
 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1. Implementasi Program 

4.1.1. Instalasi program 

A. Kebutuhan perangkat lunak 

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membangun sistem pendukung 

keputusan pengelolaan fasilitas klub golf ini antara lain : 

a. Sistem operasi Windows 9x / Windows 2000. 

b. Database yang digunakan untuk mengolah data yaitu Microsoft Access. 

c. Perangkat lunak pengolah database yaitu Microsoft Visual Basic minimal 

versi 5. 

 

B. Kebutuhan perangkat keras 

 
Adapun perangkat keras yang diperlukan dalam membangun sistem 

pendukung keputusan pengelolaan fasilitas klub golf ini antara lain : 

a. Processor minimal setara dengan Pentium 100 . 

b. RAM minimal 32 MB. 

c. Hard Disk Minimal 2,1 GB. 

 

C. Setup program 

 Untuk dapat mengoperasikan sistem pendukung keputusan pengelolaan 

fasilitas klub golf ini, langkah-langkah yang harus diambil adalah : 

a. Melakukan instalasi Windows 9x/Xp/2000. 



 

 

 

 

 

 

 

b. Melakukan instalasi Microsoft Office terutama Microsoft Access sebagai 

pengolah database sistem ini. 

c.  Melakukan instalasi Microsoft Visual Basic  versi 5 atau lebih untuk 

pembuatan sistem. 

d. Melakukan instalasi sistem pendukung keputusan pengelolaan fasilitas klub 

golf. 

 

4.1.2. Penjelasan pemakaian program 

 Setelah melakukan instalasi sistem, maka pada saat program tersebut 

dioperasikan, tampilan pertama yang akan keluar berupa sebuah form berlatar 

belakang rumput dan bertuliskan “Selamat Datang di Sistem Informasi Klub 

Golf” seperti terlihat pada gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1. Tampilan pertama sistem informasi klub golf 



 

 

 

 

 

 

 

 Tampilan tersebut akan hilang dalam beberapa detik saja dan yang muncul 

selanjutnya adalah  tampilan menu utama seperti terlihat pada gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2. Tampilan menu utama 

 

 Terlihat ada 5 menu utama dalam Sistem Informasi Klub Golf ini, yaitu : 

a. Membership. 

Di dalam menu ini terdapat dua submenu yang berhubungan dengan 

keanggotaan yaitu registrasi member baru dan pencetakan kartu anggota. 

b. Maintenance. 

Di dalam menu ini terdapat maintenance-maintenance data yang diolah 

untuk menghasilkan sistem informasi klub golf. Data-data itu antara lain: data 

caddie, data PGI, data fasilitas dan data golongan. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

c. Aktifitas lapangan. 

Menu ini adalah menu yang sering dibuka karena berisikan program-

program yang digunakan untuk aktifitas sehari-hari. submenu di dalamnya  adalah 

data pemain, dan menu pengembalian. 

d. Decision Support System. 

Di dalam menu inilah terdapat submenu-submenu Sistem Pendukung 

Keputusan atau Decision Support System. Submenu tersebut adalah grafik, 

laporan dan Sistem Pendukung Keputusan. 

e. Keluar. 

Menu terakhir ini adalah menu untuk keluar dari program. 

Secara jelas, dapat kita lihat tampilannya pada gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3. Tampilan menu utama beserta submenunya 

 

 Ketika ada seorang member yang ingin melakukan registrasi untuk 

menjadi member baru, dapat dilakukan klik mouse pada submenu registrasi, atau 

mengarahkan kursor ke submenu registrasi dan selanjutnya melakukan enter. 



 

 

 

 

 

 

 

Tampilan selanjutnya yang akan muncul adalah form registrasi seperti terlihat 

pada gambar 4.4. 

 
Gambar 4.4. Tampilan form registrasi 

 

 Untuk mengisi member baru, maka tombol bertulisan Baru yang ada di 

pojok kanan atas harus dipilih terlebih dahulu. Dengan demikian maka kursor 

akan mengarah ke text Nama Kecil dan setelah diisi semua form yang dibutuhkan 

segera pilih tombol bergambar uang yang terdapat pada bagian bawah form untuk 

melakukan pembayaran. Tampilan yang muncul apabila melakukan pembayaran 

adalah seperti pada gambar 4.5. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.5. Tampilan form pembayaran registrasi 

 

 Dua tombol yang terdapat pada bagian bawah form pembayaran registrasi 

adalah untuk mencetak bukti pembayaran dan tombol yang bergambar panah 

adalah untuk kembali ke form registrasi apabila tidak jadi melakukan 

pembayaran. 

 Selanjutnya untuk mencetak kartu anggota bisa langsung dipilih tombol 

bergambar printer pada form registrasi atau keluar dulu dari form tersebut dan 

kemudian dipilih submenu cetak Kartu Anggota. Di mana pada bagian tersebut 

kita dapat mencetak lebih dari satu kartu anggota sekaligus. 

 Menu selanjutnya yaitu Maintenance. Melalui menu ini, dapat dilakukan 

maintenance terhadap data-data yang ada pada sistem informasi Klub Golf ini. 

Untuk melakukan maintenance data caddie maka dapat kita pilih submenu 

Maintenance Data Caddie dan akan muncul tampilan seperti yang tampak pada 

gambar 4.6. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.6. Tampilan maintenance data caddie 

 

 Pada maintenance ini, jika ingin menambah caddie baru maka tinggal pilih 

tombol baru, selanjutnya tinggal mengisi form caddie. Sedangkan jika ingin 

mencari Caddie yang lama, maka tinggal memilih tombol cari, yang selanjutnya 

akan muncul tabel yang apabila dipilih salah satunya, maka akan muncul data 

caddie tersebut secara lengkap. Hal yang sama juga terjadi apabila kita memilih 

submenu selanjutnya yaitu maintenance data fasilitas. Tampilan untuk 

maintenance data fasilitas ini adalah seperti terlihat pada gambar 4.7. 

Submenu yang dapat dipilih selanjutnya yaitu submenu maintenance data 

golongan yang jika dipilih akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.8. Semua 

fungsi yang terdapat pada maintenance adalah sama yaitu Baru, Cari, Lihat, Edit, 

Simpan, Hapus dan Keluar. Menu tersebut juga terdapat pada maintenance data 

yang terakhir yaitu maintenance data PGI seperti terlihat pada gambar 4.9. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.7. Tampilan maintenance data fasilitas 

  

 
Gambar 4.8. Tampilan Maintenance data golongan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.9. Tampilan maintenance data PGI 

 

Menu selanjutnya adalah Aktifitas Lapangan. Apabila ada seorang 

member yang ingin main di area golf milik klub, maka yang harus dilakukan 

pertama kali adalah mendaftar dan mengisi data pemain seperti yang ada pada 

gambar 4.10. 

 Pada bagian ini, harus diisikan dulu id_member calon pengguna area green 

fee klub. Atau jika bukan member dari klub tersebut, orang itu harus menyebutkan 

nama  klub golf di mana dia menjadi member yang selanjutnya operator akan 

mengisi id_PGI klub golf tersebut. 

Tombol-tombol bergambar yang terdapat di bagian bawah form adalah 

tombol pilihan untuk memasuki form lain. Tombol pertama adalah untuk 

mencetak Green Ticket sedangkan tombol kedua adalah untuk keluar dari form 

data pemain. 



 

 

 

 

 

 

 

Setelah mengisi form data pemain, jika pemain memilih tombol pertama 

maka akan tampil seperti pada gambar 4.11. 

 
Gambar 4.10. Tampilan Form Data Pemain 

 

 
Gambar 4.11. Tampilan Form Green Ticket 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada tampilan ini terdapat dua form lagi yang bisa ditampilkan dengan 

memilih checkbox yaitu Caddie Fee dan Persewaan. Apabila dipilih Caddie Fee, 

maka tampilan yang akan muncul adalah seperti terlihatpada gambar 4.12, 

sedangkan jika memilih persewaan, maka tampilan yang muncul adalah seperti 

terlihat pada gambar 4.13. 

 

 
Gambar 4.12. Tampilan form caddie fee 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.13. Tampilan form transaksi sewa 

 

 Submenu selanjutnya dalam pilihan menu aktifitas lapangan adalah 

pengembalian. Apabila dipilih menu ini, maka akan tampil seperti pada gambar 

4.14. 

 
Gambar 4.14. Tampilan pilihan pengembalian 



 

 

 

 

 

 

 

Di sini akan ditemui pertanyaan “Apakah anda menyewa barang ?” Jika 

member atau pemain tersebut menyewa barang maka tombol yang harus dipilih 

adalah tombol Ya dan jika tidak menyewa barang berarti harus memilih tombol 

tidak. Apabila memilih ya, maka akan muncul form pengembalian barang seperti 

pada gambar 4.15, sedangkan jika memilih tidak, maka akan muncul form 

pengembalian caddie seperti pada gambar 4.16. 

 
Gambar 4.15. Tampilan form transaksi kembali 

 

Pada Form transaksi kembali ini, anda tinggal mengisikam nomor green 

fee, maka akan muncul semua data barang yang telah disewa. Form ini digunakan 

hanya untuk mengecek pengembalian barang yang telah disewa. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.16. Tampilan form pengembalian caddie 

 

Untuk menu selanjutnya yaitu Decision Support System. Pada menu ini 

apabila ingin melihat grafik utilitas lapangan, utilitas caddie maupun utilitas 

fasilitas, dapat dipilih pada menu grafik dan akan muncul tampilan seperti pada 

gambar 4.17. 

Selanjutnya apabila memilih grafik utilitas lapangan, maka akan muncul 

tampilan seperti pada gambar 4.18. Grafik ini menunjukkan utilitas penggunaan 

lapangan golf oleh para pemain. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.17. Pilihan jenis grafik 

 

 
Gambar 4.18. Tampilan Grafik utilitas lapangan 

 

Grafik selanjutnya yang dapat diamati adalah grafik utilitas caddie. Yaitu 

grafik yang menunjukkan utilitas pemakaian caddie oleh pemain. Tampilan dari 

grafik tersebut dapat dilihat pada grafik 4.19. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.19. Tampilan grafik utilitas caddie 

Grafik terakhir yang dapat diamati adalah grafik yang menunjukkan 

tingkat utilitas persewaan barang. Tampilan yang muncul apabila dipilih submenu 

grafik utilitas fasilitas adalah seperti pada gambar 4.20. 

 
Gambar 4.20. Tampilan grafik utilitas fasilitas 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pada submenu selanjutnya dapat kita lihat pilihan laporan. Di sini kita 

dapat melihat laporan mengenai member, transaksi dan sewa. Submenu ini dibuat 

untuk memudahkan pembuatan laporan setiap bulan. Apabila dipilih submenu ini, 

maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21. Tampilan pilihan jenis laporan 

Dalam pilihan jenis laporan ini terdapat tiga jenis laporan yang dapat 

dipilih. Di sini apabila kita memilih laporan member, maka akan muncul tampilan 

seperti pada gambar 4.22. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.22. Tampilan Laporan Member 

 

Submenu selanjutnya pada form pilihan laporan adalah laporan sewa yang 

merupakan laporan persewaan barang oleh pemain. Adapun tampilan dari laporan 

tersebut dapat dilihat pada gambar 4.23. 

 
Gambar 4.23. Tampilan laporan persewaan 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis laporan terakhir yaitu laporan transaksi yang menunjukkan mengenai 

semua transaksi yang terjadi pada klub golf. Tampilan untuk laporan transaksi 

tersebut adalah seperti pada gambar 4.24. 

 
Gambar 4.24. Tampilan laporan transaksi 

 

Untuk submenu selanjutnya, yaitu Sistem Pendukung Keputusan, apabila 

kita memilih submenu ini, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.25. 

 Untuk mengoperasikan sistem pendukung keputusan ini, tinggal mengisi 

berapa tahun peramalan jumlah member yang diinginkan, maka akan tampil 

berapa harus membeli sepatu, berapa harus membeli stick, dan berapa harus 

merekrut caddie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.25. Tampilan Sistem Pendukung Keputusan 

 

 

4.2. Evaluasi Program 

 Langkah akhir yang dilakukan setelah implementasi program adalah 

evaluasi program. Di sini dilakukan perbandingan antara hasil yang diharapkan 

untuk setiap langkah yang dilakukan dalam pengujian program dengan hasil yang 

diperoleh dari implementasi program. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Pengujian menu membership 

 
Tabel 4.1. Hasil pengujian menu membership 

Nama submenu 
Form_CetakKA                    Form_PrintKA 

Form_Lihat_Member           Form_Regist 

Form_Pemb                          Form_Print_BuktiPemb 

Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil pengujian 

(OK/NOT OK) 

a. Menjalankan 

submenu Registrasi 

Tampil Form Registrasi 

Member Baru 

OK 

b.Mengisi data 

member baru 

Id_member muncul secara 

otomatis 

OK 

c. Melakukan 

maintenance data 

member 

Bisa melihat data, mencari 

data, mengedit data serta 

menghapus dan menyimpan 

data 

OK 

d. Menjalankan 

tombol pembayaran 

Tampil form pembayaran 

dengan id_member pendaftar 

OK 

e. Melakukan transaksi 

pembayaran 

Transaksi sekaligus mencetak 

tanda pembayaran 

OK 

f. Menjalankan tombol 

cetak Kartu Anggota 

Mencetak kartu anggota sesuai 

dengan data yang baru diisi 

OK 

g. Menjalankan 

submenu Kartu 

Anggota 

Tampil form cetak kartu 

anggota 
OK 

h. Mencetak Kartu 

Anggota 

Mencetak beberapa kartu 

anggota sekaligus 

OK 

  

4.2.2. Pengujian menu maintenance 

Tabel 4.2. Hasil pengujian menu maintenance 

Nama submenu 

Form_Lihat_Data_Caddie  Form_Main_Caddie  

Form_Lihat_Data_Fas        Form_Main_Fas 

Form_Lihat_Data_Gol        Form_Main_Gol 

Form_Lihat_Data_PGI       Form_Main_PGI      

Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil pengujian 

(OK/NOT OK) 

a. Menjalankan 

submenu 

Maintenance Caddie 

Tampil Form Maintenance 

Caddie 
OK 

b. Melakukan proses 

maintenance pada 

data caddie 

Dapat menyimpan, mengedit, 

mencari data serta menghapus 

data 

OK 



 

 

 

 

 

 

 

Nama submenu 

Form_Lihat_Data_Caddie  Form_Main_Caddie  

Form_Lihat_Data_Fas        Form_Main_Fas 

Form_Lihat_Data_Gol        Form_Main_Gol 

Form_Lihat_Data_PGI       Form_Main_PGI      

Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil pengujian 

(OK/NOT OK) 

c. Menjalankan 

submenu 

Maintenance 

Fasilitas 

Tampil Form Maintenance 

Fasilitas OK 

d. Melakukan proses 

maintenance pada 

data fasilitas 

Dapat menyimpan, mengedit, 

mencari data serta menghapus 

data 

OK 

e. Menjalankan 

submenu 

Maintenance 

Golongan 

Tampil Form Maintenance 

Golongan OK 

f. Melakukan proses 

maintenance pada 

data golongan 

keangotaan 

Dapat menyimpan, mengedit, 

mencari data serta menghapus 

data 

OK 

g. Menjalankan 

submenu 

maintenance PGI 

Tampil form maintenace PGI 
OK 

h. Melakukan proses 

maintenance pada 

data PGI 

Dapat menyimpan, mengedit, 

mencari data serta menghapus 

data 

OK 

 

 

4.2.3. Pengujian menu aktifitas lapangan 

 

Tabel 4.3. Hasil pengujian menu aktifitas lapangan 

 

Nama submenu 

Form_DtPemain               Form_Trans_Sewa 

Form_CF                          Form_Trans_Kembali 

Form_GreenTicket           Form_Print_CF 

Form_Sewa                      Form_Kembali_Caddie 

Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil pengujian 

(OK/NOT OK) 

a. Menjalankan 

submenu Data 

Pemain 

Tampil Form Data Pemain 
OK 

b. Melakukan input 

Data Pemain 

 

 

Menyimpan data pemain yang 

akan main golf saat itu OK 



 

 

 

 

 

 

 

Nama submenu 

Form_DtPemain               Form_Trans_Sewa 

Form_CF                          Form_Trans_Kembali 

Form_GreenTicket           Form_Print_CF 

Form_Sewa                      Form_Kembali_Caddie 

Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil pengujian 

(OK/NOT OK) 

c. Melakukan transaksi 

Caddie Fee 

Memilih caddie yang akan 

digunakan pemain, serta hole 

yang akan dimainkan 

OK 

d. Melakukan 

transaksi persewaan 

Mencatat fasilitas yang akan 

disewa oleh calon pemain 

serta biaya green fee pemain 

OK 

e. Menjalankan 

submenu 

Pengembalian 

Mencatat semua pengembalian 

yang dilakukan oleh pemain, 

apakah pengembalian barang 

ataukah pengembalian caddie 

OK 

 

4.2.4. Pengujian menu decision support system 

Tabel 4.4. Hasil pengujian menu decision support system 

Nama submenu 
Form_Grafik_UtilCaddie         Form Pillap 

Form_Grafik_UtilFasilitas       Form PilGrafik 

Form_Grafik_Utilmember        Form SPK 

Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil pengujian 

(OK/NOT OK) 

a. Menjalankan 

submenu grafik 

Tampil Form Pilihan Grafik OK 

b. Menjalankan grafik 

utilitas lapangan 

Menunjukkan utilitas 

penggunaan lapangan oleh 

member 

OK 

c. Menjalankan grafik 

utilitas caddie 

Menunjukkan utilitas 

pemakaian caddie oleh pemain 

OK 

d. Menjalan grafik 

utilitas fasilitas 

Menunjukkan utilitas 

persewaan fasilitas oleh 

pemain 

OK 

e. Menjalankan 

submenu Laporan 

Tampil Form Pilihan Laporan OK 

f. Menunjukkan 

laporan member 

Menginformasikan member-

member baru 

OK 

g. Menunjukkan 

laporan persewaan 

Menginformasikan banyaknya 

transaksi persewaan dan 

jumlah fasilitas yang disewa 

OK 

h. Menunjukkan 

laporan transaksi 

 

Menginformasikan banyaknya 

transaksi yang dilakukan oleh 

pemain 

OK 



 

 

 

 

 

 

 

Nama submenu 
Form_Grafik_UtilCaddie         Form Pillap 

Form_Grafik_UtilFasilitas       Form PilGrafik 

Form_Grafik_Utilmember        Form SPK 

Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil pengujian 

(OK/NOT OK) 

i. Menjalankan 

submenu Sistem 

Pendukung 

Keputusan 

Tampil form system 

pendukung keputusan OK 

j. Meramalkan jumlah 

member dalam 

periode tertentu 

Mengetahui melalui 

perhitungan jumlah member 

untuk beberapa periode 

mendatang 

OK 

k. Melakukan decision 

support system 

berdasarkan 

peramalan jumlah 

member 

Mengetahui kebutuhan 

pembelian fasilitas serta 

perekrutan caddie baru setelah 

terlebih dahulu diramalkan 

jumlah membernya 

OK 

 

  

 


