
71 

BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan sistem untuk melakukan implementasi piranti lunak penentuan lokasi 

parkir dan manajemen parkir ini terdapat dua perangkat pendukung, yaitu: piranti lunak dan 

piranti keras. Berikut adalah daftar kebutuhan piranti lunak dan piranti keras yang 

dibutuhkan. 

 

4.1.1 Persiapan Piranti Keras 

Untuk aplikasi penentuan lokasi parkir dan manajemen parkir ini, terdapat dua 

kebutuhan akan piranti keras yang digunakan sebagai penunjang aplikasi. Kebutuhan yang 

pertama adalah piranti keras untuk komputer client, dan yang kedua adalah piranti keras 

untuk komputer server atau komputer yang melakukan penentuan lokasi parkir dan 

manajemen parkir. Sedangkan yang terakhir adalah kebutuhan piranti keras jaringan. 

Kebutuhan piranti keras yang digunakan oleh komputer client adalah sebagai 

berikut: 

a. Processor Pentium 4 2.4 Ghz. 

b. Harddisk 60 GB. 

c. Memori 512 MB. 

d. VGA Card 32 MB. 

e. LAN Card. 

 

 



72 
 

 
 

Sedangkan kebutuhan piranti keras yang digunakan untuk komputer server adalah 

sebagai berikut: 

a. Processor Dual Core 3.0 Ghz. 

b. Memori 512 MB (rekomendasi 1 GB). 

c. VGA Card 64 MB. 

f. Harddisk 80 GB. 

g. Monitor SVGA dengan resolusi 1024 x 800. 

h. LAN Card. 

Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan piranti keras jaringan yang digunakan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Switch dengan 8 port. 

b. ADSL modem atau Access Point. 

c. Kabel RJ-45 (panjang sesuai dengan kebutuhan). 

d. Hanphone dan kabel datanya sebagai penerima dan pengirim sms gateway. 

 

4.1.2 Persiapan Piranti Lunak 

Untuk menjalankan aplikasi identifikasi penentuan lokasi parkir dan manajemen 

parkir sesuai dengan yang diharapkan, komputer client dan server memerlukan kebutuhan 

perangkat lunak sebagai berikut : 

a. Sistem operasi Microsoft Windows XP Home atau Profesional. 

b. Microsoft.NET Framework 2.0. 

c. Visual Basic.Net 2008 

d. SQL Server 2005 
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4.2 Implementasi 

Setelah selesai melakukan konfigurasi baik piranti keras maupun piranti lunak, 

langkah selanjutnya adalah melakukan proses evaluasi pada aplikasi penentuan lokasi parkir 

dan manajemen parkir yang telah dibangun. Agar proses implementasi aplikasi menjadi lebih 

mudah dan terorganisir, maka proses implementasi dikelompokkan berdasarkan form atau 

aktifitas yang dimiliki oleh aplikasi ini. 

 

4.3.1 Form Utama 

 

Gambar 4.1 Form Utama 

Form ini akan muncul saat pertamakali program dijalankan, terdapat 3 button utama 

yaitu button login, button logout dan button exit. Button login digunakan untuk memasukkan 

username dan password untuk bisa mengakses fitur-fitur yang ada pada program ini, 

sedangkan tombol logout digunakan untuk keluar dari program atau mengganti username dari 

petugas dan button exit digunakan untuk keluar dari program dan mengahiri program ini. 
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4.3.2 Form Login 

 

Gambar 4.2 Form Login 

Form login akan muncul jika button login pada menu utama di klik, pada button 

login ini terdapat 2 kolom untuk mengisi username dan password yang telah ditentukan 

sebelumnya oleh admin. Username dan password yang diisikan mempengaruhi hak akses 

terhadap aplikasi ini, sebagai contoh login sebagai admin denga username “PTG-005” dan 

password “xx1” maka akan memperoleh hak akses keseluruhan terhadap aplikasi, sedengkan 

jika login sebagai petugas parkir operator dengan username “PTG-001” dengan password 

“xx2” maka peteugas tersebut hanya memperoleh hak akses untuk mengoprasikan transaksi 

parkir masuk dan keluar sesuai kebutuhan petugas parkir atau operator.  

Setelah memasukkan username dan password yang telah ditentukan oleh admin 

petugas tersebut cukup menekan button “Ok” yang terdapat dibagian bawah form login yang 

sejajar dengan button “Cancel”. Jika peteugas tersebutingin mengganti atau lupa akan 

username atau passwordnya maka petugas tersebut harus menghubungi admin untuk 

merubah atau melihat username dan passwordnya. 
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4.3.3 Form Admin 

 
Gambar 4.3 Form Admin 

Form Admin adalah form yang muncul jika user atau operator login sebagai admin. 

Previlage yang diberikan yaitu admin dapat mengakses semua menu yang desediakan oleh 

aplikasi ini, adapun menu-menu yang desediakan adalah  

1. Menu Master yang berisikan master kota, master biaya, master denda, master 

meber, master petugas, master tempat parkir dan master parkir vvip. 

2. Menu Transaksi yang berisakan transaksi parkir masuk dan parkir laporan. 

3. Menu Laporan yang berikan laporan biaya, laporan customer, laporan denda, 

laporan petugas, laporan tempat parkir dan laporan transaksi parkir. 
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4.3.4 Form Setting Sms gateway 

 

Gambar 4.4 Form Setting Sms gateway 

Setelah adminmelakukan login maka akan muncul semua fitur-fitur dari aplikasi ini. 

Hal pertama yang harus dilakukan oleh admin adalah mengaktifkan fitur sms gateway yang 

berfungsi untuk menerima dan mengirim sms balasan info parkir kosong dan info lokasi 

dimana mobil diparkir.  

Untuk mengaktifkan sms gateway admin cukup memilih com port pada kolom pilih 

com dengan catatan kabel data telah terinstall sebelumnya, lalu tekan tombol start yang 

berada tepat dibawah kolom pilih com. Setelah tombol start di tekan untuk mengetahui 

apakah telah aktif akan muncul informasi seperti jaringan, no pusat pesan, merk, model, no 

imei dan baterai jika semua informasi tersebut telah muncul maka fitur sms gateway telah 

dapat dipastikan telah aktif dan tidak lupa admin haru smengontrol inbox yang ada pada 

hanphone server karena jika kapasitas inbox penuh maka sms gateway tidak bias menerima 

dan mengirim informasi pada customer. 
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4.3.5 Form Menu Master 

 

Gambar 4.5 Form Menu Master 

Setelah mengakses form sms gateway admin dapat mengakses form master yang 

berisikan master-master dari data pendukung sistem parkir. Pada fom master berisikan 

master-master data sebagai berikut :  

1. Master kota berisi daftar kota yang berada di Indonesia. 

2. Master Biaya bersikan biaya parkir dan juga biaya pendaftaran member. 

3. Master denda berisikan denda – denda yang akan dikenakan jika terjadi 

pelanggaran. 

4. Master member berfungsi untuk melihat member yang terdaftar, mengupdate data 

member dan memasukkan data member baru. 

5. Master Petugas berfungsi untuk melihat petugas yang terdaftar, mengupdate data 

petugas dan memasukkan data petugas baru. 

6. Master tempat parkir berfungsi untuk melihat data tempat parkir yang tersedia dan 

memasukkan lokasi parkir baru. 
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7. Master parkir vvip berfungsi melihat dan memasukkan data parkir vvip baru. 

4.3.6 Form Master Kota  

 
Gamabar 4.6 Form Master Kota 

Setelah login sebagai admin yang mempunyai hak akses penuh akan aplikasi ini dan 

salah satu menu tersebuat adalah master kota. Master Kota berfungsi untuk memasukkan 

data-data  kota yang ada di indonesia ini bertujuan untuk memudahkan operator atau admin 

mendata member dan petugas parkir yang bisa berasal dari kota manapun, dengan demikian 

nama-nama kota yang diganti kode akan memudahkan admin untuk mengontrol dan 

menasukkan data-data member baru dan operator baru. 
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4.3.7 Form Master Biaya 

 

Gambar 4.7 Form Master Biaya 

Form master biaya digunakan untuk mengganti biaya parkir jika terjadi perunbahan 

baik parkir regular ataupun parkir member. Perubahan biaya parkir biasa terjadi karena 

adanya peraturan pemerintah kota atau pengelola pusat perbelanjaan dimana lahan parkir 

berada. Form master biaya hanya dapat diakses oleh admin. 
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4.3.8 Form Master Denda 

 

Gambar 4.8 Form Master Denda 

Form master denda digunakan untuk mengganti biaya denda jika terjadi perunbahan 

nilai denda yang berlaku. Perubahan biaya denda biasa terjadi karena adanya peraturan 

pengelola pusat perbelanjaan dimana lahan parkir berada. Form master denda hanya dapat 

diakses oleh admin. 
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4.3.9 Form Master Member 

 

Gambar 4.9 Form Master Member 

Form master member berfungsi untuk menambah data member baru atau merubah 

data-data member, perubahan  data member biasanya meliputi penggantian plat nomor mobil 

atau penggantian jenis member. Form master member hanya dapat diakses oleh admin. 
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4.3.10 Form Master Tempat Parkir 

 

Gambar 4.10 Form Master Tempat parkir 

Form master tempat parkir berfungsi untuk menambahkan lot lokasi parkir baru, 

lokasi parkir yang ada bisa saja bertambah setiap tahunnya baik itu membangun lagi parkir 

gedung atau membuka lahan baru untuk parkir. Selain untuk menambah lot parkir form 

master tempat parkir juga menyediakan informasi status lokasi parkir yang sedang kosong 

atau telah terisi. Form master lokasi parkir hanya dapat diakses oleh user yang memiliki hak 

sebagai admin. 
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4.3.11 Form Master Lokasi Parkir VVIP 

 

Gambar 4.11 Master Lokasi Parkir VVIP 

Form master lokasi parkir vvip digunakan untuk menambah data lokasi parkir khusus 

member vvip, lokasi parkir vvip hanya dibatasi 2 lot parkir disetiap lantainya. Selain 

menambah form ini juga berfungsi untuk mengetahui lot mana saja yang sudah terisi oleh 

member vvip dan juga bias menambahkan lot baru disetiap lantainya jika diperlukan.  
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4.3.12 Form Transaksi 

 

Gambar 4.12 Form Transaksi 

Form transaksi ini berguna untuk melakukan transaksi – transaksi yang ada, seperti 

terlihat pada gambar di atas form ini memiliki tiga fitur utama antara lain : 

1. Form input in dan out digunakan untuk mencatat plat nomor kendaraan yang 

masuk dan keluar selain itu digunakan untuk memperbaharui database yang ada. 

2. Form cari posisi mobil digunakan untuk mencari posisi mobil yang berada pada 

lokasi parkir yang tersedia dengan cara memasukkan plat nomor mobil. 

3. Form peta parkir digunakan untuk menunjukkan  lokasi parkir yang terisi dan yang 

kosong kepada customer. 
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4.3.13 Form Transaksi Masuk Parkir 

 

Gambar 4.13 Form Transaksi Masuk Parkir 

Pada form transaksi parkir ini menyajikan banyak informasi parkir, pada kolom atas 

sebelah kanan akan menunjukkan siapa yang login pada saat ini lalu berlanjut ke kolom no 

polisi pada kolom no polisi ini diisi sesuai dengan plat no polisi yang berada dikendaraan 

setelah itu petugas dapat memilih apakah member atau petugas biasa, jika yang masuk parkir 

adalah member maka secara otomatis kolom id member dan tipe member akan terisi secara 

otomatis dan tarif akan berubah sesuai ketentuan yang ada. 

Jika yang masuk parkir ternyata pengunjung biasa makan petugas akan memasukkan 

nomor polisi yang tertera dikendaraan dan menawarkan parkir dengan menekan tombol cari 

yang akan menampilkan peta parkir baik yang sudah terisi atau masih kosong dengan 

deminian customer bebas memilih lokasi parkir yang masih kosong. Setelah semua 

dilaksanakan maka proses selanjutnya petugas akan menekan tombol cetak dan karcis akan 

tercetak, sedangkan tombol hapus digunakan untuk membatalkan transaksi parkir dan tombol 

keluar digunakan untuk keluar dari fitur transaksi parkir masuk dan keluar. 
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4.3.14 Form Peta Operator 

 

Gambar 4.14 Form Peta Operator 

Form peta operator ini akan muncul ketika tobol print  pada form transaksi parkir 

masuk ditekan, form ini digunakan untuk menunjukkan lokasi parkir yang akan ditempati 

customer . 
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4.3.15 Form Transaksi Parkir Keluar 

 

Gambar 4.15 Form Transaksin Parkir Keluar 

Pada form transaksi parkir keluar ini mempunya cara kerja yang hampir sama denga 

form transaksi masuk parkir, hanya saja pada form transaksi parkir keluar ini lebih sederhana 

petugas hanya perlu memasukkan nomor polisi kendaraan yang sesuai dengan karci dan 

kendaraan lalu tekan tombol cari dengan demikian petugas akan secara otomatis 

memperbaharui lokasi parkir dan pada saat itu juga akan keluar foto dari kendaraan pada saat 

masuk apakah telah sesuai saat kendaraan keluar, jika tidak sesuai maka petugas bisa 

memanggil satpam larena ada indikisa terjadi kejahatan.  

Setelah semua dijalankan sesuai maka petugas akan menekan tombol simpan untuk 

memperbaharui database yang ada. Sedangkan fungsi dari tombol hapus dan keluar 

mempunyai fungsi yang sama dengan fungsi tombol hapus dan keluar pada form transaksi 

parkir masuk.  
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4.3.16 Form Cari Posisi Mobil 

 

Gambar 4.16 Form Cari Posisi mobil 

Form pencarian posisi mobil mempunya cara pengoperasian yang sangat mudah 

hanya dengan memasukkan no polisi mobil yang akan di cari lalu tekan enter maka akan 

ketahuan mobil tersebut terparkir dimana, form cari posisi mobil ini dapat di akses oleh 

admin dan satpam/security. 
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4.3.17 Form Laporan Utama 

 

Gambar 4.17 Form Laporan Utama 

Form laporan utama merupakan form yang menampung berbagai laporan yang 

berkaitan dengan aplikasi ini terdapat sekurangnya sembilan laporan yang disajikan pada 

aplikasi ini kesembilan laporan tersebut diantaranya : 

1. Laporan biaya berfungsi untuk menampilkan biaya, baik biaya parkir umum 

ataupun biaya parkir member. 

2. Laporan customer berfungsi untuk mengetahui jumlah customer yang 

menggunakan jasa parkir. 

3. Laporan denda untuk mengetahui customer yang terkena denda dan jumlah denda 

yang diperoleh. 

4. Laporan kota berfungsi mengetahui kota – kota yang telah terdaftar. 

5. Laporan berfungsi mengetahui petugas yang terdaftar dan jumlah petugas. 
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6. Laporan tempat parkir berfungsi untuk mengetahui jumlah tempat parkir yang ada 

dan  juga dapat mengetahui tempat parkir mana yang paling sering ditempati oleh 

customer. 

7. Laporan in out berfungsi untuk mengetahui jumlah pengunjung yang menggunakan 

jasa parkir dan menghitung jumlah pendapat yang diperoleh setiap harinya. 

8. Laporan pendapatan member berfungsi untuk mengetahui pendapatan yang didapat 

dari member yang menggunakan jasa parkir. 

 

4.3.18 Laporan Pendapatan Member 

 

Gambar 4.18 Laporan Pendapatan Member 

Laporan pendapan member akan menampilkan pendapatan dari member baik itu 

member vip ataupun member vvip, hal ini bertujuan juga untuk mengamati sesering apa 

member tersebut melakukan parkir yang nantinya berpengaruh pada harga sewa parkir 

bulanan yang dikenakan pada member. 
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4.3 Pembahasan dan Evaluasi  

4.3.1 Pembahasan 

Pembahasan aplikasi ini akan dimulai dari saat pertama kali admin menyalakan 

program, setelah program dinyalakan maka hal pertama yang harus dilakukan oleh admin 

adalah memasukkan username dan password agar bisa masuk kedalam aplikasi. Setelah 

admin masuk pada aplikasi hal berikutnya yang harus dilakukan adalah mengaktifkan sms 

gateway agar bisa menerima sms yang dikirim oleh customer, setelah sms gateway aktif maka 

pekerjaan admin tinggal mengawasi jalannya aplikasi dan merubah status dari customer yang 

melakukan pelanggaran, info pelanggaran didapat dari satpam yang berada di setiap lantai 

dengan menggunakan walkey talky. 

Setalah admin mengaktifkan semua fitur yang ada sekarang giliran operator, untuk 

operator proses pertama yang harus dilakukan adalah login sesuai username dan passwordnya  

setelah login maka operator akan mendapatkan hak untuk mengakses form transaksi saja 

yang meliputi transaksi masuk, transaksi keluar dan peta lokasi parkir. 

Untuk customer proses yang pertama bisa mengirimkan sms untuk mendapatkan 

informasi lokasi parkir yang kosong atau customer tidak perlu mengirim sms dan langsung 

mendatangi pos parkir, setelah customer menerima sms atau datang langsung ke pos parkir 

maka operator akan melakukan tugasnya yaitu menginputkan plan nomor kendaran kedalam 

aplikasi setelah selesai menginputkan plat nomer jika terjadi permintaan parkir oleh customer 

maka operator  wajib menunjukkan peta lokasi parkir tetapi jika tidak ada permintaan lokasi 

parkir maka lokasi parkir akan dipilihkan oleh operator secara acak. 

Setelah karcis berhasil dicetak maka hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh 

customer adalah menuju lokasi parkir yang telah ditentukan dan tertera pada karcis parkir lalu 

memarkirkan kendaraannya dengan baik dan benar. Jika terjadi kesalahan lokasi parkir 

satpam yang berada pada setiap lantainya akan melaporkan kepada admin telah terjadi 
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kesalahan lokasi parkir yang dilakukan oleh plat no nomer mobil tertentu, setelah mendapat 

laporan dari satpam maka admin akan mengambil tindakan untuk membuka database 

transaksi parkir masuk dan memrubah status dari plat nomer yang disebutkan oleh satpam 

menjadi “denda”. Setelah customer seslesai dan ingin meninggalkan pusat perbelanjaan 

tersebut ternyata customer lupa memarkirkan di lantai berapa mobilnya berada, dengan 

aplikasi ini yang mempunyai aplikasi sms gateway customer cukup mengirim sms plat nomor 

mobilnya ke nomer telpon yang sama dengan saat customer mengirimkan sms untuk 

mengetahui jumlah lokasi parkir dan customer akan menerima balasan berupa sms yang 

berisi lokasi dari mobil baik lantai dan lotnya. Jika terjadi denda kesalahan lokasi parkir akan 

diketahui oleh customer saat meninggalkan lokasi dan berada dipos keluar parkir, disitu sang 

petugas akan memasukkan data plat nomer kendaraan yang tertera pada karcis dan secara 

otomatis akan terkena denda.  

Semua transaksi diatas akan terrekam pada hardisk yang berada pada admin dari 

operator yang jaga di pos masuk, jumlah kendaraan yang masuk, denda yang ada dan petugas 

yang berada di pos keluar, semua laporan tersebut akan dilaporkan kepada menager jika 

dibutuhkan dan laporan yang berhubungan dengan administrasi dari parkir bisa diambil 

secara langsung untuk keperluan administrasi seperti data absen karyawan yang berhubungan 

dengan gaji yang diterima oleh karyawan tersebut.   

4.3.2 Evaluasi 

Evaluasi aplikasi ini dilakukan dengan percobaan simulasi parkir, dikondisikan parkir 

sedang rame  terutama pada hari – hari jumat, sabtu dan minggu. Simulasi dilakukan mulai 

pengaktifan sms gateway oleh admin lalu pemasukkan data dan perbaharuan data oleh 

operator sampai pencetakan laporan. Dari hasil evaluasi aplikasi ini dapat memecahkan 

masalah seperti yang telah tertera pada bab 1, yaitu : 
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1. aplikasi parkir yang terhubung dengan sistem administrasi, aplikasi parkir ini 

telah dilengkapi oleh laporan – laporan yang dibutuhkan oleh pihak administrasi 

untuk mengurusi keperluan penggajian dari operator parkir, laporan yang 

dimaksud adalah laporan absen karyawan dari laporan karyawan yang tercatat 

pada aplikasi ini pihak administrasi bisa memberikan gaji sesuai data absen yang 

tercatat oleh aplikasi ini. Selain laporan absen karyawan ada juga laporan 

transaksi parkir yang mencatat pemasukkan parkir baik dari biaya parkir ataupun 

denda, dari laporan transaksi tersebut pihad administrasi bisa mengambil data 

pemasukkan yang ada dan menghitung jumlah pengeluaran yang ada sehingga 

dapat dihitung berapa jumlah pemasukkan dan pengeluaran dan apakah pihak 

pengelola parkir mendapatkan laba atau bahkan rugi. 

2. aplikasi yang dapat memberikan informasi berupa sms, aplikasi parkir ini telah 

dilengkapi dengan adanya sms gateway dari sms gateway tersebut dapat 

menciptakan informasi yang dapat membantu customer untuk mengetahui jumlah 

parkir yang kosong sebelum menentukan akan masuk lokasi parkir yang mana 

dan mengetahui lokasi mobilnya diparkir jika customer tersebut lupa 

memarkirkan mobilnya. Dari dua sms yang akan diterima oleh customer tersebut 

dirasa aplikasi ini telah dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

customer melalui sms. 

3. aplikasi yang mampu memberikan laporan untuk pengambilan keputusan, 

aplikasi parkir yang telah dibuat ini menyajikan laporan –  yang selain 

terintegrasi dengan pihak administrasi aplikasi ini juga menyediakan laporan 

yang bisa membantu pihak menager untuk mengambil keputusan. Laopran yang 

dimaksud adalah laporan pengguna parkir dari laporan pengguna parkir tersebut 

bisa diketahui berapa jumlah pengguna parkir setiap harinya atau setiap 
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bulannya, dari laporan tersebut dapat mendukung pengambilanb keputusan untuk 

penambahan lahan parkir karena dari data yag disajikan dapat diketahui apakah 

terjadi penambahan pengguna parkir disetiap bulannya yang mengakibatkan 

seringnya terjadi parkir penuh sehingga  pihak menager dapat mengambil 

keputusan untuk menambah lahan parkir baru dengan cara membuka lahan atau 

membangun gedung parkir. Selain laporan pengguna parkir ada juga laporan 

parkir member laporan parkir member ini berguna untuk pihak menager untuk 

pengambilan keputusan untuk biaya parkir member, dari data yang disediakan 

laporan parkir member menampilkan sesering apa member – member keluar 

masuk parkir dalam satu hari atau satu bulan dari data tersebut menager dapat 

mengambil kepususan apakah perlu dilakukan kenaikan biaya bagi member atau 

dirasi masih wajar. Dari beberapa laporan tersebut diatas dapat dipastikan bahwa 

laporan yang disajikan oleh aplikasi ini telah mampu memberikan masukkan 

untuk pengambilan keputusan oleh menager.  

Dari semua masalah yang telah dijabarkan diawal bab dan pembuatan aplikasi yang 

telah mampu memecahkan masalah – masalah yang ada maka apliasi ini bisa dikatakan telah 

mampu memberikan informasi dan solusi bagi pihak pengelola parkir dan pihak customer. 

 

 


