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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Analisis Kebutuhan Pengguna 

 

Tabel L1.1 Analisis Kebutuhan Pengguna 
 

No Pengguna Fungsional Data Informasi 

1 Bagian 

Wakasapras 

(Admin) 

Maintenance 

data master 

Data user 

Jenis aset 

Asal aset 

Lokasi aset 

Data  aset 

Daftar data  user 

Daftar jenis aset 

Daftar asal aset 

Daftar lokasi aset 

Daftar aset 

Maintenace 

data transaksi 

Data  pengelolaan aset 

Data perbaikan aset 

Data  perawatan aset 

Data  penghapusan aset 

Daftar pengelolaan aset 

Daftar perbaikan aset 

Daftar perawatan aset 

Daftar penghapusan aset 

Maintenance 

laporan 

Data  aset   

Data asal aset 

Data perbaikan aset 

Data perawatan aset 

Data  penghapusan aset 

Daftar aset 

Daftar asal aset 

Daftar perbaikan aset 

Daftar perawatan aset 

Daftar penghapusan aset 

2 Karyawan 

(Admin) 

Maintenance 

data transaksi 

Data perbaikan aset Daftar perbaikan aset 

3 Kepala sekolah 

(User) 

Melihat data 

aset 

Data aset 

Data asal aset 

Data perbaikan aset 

Data perawatan aset 

Data penghapusan  aset 

 

 

Laporan 
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Lampiran 2. Karakteristik Pengguna 

 
Tabel L2.1 Karakteristik Pengguna 
 

No Pengguna Aktivitas 

1 Bagian Wakasapras 

(Admin) 

 Mengelola data master user 

 Mengelola data master jenis aset 

 Mengelola data master asal aset 

 Mengelola  data master lokasi aset 

 Mengelola data master aset 

 Mengelola data transaksi pengelolaan aset 

 Mengelola data transaksi perbaikan aset 

 Mengelola data transaksi perawatan aset 

 Mengelola data transaksi penghapusan aset 

 Mengelola data laporan aset 

 Mengelola data laporan asal aset 

 Mengelola data laporan perbaikan aset 

 Mengelola data laporan perawatan aset 

 Mengelola data laporan penghapusan aset 

2 Karyawan 

(Admin) 

Mengelola data transaksi perbaikan aset 

3 Kepala sekolah 

(User) 

 Melihat laporan aset 

 Melihat laporan asal aset 

 Melihat laporan perbaikan aset  

 Melihat laporan perawatan aset 

 Melihat laporan penghapusan aset 
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Lampiran 3. System Flow 

 
Gambar L3.4 System flow Kelola User 

Bagian wakapras memilih master user yang kemudian akan menginputkan 

data user dan akan dicek terlebih dahulu, apakah data user sudah ada, jika data user 

sudah ada, maka akan menampilkan data user yang sudah ada dan mengubah data 

user yang sudah ada, setelah data user tersebut diubah akan ada keterangan bahwa 

data user berhasil diubah. Apablia data tidak ada, maka bagian wakasapras akan 

menambahkan data user. Setelah data user terisi semua, maka data user akan 

disimpan, dan ada keterangan bahwa data user berhasil disimpan. 
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Gambar L3.2 System flow Pengelolaan Aset 

 

Bagian wakasapras akan memilih menu transaksi pengelolaan aset yang 

kemudian akan menginputkan data aset dan akan dicek terlebih dahulu, apakah data 

aset sudah ada, jika sudah ada, maka akan menampilkan data aset yang sudah ada 

dan mengubah data aset yang sudah ada, setelah data aset tersebut diubah akan ada 

keterangan bahwa data aset berhasil diubah. Apabila data tidak ada, maka bagian 

wakasapras akan menambahkan data aset. Dimana jenis aset, asal aset, dan lokasi 

aset diambil dari master yang telah tersedia di sistem. Setelah data aset terisi semua, 

maka data aset akan disimpan dan ada keterangan bahwa data aset berhasil disimpan 

dan ada validasi pengelolaan aset sebagai keterangan bahwa data aset berhasil 

divalidasi. 
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Gambar L3.3 System flow Jenis Aset 

 

Bagian wakapras memilih master jenis aset yang kemudian akan 

menginputkan jenis aset dan akan dicek terlebih dahulu, apakah data jenis aset 

sudah ada, jika data jenis aset sudah ada, maka akan menampilkan data jenis aset 

yang sudah ada dan mengubah data jenis aset yang sudah ada, setelah data jenis aset 

tersebut diubah akan ada keterangan bahwa data jenis aset berhasil diubah. Apablia 

data tidak ada, maka bagian wakasapras akan menambahkan jenis aset. Setelah data 

jenis aset terisi semua, maka data jenis aset akan disimpan, dan ada keterangan 

bahwa data jenis aset berhasil disimpan. 
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Gambar L3.4 System flow Asal Aset 

 

Bagian wakasapras memilih master asal aset kemudian akan menginputkan 

asal aset dan akan dicek terlebih dahulu apakah asal aset sudah ada, jika asal aset 

sudah ada, maka akan menampilkan asal aset yang sudah ada dan mengubah asal 

aset yang sudah ada, setelah asal aset tersebut diubah akan ada keterangan bahwa 

asal aset berhasil diubah. Apablia data tidak ada, maka bagian wakasapras akan 

menambahkan asal aset. Setelah asal aset terisi semua, maka asal aset akan 

disimpan, dan ada keterangan bahwa asal aset berhasil disimpan. 
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Gambar L3.5 System flow Lokasi Aset 

 

Bagian wakasapras memilih master lokasi aset kemudian akan 

menginputkan lokasi aset dan akan dicek terlebih dahulu apakah lokasi aset sudah 

ada, jika lokasi aset sudah ada, maka akan menampilkan lokasi aset yang sudah ada 

dan mengubah lokasi aset yang sudah ada, setelah lokasi aset tersebut diubah akan 

ada keterangan bahwa lokasi aset berhasil diubah. Apablia data tidak ada, maka 

bagian wakasapras akan menambahkan lokasi aset. Setelah lokasi aset terisi semua, 

maka lokasi aset akan disimpan, dan ada keterangan bahwa lokasi aset berhasil 

disimpan. 
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Gambar L3.6 System flow Perbaikan Aset 

 

Bagian wakasapras dan Karyawan memilih data transaksi perbaikan aset 

kemudian akan menginputkan data perbaikan aset dan akan dicek terlebih dahulu 

apakah ada data aset yang harus diperbaiki, data aset yang akan diperbaiki akan 

diambil dari master aset. Jika ada aset yang harus diperbaiki maka akan 

menampilkan data aset yang akan diperbaiki, kemudian menginputkan keterangan 

kerusakan aset dan membuat jadal perbaikan aset. Setelah data perbaikan aset terisi 

semua, maka perbaikan aset akan disimpan dan menampilkan keterangan bahwa 

perbaikan aset berhasil disimpan. Jika tidak ada perbaikan aset, maka tidak 

menginputkan perbaikan aset. 
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Gambar L3.7 System flow Perawatan Aset 

 

Bagian wakasapras memilih transaksi perawatan aset kemudian akan 

menginputkan data perawatan aset dan akan dicek terlebih dahulu apakah ada data 

aset yang harus dirawat, data aset yang akan dirawat akan diambil dari master aset. 

Jika ada aset yang harus dirawat maka akan menampilkan data aset yang akan 

dirawat, kemudian membuat jadwal perawatan aset. Setelah data perawatan aset 

terisi semua, maka perawatan aset akan disimpan dan menampilkan keterangan 

bahwa perawatan aset berhasil disimpan. Jika tidak ada perawatan aset, maka tidak 

menginputkan perawatan aset. 
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Gambar L3.8 System flow Penghapusan Aset 

 

Bagian wakasapras memilih data transaksi penghapusan aset kemudian 

akan menginputkan data penghapusan aset dan akan dicek terlebih dahulu apakah 

ada data aset yang harus dihapus, data aset yang akan dihapus akan diambil dari 

master aset. Jika ada aset yang harus dihapus maka akan menampilkan data aset 

yang akan dihapus, kemudian menginputkan keterangan kerusakan aset dan 

membuat daftar usulan penghapusan aset. Setelah data penghapusan aset terisi 

semua, maka penghapusan aset akan disimpan dan menampilkan keterangan bahwa 

penghapusan aset berhasil disimpan. Jika tidak ada penghapusan aset, maka tidak 

menginputkan penghapusan aset. 
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Gambar L3.9 System flow Laporan 

 

Bagian wakasapras dan Kepala sekolah memilih menu laporan kemudian 

system akan menampilkan halaman laporan yang terdiri dari laporan aset, laporan 

asal aset, laporan perbaikan aset, laporan perawatan aset, dan laporan penghapusan 

aset. Dari kelima laporan tersebut, bagian wakasapras dan kepala sekolah bisa 

melihat hasil laporan yang ada pada system. 
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Lampiran 4. Struktur Tabel 

1. Tabel  User 

Nama tabel : User 

Primary key : kduser 

Fungsi : Menyimpan data user 

  Tabel L4.1 Struktur Tabel User 
 

No Nama kolom Tipe data Constraint 

1 kduser Varchar(10) Primary key 

2 nuser Varchar(150) Not Null 

3 bagian Varchar(20) Not Null 

4 Username Varchar(255) Not Null 

6 Password Varchar(255) Not Null 

7 Telepon Varchar(15) Not Null 

8 Email Varchar(50) Not Null 

 

2. Tabel Jenis Aset 

Nama tabel : Jenis Aset 

Primary key : kdjenis 

Fungsi : Menyimpan data jenis aset 

 Tabel L4.2 Struktur Tabel Jenis Aset 
 

No Nama kolom Tipe data Constraint 

1 kdjenis Varchar(10) Primary key, Foreign key 

2 nmjenis Varchar(100) Not Null 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



66 
 

 
 

 

3. Tabel Asal Aset 

Nama tabel : Asal Aset 

Primary key : kdasalbrg 

Fungsi : Menyimpan data asal aset 

 Tabel L4.3 Struktur Tabel Asal Aset 
 

No Nama kolom Tipe data Constraint 

1 kdasalbrg Varchar(10) Primary key, Foreign key 

2 nasalbrg Varchar(100) Not Null 

3 alamat Varchar(150) Not Null 

4 telepon Varchar(15) Not Null 

5 email Varchar(50) Not Null 

6 keterangan Varchar(255) Not Null 

 

4. Tabel Lokasi Aset 

Nama tabel : Lokasi Aset 

Primary key : kdlokasi 

Fungsi : Menyimpan data lokasi aset 

 Tabel L4.4 Struktur Tabel Lokasi Aset 
 

No Nama kolom Tipe data Constraint 

1 kdlokasi Varchar(10) Primary key, Foreign key 

2 nlokasi Varchar(100) Not Null 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 
 

 

5. Tabel barang 

Nama tabel : Barang 

Primary key : kdbrg 

Fungsi : Menyimpan data aset 

 Tabel L4.5 Struktur Tabel Barang 
 

No Nama kolom Tipe data Constraint 

1 kdbrg Varchar(30) Primary key, Foreign key 

2 kdjenis Varchar(10) Foreign key 

3 tglpembukuan date Not Null 

4 nbarang Varchar(150) Foreign key 

5 merk Varchar(50) Foreign key 

6 satuan Varchar(25) Not Null 

7 umur Varchar(5) Foreign key 

8 jumlah Varchar(5) Foreign key 

9 harga Varchar(100) Not Null 

10 tharga Varchar(100) Not Null 

11 kdasalbrg Varchar(10) Foreign key 

12 kdlokasi Varchar(10) Foreign key 

13 status Varchar(20) Not Null 
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6. Tabel Perbaikan Aset 

Nama tabel : Perbaikan Aset 

Primary key : kdperbaikan 

Fungsi : Menyimpan data perbaikan aset 

 Tabel L4.6 Struktur Tabel Perbaikan Aset 
 

No Nama kolom Tipe data Constraint 

1 kdperbaikan Varchar(7) Primary key 

2 kdbrg Varchar(30) Foreign key 

3 nperbaikan Varchar(100) Not Null 

4 jumlah Varchar(5) Foreign key 

5 merk Varchar(50) Foreign key 

6 kdlokasi Varchar(25) Foreign key 

7 tglmasuk date Not Null 

8 tglkembali date Not Null 

9 status Varchar(20) Not Null 

10 keterangan Varchar(255) Not Null 

11 Info Varchar(255) Not Null 
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7. Tabel Perawatan Aset 

Nama tabel : Perawatan Aset 

Primary key : kdperawatan 

Fungsi : Menyimpan data perawatan aset 

 Tabel L4.7 Struktur Tabel Perawatan Aset 
 

No Nama kolom Tipe data Constraint 

1 Kdperawatan Varchar(7) Primary key 

2 kdbrg Varchar(30) Foreign key 

3 nperawatan Varchar(100) Not Null 

4 jumlah Varchar(5) Foreign key 

5 umur Varchar(5) Foreign key 

6 merk Varchar(50) Not Null 

7 kdlokasi Varchar(25) Foreign key 

8 tglmasuk date Not Null 

9 keterangan Varchar(255) Not Null 

 

8. Tabel Penghapusan Aset 

Nama tabel : Penghapusan Aset 

Primary key : kdpenghapusan 

Fungsi : Menyimpan data penghapusan aset 

 Tabel L4.8 Struktur Tabel Penghapusan Aset 
 

No Nama kolom Tipe data Constraint 

1 Kdpenghapusan Varchar(7) Primary key 

2 kdbrg Varchar(30) Foreign key 

3 npenghapusan Varchar(100) Not Null 

4 jumlah Varchar(5) Foreign key 

5 umur Varchar(5) Foreign key 

6 merk Varchar(50) Not Null 

7 kdlokasi Varchar(25) Foreign key 

8 tglhapus date Not Null 

9 keterangan Varchar(255) Not Null 
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Lampiran 5. Antarmuka Pengguna 

 
Gambar L5.5 Rancangan Antarmuka Login 

 

 
Gambar L5.2 Rancangan Antarmuka Dashboard 
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Gambar L5.3 Rancangan Antarmuka Data User 

 

 
Gambar L5.4 Rancangan Antarmuka Tambah User 
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Gambar L5.5 Rancangan Antarmuka Data Jenis Aset 

 

 
Gambar L5.6 Rancangan Antarmuka Tambah Jenis Aset 
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Gambar L5.7 Rancangan Antarmuka Data Asal Aset 

 

 
Gambar L5.8 Rancangan Antarmuka Tambah Asal Aset 
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Gambar L5.9 Rancangan Antarmuka Data Lokasi Aset 

 

 
Gambar L5.10 Rancangan Antarmuka Tambah Lokasi Aset 
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Gambar L5.11 Rancangan Antarmuka Data Aset 

 

 
Gambar L5.12 Rancangan Antarmuka Tambah Pengelolaan Aset 
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Gambar L5.13 Rancangan Antarmuka Data Perbaikan Aset 

 

  
Gambar L5.14 Rancangan Antarmuka Tambah Perbaikan Aset 
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Gambar L5.15 Rancangan Antarmuka Daftar Perawatan Aset (Per Barang) 

 

 
Gambar L5.16 Rancangan Antarmuka Perawatan Aset 
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Gambar L5.17 Rancangan Antarmuka Tambah Perawatan Aset 

 

 
Gambar L5.18 Rancangan Antarmuka Daftar Penghapusan Aset (Per Barang) 
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Gambar L5.19 Rancangan Antarmuka Penghapusan Aset 

 

  
Gambar L5.20 Rancangan Antarmuka Tambah Penghapusan Aset 



80 
 

 
 

 
Gambar L5.21 Rancangan Antarmuka Laporan Aset 

 

 
Gambar L5.22 Rancangan Antarmuka Print Laporan Aset PDF 
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Gambar L5.23 Rancangan Antarmuka Print Laporan Aset Excel 

 

 
Gambar L5.24 Rancangan Antarmuka Laporan Asal Aset 
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Gambar L5.25 Rancangan Antarmuka Print Laporan Asal Aset PDF 

 

 
Gambar L5.26 Rancangan Antarmuka Print Laporan Asal Aset Excel 
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Gambar L5.27 Rancangan Antarmuka Laporan Perbaikan Aset 

 

 
Gambar L5.28 Rancangan Antarmuka Print Laporan Perbaikan Aset PDF 
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Gambar L5.29 Rancangan Antarmuka Print Laporan Perbaikan Aset Excel 

 

 
Gambar L5.30 Rancangan Antarmuka Laporan Perawatan Aset 
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Gambar L5.31 Rancangan Antarmuka Print Laporan Perawatan Aset PDF 

 

 
Gambar L5.32 Rancangan Antarmuka Print Laporan Perawatan Aset Excel 
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Gambar L5.33 Rancangan Antarmuka Laporan Penghapusan Aset 

 

 
Gambar L5.34 Rancangan Antarmuka Print Laporan Penghapusan Aset PDF 
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Gambar L5.35 Rancangan Antarmuka Print Laporan Penghapusan Aset Excel 

 

 
Gambar L5.36 Rancangan Antarmuka Daftar Aset 
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Gambar L5.37 Rancangan Antarmuka Klasifikasi Aset 

 

 
Gambar L5.38 Rancangan Antarmuka Umur Aset 
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Lampiran 6. Halaman Login 

 

Gambar L6.6 Halaman Login 

 

Halaman login merupakan halaman utama yang akan diakses oleh pengguna 

sebelum menggunakan aplikasi manajemen aset berbasis website. Pada halaman 

login pengguna akan memasukkan nama pengguna dan password. Apabila nama 

pengguna dan password benar, maka pengguna akan masuk ke halaman dashboard. 
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Lampiran 7. Halaman Dashboard 

 

Gambar L7.7 Halaman Dashboard 
 

Setelah pengguna berhasil melakukan login, maka akan muncul tampilan 

halaman dashboard, pada tampilan halaman dashoard ini diperuntukkan hanya 

bagian wakasapras. Pada tampilan halaman dashboard ini menampilkan data 

master, data transaksi, laporan, daftar aset, klasifikasi aset, umur aset, biaya yang 

dikeluarkan, status validasi aset, dan lokasi SMA Hang Tuah 4 Surabaya. 
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Lampiran 8. Halaman Mengelola Data Master 

 
Gambar L8.8 Halaman Data User 

Pada halaman data user menampilkan kode user, nama user, bagian, 

username, dan aksi. Pada bagian aksi menampilkan icon detail, icon ubah, dan icon 

hapus. Tampilan pada halaman ini digunakan untuk menampilkan data user yang 

menggunakan aplikasi manajemen aset berbasis website. 

 
Gambar L8.2 Halaman Tambah User 

Pada halaman tambah user digunakan untuk menambah data user apabila 

ada pengguna baru pada aplikasi manajemen aset berbasis website. 
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Gambar L8.3 Halaman Detail User 

Pada tampilan halaman detail user digunakan untuk menampilkan data user 

lebih lengkap dibandingkan pada halaman data user. 

 
Gambar L8.4 Halaman Ubah Data User 

Pada tampilan halaman ubah data user digunakan untuk mengubah data user 

apabila ada data user yang akan diubah. 
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Gambar L8.5 Halaman Hapus Data User 

Pada tampilan halaman hapus data user digunakan untuk menghapus data 

user apabila ada data user yang akan dihapus. 

 
Gambar L8.6 Halaman Data Jenis Aset 

Pada halaman data kode aset menampilkan kode aset, nama kode aset, jenis 

aset, dan aksi. Pada bagian aksi menampilkan icon ubah, dan icon hapus. Tampilan 

pada halaman ini digunakan untuk menampilkan data kode aset yang telah 

diinputkan oleh bagian wakasapras dan petugas (admin). 



94 
 

 
 

 
Gambar L8.7 Halaman Tambah Jenis Aset 

Pada halaman tambah jenis aset digunakan untuk menambah data jenis aset 

apabila ada penambahan data jenis aset baru pada aplikasi manajemen aset berbasis 

website. 

 
Gambar L8.8 Halaman Ubah Jenis Aset 

Pada tampilan halaman ubah jenis aset digunakan untuk mengubah data 

jenis aset apabila ada data jenis aset yang akan diubah. 
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Gambar L8.9 Halaman Hapus Jenis Aset 

Pada tampilan halaman hapus jenis aset digunakan untuk menghapus data 

jenis aset apabila ada data jenis aset yang akan dihapus. 

 
Gambar L8.10 Halaman Data Asal Aset 

Pada halaman data asal aset menampilkan kode asal aset, nama asal aset, 

Alamat, Telpon, dan aksi. Pada bagian aksi menampilkan icon detail, icon ubah, 

dan icon hapus. Tampilan pada halaman ini digunakan untuk menampilkan data  

asal aset yang telah diinputkan oleh bagian wakasapras (admin). 
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Gambar L8.11 Halaman Tambah Asal Aset 

Pada halaman tambah asal aset digunakan untuk menambah data asal aset 

apabila ada penambahan asal aset baru pada aplikasi manajemen aset berbasis 

website. 

 
Gambar L8.12 Halaman Detail Asal Aset 

Pada tampilan halaman detail asal aset digunakan untuk menampilkan data 

asal aset lebih lengkap dibandingkan pada halaman data asal aset. 
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Gambar L8.13 Halaman Ubah Asal Aset 

Pada tampilan halaman ubah asal aset digunakan untuk mengubah data asal 

aset apabila ada data asal aset yang akan diubah. 

 
Gambar L8.14 Halaman Hapus Asal Aset 

Pada tampilan halaman hapus aset digunakan untuk menghapus data aset 

apabila ada data aset yang akan dihapus. 
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Gambar L8.15 Halaman Data Lokasi Aset 

Pada halaman data lokasi aset menampilkan kode lokasi aset, nama lokasi 

aset, dan aksi. Pada bagian aksi menampilkan icon ubah, dan  icon hapus. Tampilan 

pada halaman ini digunakan untuk menampilkan data lokasi aset yang telah 

diinputkan oleh bagian wakasapras (admin). 

 
Gambar L8.16 Halaman Tambah Lokasi Aset 

Pada halaman tambah lokasi aset digunakan untuk menambah data lokasi 

aset apabila ada penambahan lokasi aset baru pada aplikasi manajemen aset 

berbasis website. 
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Gambar L8.17 Halaman Ubah Lokasi Aset 

Pada tampilan halaman ubah lokasi aset digunakan untuk mengubah data 

lokasi aset apabila ada data lokasi aset yang akan diubah. 

 
Gambar L8.18 Halaman Hapus Lokasi Aset 

Pada tampilan halaman hapus lokasi aset digunakan untuk menghapus data 

lokasi aset apabila ada data lokasi aset yang akan dihapus. 
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Gambar L8.19 Halaman Data Aset 

Pada halaman data aset menampilkan kode aset, nama tanggal pembukuan, 

nama aset, merk aset, jumlah aset, status validasi, dan aksi. Pada bagian aksi 

menampilkan icon detail, icon ubah, dan icon hapus. Tampilan pada halaman ini 

digunakan untuk menampilkan data aset yang telah diinputkan oleh bagian 

wakasapras (admin). 

 
Gambar L8.20 Halaman Tambah Pengelolaan Aset 

Pada halaman tambah pengelolaan aset digunakan untuk menambah data 

aset apabila ada penambahan data aset baru pada aplikasi manajemen aset berbasis 

website. 
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Gambar L8.21 Halaman Detail Aset 

Pada tampilan halaman detail aset digunakan untuk menampilkan data aset 

lebih lengkap dibandingkan pada halaman data aset. 

 
Gambar L8.22 Halaman Ubah Data Aset 

Pada tampilan halaman ubah data aset digunakan untuk mengubah data aset 

apabila ada data aset yang akan diubah. 
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Gambar L8.23 Halaman Hapus Data Aset 

Pada tampilan halaman hapus data aset digunakan untuk menghapus data 

aset apabila ada data aset yang akan dihapus.  
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Lampiran 9. Halaman Mengelola Data Transaksi 

 
Gambar L9.9 Halaman Data Perbaikan Aset 

Pada halaman data perbaikan aset menampilkan kode perbaikan,  nama aset, 

jumlah perbaikan, tanggal perbaikan, status perbaikan, dan aksi. Pada bagian aksi 

menampilkan icon detail, icon ubah, dan icon hapus. Tampilan pada halaman ini 

digunakan untuk menampilkan data perbaikan aset yang telah diinputkan oleh 

bagian wakasapras. 

 
Gambar L9.2 Halaman Tambah Perbaikan Aset 
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Pada halaman tambah perbaikan aset digunakan untuk menambah perbaikan 

aset apabila ada penambahan perbaikan aset baru pada aplikasi manajemen aset 

berbasis website. 

 
Gambar L9.3 Halaman Detail Perbaikan Aset 

Pada tampilan halaman detail perbaikan aset digunakan untuk menampilkan 

data perbaikan aset lebih lengkap dibandingkan pada halaman data perbaikan aset. 

 
Gambar L9.4 Halaman Ubah Perbaikan Aset 

Pada tampilan halaman ubah perbaikan aset digunakan untuk mengubah 

status perbaikan aset, tanggal perbaikan, tanggal selesai perbaikan apabila ada 

perbaikan aset yang akan diubah, dan info perbaikan aset ini ditujukan ke karyawan. 
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Gambar L9.5 Halaman Hapus Perbaikan Aset 

Pada tampilan halaman hapus perbaikan aset digunakan untuk menghapus 

perbaikan aset apabila ada perbaikan aset yang akan dihapus. 

 
Gambar L9.6 Halaman Daftar Perawatan Aset (Per Barang) 

Pada halaman daftar perawatan aset (kelompok barang) menampilkan kode 

aset, nama aset, lokasi aset, tahun rawat, jumlah rawat, dan aksi. Pada bagian aksi 

menampilkan tombol dengan keterangan “Lakukan perawatan” dan juga pada 

bagian atas terdapat kalimat “Waktunya Melakukan Perawatan Aset”, fungsinya 

untuk memberikan informasi bahwa aset yang ada di SMA Hang Tuah 4 Surabaya 

harus dilakukan perawatan secara rutin. Tampilan pada halaman ini digunakan 
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untuk menampilkan daftar perawatan aset (kelompok barang) yang telah diinputkan 

oleh bagian wakasapras (admin). 

 
Gambar L9.7 Halaman Perawatan Aset 

Setelah tombol “Lakukan perawatan” di klik, maka akan berpindah ke 

halaman perawatan aset. Pada halaman perawatan aset akan menampilkan detail 

aset sesuai dengan kode perawatan, nama aset, merk as et, tanggal perawatan yang 

telak di klik pada halaman sebeblumnya. 

 
Gambar L9.8 Halaman Tambah Perawatan Aset 
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Setelah tambah data di klik, maka akan berpindah halaman ke tambah 

perawatan aset digunakan untuk menambah perawatan aset apabila ada 

penambahan perawatan aset baru pada aplikasi manajemen aset berbasis website. 

 
Gambar L9.9 Halaman Perawatan Aset 

Setelah tombol simpan di klik pada halaman tambah perawatan aset, maka 

akan berpindah ke halaman perawatan aset dan menampilkan data aset dalam  

proses perawatan. 

 
Gambar L9.10 Halaman Detail Perawatan Aset 
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Pada tampilan halaman detail perawatan aset digunakan untuk 

menampilkan data perawatan aset lebih lengkap dibandingkan pada halaman data 

perawatan aset. 

 
Gambar L9.11 Halaman Ubah Perawatan Aset 

Pada tampilan halaman ubah perawatan aset digunakan untuk mengubah 

tanggal perawatan aset apabila ada tanggal perawatan aset yang akan diubah. 

 
Gambar L9.12 Halaman Hapus Perawatan Aset 

Pada tampilan halaman hapus perawatan aset digunakan untuk menghapus 

perawatan aset apabila ada perawatan aset yang akan dihapus. 
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Gambar L9.13 Halaman Daftar Penghapusan Aset (Per Barang) 

Pada halaman data penghapusan aset menampilkan kode aset, nama aset, 

tanggal pembukuan, umur berjalan, umur aset, jumlah hapus, info dan aksi. Pada 

bagian aksi menampilkan tombol dengan keterangan “Lakukan penghapusan” dan 

pada bagian info menampilkan keterangan “Melebihi umur” yang berarti 

memberikan informasi bahwa aset tersebut telah melebihi umur aset yang telah 

ditentukan. Tampilan pada halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar 

penghapusan aset (kelompok barang) yang telah diinputkan oleh bagian wakasapras 

(admin). 

 
Gambar L9.14 Halaman Penghapusan Aset 
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Setelah tombol “Lakukan penghapusan” di klik, maka akan berpindah ke 

halaman penghapusan aset. Pada halaman penghapusan aset akan menampilkan 

detail aset sesuai dengan kode aset, nama aset, jumlah aset, dan lokasi aset yang 

telak di klik pada halaman sebeblumnya. 

 
Gambar L9.15 Halaman Tambah Penghapusan Aset 

Setelah tambah data di klik, maka akan berpindah halaman ke tambah 

penghapusan aset digunakan untuk menambah penghapusan aset apabila ada 

penambahan penghapusan aset baru pada aplikasi manajemen aset berbasis website. 

 
Gambar L9.16 Halaman Penghapusan Aset 
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Setelah tombol simpan di klik pada halaman tambah penghapusan aset, 

maka akan berpindah ke halaman penghapusan aset dan menampilkan data aset 

yang telah dihapus. 

 
Gambar L9.17 Halaman Detail Penghapusan Aset 

Pada tampilan halaman detail penghapusan aset digunakan untuk 

menampilkan data penghapusan aset lebih lengkap dibandingkan pada halaman 

data penghapusan aset. 

 
Gambar L9.18 Halaman Hapus Penghapusan Aset 

Pada tampilan halaman hapus penghapusan aset digunakan untuk 

menghapus data  aset apabila ada data aset yang akan dihapus. 
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Lampiran 10. Halaman Laporan Data Aset 

 
Gambar L10.10 Halaman Laporan Aset 

Pada tampilan halaman laporan aset menampilkan kode aset, tanggal 

pembukuan, nama aset, merk aset, harga aset, lokasi aset, dan icon detail. Tampilan 

halaman ini digunakan untuk melihat dan mencetak hasil laporan aset. 

 
Gambar L10.2 Halaman Detail Laporan Aset 

Pada tampilan halaman detail laporan aset digunakan untuk menampilkan 

laporan aset lebih lengkap dibandingkan pada halaman laporan aset. 
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Gambar L10.3 Halaman Print Laporan Data Aset PDF 

Pada tampilan halaman laporan aset  ini merupakan tampilan hasil dari print 

yang dilakukan oleh bagian wakasapras (admin). 

 
Gambar L10.4 Halaman Print Laporan Data Aset Excel 

Pada tampilan halaman laporan aset  ini merupakan tampilan hasil dari print 

yang dilakukan oleh bagian wakasapras (admin). 
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Lampiran 11. Halaman Laporan Data Asal Aset 

 
Gambar L11.11 Halaman Laporan Asal Aset 

Pada tampilan halaman laporan aset menampilkan kode asal aset, nama asal 

aset, kode aset, nama aset, merk aset, dan icon detail. Tampilan halaman ini 

digunakan untuk melihat dan mencetak hasil laporan aset. 

 
Gambar L11.2 Halaman Detail Laporan Asal Aset 

Pada tampilan halaman detail laporan asal aset digunakan untuk 

menampilkan laporan asal aset lebih lengkap dibandingkan pada halaman laporan 

asal aset. 



115 
 

 
 

 
Gambar L11.3 Halaman Print Laporan Asal Aset PDF 

Pada tampilan halaman laporan asal aset  ini merupakan tampilan hasil dari 

print yang dilakukan oleh bagian wakasapras (admin). 

 
Gambar L11.4 Halaman Print Laporan Asal Aset Excel 

Pada tampilan halaman laporan asal aset  ini merupakan tampilan hasil dari 

print yang dilakukan oleh bagian wakasapras (admin). 
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Lampiran 12. Halaman Laporan Data Perbaikan Aset 

 
Gambar L12.12 Halaman Laporan Perbaikan Aset 

Pada tampilan halaman laporan perbaikan menampilkan kode perbaikan, 

kode aset, nama aset, merk aset, jumlah perbaikan, lokasi aset, dan icon detail. 

Tampilan halaman ini digunakan untuk melihat dan mencetak hasil laporan 

perbaikan aset. 

 
Gambar L12.2 Halaman Detail Laporan Perbaikan Aset 

Pada tampilan halaman detail laporan perbaikan aset digunakan untuk 

menampilkan laporan perbaikan aset lebih lengkap dibandingkan pada halaman 

laporan perbaikan aset. 
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Gambar L12.3 Halaman Print Laporan Perbaikan Aset PDF 

Pada tampilan halaman laporan perbaikan aset  ini merupakan tampilan 

hasil dari print yang dilakukan oleh bagian wakasapras (admin). 

 
Gambar L12.4 Halaman Print Laporan Perbaikan Aset Excel 

Pada tampilan halaman laporan perbaikan aset  ini merupakan tampilan 

hasil dari print yang dilakukan oleh bagian wakasapras (admin). 
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Lampiran 13. Halaman Laporan Data Perawatan Aset 

 
Gambar L13.13 Halaman Laporan Perawatan Aset 

Pada tampilan halaman laporan perawatan aset menampilkan kode 

perawatan, kode aset, nama aset, merk aset, lokasi aset, dan icon detail. Tampilan 

halaman ini digunakan untuk melihat dan mencetak hasil laporan perawatan aset. 

 
Gambar L13.2 Halaman Detail Laporan Perawatan Aset 

Pada tampilan halaman detail laporan perawatan aset digunakan untuk 

menampilkan laporan perawatan aset lebih lengkap dibandingkan pada halaman 

laporan perawatan aset. 
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Gambar L13.3 Halaman Print Laporan Perawatan Aset PDF 

Pada tampilan halaman laporan perawatan aset  ini merupakan tampilan 

hasil dari print yang dilakukan oleh bagian wakasapras (admin). 

 
Gambar L13.4 Halaman Print Laporan Perawatan Aset Excel 

Pada tampilan halaman laporan perawatan aset  ini merupakan tampilan 

hasil dari print yang dilakukan oleh bagian wakasapras (admin). 
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Lampiran 14. Halaman Laporan Data Penghapusan Aset 

 
Gambar L14.14 Halaman Laporan Penghapusan Aset 

Pada tampilan halaman laporan penghapusan aset menampilkan kode 

penghapusan, kode aset, nama aset, merk aset, lokasi aset, dan icon detail. Tampilan 

halaman ini digunakan untuk melihat dan mencetak hasil laporan penghapusan aset. 

 
Gambar L14.2 Halaman Detail Laporan Penghapusan Aset 

Pada tampilan halaman detail laporan penghapusan aset digunakan untuk 

menampilkan laporan penghapusan aset lebih lengkap dibandingkan pada halaman 

laporan penghapusan aset. 
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Gambar L14.3 Halaman Print Laporan Penghapusan Aset PDF 

Pada tampilan halaman laporan penghapusan aset  ini merupakan tampilan 

hasil dari print yang dilakukan oleh bagian wakasapras (admin). 

 
Gambar L14.4 Halaman Print Laporan Penghapusan Aset Excel 

Pada tampilan halaman laporan penghapusan aset  ini merupakan tampilan hasil 

dari print yang dilakukan oleh bagian wakasapras (admin). 
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Lampiran 15. Halaman Daftar Aset 

 
Gambar L15.15 Halaman Daftar Aset 

Pada tampilan halaman daftar aset menampilkan nama aset, nama asal aset, 

jumlah aset, harga aset, total harga, dan icon detail. Tampilan halaman ini 

digunakan untuk mengetahui aset yang ada di SMA Hang Tuah 4 Surabaya berasal 

darimana dan mengetahui harga aset. 
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Lampiran 16. Halaman Klasifikasi Aset 

 
Gambar L16.16 Halaman Klasifikasi Aset 

Pada tampilan halaman klasifikasi aset menampilkan kode aset, nama aset, 

merk aset, satuan aset, dan jenis aset. Tampilan halaman ini digunakan untuk 

mengetahui data aset berdasarkan jenis asetnya.  
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Lampiran 17. Halaman Umur Aset 

 
Gambar L17.17 Halaman Umur Aset 

Pada tampilan halaman umur aset menampilkan kode aset, nama aset, merk 

aset, umur berjalan, dan umur aset. Tampilan halaman ini digunakan untuk 

mengetahui umur aset yang ada di SMA Hang Tuah 4 Surabaya. 
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