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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 
4.1. Kebutuhan Aplikasi 

Sebelum melakukan implementasi aplikasi administrasi pembelian dan 

pemakaian barang, aplikasi ini membutuhkan perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software) dengan kondisi tertentu sehingga aplikasi dapat 

berjalan dengan baik. 

4.1.1. Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan perangkat keras merupakan komponen fisik peralatan yang 

membentuk suatu sistem komputer, serta peralatan-peralatan lain yang 

mendukung komputer dalam menjalankan tugas. Perangkat keras yang digunakan 

sebagai penyedia harus memiliki kinerja yang baik, sehingga aplikasi yang 

tersedia dapat diakses oleh pengguna. Spesifikasi perangkat keras yang 

dibutuhkan adalah: 

a. Processor Intel Pentium IV, atau lebih. 

b. Memory 512 Mb atau lebih. 

c. Harddisk 40 Gb atau lebih. 

d. Monitor dengan resolusi minimal 1024 x 768. 

e. VGA Card 64 MB, Printer, Mouse, dan keyboard. 
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4.1.2. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak adalah  suatu program  komputer  yang  diperlukan  untuk 

mengoperasikan fungsi dari perangkat keras. Adapun perangkat lunak yang 

dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini adalah: 

a. Sistem operasi menggunakan Microsoft Windows XP Professional. 

b. Database untuk pengolahan data menggunakan Oracle 10G. 

c. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Microsoft Visual Basic .NET 

2005. 

d. .Net Framework Minimal Versi 2.0. 

e. Untuk report menggunakan Crystal Reports for Visual Studio .NET 2005. 

4.2. Implementasi 

Pada bagian implementasi ini akan dijelaskan mengenai penggunaan dari 

aplikasi yang dibuat. Penjelasan aplikasi yang dibuat meliputi tampilan aplikasi, 

fungsi kontrol dalam aplikasi, serta cara penggunaanya. Implementasi merupakan 

tahap lanjutan setelah kebutuhan sistem terpenuhi. Tampilan yang terdapat pada 

aplikasi administrasi pembelian dan pemakaian barang dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1. Form Login 

Gambar 4.1 merupakan form menu login. Form ini berfungsi sebagai 

jembatan awal bagi user untuk dapat membuka form-form yang berhubungan 

dengan data atau transaksional dalam administrasi pembelian dan pemakaian 

barang. Disini user diharuskan menginputkan username dan  password untuk 

selanjutnya dilakukan validasi. 
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Gambar 4.1. Form login 

2. Form Menu Utama 

Gambar 4.2 merupakan form menu utama dari aplikasi pembelian dan 

pemakaian barang. Pada sisi kiri terdapat menu-menu master, transaksi, laporan, 

approval dan akses user. Pilihan menu yang tersedia sesuai dengan fungsi dari 

masing-masing user. Pada bagian tengah terdapat nama aplikasi, nama perusahaan 

serta informasi user yang sedang login. 

 

Gambar 4.2. Form Menu Utama 
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3. Form Master Pemakai Barang 

Gambar 4.3 merupakan form master pemakai barang. Form ini hanya 

dapat diakses oleh user dari bagian sparepart warehouse. Tampilan berisi form 

isian yang dapat digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah 

data yang sudah ada sebelumnya. Tersedia tombol New untuk menambahkan data 

baru, tombol Open untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol Edit 

untuk melakukan perubahan data serta tombol Save untuk menyimpan data. 

 

Gambar 4.3. Form Master Pemakai Barang 

4. Form Master Department 

Gambar 4.4 merupakan form master department. Form ini hanya dapat 

diakses oleh user dari bagian sparepart warehouse. Tampilan berisi tab overview 

yang menampilkan informasi data department yang sudah ada dan juga tab detil 
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yang berisi gridview yang dapat digunakan untuk mengelola data department. 

Tersedia tombol New untuk menambahkan data baru, tombol Save untuk 

menyimpan data serta tombol Cancel untuk membatalkan proses yang sedang 

dilakukan. 

 

Gambar 4.4. Form Master Department 

5. Form Master Jabatan 

Gambar 4.5 merupakan form master jabatan. Form ini hanya dapat diakses 

oleh user dari bagian sparepart warehouse. Tampilan berisi gridview yang dapat 

digunakan untuk mengelola data jabatan. Tersedia tombol New untuk 

menambahkan data baru, tombol Save untuk menyimpan data serta tombol Cancel 

untuk membatalkan proses yang sedang dilakukan. 
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Gambar 4.5. Form Master Jabatan 

6. Form Master Barang 

Gambar 4.6 merupakan form master barang. Form ini hanya dapat diakses 

oleh user dari bagian sparepart warehouse. Tampilan berisi form isian yang dapat 

digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data yang sudah ada 

sebelumnya. Tersedia tombol New untuk menambahkan data baru, tombol Open 

untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol Edit untuk melakukan 

perubahan data serta tombol Save untuk menyimpan data. 
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Gambar 4.6. Form Master Barang 

7. Form Master Cost Center 

Gambar 4.7 merupakan form master cost center. Form ini hanya dapat 

diakses oleh user dari bagian purchasing. Tampilan berisi tab overview yang 

menampilkan informasi data cost center yang sudah ada dan juga tab detil yang 

berisi gridview yang dapat digunakan untuk mengelola data department. Tersedia 

tombol New untuk menambahkan data baru, tombol Save untuk menyimpan data 

serta tombol Cancel untuk membatalkan proses yang sedang dilakukan. 
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Gambar 4.7. Form Master Cost Center 

8. Form Master Supplier 

Gambar 4.8 merupakan form master supplier. Form ini hanya dapat 

diakses oleh user dari bagian purchasing. Tampilan berisi form isian yang dapat 

digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data yang sudah ada 

sebelumnya. Tersedia tombol New untuk menambahkan data baru, tombol Open 

untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol Edit untuk melakukan 

perubahan data serta tombol Save untuk menyimpan data. 
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Gambar 4.8. Form Master Supplier 

9. Form Master Mata Uang 

Gambar 4.9 merupakan form master mata uang. Form ini hanya dapat 

diakses oleh user dari bagian purchasing. Tampilan berisi tab overview  dan tab 

detil yang berisi gridview yang dapat digunakan untuk mengelola data mata uang. 

Tersedia tombol New untuk menambahkan data baru, tombol Save untuk 

menyimpan data serta tombol Cancel untuk membatalkan proses yang sedang 

dilakukan.  
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Gambar 4.9. Form Master Mata Uang 

10. Form Nota Permintaan Pembelian 

Gambar 4.10 merupakan form nota permintaan pembelian. Form ini dapat 

diakses oleh semua user pemakai barang. Tampilan berisi form isian yang dapat 

digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data yang sudah ada 

sebelumnya. Tersedia tombol New untuk menambahkan data baru, tombol Open 

untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol Edit untuk melakukan 

perubahan data serta tombol Save untuk menyimpan data. Untuk mengelola data 

tiap barang yang digunakan dalam transaksi yaitu melalui form detil transaksi 

yang dijelaskan pada Gambar 4.11. 
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Gambar 4.10. Form Nota Permintaan Pembelian 

 

Gambar 4.11. Form Detil Nota Permintaan Pembelian 
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11. Form Nota Internal Pembelian Barang 

Gambar 4.12 merupakan form nota internal pembelian barang. Form ini 

hanya dapat diakses oleh user dari bagian sparepart warehouse. Tampilan berisi 

form isian yang dapat digunakan untuk menambahkan data baru maupun 

mengubah data yang sudah ada sebelumnya. Tersedia tombol New untuk 

menambahkan data baru, tombol Open untuk melihat data yang sudah ada 

sebelumnya, tombol Edit untuk melakukan perubahan data serta tombol Save 

untuk menyimpan data. Untuk mengelola data tiap barang yang digunakan dalam 

transaksi yaitu melalui form detil transaksi yang dijelaskan pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.12. Form Nota Internal Pembelian Barang 
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Gambar 4.13. Form Detil Nota Internal Pembelian Barang 

12. Form Purchase Order 

Gambar 4.14 merupakan form purchase order. Form ini hanya dapat 

diakses oleh user dari bagian purchasing. Tampilan berisi form isian yang dapat 

digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data yang sudah ada 

sebelumnya. Tersedia tombol New untuk menambahkan data baru, tombol Open 

untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol Edit untuk melakukan 

perubahan data serta tombol Save untuk menyimpan data. Untuk mengelola data 

tiap barang yang digunakan dalam transaksi yaitu melalui form detil transaksi 

yang dijelaskan pada Gambar 4.15. 
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Gambar 4.14. Form Purchase Order 

 

Gambar 4.15. Form Detil Purchase Order 
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13. Form Penerimaan Barang 

Gambar 4.16 merupakan form penerimaan barang. Form ini hanya dapat 

diakses oleh user dari bagian sparepart warehouse. Tampilan berisi form isian 

yang dapat digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data 

yang sudah ada sebelumnya. Tersedia tombol New untuk menambahkan data baru, 

tombol Open untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol Edit untuk 

melakukan perubahan data serta tombol Save untuk menyimpan data. Untuk 

mengelola data tiap barang yang digunakan dalam transaksi yaitu melalui form 

detil transaksi yang dijelaskan pada Gambar 4.17. 

 

Gambar 4.16. Form Penerimaan Barang 
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Gambar 4.17. Form Detil Penerimaan Barang 

14. Form Retur Pembelian 

Gambar 4.18 merupakan form retur pembelian. Form ini hanya dapat 

diakses oleh user dari bagian sparepart warehouse. Tampilan berisi form isian 

yang dapat digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data 

yang sudah ada sebelumnya. Tersedia tombol New untuk menambahkan data baru, 

tombol Open untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol Edit untuk 

melakukan perubahan data serta tombol Save untuk menyimpan data. Untuk 

mengelola data tiap barang yang digunakan dalam transaksi yaitu melalui form 

detil transaksi yang dijelaskan pada Gambar 4.19. 
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Gambar 4.18. Form Retur Pembelian 

 

Gambar 4.19. Form Detil Retur Pembelian 
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15. Form Bon Pemakaian Spare Part 

Gambar 4.20 merupakan form bon pemakaian spare part. Form ini hanya 

dapat diakses oleh semua user pemakai barang. Tampilan berisi form isian yang 

dapat digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data yang 

sudah ada sebelumnya. Tersedia tombol New untuk menambahkan data baru, 

tombol Open untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol Edit untuk 

melakukan perubahan data serta tombol Save untuk menyimpan data. Untuk 

mengelola data tiap barang yang digunakan dalam transaksi yaitu melalui form 

detil transaksi yang dijelaskan pada Gambar 4.21. 

 

Gambar 4.20. Form Bon Pemakaian Spare Part 
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Gambar 4.21. Form Detil Bon Pemakaian Spare Part 

16. Form Retur Pemakaian 

Gambar 4.22 merupakan form retur pemakaian. Form ini hanya dapat 

diakses oleh semua user pemakai barang. Tampilan berisi form isian yang dapat 

digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data yang sudah ada 

sebelumnya. Tersedia tombol New untuk menambahkan data baru, tombol Open 

untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol Edit untuk melakukan 

perubahan data serta tombol Save untuk menyimpan data. Untuk mengelola data 

tiap barang yang digunakan dalam transaksi yaitu melalui form detil transaksi 

yang dijelaskan pada Gambar 4.23. 



101 

 

 

 

 

Gambar 4.22. Form Retur Pemakaian 

 

Gambar 4.23. Form Detil Retur Pemakaian 
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17. Form Transfer Kepemilikan 

Gambar 4.24 merupakan form transfer kepemilikan. Form ini hanya dapat 

diakses oleh user pemakai barang dan sparepart warehouse. Tampilan berisi form 

isian yang dapat digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah 

data yang sudah ada sebelumnya. Tersedia tombol New untuk menambahkan data 

baru, tombol Open untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol Edit 

untuk melakukan perubahan data serta tombol Save untuk menyimpan data. Untuk 

mengelola data tiap barang yang digunakan dalam transaksi yaitu melalui form 

detil transaksi yang dijelaskan pada Gambar 4.25. 

 

Gambar 4.24. Form Transfer Kepemilikan 
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Gambar 4.25. Form Detil Transfer Kepemilikan 

18. Form Laporan Stok Barang 

Gambar 4.26 merupakan form laporan stok barang. Form laporan ini hanya 

dapat diakses oleh semua user pemakai barang. Laporan ini digunakan untuk 

menampilkan data terkini stok barang yang tersedia. 
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Gambar 4.26. Form Laporan Stok Barang 

19. Laporan Rekapitulasi Nota Permintaan Pembelian 

Gambar 4.27 merupakan laporan rekapitulasi nota permintaan pembelian. 

Laporan ini hanya dapat diakses oleh user dari bagian sparepart warehouse. 

Laporan ini digunakan untuk menampilkan data rekapitulasi nota permintaan 

pembelian dengan rentang tanggal sesuai input dari user. Detil laporan dijelaskan 

pada Gambar 4.28 
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Gambar 4.27. Laporan Rekapitulasi Nota Permintaan Pembelian 

 

Gambar 4.28. Laporan Detil Nota Permintaan Pembelian 

20. Laporan Rekapitulasi Nota Internal Pembelian Barang 

Gambar 4.29 merupakan laporan rekapitulasi nota internal pembelian 

barang. Laporan ini hanya dapat diakses oleh user dari bagian sparepart 

warehouse. Laporan ini digunakan untuk menampilkan data rekapitulasi nota 

internal pembelian barang dengan rentang tanggal sesuai input dari user. Detil 

laporan dijelaskan pada Gambar 4.30 
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Gambar 4.29. Laporan Rekapitulasi Nota Internal Pembelian Barang 

 

Gambar 4.30. Laporan Detil Nota Internal Pembelian Barang 

21. Laporan Rekapitulasi Purchase Order 

Gambar 4.31 merupakan laporan rekapitulasi purchase order. Laporan ini 

hanya dapat diakses oleh user dari bagian sparepart warehouse. Laporan ini 

digunakan untuk menampilkan data rekapitulasi purchase order dengan rentang 

tanggal sesuai input dari user. Detil laporan dijelaskan pada Gambar 4.32 
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Gambar 4.31. Laporan Rekapitulasi Purchase Order 

 

Gambar 4.32 Laporan Detil Purchase Order 

22. Laporan Rekapitulasi Penerimaan Barang 

Gambar 4.33 merupakan laporan rekapitulasi penerimaan barang. Laporan 

ini hanya dapat diakses oleh user dari bagian sparepart warehouse. Laporan ini 

digunakan untuk menampilkan data rekapitulasi penerimaan barang dengan 

rentang tanggal sesuai input dari user. Detil laporan dijelaskan pada Gambar 4.34 
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Gambar 4.33. Laporan Rekapitulasi Penerimaan Barang 

 

Gambar 4.34. Laporan Detil Penerimaan Barang 

23. Laporan Rekapitulasi Retur Pembelian 

Gambar 4.35 merupakan laporan rekapitulasi retur pembelian. Laporan ini 

hanya dapat diakses oleh user dari bagian sparepart warehouse. Laporan ini 

digunakan untuk menampilkan data rekapitulasi retur pembelian dengan rentang 

tanggal sesuai input dari user. Detil laporan dijelaskan pada Gambar 4.36 
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Gambar 4.35. Laporan Rekapitulasi Retur Pembelian 

 

Gambar 4.36. Laporan Detil Retur Pembelian 

24. Laporan Rekapitulasi Bon Pemakaian Spare Part 

Gambar 4.37 merupakan laporan rekapitulasi bon pemakaian spare part. 

Laporan ini hanya dapat diakses oleh user dari bagian sparepart warehouse. 

Laporan ini digunakan untuk menampilkan data rekapitulasi bon pemakaian spare 

part dengan rentang tanggal sesuai input dari user. Detil laporan dijelaskan pada 

Gambar 4.38 
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Gambar 4.37. Laporan Rekapitulasi Bon Pemakaian Spare Part 

 

Gambar 4.38. Laporan Detil Bon Pemakaian Spare Part 

25. Laporan Rekapitulasi Retur Pemakaian 

Gambar 4.39 merupakan laporan rekapitulasi retur pemakaian. Laporan ini 

hanya dapat diakses oleh user dari bagian sparepart warehouse. Laporan ini 

digunakan untuk menampilkan data rekapitulasi retur pemakaian dengan rentang 

tanggal sesuai input dari user. Detil laporan dijelaskan pada Gambar 4.40 
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Gambar 4.39. Laporan Rekapitulasi Retur Pemakaian 

 

Gambar 4.40. Laporan Detil Retur Pemakaian 

26. Laporan Rekapitulasi Transfer Kepemilikan 

Gambar 4.41 merupakan laporan rekapitulasi transfer kepemilikan. 

Laporan ini hanya dapat diakses oleh user dari bagian sparepart warehouse. 

Laporan ini digunakan untuk menampilkan data rekapitulasi transfer kepemilikan 

dengan rentang tanggal sesuai input dari user. Detil laporan dijelaskan pada 

Gambar 4.42 
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Gambar 4.41. Laporan Rekapitulasi Transfer Kepemilikan 

 

Gambar 4.42. Laporan Detil Transfer Kepemilikan 

 

4.3. Evaluasi dan Uji Coba Fungsionalitas Aplikasi 

 Evaluasi dilakukan untuk melakukan pengujian aplikasi, apakah aplikasi 

yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Jika terjadi perbedaan hasil 

antara aplikasi dan yang diharapkan maka aplikasi yang dibuat masih memiliki 

kesalahan, oleh karena itu diperlukan beberapa perbaikan. Proses pengujian 

menggunakan Black Box Testing dimana aplikasi diuji dengan melakukan 
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berbagai percobaan untuk membuktikan bahwa aplikasi yang dibuat telah sesuai 

dengan tujuan. 

 Uji coba fungsionalitas aplikasi dilakukan untuk mengetahui apakah 

fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi telah berjalan dengan baik atau tidak. 

Adapun fungsi-fungsi yang akan diujikan adalah sebagai berikut: 

A. Fungsi Pilihan Menu untuk Setiap Login 

Terdapat beberapa perbedaan menu pilihan untuk setiap login menggunakan 

username dari bagian kerja yang berbeda. Test case dapat dilihat pada Tabel 

4.1. 

Tabel 4.1 Uji Coba Fungsi Pilihan Menu untuk Setiap Login 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

Dihasilkan 

TC-001 

Memasukkan 
username dari 
user pemakai 

barang 

Username : 
01122; 

Password: 
01122 

Menu yang 
ditampilkan 
adalah yang 
merupakan 
pekerjaan 

bagian pemakai 
barang 

TC-002 

Memasukkan 
username dari 

bagian 
sparepart 

warehouse 

Username : 
02233; 

Password: 
02233 

Menu yang 
ditampilkan 
adalah yang 
merupakan 
pekerjaan 

bagian 
sparepart 

warehouse 

TC-003 

Memasukkan 
username dari 

bagian 
purchasing 

Username : 
03344; 

Password: 
03344 

Menu yang 
ditampilkan 
adalah yang 
merupakan 
pekerjaan 

bagian 
purchasing 
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B. Fungsi Filter Data Transaksi 

Form yang menampilkan data transaksi permintaan pembelian harus 

menampilkan data transaksi milik dari user yang sedang login. Test case 

dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Uji Coba Fungsi Filter Data Transaksi 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

Dihasilkan 

TC-004 

Login sebagai 
user pemilik 

data transaksi 
permintaan 
pembelian 

Username : 
01122; 

Password: 
01122 

Menampilkan 
data transaksi 

permintaan 
pembelian milik  

user 01122 

TC-005 

Login sebagai 
user bukan 

pemilik data 
transaksi 

permintaan 
pembelian 

Username : 
01133; 

Password: 
01133 

Tidak tampil 
data transaksi 

permintaan 
pembelian milik  

user 01122  

 

 

Gambar 4.43. Form menampilkan data transaksi permintaan pembelian milik user 

01122 
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Gambar 4.44. Form tidak menampilkan data transaksi permintaan pembelian 

milik user 01122 

C. Fungsi Manipulasi Data 

Pada pengelolaan data terdapat proses manipulasi data yaitu proses 

penyimpanan untuk data baru dan perubahan data untuk data yang telah 

tersimpan sebelumnya. Disamping fungsi simpan dan hapus juga dapat 

dilakukan penghapusan terhadap data yang sudah ada. Test case dapat dilihat 

pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Uji Coba Fungsi Manipulasi Data 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

Dihasilkan 

TC-006 

Tambah data 
baru transaksi 

permintaan 
pembelian 

Memasukkan data 
transaksi 

permintaan 
pembelian dan 

menekan tombol 
Save 

Muncul pesan 
“Post 

Successfully” 
dan data baru 

transaksi 
permintaan 
pembelian 
tersimpan 
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Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

Dihasilkan 

TC-007 

Ubah data 
transaksi 

permintaan 
pembelian 

Mengubah data 
transaksi 

permintaan 
pembelian, semula 
Keterangan=testing 

diubah menjadi 
Keterangan=testing2 

dan menekan 
tombol Save 

Muncul pesan 
“Post 

Successfully” 
dan data 
transaksi 

permintaan 
pembelian 

berhasil 
diubah 

TC-008 

Hapus data 
transaksi 

permintaan 
pembelian 

Memilih data 
transaksi 

permintaan 
pembelian dan 

menekan tombol 
Delete dan menekan 

tombol Yes untuk 
konfirmasi hapus 

data 

Data transaksi 
permintaan 
pembelian 

berhasil 
dihapus 

 

 

 Gambar 4.45. Proses penyimpanan data baru 
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Gambar 4.46. Pesan konfirmasi data tersimpan 

 

Gambar 4.47. Pesan konfirmasi penghapusan data 

 


