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BAB IV  

EVALUASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM 

 Bab ini membahas mengenai hasil pembuatan program, kebutuhan sistem serta 

penjelasan pemakaian program dari aplikasi yang dibuat, secara keseluruhan. Serta 

melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuat untuk mengetahui aplikasi tersebut 

telah dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai yang diharapkan. 

4.1 Implementasi Sistem 

 Sesuai dengan siklus hidup pengembangan sistem, tahap selanjutnya setelah 

dilakukan tahap perancangan sistem adalah tahap implementasi sistem. Tahap 

implementasi sistem merupakan tahap penerapan sistem agar siap untuk dioperasikan, 

termasuk didalamnya kegiatan menulis kode program. 

 Implementasi suatu sistem merupakan wujud dari analisa dan  perancangan yang 

telah disusun dan dibuat. Untuk dapat terlaksananya implementasi sistem dengan baik 

maka diperlukan kesiapan dari kebutuhan – kebutuhan baik kebutuhan perangkat keras 

maupun kebutuhan perangkat lunak. 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

 Kebutuhan akan perangkat keras yang digunakan adalah sebuah komputer 

dengan konfigurasi dan perlengkapannya minimal sebagai berikut: 

a) CPU Pentium IV 1.8 GHz  

b) Memori 128MB. 

c) VGA card dengan memori 64MB. 
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d) Kapasitas Harddisk 40Gb. 

e) Mouse, Printer, Keyboard. 

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

 Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam desain dan implementasi sistem ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Sistem Operasi Windows XP Profesional. 

b) Power Designer 6. 

c) Microsoft Visio 2003. 

d) Microsoft Access 2003 

e) Microsoft Visual Basic .NET 2003 

f) Crystal Report 8.5 

4.1.3 Instalasi Program 

 Dalam implementasi sistem ini diperlukan beberapa langkah sebagai syarat agar 

implementasi sistem dapat berjalan dengan baik, berikut adalah langkah-langkah 

tersebut: 

a. Install Power designer 6. 

b. Install Microsoft Office 2003 

c. Install Microsoft Visio 2003 

d. Install Microsoft Visual Basic .Net 2003 

e. Install Crystal Report 8.5. 
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Sedangkan untuk dapat menggunakan program ini diperlukan juga langkah-

langkah terstruktur, yaitu: 

a. Jalankan file setup.exe 

b. Ikuti langkah-langkah berikutnya sampai ada perintah untuk memilih 

direktori dalam meletakan file-file yang akan disimpan 

c. Pilih direktori untuk menimpan file instalasi aplikasi, kemudian klik 

tombol Next dan ikuti langkah-langkah selanjutnya hingga selesai 

d. Aplikasi siap dijalankan. 

4.2 Impelementasi Input dan Output 

 Implementasi input dan output menggambarkan program yang sudah jadi dan 

siap pakai sehingga dapat digunakan untuk mengolah data yang tersedia. Tahapan-

tahapan dari implementasi sistem ini akan dijelaskan sebagai berikut: 

4.2.1 Form Utama 

Pada saat form utama di load akan muncul form reminder yang berfungsi 

sebagai pengingat untuk user. Form reminder menunjukkan tanggal-tangal yang 

memiliki proses didalamnya yaitu : Proses Order Katering, Proses Order Lotsizing, 

Proses Memasak Order, Proses Status Pengiriman, dan Proses campuran. Tanggal yang 

memiliki Proses Campuran berarti didalam tanggal itu terdapat lebih dari satu proses 

yang dilakukan. Form ini ditunjukkan pada gambar 4.1 



60 

 

 

Gambar 4.1 Form Utama 

4.2.2 Form Master Bahan Baku 

Form master bahan baku ini berfungsi untuk menambahkan bahan baku yang 

baru dan juga mengubah data bahan baku yang sudah ada sebelumnya didalam tabel 

bahan baku. Form ini ditunjukkan pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Form Master Bahan Baku. 

4.2.3 Form Master Resep 

Form Master Resep digunakan untuk membuat resep baru atau melakukan 

perubahan resep yang sudah ada, didalam form resep Master Resep ini user menentukan 

bahan – bahan dan jumlah bahan apa saja yang akan digunakan dalam sebuah resep 

masakan. Form ini ditunjukkan pada gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Form Master Resep Masakan 

4.2.4 Form Master Pelanggan 

 Form master Pelanggan digunakan untuk menyimpan data-data pembeli. Form 

Master pelanggan ditunjukkan pada gambar 4.4 

 

Gambar 4.4 Form Master Pelanggan 
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4.2.5 Form Master Pelanggan 

 Form ini digunakan untuk menyimpan data-data suplier berserta keterangan-

keterangannya, suplier yang disimpan disini sudah menjadi langganan dan memiliki 

harga barang yang lebih murah dan memenuhi standart perusahaan. Form ini 

ditunjukkan pada gambar 4.5 

 

 

Gambar 4.5 Form Master Supplier 

4.2.6 Form Input Order 

 Form Input Order digunakan untuk mencatat pesanan menu masakan dari 

pelanggan. Form Menu Order ini ditunjukkan oleh gambar 4.6. 
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Gambar 4.6. Form Order 

4.2.6.1 Form Lookup Pelanggan 

Form ini digunakan untuk memilih dan mencari pelanggan, form ini merupakan 

sub form dari form Order. Form ini ditunjukkan oleh gambar 4.6.1. 

 

Gambar 4.6.1 Form Lookup Data Pelanggan 
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4.2.7 Form Lot Sizing 

 Form Lot Sizing berfungsi untuk menampilkan keseluruhan pesanan dalam 

jangka waktu tanggal tertentu sesuai keinginan user, selain itu form ini juga 

menampilkan daftar bahan baku yang kurang yang ditandai dengan warna merah 

sehingga user dapat segera melakukan proses kalkulasi Lot Sizing terhadap bahan baku 

yang kurang tersebut dan segera melakukan pemesanan ke supplier berdasarkan 

menggunakan metode pemesanan yang menghasilkan biaya yang paling sedikit. Form 

ini ditunjukkan pada gambar 4.7 

 

Gambar 4.7. Form Lot Sizing 
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4.2.8 Form proses Lot Sizing 

 Form ini digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap bahan baku yang 

kurang dari form Lot Sizing dengan menggunakan metode-metode yang sudah 

disiapkan. Sebagai contoh akan dilakukan perhitungan Lot Sizing untuk bahan baku 

Daging Ayam. Form ini ditunjukkan oleh gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Form Proses Lot Sizing 

4.2.8 Form Pembatalan Order. 

 Form pembatalan order ini berfungsi untuk membatalkan Order yang telah 

diterima dan belum di lakukan proses barang atau pun proses memasak. Form ini 

ditunjukkan pada gambar 4.8 
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Gambar 4.8 Form Pembatalan Order 

4.2.9. Form Pengiriman Order 

 Form Pengiriman Order digunakan untuk mendata Order yang telah selesai 

diproses dan siap dikirim. Dalam sistem ini order yang sudah selesai dan dikirim 

dianggap sebagai penjualan. Saat saat bagian pengiriman kembali dari pengiriman 

barang user dapat memberikan status “Selesai” pada Order yang baru saja dikirim 

dengan menekan tombol “Simpan”. Form pengiriman order ditunjukkan pada gambar 

4.9. 
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Gambar 4.9. Form Pengiriman Order 

4.2.10. Form Pembelian  Bahan Baku 

 Form Pembelian bahan baku digunakan untuk memesan bahan baku pada 

supplier berdasarkan hasil cetakan proses Lot Sizing sehingga stock bahan baku tidak 

menumpuk. Form pembelian ditunjukkan pada gambar 4.10 
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Form 4.10. Form Pembelian 

4.2.11. Form Laporan Order 

 Form Laporan Order ini berfungsi untuk menunjukkan keseluruhan order 

beradasarkan periode tangggal dan dapat disorting berdasarkan status Order. Status 

“All” menampilkan semua Order dengan semua status, sedangkan status “Pending” 

berarti menampilkan semua order yang belum selesai, status “Batal” menampilkan 

semua order yang dibatalkan konsumen, dan status “Selesai’ menampilkan semua Order 

yang telah selesai dan dikirim. Form laporan order ini ditunjukkan pada gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 Form Laporan Order 

4.3 Uji Validitas  

 Proses pengujian pada perangkat lunak yang telah dikerjakan akan dilakukan 

dengan membandingkan nilai default dengan hasil inputan dari tiap attribut pada setiap 

form. Berikut ini adalah hasil uji validitas sistem dari nilai yang dimasukkan, 

ditunjukkan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Sistem 

Nama Form Attribut Default Hasil 

Master Bahan Dasar NamaBahan Tipe data Varchar Bisa dimasukkan data 

berupa angka, huruf dan 

special karakter 
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  Panjang Tipe data 

100 

Data masukkan tidak bisa 

lebih dari 100 karakter 

 Stok Tipe data Number Data yang bisa 

dimasukkan berupa angka 

saja 

 Satuan Pilihan dan tidak 

bisa dirubah 

selain data yang 

sudah tersedia 

Pilihan dan tidak bisa 

dirubah selain data yang 

sudah tersedia 

 HoldingCost Tipe data 

Currency 

Data yang bisa 

dimasukkan berupa angka 

saja 

Form Menu 

Masakan 

Nama Menu Tipe Varchar Data yang bisa 

dimasukkan berupa angka, 

huruf dan special karakter 

 Minim 

Order 

Tipe data Long 

Integer 

Data yang bisa 

dimasukkan hanya angka 

saja 

 Satuan Varchar Data yang bisa 

dimasukkan berupa angka, 

huruf dan karakter spesial 

 Keterangan Varchar Data yang bisa 

dimasukkan berupa angka, 

huruf dan karakter spesial 

Master Supplier Nama Varchar Data yang bisa 

dimasukkan berupa angka, 

huruf dan karakter spesial 

 Alamat Varchar  Data yang bisa 

dimasukkan berupa angka, 

huruf dan karakter spesial 

    

 Telp Varchar Data yang bisa 

dimasukkan berupa angka, 

huruf dan karakter spesial 

 Keterangan Varchar Data yang bisa 

dimasukkan berupa angka, 

huruf dan karakter spesial 

Form Order Tanggal 

Pemesanan 

Date/Time Data yang bisa 

dimasukkan harus 

memiliki format tanggal. 
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 Tanggal 

Kirim 

Date/Time Data yang bisa 

dimasukkan harus 

memiliki format tanggal 

 Nama 

Pelanggan 

Tidak bisa diinput 

langsung 

Tidak bisa diinput secara 

langsung 

 Alamat Tidak bisa diinput 

langsung 

Tidak bisa diinput secara 

langsung 

Pembatalan Order Kode Order Tidak bisa diinput 

langsung 

Tidak bisa diinput secara 

langsung 

 Nama 

Pelanggan 

Read Only Read Only 

 Alamat Read Only Read Only 

Pengiriman Order Kode Order Tidak bisa 

Diinput secara 

Langsung 

Tidak bisa diinput secara 

langsung 

 Tanggal 

Order  

Read Only Read Only 

  Tanggal 

Kirim 

Read Only Read Only 

 Nama 

Pelanggan 

Read Only Read Only 

 Alamat Read Only Read Only 

Form Pembelian Tanggal  Date/Time Data yang dimasukkan 

memiliki format tanggal 

 Nota Varchar  Data yang dimasukkan 

dapat berupa angka, Huruf 

dan karakter spesial 

 Supplier Read Only Read Only 

 

 

 

 

 

 

 


