan barang masuk, daftar peminjaman barang, daftar 

distribusi barang, peminjaman barang, distribusi barang, dan konfirmasi distribusi 

barang System Flow dapat dilihat di lampiran 2. 

3.2.6 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan sebuah proses dari suatu aplikasi atau sistem yang dibuat. 

1. Context Diagram (Context Diagram peminjaman dan distribusi). 

2. Data Flow Diagram Level 0 (Data flow digaram level 0 merupakan 

penggambaran secara umum proses-proses yang ada pada aplikasi). 

3. Data Flow Diagram Transaksi Level 1 (Data flow diagram level 1 merupakan 

pengembangan secara umum proses-proses yang ada pada diagram transaksi). 

4. Data Flow Diagram Laporan Level 1 (Data flow diagram level 1 merupakan 

pengembangan secara umum proses-proses yang ada pada diagram laporan). 
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Gambar 3.2. Data Flow Diagram level Level 0. 
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Gambar 3.2. Data Flow Diagram Transaksi level 1. 

 

Gambar 3.2. Data Flow Diagram Laporan level 1. 
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Gambar 3.2. Data Flow Diagram Master level 1. 
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3.2.7 Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model merupakan model yang menjelaskan tentang konsep 

desain data yang direlasikan secara aktual pada basis data.  Model ini dibuat sebagai 

bagian dari kebutuhan awal dalam membangun basis data yang terstruktur dengan 

baik. 

 

Gambar 4.3. Conceptual Data Model (CDM) 

CDM digunakan untuk menggambarkan secara detail. CDM terdiri dari 

objek yang tidak diimplementasikan langsung ke dalam bisnis data yang 

sesungguhnya. Tabel master meliputi: User, Barang. Sedangkan tabel transaksi 

meliputi : Distribusi, Peminjaman. 

 

3.2.8 Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model yaitu representasi dari desain data yang akan 

diimplementasikan dalam sistem manajemen basis data. Model yang terdiri dari 

struktur tabel, nama, dan nilai kolom serta hubungan di antara tabel ini merupakan 
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konversi yang diolah dan disesuaikan dengan sistem manajemen basis data yang 

akan digunakan berdasarkan rancangan dari Conceptual Data Model sebelumnya. 

 

Gambar 4.4. Physical Data Model (PDM) 

PDM merupakan hasil Generate dari CDM yang menggambarkan secara 

detail basis data dalam bentuk fisik. Pada PDM juga sudah tergambar jelas relasi 

antar tabel yang ditunjukkan dengan adanya Primary Key dan Foreign Key pada 

setiap tabel. Hal tersebut menjelaskan bahwa PDM merupakan rancangan struktur 

penyimpanan data yang benar pada basis data yang siap digunakan. 

3.2.9 Hasil Perancangan Aplikasi Pengelolaan Aset Elektronik 

Hasil dari perancangan sistem yang telah di buat adalah diagram contex, 

diagram Input Process Output (IPO), Conceptual Data Model (CDM), Physical 

Data Model (PDM), serta kebutuhan sistem. 
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1. Diagram Contex 

 

Gambar 4.1. Diagram Contex Aplikasi Pengelolaan Aset Elektronik 

Dalam diatas terdapat 3 entitas terkait, yaitu kepala bagian manajemen aset, 

manajemen aset, dan karyawan. Input data yang mengalir dari sisi kepala 

manajemen aset adalah konfirmasi data distribusi. Input data dari sisi manajemen 

aset adalah data inputan barang masuk, data konfirmasi peminjaman, data 

mengajukan distribusi ke kepala bagian manajemen aset, data laporan peminjaman, 

dan laporan distribusi. Input data dari sisi karyawan adalah data peminjaman 

barang, data distribusi barang. 
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3.2.10 Input Proses Output (IPO) 

 

Gambar 4.2. Diagram IPO 

1. Input 

 

a. Data Master Karyawan 

 

Nama karyawan, tanggal lahir, alamat, no telp, email, no. hp, unit 

kerja, jabatan, NIP/ NIPTT-PK. 

b. Data Master Barang 

 

Nama, merk, type, tahun keluaran, serial number, tahun datang, kondisi. 

 

c. Form distribusi barang 

 

Tanggal, waktu, nama barang, type, jumlah, jenis barang, prioritas. 

 

d. Daftar Peminjaman 

Tanggal, waktu, nama barang, type, jumlah, jenis barang 
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e. Dafar Pengembalian 

Tanggal, waktu, nama barang, type, jumlah, jenis barang 

2. Proses 

 

a. Pengolahan Data Master Karyawan  

Menginputkan data master karyawan. 

b. Pengolahan Data Master Barang  

Menginputkan data master barang. 

c. Pengolahan peminjaman barang 

 

Menginputkan daftar karyawan, menginputkan daftar barang, 

menginputkan form distribusi 

d. Pengolahan distribusi barang 

 

Menginputkan daftar karyawan, menginputkan daftar barang, 

menginputkan form distribusi 

e. Pengolahan Pengembalian 

f. Pengecekkan laporan distribusi Mengecek dan mencatat daftar distribusi 

3. Output 

 

a. Daftar karyawan 

 

Nama karyawan, unit kerja, jabatan, NIP/ NIPTT-PK. 

 

b. Daftar barang 

 

Nama, merk, type, tahun keluaran, serial number, tahun datang, kondisi. 

 

c. Daftar distribusi 

 

Surat untuk kepala ITKI dan surat untuk teknisi 

 

d. Daftar Pengembalian 

e. Laporan pemutihan
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f. Laporan distribusi 

 

g. Laporan peminjaman 

 

3.2.11 Perancangan Uji Coba Aplikasi dengan Black Box 

Uji coba aplikasi dilakukan dengan metode black box yaitu pengujian yang 

dilakukan terhadap fungsional aplikasi. Uji coba dapat dilihat pada lampiran 3. 

3.3 Implementation 

Setelah pembuatan desain aplikasi tahap selanjutnya adalah implementation. 

Yaitu tahap pembuatan coding aplikasi berdasarkan desain aplikasi yang telah 

dibuat sebelumnya. Pembuatan coding aplikasi menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan HTML menggunakan tools Notepad++  dan database yang digunakan 

adalah database MySQL. 

Setelah design aplikasi selesai diterjemahkan selanjutnya adalah pengujian 

aplikasi yang telah dibuat dengan tujuan menemukan kesalahan yang terjadi dan 

kemudian diperbaiki. Pengujian aplikasi dilakukan dengan metode black box, yaitu 

menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan 

kode program. 

3.4 Testing 

Tahapan testing merupakan tahap untuk melakukan pengujian dari aplikasi 

yang telah dibuat. Pengujian aplikasi dalam proposal ini menggunkan metode 

blackbox.
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian yang di lakukan di bab III menghasilkan perancangan 

aplikasi pengelolaan aset elektronik, hasil implementasi aplikasi pengelolaan aset 

elektronik, serta hasil pengujian aplikasi pengelolaan kebutuhan hardware dan 

software. 

4.1.1 Hasil Implementasi Pengelolaan aset elektronik  

Permasalahannya yaitu sering terjadinya kehilangan data aset atau 

kerusakan aset, sulit dalam melakukan pencarian aset, banyak barang yang tidak 

teridentifikasi dengan baik, tidak ada riwayat distribusi dipinjam atau distribusi 

barang untuk bagian internal. Dengan permasalahan tersebut maka di bangunlah 

aplikasi pengelolaan aset elektronik berbasis website. Tahapan dalam penggunaan 

aplikasi pengelolaan aset elektronik adalah: 

1. Penginputan Barang Masuk 

  

Gambar 4.5. Halaman Login Manajemen Aset
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Gambar 4.6. Halaman Form Input Data Barang 

 

Gambar 4.7. Halaman Daftar Barang 

Proses Penginputan barang masuk dimulai dari proses mengisi form barang, 

proses ini dilakukan oleh manajemen aset, jika sudah tersimpan maka akan masuk 

ke daftar barang. Untuk melakukan penginputan barang masuk, manajemen aset 

harus login.
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2. Permintaan Peminjaman Barang 

 

Gambar 4.8. Halaman Login Manajemen Aset 

  

Gambar 4.9. Halaman Permintaan Peminjaman Barang 
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Gambar 4.10. Halaman Daftar Peminjaman 

Proses permintaan peminjaman barang dimulai dari masuk ke proses 

permintaan peminjaman barang, setelah itu klik proses untuk menyetujui 

peminjaman tersebut, jika disetujui maka akan masuk ke daftar peminjaman, proses 

ini dilakukan oleh manajemen aset, jika sudah tersimpan maka akan masuk ke 

daftar barang. Untuk melakukan permintaan peminjaman barang, manajemen aset 

harus login. 
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3. Permintaan Distribusi Barang 

 

Gambar 4.11. Halaman Login oleh Manajemen Aset 

 

Gambar 4.12. Halaman Permintaan Distribusi 
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Gambar 4.13. Halaman Daftar Distribusi 

Proses permintaan distribusi barang dimulai dari masuk ke proses permintaan 

distribusi barang, setelah itu klik ajukan ke kepala bagian manajemen aset untuk 

meminta pesetujuan distribusi tersebut, jika disetujui maka akan masuk ke daftar 

distribusi, proses ini dilakukan oleh manajemen aset. Untuk melakukan permintaan 

distribusi barang, manajemen aset harus login. 
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4. Pinjam Barang 

 

Gambar 4.14. Halaman Login oleh Karyawan 

 

Gambar 4.15. Halaman Form Peminjaman Barang 



34 

 

 

 

 

Gambar 4.16. Halaman Daftar Peminjaman 

Proses peminjaman barang dimulai dari masuk ke proses peminjaman barang, 

setelah itu mengisi form peminjaman kemudian disimpan, kemudian disetujui maka 

akan masuk ke daftar peminjaman, proses ini dilakukan oleh karyawan, jika sudah 

tersimpan maka akan masuk ke daftar peminjaman barang. Untuk melakukan 

peminjaman barang, karyawan harus login. 
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5. Distribusi Barang 

 

Gambar 4.17. Halaman Login oleh Karyawan 

 

Gambar 4.18. Halaman Distribusi Barang 
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Gambar 4.19. Halaman Daftar Distribusi 

Proses distribusi barang dimulai dari masuk ke proses distribusi barang, 

setelah itu mengisi form distribusi kemudian disimpan, kemudian disetujui maka 

akan masuk ke daftar distribusi, proses ini dilakukan oleh karyawan, jika sudah 

tersimpan maka akan masuk ke daftar distribusi barang. Untuk melakukan 

distribusi barang, karyawan harus login. 
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6. Konfirmasi Barang 

 

Gambar 4.20. Halaman Login oleh Kepala bagian Manajemen Aset 

 

Gambar 4.21. Halaman Pengajuan Distribusi Barang 

Proses pengajuan distribusi barang dimulai dari masuk ke proses pengajuan 

distribusi barang, setelah itu menekan tombol setuju, kemudian akan mengirim 

notifikasi kepada manajemen aset dan karyawan, proses ini dilakukan oleh kepala 
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bagian manajemen aset. Untuk melakukan pengajuan distribusi barang, kepala 

bagian manajemen aset harus login. 

 

4.1.2 Hasil Pengujian Aplikasi Pengelolaan Aset Elektronik  

Proses pengujian sistem di lakukan berdasarkkan kebutuhan fungsional. Hasil  

pengujian sistem di dapat hasil 100% dari rencana pengujian yang telah di buat. 

Sedangkan hasil perbandingan perhitungan nilai normal dengan perhitungan sistem 

mencapai kecocokan 100%. Dari hasi pengujian di atas dapat di nyatakan bahwa 

aplikasi pengelolaan aset elektronik sudah sesuai dengan kebutuhan fungsional. 

4.2 Pembahasan 

Pada hasil uji coba aplikasi pengelolaan aset berbasis web, didapatkan hasil 

bahwa: 

1. Aplikasi mampu  membantu pihak manjemen aset dalam mengelola aset. 

2. Aplikasi ini mampu menampilkan laporan distribusi, peminjaman, dan input 

barang masuk. 

3. Aplikasi ini mampu menampilkan verifikasi peminjaman barang yang 

dilakukan oleh karyawan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji coba aplikasi pengelolaan aset 

elektronik berbasis website pada RSUD Dr. Soetomo Surabaya yaitu Aplikasi yang  

menghasilkan sebuah proses input barang masuk berbasis online, proses distribusi 

barang, peminjaman barang, laporan distribusi, laporan peminjaman, serta laporan 

barang masuk. 

5.2 Saran 

Adapun saran dalam pengembangan aplikasi pengelolaan aset elektronik ini 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dapat dikembangkan mulai dari pengadaan. 

2. Untuk proses barang masuk dapat ditambah dengan memberi QR barcode 

yang nantinya akan di scan dan menunjukkan bahwa barang tersebut asli. 
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