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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi saat ini telah menunjang berbagai macam 

kegiatan atau aktivitas individu  maupun  organisasi  tertentu  dalam  

mendapatkan serta bertukar  informasi  secara  cepat  dan  efisien  dalam  

hal  waktu. Organisasi modern adalah organisasi dimana keseluruhan proses 

telah terintegrasi dengan sistem informasi dan hampir semua instansi 

menggunakan komputer untuk memproses transaksi maupun kegiatan 

manajemen yang berlangsung. Dengan adanya sistem informasi diharapkan 

dapat meminimalisasi kemungkinan kehilangan data dan informasi, 

penggunaan sistem informasi dianggap sangat penting karena dapat 

menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, dan dapat membantu 

para pimpinan dalam mengambil suatu kesimpulan atau keputusan bagi 

organisasi, serta dapat memanajemen semua kegiatan didalam organisasi 

dengan baik. 

Manajemen aset merupakan proses pengorganisasian, perencanaan, 

dan pengawasan terhadap pembelian, pemakaian, perawatan, penyusutan, 

dan penghapusan aset fisik untuk mengoptimalkan potensi service delivery 

dan meminimalkan resiko atau cost yang berkaitan dengan usia hidup aset 

dengan menggunakan aset-aset intangible seperti aplikasi pengambilan 
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keputusan berbasis knowledge dan proses bisnis. (Utomo dalam Agustina, 

dkk. 2017).
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Sementara aset merupakan suatu sumber daya yang dikendalikan oleh 

perusahaan sebagai hasil kejadian masa lalu yang mana manfaat ekonomis 

masa depan diharapkan didapatkan oleh perusahaan (Hanafi dalam 

Zulfiandri, dkk. 2015). Kebutuhan informasi mengenai data suatu aset 

sangatlah penting guna untuk memperbaiki kinerja dalam suatu organisasi 

atau instansi. Terkait dengan perkembangan yang terjadi pada istilah 

manajemen, dikenal juga istilah manajemen aset yang nantinya digunakan 

untuk mengelola aset-aset yang dimiliki oleh sebuah instansi.  

Sistem informasi manajemen aset adalah sebuah aplikasi pengolahan 

aset yang ditujukan untuk perusahan besar atau BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara) dengan aset dengan jumlah banyak yang seharusnya memerlukan 

sebuah divisi sendiri untuk pengolahan aset tersebut (Pertiwi, dkk. 2013).  

PT. Treekreasi Margamulia merupakan perusahaan yang mengelolah 

perkebunan kelapa sawit di Palembang. Pada pengolahan data aset 

perkebunan kelapa sawit di PT. Treekeasi Margamulia dilakukan oleh staf 

keuangan. Data aset yang diolah adalah data aset tetap dan data aset lancar. 

Adapun aset tetap terdiri dari aset bergerak berupa aset elektronik dan non-

elektronik antara lain AC (Air Conditioner), komputer, televisi, kursi, meja, 

mobil, dan aset tidak bergerak berupa gedung, tanah dan rumah dinas. Serta 

aset lancar yang terdiri dari inventaris berupa hasil panen kelapa sawit dan 

persediaan berupa solar, pupuk, dan bibit kelapa sawit. Data-data aset 

tersebut belum memiliki sistem yang terintegrasi. Pengelolaan data terkait 

pengadaan, pemakaian, perawatan, dan penyusutan aset yang belum 
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terintegrasi tersebut menyebabkan sering terjadinya kehilangan dan juga 

kerangkapan data. Penyusutan aset sering terjadi pada aset tetap terutama 

pada aset elektronik yang digunakan dalam proses operasional perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agus Susanto selaku staf  

keuangan yang mengelola aset pada PT. Treekreasi Margamulia. Dalam 

pengolahan data aset PT. Treekeasi Margamulia menggunakan tools 

Microsoft Excel yang dikelola oleh staf keuangan. Hal tesebut menyebabkan 

kesulitan dalam proses penyajian laporan yang akan di lampirkan untuk 

pimpinan perusahaan. Data pengadaan, pemakaian, perawatan dan 

penyusutan aset juga tidak terdokumetasi dengan baik, menyebabkan 

pemakaian barang yang tidak terkontrol, sehingga beberapa masalah yang 

tersebut menyebabkan laporan yang dibuat kurang efektif. Serta kebutuhan 

perusahaan untuk mengupgrade sistem lama beralih ke sistem yang baru 

dengan pemanfaatan fasilitas server local yang ada di perusahaan. Untuk 

memaksimalkan kinerja staf keuangan di perusahaan dalam proses 

memanajemen aset, agar dapat menyajikan hasil laporan lebih baik dan 

efisen untuk pemimpin perusahaan. 

Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan bahwa PT. 

Treekreasi Margamulia Palembang membutuhkan sistem informasi 

manajemen aset dengan menggunakan metode RUP (Rational Unified 

Process) sebagai metode pengembangan sistemnya. Oleh karena itu penulis 

tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Sistem Informasi Manajemen 
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Aset (SIMASET) Perkebunan Kelapa Sawit Pada PT. Treekreasi 

Margamulia Palembang”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan 

diatas, serta membaca dokumentasi dan referensi tentang pembangunan 

sistem manajemen aset, maka disusunlah rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah bagaimana membangun Sistem Informasi Manajemen Aset 

(SIMASET) Perkebunan Kelapa Sawit Pada PT. Treekreasi Margamulia 

Palembang? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pencapaian yang lebih terarah serta tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ada, maka diperlukan suatu ruang lingkup. Ruang 

lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di PT. Treekreasi Margamulia Palembang. 

2. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP (Hypertext 

Prepocessor) dan MySQL sebagai server databasenya. 

3. Metode pengembangan yang digunakan adalah RUP (Rational Unified 

Process). 

4. Mengelola data aset tetap yang terdiri dari aset bergerak dan aset tidak 

bergerak. Dimana aset bergerak berupa barang elektronik maupun non 

elektronik. Barang elektronik berupa AC (Air Conditioner), komputer, 
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televisi, proyektor dan barang non-elektronik berupa kursi, meja, mobil, 

dan sebagainya. 

5. Mengelola data aset tidak bergerak berupa gedung, tanah dan rumah 

dinas.  

6. Mengelola data aset lancar yang terdiri dari inventaris berupa hasil 

panen kelapa sawit dan persediaan berupa solar, pupuk, dan bibit kelapa 

sawit. 

7. Mengelola data aset yang terdiri dari pengadaan, pemakaian, perawatan, 

penyusutan, status, kondisi, dan peta digital untuk lokasi aset. 

8. Pelaporan data terdiri dari pengadaan aset, pemakaian aset, perawatan 

aset, penyusutan aset berupa rekap laporan dan grafik laporan. 

9. Hak akses terhadap sistem adalah administrasi, staf keuangan, mandor 

kebun, staf purchase, staf inventory, staf/pegawai, kepala RO, dan 

direktur 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat Sistem Informasi 

Manajemen Aset (SIMASET) Perkebunan Kelapa Sawit Pada PT. 

Treekreasi Margamulia Palembang sehingga dapat membantu staf dalam 

mengelola data aset, data pengadaan, data pemakaian, data perawatan, dan 

penghapusan aset, serta mempermudah dalam penyajian laporan secara 

lebih cepat, tepat, dan akurat. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Bagi Penulis 

Adapun manfaat yang didapat bagi penulis, antara lain: 

1. Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama 

perkuliahan di STMIK Palcomtech Palembang khususnya 

pengetahuan pemograman dan desain. 

2. Mendapatkan pengetahuan baru bagaimana cara pembuatan 

sistem informasi berbasis website yang baik. 

1.5.2. Manfaat Bagi PT. Treekreasi Margamulia 

Adapun manfaat yang didapat bagi perusahaan tempat 

penelitian, antara lain : 

1. Dapat meminimalisir ketidaksesuaian pencatatan dalam 

penambahan dan pegurangan atau transaksi aset dan dapat 

dipantau secara periodik. 

2. Dapat mencetak laporan secara cepat dan akurat kapanpun dan 

dimanapun data aset dibutuhkan. 

1.5.3. Manfaat Bagi Akademik 

Manfaat yang didapat bagi akademik dalam melakukan 

penelitian ini, antara lain : 

1. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain untuk dijadikan 

perbandingan dalam menyusun proposal skripsi yang selanjutnya. 
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2. Laporan ini dapat dijadikan sebagai suatu pengetahuan tambahan 

dan menjadi pedoman apabila  ingin mengadakan penelitian yang 

sama. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan penulisan 

laporan penelitian ini menjadi lebih mudah dipahami dan terarah, dimana 

penulisan menjabarkan dalam 6 bab permasalahan dan masing-masing bab 

akan diuraikan menjadi beberapa sub bab. Sistematika laporan penelitian 

diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang profil tempat 

penelitian, visi dan misi, struktur organisasi, tugas wewenang. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendukung yang 

terkait dengan penelitian. 
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BAB IV METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan jenis data, teknik pengumpulan data, 

jenis penelitian, alat dan teknik pengembangan sistem serta alat 

dan teknik pengujian 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dilaporkan hasil-hasil yang diperoleh dalam 

penelitian dan pembahasan terhadap hasil yang telah dicapai dan 

uji coba teknologi. Hasil dan pembahasan disesuaikan dengan 

teknik pengembangan sistem yang digunakan. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini memberikan kesimpulan secara umum dari apa 

yang telah dibahas. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Profil Perusahaan 

PT. Treekreasi Margamulia Palembang berdiri pada tanggal 19 Oktober 

1993, didirkan oleh bapak Teno Kawi (Jakarta), H. Muhammad Akib 

(medan) dan H. Aman Syafri. Maksud dan tujuan dalam medirikan PT. 

Treekreasi Margamulia yaitu untuk melakukan usaha dalam bidang ; 

a. Perdagangan umum, termasuk import / eksport, leverensir, grossier, 

supplier, distributor & perwakilan / keagenan perusahaan perusahaan 

lain. 

b. Pembangunan, kontraktor, pemborong pendirian bangunan, pembatan 

jembatan-jembatan, jalan-jalan, irigasi dan lain-lain. 

c. Pengangkutan orang dan barang melalui darat. 

d. Perindustrian 

e. Perkebunan 

f. Pertanian 

g. Peternakan 

h. Kehutanan 

Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar 

rupiah) terbagi atas 2.000 ( dua ribu ) saham, masing-masing saham bernilai 

nominal Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ). 
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1. Tanggal 19 Nopember 1993, perubahan anggaran dasar dan nama 

menjadi PT. Treekreasi Margamulia.
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2. Tanggal  22 Pebruari 2005, perubahan anggaran dasar & pengurus, yaitu 

: 

a. H. Muhammad Akib , Komisaris Utama 

b. Ali Marwan Hanan , Komisaris. 

c. Salahudin, Direktur. 

3. Tanggal 24 Pebruari 2006 , perubahan anggaran dasar. 

4. Tanggal 15 Desember 2010, jual beli saham PT. Treekreasi Margamulia 

ke PT. Musi Wahana Nabati. 

5. Tanggal 18 Pebruari 2011, Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan 

Pengurus. 

6. Tanggal 28 Pebruari 2011, Pernyataan keputusan Rapat PT. TMM. 

7. Tanggal 2 April 2015, Pernyataan Keputusan Rapat, Perubahan Susunan 

Pengurus. 

8. Tanggal 9 Oktober 2015, Berita Acara Rapat PT. Treekreasi Margamulia. 

9. Sampai sekarang, PT. Treekreasi Margamulia bergerak di Bidang 

Perkebunan Kelapa sawit. 

 

2.2. Visi dan Misi Perusahaan 

2.2.1 Visi PT. Treekreasi Margamulia 

Menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang 

menghasilkan produk berkualitas tinggi dan memiliki luasan 

menengah atas. 
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2.2.2 Misi PT. Treekreasi Margamulia 

1. Memberikan keuntungan dan manfaat untuk pemegang saham, 

pekerja dan masyarakat sekitar. 

2. Membuat sistem manajemen yang mengacu pada standar 

nasional. 

 

2.3. Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut adalah gambar Struktur Organisasi PT. Treekreasi 

Margamulia pada tahun 2018 :  

 
Sumber: PT.Treekreasi Margamulia. 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

2.4. Uraian Tugas dan Wewenang Perusahaan 

Adapapun uraian tugas wewenang pada PT. Treekreasi Margamulia 

Palembang adalah sebagai berikut : 
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1. Direktur merupakan posisi tertinggi yang memimpin perusahan PT. 

Treekreasi Marga Mulia 

2. RO. Palembang mempunyai tugas dan wewenang yaitu mengemban 

tugas yang di berikan direktur dan mengkordinir staff pekerja di 

perusahaan PT. Treekreasi Margamulia. 

3. Perizinan atau Legal mempunyai tugas dan wewenang sebagai yang 

pengurus surat-surat pembebasan lahan atau sengketa perluasan bidang 

kebun. 

4. Staf keuangan mempunyai tugas dan wewenang yang mengatur 

kebutuhan perekonomian perusahaan. 

5. IT mempunyai tugas dan wewenang sebagai analisis perekonomian pasar 

digital Internet marketing. 

6. Purchase mempunyai tugas dan wewenang sebagai manajemen 

kebutuhan bahan pokok untuk perkebunan. 

7. Inventory mempunyai tugas dan wewenang sebagai manajemen barang 

dan peralatan kantor. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1. Teori Pendukung 

3.1.1.  Sistem Informasi 

Menurut John F. Nash dalam Taufik, dkk (2015:7693), adalah 

kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur 

dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang 

penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu 

manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar 

pengambilan keputusan yang tepat.  

Menurut Henry Lucas dalam Taufik, dkk (2015:7694), sistem 

informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang 

diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi 

untuk mendukung pengambilan keputusan didalam perusahaan. 

Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan, sistem 

informasi adalah kumpulan prosedur kegiatan yang memproses data 

sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dan dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan. 

3.1.2. Aset 

Menurut Jessica dan Rudyant dalam Dewi, dkk (2018:82),  aset 

adalah segala sesuatu yang dimiliki. Dalam konteks yang lebih luas, 

aset dapat berupa banyak hal, mulai dari sumber daya alam, sumber 
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daya manusia,  jaringan  relasi, pendidikan, pengetahuan, 

teknologi, seni budaya, nama baik, dan kepercayaan publik. Bahkan 

ide, informasi, dan imajinasi pun dapat menjadi aset yang berharga. 

Menurut Ambarita (2016:59), aset adalah nilai dari sesuatu yang 

dimiliki oleh perusahaan atau instansi dimana barang atau benda 

tersebut mempunyai nilai tukar. aset dapat diartikan dengan modal 

atau juga dengan kekayaan. 

Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan, aset adalah 

kekayaan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan pendapatan 

perusahaan, baik itu berupa sumber daya, mesin, maupun bahan 

baku. 

3.1.3. Manajemen Aset 

Menurut Ambarita (2016:60), manajemen aset adalah suatu 

proses mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan serta 

monitoring terhadap aset selama umur penggunaannya oleh suatu 

organisasi atau perusahaan. Secara umum, manajemen aset baik di 

perusahaan maupun negara meliputi aktivitas inti perencanaan 

(planning), perolehan (acquisition), pemanfaatan (utilization), dan 

penghapusan (disposal). 

Menurut Zulfiandri dan Wardhani (2015:51), manajemen aset 

adalah pengelolaan dari aset fisik (mulai dari pemilihan, 

pemeliharaan, inspeksi dan pembaharuan) yang memainkan peran 

penting dalam menentukan kinerja operasional dan profitabilitas 
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industri yang  mengoperasikan aset sebagai bagian inti dari proses 

bisnis. 

Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan, manajemen 

aset adalah kegiatan perencaan, pengolahan, pemeliharan sampai 

penghapusan aset yang dilakukan oleh suatu instansi maupun 

perusahaan yang bertujuan menjaga nilai aset agar tetap tinggi dan 

meningkatkan umur penggunaan aset. 

3.1.4.  Sistem Informasi Manajemen Aset 

Menurut Zulfiandri dan Wardhani (2015:51), implementasi 

sistem informasi manajemen aset pada hakekatnya adalah upaya 

untuk tertib dokumen dan tertib administrasi pengelolaan aset. Tertib 

dokumen aset berkaitan dengan upaya penyediaan dan pendataan 

data-data / dokumen yang menyertai keberadaan aset, sedangkan 

tertib administrasi lebih dimaksudkan pada upaya membangun 

prosedur pengelolaan aset mulai saat pengadaan, penerimaan, 

perubahan data, hingga penghapusan aset. 

3.1.5. Website 

Menurut Hidayat dalam Rodiana, dkk (2017:185), “Seiring 

dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, 

website juga mengalami perkembangan yang sangat berarti. Dalam 

pengelompokan jenis web, lebih diarahkan bedasarkan kepada 

fungsi, sifat atau style dan bahasa pemrograman yang digunakan.”    
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1) Web statis, website yang mana pengguna tidak bisa mengubah 

konten dari web tersebut secara langsung menggunakan 

browser. Interaksi yang terjadi antara pengguna dan server 

hanyalah seputar pemrosesan link. 

2) Web dinamis, suatu web yang konten atau isinya dapat berubah–

ubah setiap saat. Sebab dalam teknologi pembuatan web dinamis 

sudah dirancang semudah mungkin bagi pemakai atau user yang 

menggunakan web tersebut. 

Menurut Jhonsen dalam Hendrianto (2014:59), website (Situs 

Web) merupakan kumpulan dari halaman-halaman web yang 

berhubungan dengan file-file lain yang terkait. Dalam sebuah 

website terdapat suatu halaman yang dikenal dengan sebutan home 

page. Home page adalah sebuah halaman yang pertama kali dilihat 

ketika seseorang mengunjungi website. Dari home page, pengujung 

dapat mengklik hyperlink untuk pindah kehalaman lain yang terdapat 

dalam website tersebut. 

3.1.6. PHP (Hypertext Prepocessor) 

Menurut Sidik (2017:4), PHP secara umum dikenal sebagai 

bahasa pemrograman script-script yang membuat dokumen HTML 

(Hypertext Markup Language), secara on the fly yang dieksekusi 

diserver web. Dengan menggunakan PHP maka maintenance suatu 

situs web menjadi lebih mudah. Proses update data dapat dilakukan 
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dengan menggunakan aplikasi yang dibuat dengan menggunakan 

script PHP.  

Menurut Sunarfrihartono dalam Hendrianto (2014:59), PHP 

adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML 

untuk membuat halaman web yang dinamis. Maksud dari server-side 

scripting adalah sintaks dan perintah-perintah yang diberikan akan 

sepenuhnya akan dijalankan diserver tetapi disertakan pada dokumen 

HTML. Pembuatan web ini merupakan kombinasi antara PHP 

sendiri sebagai bahasa pemrograman dan HTML sebagai pembangun 

halaman web. 

3.1.7. MySQL 

Menurut Zulfiandri dan Wardhani (2015:51), MySQL adalah 

Relation Database Management Sistem (RDBMS) yang 

didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General Publik 

Licenses), MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep 

utama dalam database sejak lama, yaitu SQL (Structure Query 

Language), SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, 

terutama untuk pemilihan / seleksi dan pemasukan data, yang 

memungkinkan pengoprasian data dikerjakan dengan mudah secara 

otomatis. Sebagai database server yang memiliki konsep database 

modern, MySQL memiliki banyak sekali keistimewaan. 

Menurut Huda dan Nugroho dalam Setyorahayu, dkk (2010:2). 

MySQL adalah Relational Database Mangement System (RDBMS)  
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yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General 

Public License). Dimana setiap orang bebas untuk menggunakan 

MySQL, namun tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat 

closed source atau komersial. MySQL sebenarnya merupakan 

turunan salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu 

SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep 

pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan 

pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan 

dengan mudah secara otomatis. 

3.1.8. Framework Slim 

Menurut Sabila, dkk (2018:1504), Slim merupakan framework 

PHP yang dapat memudahkan penulisan kode agar lebih singkat 

dalam membangun website dan API. Slim memiliki beberapa fitur 

antara lain adalah menyedikan jalur lebih cepat dengan memanggil 

metode khusus HTTP dan URL dengan parameter. Slim mendukung 

implementasi pesan PSR-7 HTTP sehingga dapat menginspeksi dan 

memanipulasi pesan metode HTTP, status, URI, headers, cookies 

dan body. Selain itu, Slim mendukung injeksi dependensi sehingga 

pengguna dapat mengendalikannya dengan perangkat lain. 

3.1.9. Rational Unified Process (RUP) 

Menurut Taufik, dkk (2015:7694), Rational Unified Process 

(RUP) merupakan salah satu proses rekayasa perangkat lunak yang 

menyediakan pendekatan untuk menentukan tugas dan tanggung 
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jawab dalam pengembangan suatu organisasi, tujuannya adalah 

untuk memastikan produksi kualitas tinggi, software memenuhi 

dengan kebutuhan user sesuai dengan jadwal dan biaya yang telah 

dirancang. Fase dan iterasi dari metode RUP ini adalah : 

Fase dan Iterasi RUP (Rational Unified Process) : 

 Berikut merupakan gambar fase dan iterasi RUP (Rational 

Unified Process), dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini : 

Gambar 3.1 Fase dan Iterasi RUP 

a) Inception 

Tahap ini membangun business case untuk sistem dan 

membatasi ruang lingkupnya, untuk melakukan hal ini diharuskan 

untuk mengidentifikasi semua entitas eksternal yang akan 

berinteraksi dengan sistem, dan mendefinisikan interaksi pada 

level tertentu. Ini juga termasuk mengidentifikasi semua use case 

dan menjelaskan beberapa yang signifikan. Business case 
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termasuk kriteria keberhasilan, perkiraan resiko, dan 

mengestimasikan sumber daya yang dibutuhkan. 

b) Elaboration 

Tujuan dari fase elaboration adalah menganalisis domain 

masalah, membuat sebuah dasar arsitektur, membangun rencana 

proyek, dan mengeliminasi resiko terbesar dari proyek. Untuk 

menjalankan objek-objek tersebut diperlukan melihat lebih luas 

dan lebih dalam terhadap sistem. Pada tahap ini merupakan tahap 

paling sulit karena pada tahap ini memastikan bahwa arsitektur, 

kebutuhan, dan perencanaan cukup stabil sehingga waktu dan 

biaya tidak berubah. 

c) Construction 

Dalam fase ini semua komponen dan fitur aplikasi yang 

dibuat dan di integrasikan kedalam software. Dalam fase ini juga 

dituntut untuk mengoptimalkan sumber daya, biaya, jadwal dan 

kualitas. Ini menjadi salah satu alasan mengapa pengembangan 

dari arsitektur ditekankan pada fase elaboration. Keluaran dari 

fase construction ada sebuah software yang sudah siap diserahkan 

kepada client. 

d) Transition 

Transition adalah fase dimana software diserahkan kepada 

client, dalam fase ini juga dilakukan pengujian terhadap software, 
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dan apabila software telah diserahkan kepada client, developer 

masih memantau bagaimana kinerja dari software tersebut. 

 

3.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai 

referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut 

merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan 

penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada 

tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Penelitian Terdahulu 

No. Judul 
Penulis / 

Tahun 
Hasil 

1. Pembangunan 

Sistem Informasi 

Manajeman Aset 

Di Rumah Sakit 

Jiwa Provinsi 

Jawa Barat. 

 

Seminar Nasional 

Teknologi 

Informasi dan 

Multimedia. 

ISSN : 2302-3805 

Maulana 

Trisna 

Senjaya, Wina 

Witanti, Fajri 

Rakhmat 

Umbara 

 

2018 

Hasil penelitian yang 

didapat adalah Sistem 

Informasi manajemen aset 

dimana dalam penelitian ini 

perangkat lunak bersifat 

web menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dengan 

tools Notepad++ dan 

menggunakan koneksi basis 

data MySQL dan Web 

Server Apache (Xampp), 

Google Chrome dan mozila 

sebagai media Web Browser 

dan Framework CI(Code 

Igniter). 

2.  Analisis Dan 

Perancangan 

Sistem Informasi 

Manajemen Aset 

Suryani Dewi, 

Linda Miftahul 

Jannah, 

Yuwan 

Analisis dan perancangan 

sistem Informasi 

manajemen aset tetap pada 

Pt. Metis Teknologi 



22 
 

 
 

No. Judul 
Penulis / 

Tahun 
Hasil 

Tetap Pada PT. 

Metis Teknologi 

Corporindo. 

 

Jurnal Sistem 

Informasi, 

Teknologi 

Informatika dan 

Komputer. 

Volume 9, Nomor 

1.  

e-ISSN : 2598-

3016 

p-ISSN : 2089-

0265. 

Jumaryadi. 

 

2018 

Corporindo menggunakan 

metode pengembangan 

prototype dengan analisis 

SWOT sebagai alat analisa 

permasalahan. Pembuatan 

sistem ini adalah sistem 

yang berbasis web sehingga  

dapat digunakan dalam 

waktu bersamaan, dengan 

adanya sistem ini tidak 

perlu mengeluarkan banyak 

waktu dan tenaga seperti 

sebelumnya dalam 

pengelolaan aset yang akan 

semakin bertambah jumlah 

datanya. 

3. Rancang Bangun 

Sistem Informasi 

Pelayanan Pasien 

Berbasis Web 

pada Klinik Gigi 

Lily Jakarta 

Barat. 

 

Simposium 

Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan 

Teknologi 

(SIMNASIPTEK). 

ISBN: 978-602-

61268-4-9. 

Nur Rodiana, 

Fajar Akbar, 

Asep 

Sayfulloh 

 

2017 

Menurut fungsinya program 

web ini bertujuan untuk 

mempermudah pelayanan 

pasien dan calon pasien 

pada klinik gigi lily 

khususnya dalam hal 

pendaftaran dan perjanjian 

untuk kunjungan, juga 

dapat dipergunakan sebagai 

sarana informasi bagi 

pasien atau calon pasien, 

dan sebagai sarana promosi 

bagi klinik gigi lily. Metode 

pengembangan sistem 

menggunakan metode  

waterfall. 

4. Penerapan 

Metode Rational 

Unified Process 

Pada Aplikasi 

Monitoring 

Periodic Service 

Alat Berat. 

 

Indonesian 

Journal of 

Applied 

Putri Kusuma 

Wardani 

 

2017 

Metode Rational Unified 

Process (RUP) diterapkan 

dalam pembuatan Aplikasi 

Monitoring Periodic 

Service Alat Berat, untuk 

menghitung serta 

memberikan informasi 

mengenai unit-unit alat 

berat sehingga dapat 

menentukan jadwal 

perawatan berkala (periodic 
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No. Judul 
Penulis / 

Tahun 
Hasil 

Informatics, Vol. 

1 No. 2. 

ISSN: 2548-3846 

service) dengan tepat dan 

efektif. Hasil pengujian 

aplikasi yang dilakukan 

dengan 

mengimplementasikankann

ya dapat  membantu staff 

divisi product support 

dalam penentuan jadwal 

periodic service unit-unit 

alat berat di PT Hexindo 

Adiperkasa Tbk. 

Berdasarkan Penelitian terdahulu dengan adanya Sistem Informasi 

Manajemen Aset dapat mempermudah dalam pengelolaan aset pada PT. 

Treekreasi Margamulia Palembang. Metode pengembangan RUP 

(Rational Unified Process) adalah metode pengembangan sistem yang 

menggunakan konsep object oriented, dengan aktifias mengubah fokus 

pada pengembangan model. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis, terletak pada ruang lingkup dimana penulis merancang 

sistem untuk mengelola seluruh jenis aset, yang terdiri dari aset tetap dan 

aset lancar. Penulis juga menambahkan fitur peta digital untuk 

mengetahui titik koordinat lokasi aset tanah. Beberapa penelitian 

terdahulu penulis jadikan sebagai bahan reverensi sehingga dari keempat 

penelitian terdahulu yang penulis kutip dapat menghasilkan sebuah 

sistem yang baru.  
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3.3. Kerangka Penelitian 

Adapun kerangka penelitian yang disusun penulis dapat dilihat pada 

gambar 3.1 : 

Gambar 3.2 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 3.1., bahwa penelitian 

yang dilakukan dimulai dengan mengidentifikasi masalah pada PT. 

Treekreasi Margamulia tentang pengelolaan aset, data terkait pengadaan, 
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pemakaian, perawatan, dan penyusutan aset yang belum terintegrasi dan 

tidak terdukumentasi dengan baik, serta kebutuhan perusahaan untuk 

mengupgrade sistem lama beralih ke sistem yang baru dengan pemanfaatan 

fasilitas server local yang ada di perusahaan. Untuk membuat sistem 

manajemen aset pada PT. Treekreasi Margamulia, penulis mengumpulkan 

teori pendukung dan metode yang digunakan dalam membangun sistem 

manajemen aset tersebut. Teori pendukung yang digunakan meliputi 

pengertian Pengertian Sistem Informasi, pengertian Aset, Sistem Informasi 

Manajemen Aset, UML (Unified Markup Language), PHP (Hypertext 

Prepocessor), serta metode pengembangan perangkat lunak menggunakan 

Rational Unified Process (RUP). 

Dari penelitian yang dilakukan, akan menghasilkan sebuah Sistem 

Informasi Manajemen Aset pada PT. Treekreasi Margamulia yang 

diharapkan mampu menjadi solusi dalam memperbaiki pengelolaan aset, 

terkait dengan pengadaan, pemakaian, peminjaman serta penyusutan aset. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1. Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di PT. Treekreasi Margamulia yang 

beralamat Jalan. Bukit Kenten No.8 RT.47 RW.10, Kelurahan 8 Ilir 

Kecamatan Ilir Timur Palembang. 

4.1.2. Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menyusun segala kegiatan dalam 

jadwal penelitian yang berlangsung selama kurang lebih enam 

bulan terhitung mulai bulan Maret 2019 sampai dengan Agustus 

2019. Berikut jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 : 
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Tabel 4.1. Jadwal Penelitian 

No. Uraian 
Maret April Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengumpulan Data 
                        

2. 
Penulisan Proposal 

Skripsi 

                        

3. 
Ujian Proposal 

Skripsi 

                        

4. 
Revisi Proposal 

Skripsi 

                        

5. 
Penulisan Laporan 

Skripsi 

                        

6. 

Metode 

Pengembangan 

  

Interception                         

Elaboration                         

Construction 
                        

Transition                         

7. Ujian Komprehensif 
                        

 

4.2. Jenis Data 

Menurut Supranto dalam Ong (2013:13), Berdasarkan cara 

memperolehnya, data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer 

dan data sekunder. 

4.2.1. Data Primer 

Menurut Supranto dalam Ong (2013:13), data primer adalah 

data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi atau 

perorangan langsung dari objeknya. 

Menurut Kuncoro dalam Samsu (2013:572), data primer adalah 

data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan 

semua metode pengumpulan data original. 
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Berdasarkan pendapat diatas, data primer yang penulis 

kumpulkan adalah data hasil wawancara yang dilakukan dengan 

Bapak Agus Susanto dan data hasil observasi dari proses 

pengelolaan data aset yang di lakukan staf keuangan PT. Treekreasi 

Margamulia. 

4.2.2. Data Sekunder 

Menurut Supranto dalam Ong (2013:13), data sekunder adalah 

data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak 

lainnya. Biasanya data sekunder ini dalam bentuk publikasi. 

Menurut Kuncoro dalam Samsu (2013:572), data sekunder 

adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data 

dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. 

Berdasarkan pendapat diatas, untuk mendapatkan data sekunder 

penulis mengumpulkan jurnal, literatur, penelitian terdahulu dan 

dokumentasi perusahaan berupa sejarah perusahaan, struktur 

organisasi, tugas dan wewenang, dan data aset. 

 

4.3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang dilakukan penulis dalam proses pengumpulan data 

adalah sebagai berikut : 
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4.3.1. Observasi 

Menurut Iyuditha (2013:3), observasi adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap objek permasalahan yang diambil. 

Dapat disimpulkan bahwa observasi adalah kegiatan 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek 

secara langsung. Pada kegiatan observasi penulis mengamati proses 

pengelolaan data aset yang dilakukan oleh staf keuangan dan 

mendapati alur sistem yang berjalan. 

4.3.2. Wawancara 

Menurut Iyuditha (2013:3), wawancara adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara 

langsung dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang 

diambil. 

Dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu kegiatan 

tatap muka dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada 

narasumber. Dalam melakukan penelitian ini penulis telah 

melakukan wawancara dengan Bapak Agus Sutanto selaku staf 

keuangan di PT. Treekreasi Margamulia dan didapatkan hasil 

tentang sistem yang sedang berjalan sekarang dan masalah-masalah 

apa saja yang sering terjadi di PT. Treekreasi Margamulia, serta 

sistem yang di butuhkan oleh PT. Treekreasi Margamulia. 
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4.3.3. Studi Pustaka 

Menurut Iyuditha (2013:2), studi ini dilakukan dengan 

mempelajari, meneliti, dan menelaah berbagai sumber dari buku-

buku, teks, jurnal ilmiah, situs-situs di internet dan bacaan-bacaan 

yang ada kaitannya dengan topik penelitian. 

Dapat disimpulkan bahwa studi pustaka adalah kegiatan yang 

dilakukan guna mendapatkan sebuah landasan teori dari 

permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dalam melakukan 

penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara 

membaca dan mempelajari buku-buku, makalah, jurnal ataupun 

referensi lain yang berhubungan dengan masalah dan penelitian yang 

dibahas. 

4.3.4. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono dalam Lucky dan Sjendry (2017:173), 

dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seorang. 

Dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah kegiatan 

mengumpulkan data atau dokumen yang dapat mendukung proses 

penelitian. Dokumen yang penulis kumpulkan dari tempat penelitian 

adalah foto/gambar aset, data pengadaan aset, data pemakaian aset, 

dan data perawatan aset, data penghapusan, data inventoris dan 

persediaan, struktur organisasi, serta sejarah perusahaan. 
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4.4. Alat dan Teknik Pengembangan Sistem 

4.4.1. Alat Pengembangan Sistem 

4.4.1.1. Flowchart / Bagan Alir  

Menurut Jogyanto dalam Putra, dkk (2012:38), Bagan 

alir dokumen merupakan bagan alir yang menunjukkan arus 

dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusan. 

Berikut simbol-simbol bagan alir dapat dilihat pada tabel 

4.2: 

Tabel 4.2. Simbol-simbol Flowchart / Bagan Alir 

Simbol Keterangan 

 

 

 

 

Dokumen 

Menandakan dokumen, bisa 

dalam bentuk surat, formulir, 

buku/ bendel/ berkas atau 

cetakan. 

 

 

Kegiatan manual 

Menunjukan pekerjaan yang 

dilakukan tidak dengan 

program komputer. 

 

 

simpanan / arsip 

Simbol simpanan / arsip 

Menunjukkan dokumen yang 

diarsipkan (arsip manual). 

 

 

Proses 

Menunjukan kegiatan proses 

yang dilakukan dengan 

program komputer. 
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Simbol Keterangan 

 
 
 

 

Hard Disk 

Menunjukan input / output 

menggunakan hard disk. 

 

 

 

Terminasi 

Menunjukan awal atau akhir 

dari suatu proses. 

 

 

 

 

keputusan 

Menunjukan suatu 

penyeleksian kondisi di 

dalam program. 

 

Display 

Menunjukkan output yang 

ditampilkan di monitor. 

 

 

Pemasukan 

Menunjukan input data secara 

manual melalui keyboard. 

   

 

 

Garis Alir 

Menunjukkan arus dari data. 

 

Penjelasan 

Menunjukan penjelasan dari 

suatu proses. 

 

 

Penghubung 

Menunjukkan penghubung 

kehalaman yang masih sama 

atau ke halaman lain. 

Sumber : Jogyanto (2005) dalam Putra, dkk (2018:23) 
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4.4.1.2. Unified Markup Language (UML) 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2018:137), Unified 

Modeling Language (UML) adalah standarisasi bahasa 

pemodelan untuk membangun perangkat lunak yang 

dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman 

berorientasi objek. 

Diagram-diagram yang digunakan pada UML antara 

lain adalah class diagram, use case diagram, activity 

diagram, dan sequence diagram. 

1) Use Case Diagram 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2018:155), use case 

mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih 

aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Simbol-

simbol use case diagram dapat dilihat pada Tabel 4.3 : 

Tabel 4.3. Simbol-Simbol Use Case Diagram 

Simbol Deskripsi 

 

Fungsionalitas yang 

disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling 

bertukar pesan antar unit 

dan aktor.  

 

Aktor/Actor 
Orang, proses, atau sistem 

lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi 

yang akan dibuat diluar 

sistem informasi.  

 



34 
 

 
 

Simbol Deskripsi 

 Komunikasi antar aktor dan 

Use Case yang 

berpartisipasi.  

 

 

Relasi Use Case tambahan 

ke sebuah Use Case dimana 

Use Case yang ditambah 

dapat berdiri sendiri walau 

tanpa Use Case tambahan. 

 

Hubungan generalisasi dan 

spesialisasi antara dua buah 

Use Case yang mana fungsi 

yang satu lebih umum dari 

yang lainnya.  

 

Relasi Use Case tambahan 

ke sebuah Use Case dimana 

Use Case yang 

ditambahkan memerlukan 

Use Case ini untuk 

menjalankan fungsinya.  

Sumber: Shalahuddin dan Rosa (2018:156) 

2) Activity Diagram 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2018:161), activity 

diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) dari 

sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada 

perangkat lunak. Simbol-simbol activity diagram  dapat 

dilihat pada Tabel 4.4 : 

Tabel 4.4. Simbol-Simbol Activity Diagram 

Simbol Deskripsi 

 

 
 

Status awal aktivitas pada 

sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status awal.  
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Aktivitas yang dilakukan 

sistem, aktivitas biasanya 

diawali dengan kata kerja.  

 

 

Asosiasi percabangan dimana 

jika ada pilihan aktivitas lebih 

dari satu.  

 

 

Asosiasi penggabungan 

dimana lebih dari satu 

aktivitas digabungkan 

menjadi satu.  

 

 

Status akhir yang dilakukan 

sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah 

status akhir.  

 

Sumber: Shalahuddin dan Rosa (2018:162) 

3) Class Diagram 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2018:141), class 

diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendifinisian kelas-kelas yang akan di buat untuk 

membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut 

atribut dan metode atau operasi. Berikut simbol-simbol 

class diagram dapat dilihat pada tabel 4.5 : 

Tabel 4.5. Simbol-Simbol Class Diagram 

Simbol Deskripsi 

 Kelas pada struktur system 
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 Sama dengan konsep 

interface dalam 

pemrograman berorientasi 

objek.  

 

 Relasi antar kelas dengan 

makna umum, asosiasi 

biasanya disertai dengan 

multiplicity. 

 Relasi antar kelas dengan 

makna kelas yang satu 

digunakan oleh kelas yang 
lain, asosiasi biasanya juga 

disertai dengan multiplicity.  

 Relasi antarkelas dengan 

makna generalisasi-

spesialisasi (umum khusus).  
 

 Relasi antarkelas dengan 

makna kebergantungan 

antarkelas.  

 

 Relasi antarkelas dengan 

makna semua-bagian.  

 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2018:146). 

4) Squance Diagram 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2018:164), diagram 

sequance menggambarkan kelakuan objek pada use case 

dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message 

yang dikirimkan dan diterima antar objek. Berikut simbol-

simbol sequance diagram dapat dilihat pada tabel 4.6 : 
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Tabel 4.6. Simbol Squance Diagram 

Simbol Deskripsi 

Aktor 

 

 
Atau 

 
tanpa waktu aktif 

Orang, proses, atau sistem 

yang lain berinteraksi 

dengan sistem informasi 

yang akan dibuat itu sendiri, 

jadi walaupun simbol dari 

aktor adalah gambar orang, 

tapi aktor belum tentu 

merupakan orang; biasanya 

dinyatakan menggunakan 

kata benda di awal frase 

nama aktor. 
Garis hidup/Lifeline 

 

Menyatakan kehidupan 

suatu objek. 

Objek 

 

Menyatakan objek yang 

berinteraksi pesan. 

 

Waktu Aktif 

 
 

Menyatakan objek dalam 

keadaan aktif dan 

berinteraksi, semua yang 

berhubungan dengan waktu 

aktif ini adalah sebuah 

tahapan yang dilakukan 

didalamnya. 
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Simbol Deskripsi 

Pesan tipe create 

 
 

Menyatakan suatu objek 

membuat objek yang lain, 

arah panah pada objek yang 

dibuat. 

Pesan Tipe Call 

 
 

 

Menyatakan suatu objek 

memanggil operasi/ metode 

yang ada pada objek lain 

atau dirinya sendiri, arah 

panah mengarah pada objek 

yang memiliki 

operasi/metode, karena ini 

memanggil operasi / metode 

maka operasi / metode yang 

dipanggil harus ada pada 

diagram kelas sesuai dengan 

kelas objek yang 

berinteraksi. 
Pesan tipe send 

 
 

Menyatakan bahwa suatu 

objek mengirimkan 

data/masukan/informasi ke 

objek lainnya, arah panah 

mengarah pada objek yang 

di kirimi. 

Pesan tipe return 

 

Menyatakan bahwa suatu 

objek yang telah 

menjalankan suatu operasi 

atau metode menghasilkan 

suatu kembalian ke objek 

tertentu, arah panah 

mengarah pada objek 

menerima kembalian. 

Pesan tipe destroy 

 

Menyatakan suatu objek 

mengakhiri hidup objek 

yang lain, arah panah 

mengarah pada objek yang 

diakhiri, sebaiknya jika ada 

create maka ada destroy. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2018:165) 
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4.4.2. Teknik Pengembangan Sistem 

4.4.2.1. Rational Unified Process (RUP) 

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan 

adalah Rational Unified Process (RUP). Terdapat 2 

dimensi dalam penerapan metode RUP, yaitu dimensi 

vertikal dan dimensi horizontal. Adapun tahapan-tahapan 

pada dimensi vertikal yang dimaksud adalah sebagai 

berikut : 

1. Inception  

Pada tahap ini, penulis melakukan pemodelan 

proses bisnis yang dibutuhkan pada PT. Treekreasi 

Margamulia dan mendefinisikan kebutuhan user yang 

akan dibuat. Aktivitas yang digunakan dalam fase ini 

adalah Business Modelling untuk menggambarkan 

interaksi sistem dengan pihak luar dan Requirement 

Workflow untuk menggambarkan kebutuhan alur kerja 

sistem. 

2. Elaboration  

Pada tahap ini penulis lebih memfokuskan pada 

perencanaan arsitektur sistem, dan mendeteksi apakah 

arsitektur yang dibuat sesuai dengan perencanaan, serta 

mendeteksi kemungkinan resiko yang akan terjadi dari 
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arsitektur yang dibuat. Aktivitas yang digunakan dalam 

fase ini adalah Analysis and Design. 

a) Analysis 

Aktifitas analisis yang akan dilakukan penulis 

adalah menganalisa terhadap permasalahan utama, 

membangun arsitektur dasar, mengembangkan 

rencana, serta menganalisa resiko yang 

kemungkinan muncul. 

b) Design 

Pada aktifitas ini desain sistem yang dibuat 

berupa use case, class diagram, activity diagram 

dan sequence diagram. 

3. Construction 

Pada fase construction (konstruksi) penulis 

menggabungkan semua komponen dan fitur dari 

aplikasi yang dirancang untuk diintegrasikan kedalam 

software. Dalam fase ini juga penulis dituntut untuk 

mengoptimalkan sumber daya, biaya, jadwal dan 

kualitas. Dalam proses pengembangannya penulis 

menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext 

Prepocessor) sedangakan untuk databasenya penulis 

menggunakan MySQL, keluaran dari fase construction 
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ada sebuah software yang sudah siap diserahkan kepada 

PT. Treekreasi Margamulia. 

 

4. Transition 

Transition  adalah  fase  dimana  software  

diserahkan  kepada pengguna akhir (end-user),  dalam  

fase  ini  juga dilakukan pengujian terhadap software. 

Aktivitas pada tahap ini termasuk pada pelatihan user, 

pengujian sistem apakah sudah dipahami oleh user dan 

feedback dari user. 

 

4.5. Alat dan Teknik Pengujian Sisten 

4.5.1. Black Box Testing 

Menurut Jaya (2018:45), Black Box Testing merupakan teknik 

pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsional 

dari perangkat lunak. Black box Testing bekerja dengan 

mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya difokuskan 

pada informasi domain. Blackbox Testing memungkinkan 

pengembang software untuk membuat himpunan kondisi input yang 

akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program.  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil 

Dalam hasil dan pembahasan, penulis mendapati hasil-hasil yang 

diperoleh dalam penelitian dan pembahasan terhadap hasil yang telah dicapai 

maupun masalah-masalah yang ditemukan selama penelitian, dan uji coba. 

Hasil dan pembahasan disesuaikan dengan teknik perancangan sistem yang 

digunakan. 

5.1.1. Analisis 

Teknik pengembangan sistem yang penulis gunakan pada 

penelitian ini adalah metode RUP (Rational Unified Process) yang 

memiliki tahapan yaitu inception (permulaan) menentukan ruang 

lingkup, mengidentifikasi semua entitas eksternal yang akan 

berinteraksi dengan sistem, fase kedua elaboration (perencanaan) 

menggunakan perancangan UML (Unified Modelling Language) 

seperti Usecase diagram, Activity diagram, Class diagram dan 

Sequance diagram, membuat rancangan Desain Interface, fase ketiga 

construction (konstruksi) melakukan integrasi kedalam software, 

dilanjutkan dengan implementasi rancangan desain interface halaman 

dan fase terakhir transition (transisi) dimana dilakukan pengujian 

apakah sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna yang kemudian 
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akan diserahkan kepada client untuk mendapatkan feedback 

berupa kuesioner. 

 Tahap Inception (Permulaan) 5.1.1.1.

Pada tahan inception (permulaan), penulis 

mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dibuat.  

1. Identifikasi Masalah 

PT. Treekreasi margamulia yang bergerak dibidang 

perkebunan kelapa sawit dimana pada pengelolaan data 

aset PT. Treekreasi Margamulia belum memiliki sistem 

yang terintegrasi, sehingga sering terjadi kerangkapan 

data, kehilangan data, dan keterlambatan dalam 

penyajian data. Data aset yang dikelola tersebut terdiri 

dari data pengadaan, pemakaian, perawatan dan 

penyusutan aset. Kebutuhan perusahaan untuk 

mengupgrade sistem lama ke sistem yang baru dengan 

pemanfaatan fasilitas server local yang ada di 

perusahaan. Untuk memaksimalkan kinerja staf 

keuangan di perusahaan dalam proses memanajemen 

aset, agar dapat menyajikan hasil laporan lebih baik dan 

efisen untuk pemimpin perusahaan. 

2. Alur yang Berjalan 

Flowchart alur yang berjalan adalah alur proses 

transaksi aset, dimana terdapat alur proses pengadaan, 
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peminjaman, pemakaian, penyusutan dan pembuatan 

laporan. Berikut flowchart alur yang berjalan. 

A.  Flowchart Pengadaan Aset 

Flowchart Pengadaan barang

Staff PurchaceStaff Keuangan Kepala ROPekerja (Staff)

Form pengadaan 
aset yang sudah di 

isi

Form pengadaan 
aset disetujui

Pengecekan 
kebutuhan 

pengadaan aset

Form pengadaan 
aset yang sudah di 

isi

pengecekan

Form pengadaan 
aset disetujui

Pembuatan berita 
pengadaan barang

berkas  pengadaan 
aset yang akan 

dibeli

berkas  pengadaan 
aset yang akan 

dibeli

Pengecekan 
berkas 

pengadaan aset

pengecekan

Berkas pengadaan 
di setjui

Berkas pengadaan 
di setjui

1

Nota Pembelian

2

Yes

No

Yes

No

Mengisi Form 
pengadaan aset

Nota pembelian

Form pengadaan 
aset

Pengecekan 
berkas 

pengadaan aset

Gambar 5.1 Flowchart Pengadaan Aset 



45 
 

 
 

Adapun penjelasan untuk flowchart pengadaan 

aset yang telah digambarkan pada gambar 5.1 adalah 

sebagai berikut : 

1) Staf / pegawai menyiapkan dan mengisi form 

pengadaan aset. 

2) Kemudian form pengadaan aset diserahkan 

kepada staf keuangan. 

3) Kemudian staf keuangan melakukan pengecekan 

kebutuhan apa saja untuk diadakan atau dibeli. 

Apabila permohonan di setujui maka form 

pengadaan aset akan diteruskan kepada staf 

purchase. 

4) Staf purchase menerima dokumen yang telah 

disetujui oleh staf keuangan. Kemudian staf 

purchase membuat berita mengenai pengadaan 

aset yang akan dibeli dan dibuat menjadi berkas 

dan diteruskan untuk di lampirkan kepada kepala 

RO. 

5) Kepala RO melakukan pengecekan berkas 

pengadaan yang dilampirkan oleh staf purchace 

mengenai kebutuhan aset yang akan dibeli. 

Apabila di setujui maka akan di acc dan di 

teruskan kembali ke staf purchase untuk 
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melakukan pembelian. Dan apabila tidak disetujui 

maka akan kembali kepada staf purchase untuk 

membuat berkas baru mengenai kebutuhan yang 

akan dibeli. 

6) Staf purchase menerima berkas pembelian aset 

yang telah di acc oleh kepala RO untuk dibeli. 

Dan melakukan pembelian. 

7) Staf purchase melampirkan dokumen hasil 

pembelian dan diarsipkan menjadi 2 yaitu untuk 

staf purchase dan kepala RO menerima dokumen 

arsip hasil pembelian dari Staf purchase. 

8) Selesai. 
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B. Flowchart Peminjaman Dan Pemakaian Aset 

Flowchart Peminjaman dan Pemakaian

InventoryStaff KeuanganPekerja (Staff)

Form peminjaman

Form peminjaman 
yang diajukan

Form peminjaman 
yang diajukan

Pengecekan
Form Peminjaman

Acc Form 
peminjaman & 

pemakaian

Berkas form 
peminjaman & 
pemakaian Acc

Menyiapkan Aset 
dan Memberikan 
Aset yang akan di 

pinjam

Menerima aset 
yang dipinjam

Yes

No

Mengisi form 
peminjaman dan 

pemakaian

Gambar 5.2 Flowchart Pinjaman dan Pemakaian Aset 

Adapun penjelasan untuk flowchart peminjaman 

dan pemakaian aset yang telah digambarkan pada 

gambar 5.2 adalah sebagai berikut : 

1) Staf / pegawai menyiapkan form peminjaman dan 

pemakaian kemudian mengisi form sesuai 

kebutuhan aset yang akan dipinjam.  



48 
 

 
 

2) Kemudian form tersebut di berikan kepada staf 

keuangan untuk diajukan. 

3) Staf keuangan melakukan pengecekan aset yang 

akan di pinjam kemudian memberikan acc 

persetujuan apabila aset tersebut akan di pinjam. 

Apabila tidak maka form peminjaman tersebut 

akan di kembalikan kepada staf/ pegawai dan 

direvisi kembali, apabila disetujui maka akan di 

lanjutkan kepada bagian inventory. 

4) Bagian inventory menerima form peminjaman 

yang telah disetujui oleh staf, kemudian form 

tersebut di arsipkan. 

5) Selanjutnya bagian inventory akan menyiapkan 

aset yang dipinjam kemudian menyerahkannya 

kepada staf/ pegawai yang meminjam. 

6) Staf / pegawai menerima barang yang dipinjam. 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 
 

C.  Flowchart Perawatan aset 

Flowchart Perawatan

Kepala ROInventoryStaff

Form
 Keluhan Kerusakan 

Form Kerusakan 
Aset

Mengisi Form 
Kerusakan

Form Kerusakan 
Aset

Cek Kondisi aset

Cek 

Berkas aset yang 
diperbaiki

Melakukan 
Perbaikan

Hasil Perbaikan

2

Hasil Perbaikan

1

Yes

No

Gambar 5.3 Flowchart Perawatan Aset 

Adapun penjelasan untuk flowchart perawatan 

aset yang telah digambarkan pada gambar 5.3 adalah 

sebagai berikut : 

1) Staf/ Pegawai menyiapkan form keluhan 

kerusakan. 

2) Selanjutnya staf / pegawai mengisi form keluhan 

kerusakan. 
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3) Setelah mengisi form mengenai kondisi aset yang 

mengalami kerusakan. Form di teruskan ke 

bagian inventory. 

4) Inventory menerima form keluhan kerusakan 

kemudian melakukan pengecekan kondisi aset 

yang mengalami kerusakan. 

5) Apabila aset mengalami kerusakan maka akan 

dilakukan perawatan dan perbaikan, apabila tidak 

maka akan di kembalikan ke staf / pegawai yang 

mengajukan atau yang bersangkutan. 

6) Setelah melakukan perbaikan, hasil perbaikan 

akan dibuat sebuah berkas untuk dilampirkan 

kepada kepala RO. 

7) Kepala RO menerima berkas hasil perawatan dari 

inventory. 
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D. Flowchart Penyusutan Aset 

Flowchart Penyusutan

Kepala ROStaff KeuanganInventory

Form Penyusutan 
Aset

Form Penyusutan 
Aset

Form Penyusutan 
Aset

Perhitungan 
penyusutan nilai 

aset

Berkas aset  yang 
mengalami 
penyusutan

Berkas aset  yang 
mengalami 
penyusutan

Pengecekan 
Kelayakan

pengecekan

Yes

No

Berkas penyusutan 
untuk dimusnahkan 

disetujui

Melakukan 
Pemusnahan

Menerima Berkas 
penyusutan dan 

Penghapusan

Mengisi Form 
Penyusutan Aset

   Gambar 5.4 Flowchart Penyusutan Aset 

Adapun penjelasan untuk flowchart penyusutan 

aset yang telah digambarkan pada gambar 5.4 adalah 

sebagai berikut : 

1) Bagian inventory menyiapkan form penyusutan. 

2)  Kemudian mengisi form penyusutan aset. 

Selanjutnya form tersebut diteruskan kepada staf 

keuangan. 
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3) Staf keuangan menerima form penyusutan aset 

dari bagian inventory dan dilakukan perhitungan 

nilai aset yang mengalami penyusutan. 

4) Selanjutnya berkas aset yang mengalami 

penyusutan diserahkan kepada kepala RO. 

5) Kepala RO menerima berkas penyusutan, 

kemudian kepala RO melakukan pengecekan 

kelayakan. Apabila berkas tidak disetujui maka 

akan di kembalikan kepada staf keuangan. Dan 

apabila berkas disetujui oleh kepala RO maka 

akan dilakukan penghapusan aset. 

6) bagian inventory menerima dokumen 

pemusnahan aset yang telah disetujui oleh kepala 

RO untuk dilakukan penghapusan aset dan 

dokumen selanjutnya akan diarsipkan. 
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E. Flowchart Pembuatan laporan 

Flowchart Alur Pembuatan laporan aset

Staff Keuangan DirekturStaff Inventory Kepala RO

Data aset  Data aset 

Input data 
aset kedalam 

MS.EXCEL

Cetak Data Aset

Laporan aset

Laporan aset

Pengecekan 
laporan aset

pengecekan

yes

No

Laporan disetujui

Laporan Data aset

Laporan Data aset

 Gambar 5.5 Flowchart Pembuatan Laporan Aset 

Adapun penjelasan untuk flowchart pembuatan 

laporan aset yang telah digambarkan pada gambar 

5.5 adalah sebagai berikut : 

1) Staf purchace menyiapkan dokumen data aset 

yang di miliki perusahaan. 

2) Staf keuangan menerima dokumen aset 

perusahaan yang di lampirkan oleh staf 

purchace. 

3) Staf keuangan menginput data aset perusahaan 

dengan menggunakan Ms.excel. 
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4) Setelah diinput dan didata staf keuangan 

mencetak data aset keseluruhan yang dimiliki 

kemudian diserahkan kepada kepala RO. 

5) Kepala RO menerima dokumen data aset 

keseluruhan perusahaan yang telah di lampirkan 

oleh staf keuangan. 

6) Kepala RO melakukan proses pengecekan data 

aset yang telah dilampirkan apabila masih 

terdapat kesalahan maka akan di kembalikan 

kepada staf keuangan untuk perbaikan dan 

apabila di setujui maka dokumen aset tersebut di 

tanda tangani oleh kepala RO dan siap untuk di 

teruskan kepada Direktur. 

7) Direktur menerima dokumen laporan data aset 

kepemilikan perusahaan. 

8) Kemudian laporan data  aset diberikan lagi 

kepada staf keuangan untuk diarsipkan 

3. Deskripsi Kebutuhan 

Adapun deskripsi kebutuhan fungsional dalam 

pengembangan perangkat lunak Sistem Informasi 

Manajemen Aset (SIMASET) Perkebunan Kelapa 

Sawit Pada PT. Treekreasi Margamulia Palembang 



55 
 

 
 

dengan metode Rational Unified Process (RUP) dapat 

dilihat pada table 5.1 : 

Tabel 5.1 Deskripsi Kebutuhan SIMASET 

No. 
Kebutuhan 

Pengguna 
Deskripsi Kebutuhan SIMASET 

1. Input  Administrasi dapat menambah data aset. 

 Administrasi dapat mengedit data aset. 

 Administrasi dapat menghapus data aset. 

 Administrasi dapat menambah data pengadaan. 

 Administrasi dapat mengedit data pengadaan. 

 Administrasi dapat menghapus data pengadaan. 

 Administrasi dapat memvalidasi pengadaan. 

 Administrasi dapat menambah data peminjaman. 

 Administrasi dapat mengedit data peminjaman. 

 Administrasi dapat menghapus data peminjaman. 

 Administrasi dapat memvalidasi peminjaman. 

 Administrasi dapat menambah data perawatan. 

 Administrasi dapat mengedit data perawatan. 

 Administrasi dapat menghapus data perawatan. 

 Administrasi dapat memvalidasi perawatan. 

 Administrasi dapat menambah data penyusutan. 

 Administrasi dapat mengedit data penyusutan. 

 Administrasi dapat menghapus data penyusutan. 

 Administrasi dapat memvalidasi penyusutan. 

 Administrasi dapat menambah data panen dan 

  distribusi. 

 Administrasi dapat mengedit data panen dan 

  distribusi. 

 Administrasi dapat menghapus data panen dan 

  distribusi. 

 Administrasi dapat mengelola pengaturan (User, 

  Estate, Company, Division, Vehicle, Kategori dan 

Sub  

  kategori). 

 Administrasi dapat mencetak laporan (laporan aset, 

pengadaan, peminjaman, perawatan, penyusuan, 

laporan panen dan laporan distribusi). 

 

 Staf Keuangan dapat menambah data aset. 

 Staf Keuangan dapat mengedit data aset. 

 Staf Keuangan dapat menghapus data aset. 
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No. 
Kebutuhan 

Pengguna 
Deskripsi Kebutuhan SIMASET 

 Staf Keuangan dapat memvalidasi pengadaan. 

 Staf Keuangan dapat memvalidasi peminjaman. 

 Staf Keuangan dapat memvalidasi perawatan. 

 Staf Keuangan dapat memvalidasi penyusutan. 

 Staf Keuangan dapat mencetak laporan (laporan aset, 

pengadaan, peminjaman, perawatan, penyusuan, 

laporan panen dan laporan distribusi). 

 

 Mandor dapat menambah data aset. 

 Mandor dapat mengedit data aset. 

 Mandor dapat menghapus data aset. 

 Mandor dapat menambah data pengadaan. 

 Mandor dapat mengedit data pengadaan. 

 Mandor dapat menghapus data pengadaan. 

 Mandor dapat menambah data peminjaman. 

 Mandor dapat mengedit data peminjaman. 

 Mandor dapat menghapus data peminjaman. 

 Mandor dapat menambah data panen dan distribusi. 

 Mandor dapat mengedit data panen dan distribusi. 

 Mandor dapat menghapus data panen dan distibusi. 

 Staf purchase dapat menambah data pengadaan. 

 Staf purchase dapat mengedit data pengadaan. 

 Staf purchase dapat menghapus data pengadaan. 

 

 Staf / pegawai dapat menambah data pengadaan. 

 Staf / pegawai dapat mengedit data pengadaan. 

 Staf / pegawai dapat menghapus data pengadaan. 

 Staf / pegawai dapat menambah data peminjaman. 

 Staf / pegawai dapat mengedit data peminjaman. 

 Staf / pegawai dapat menghapus data peminjaman. 

 Staf / pegawai dapat menambah data perawatan. 

 Staf / pegawai dapat mengedit data perawatan. 

 Staf / pegawai dapat menghapus data perawatan. 

 

 Staf inventory dapat menambah data aset. 

 Staf inventory dapat mengedit data aset. 

 Staf inventory dapat menghapus data aset. 

 Staf inventory dapat menambah data peminjaman. 

 Staf inventory dapat mengedit data peminjaman. 

 Staf inventory dapat menghapus data peminjaman. 

 Staf inventory dapat menambah data perawatan. 
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No. 
Kebutuhan 

Pengguna 
Deskripsi Kebutuhan SIMASET 

 Staf inventory dapat mengedit data perawatan. 

 Staf inventory dapat menghapus data perawatan. 

 Staf inventory dapat menambah data penyusutan. 

 Staf inventory dapat mengedit data penyusutan. 

 Staf inventory dapat menghapus data penyusutan. 

 Kepala RO dapat mevalidasi data pengadaan. 

 Kepala RO dapat memvalidasi data peminjaman. 

 Kepala RO dapat memvalidasi data perawatan. 

 Kepala RO dapat memvalidasi data penyusutan. 

2. Output  SIMASET dapat menampilkan data aset, data 

pengadaan, peminjaman, perawatan, penyusutan, 

data panen dan distribusi, serta lokasi aset. 

 SIMASET dapat mencetak laporan aset, laporan 

pengadaan, peminjaman, perawatan, penyusutan, 

laporan panen dan laporan distribusi. 

3. Process  Menyediakan proses login. 

 Administrasi, staf keuangan, mandor, staf purchase, 

staf / pegawai, staf inventory, direktur, dan kepala 

RO dapat mengelola dan melakukan proses CRUD 

(create, read, update, delete) terhadap hak akses dari 

setiap masing-masing akun. 

 Menyediakan proses logout.  

4. Performance  SIMASET dapat mendukung penyimpanan data 

 SIMASET dirancang agar menjadi user friendly dan 

mudah diakses oleh setiap pengguna/user. 

5. Controll  SIMASET dirancang untuk memberikan 

kenyamanan akses bagi pengguna melalui proses 

login dan verifikasi password. 

 

 Tahap Elaboration (Perencanaan) 5.1.1.2.

Pada tahap elabortion (perencanaan), penulis 

menggunakan permodelan kebutuhan UML berupa usecase, 

activity diagram, class diagram, dan sequance diagram. 
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1. Usecase Diagram 

Usecase diagram digunakan untuk menggambarkan 

interaksi aktor dengan usecase yang terlibat dan 

berinteraksi dengan sistem. Berdasarkan tabel 5.1 tabel 

kebutuhan SIMASET, berikut merupakan rancangan 

usecase diagram Sistem Informasi Manajemen Aset 

pada PT Treekreasi Margamulia Palembang dapat dilihat 

pada gambar 5.6 dibawah ini : 
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Gambar 5.6 Usecase Diagram SIMASET 

Berikut penjelasan mengenai peran masing-

masing aktor pada usecase diagram SIMASET dapat 

dilihat pada tabel 5.2 : 
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Tabel 5.2 Keterangan Aktor  

No. Aktor Keterangan 

1. Administrasi Administrasi merupakan administrator dari sistem 

yang memiliki hak untuk mengelola pengaturan 

(user/pengguna, Division, Estate, Vehicle, dan 

Company, Kategori dan Sub kategori), mengelola aset, 

pengadaan aset, peminjaman, perawatan dan 

penyusutan, serta mengelola panen dan distribusi aset, 

dan cetak laporan. 

2. Keuangan Keuangan adalah pengguna sistem yang memiliki hak 

untuk mengelola aset, memvalidasi pengadaan, 

memvalidasi peminjaman, memvalidasi perawatan dan 

memvalidasi penyusutan, serta melihat data panen dan 

distribusi, dan cetak laporan. 

3. Mandor Mandor adalah pengguna sistem yang memiliki hak 

untuk mengelola aset, mengelola pengadaan, 

mengelola peminjaman, mengelola perawatan dan 

mengelola penyusutan, serta mengelola data panen dan 

distribusi . 

3. Staf purchase Staf purchase adalah pengguna sistem yang memiliki 

hak untuk mengelola pengadaan aset. 

4. Staf / pegawai Staf / pegawai adalah pengguna sistem yang memiliki 

hak untuk mengelola pengadaan, peminjaman aset dan 

perawatan aset. 

 

5. Staf inventory Staf inventory adalah pengguna sistem yang memiliki 

hak untuk mengelola aset, mengelola pinjaman, 

mengelola perawatan, dan mengelola penyusutan. 

6. Direktur Direktur adalah pengguna sistem yang memiliki hak 

untuk melihat data aset, pengadaan aset, peminjaman, 

perawatan, penyusutan, melihat data panen dan 

distribusi serta dapat mencetak seluruh laporan. 

 

7. Kepala RO Kepala RO adalah pengguna sistem yang memiliki hak 

untuk melihat data aset, pengadaan aset, peminjaman, 

perawatan, penyusutan, melihat data panen dan 

distribusi serta dapat mencetak seluruh laporan. 
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2. Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk memperjelas 

aliran kerja dari usecase yang telah dibuat, activity 

diagram berfungsi menggambarkan proses dan urutan 

aktivitas dalam sistem. Berikut merupakan activity 

diagram dari masing-masing aktor sebagai berikut. 

A. Activity Diagram Administrasi 

Activity diagram Administrasi dibagi menjadi 

4 (empat) activity diagram yaitu activity diagram 

kelola data aset, activity diagram panen dan 

distribusi, activity diagram cetak laporan dan 

activity diagram pengaturan. Activity diagram 

Administrasi dapat dilihat sebagai berikut : 
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a. Activity Diagram Data Aset 

Gambar 5.7 Activity Diagram Data Aset  

Berikut penjelasan gambar 5.7 Activity 

Diagram data aset sebagai berikut : 

1) Dimulai Administrasi melakukan proses 

login sebelum masuk kedalam sistem. 

2) Kemudian sistem akan memverifikasi apakah 

username dan password yang dimasukan 

benar atau salah.  
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3) Pada website Administrasi terdapat menu 

data aset dengan submenu kelola aset, kelola 

pengadaan, kelola peminjaman, kelola 

perawatan, dan kelola penyusutan. 

4) Submenu kelola aset, Administrasi dapat 

menambah data aset, mengedit data aset, 

menghapus data aset, dan melihat data aset. 

5) Submenu kelola pengadaan, Administrasi 

dapat menambah data pengadaan, mengedit 

data pengadaan, menghapus data pengadaan, 

melihat data pengadaan dan acc / validasi 

pengadaan. 

6) Submenu kelola pinjaman, Administrasi 

dapat menambah data peminjaman, mengedit 

data peminjaman, menghapus data 

peminjaman, melihat data peminjaman dan 

acc / validasi peminjaman. 

7) Submenu kelola perawatan, Administrasi 

dapat menambah data perawatan, mengedit 

data perawatan, menghapus data perawatan, 

melihat data perawatan dan acc / validasi 

perawatan. 
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8) Submenu kelola penyusutan, Administrasi 

dapat menambah data penyusutan, mengedit 

data penyusutan, menghapus data 

penyusutan, melihat data penyusutan dan acc 

/ validasi penyusutan. 

9) Logout 

b. Activity Diagram Panen dan Distribusi 

Gambar 5.8 Activity Diagram Panen dan Distribusi  

Berikut penjelasan gambar 5.8 Activity 

Diagram panen dan distribusi sebagai berikut : 

1) Dimulai Administrasi melakukan proses 

login sebelum masuk kedalam sistem. 

2) Kemudian sistem akan memverifikasi apakah 

username dan password yang dimasukan 

benar atau salah.  
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3) Pada website Administrasi terdapat menu 

panen dan distribusi. 

4) Menu panen dan distribusi, Administrasi 

dapat menambah data panen dan distribusi, 

mengedit data panen dan distribusi, 

menghapus data panen dan distribusi, serta 

melihat data panen dan distribusi. 

5)  Logout 

c. Activity Diagram Kelola Laporan   

Gambar 5.9 Activity Diagram Laporan 

Berikut penjelasan gambar 5.9 Activity 

Diagram laporan sebagai berikut : 

1) Dimulai Administrasi melakukan proses 

login sebelum masuk kedalam sistem. 
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2) Kemudian sistem akan memverifikasi apakah 

username dan password yang dimasukan 

benar atau salah.  

3) Terdapat menu laporan, Administrasi dapat 

mencetak laporan aset, laporan pengadaan, 

laporan peminjaman, laporan perawatan, 

laporan penyusutan, serta laporan panen dan 

laporan distribusi. 

4) Logout 
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d. Activity Diagram Pengaturan 

Gambar 5.10 Activity Diagram Pengaturan 

Berikut penjelasan gambar 5.10 Activity 

Diagram laporan sebagai berikut : 

1) Dimulai Administrasi melakukan proses 

login sebelum masuk kedalam sistem. 
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2) Kemudian sistem akan memverifikasi apakah 

username dan password yang dimasukan 

benar atau salah.  

3) Pada website Administrasi terdapat menu 

pengaturan dengan sub menu pengguna / 

user, company, estate, division, vehicle, 

kategori dan sub kategori. 

4) Menu laporan, Administrasi dapat mencetak 

laporan aset, laporan pengadaan, laporan 

peminjaman, laporan perawatan, laporan 

penyusutan, serta laporan panen dan laporan 

distribusi. 

5) Submenu pengguna / user Administrasi dapat 

menambahkan data user, mengedit data uset, 

dan menghapus data user. 

6) Submenu company, Administrasi dapat 

menambah data company, mengedit data 

company, menghapus data company, serta 

melihat data company. 

7) Submenu estate, Administrasi dapat 

menambah data estate, mengedit data estate, 

menghapus data estate, serta melihat data 

estate. 
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8) Submenu estate, Administrasi dapat 

menambah data estate, mengedit data estate, 

menghapus data estate, serta melihat data 

estate. 

9) Submenu division, Administrasi dapat 

menambah data division, mengedit data 

division, menghapus data division, serta 

melihat data division. 

10) Submenu vehicle, Administrasi dapat 

menambah data vehicle, mengedit data 

vehicle, menghapus data vehicle, serta 

melihat data vehicle. 

11) Submenu kategori, Administrasi dapat 

menambah data kategori, mengedit data 

kategori, menghapus data kategori, serta 

melihat data kategori. 

12) Submenu kategori, Administrasi dapat 

menambah data sub kategori, mengedit data 

sub kategori, menghapus data sub kategori, 

serta melihat data sub kategori. 

13) Logout. 

B. Activity Diagram Staf Keuangan 
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 Gambar 5.11 Activity Diagram Staf Keuangan 

Berikut penjelasan gambar 5.11 Activity 

Diagram staf keuangan sebagai berikut :  

1) Dimulai dengan audit melakukan proses login 

sebelum masuk kedalam sistem. 

2) Kemudian sistem akan memverifikasi apakah 

username dan password yang dimasukan benar 

atau salah.  
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3) Pada website audit terdapat menu data aset 

dengan submenu kelola aset, kelola pengadaan, 

kelola peminjaman, kelola perawatan, kelola 

penyusutan, kemudian terdapat menu panen dan 

distribusi, serta menu laporan. 

4) Submenu kelola aset, staf keuangan dapat 

menambah data aset, mengedit data aset, 

menghapus data aset, dan melihat data aset. 

5) Submenu kelola pengadaan, staf keuangan dapat 

melihat data pengadaan dan acc / validasi 

pengadaan. 

6) Submenu kelola peminjaman, staf keuangan 

dapat melihat data peminjaman dan acc / 

validasi peminjaman. 

7) Submenu kelola perawatan, staf keuangan dapat 

melihat data perawatan dan acc / validasi 

perawatan. 

8) Submenu kelola penyusutan, staf keuangan 

dapat menambah data penyusutan, mengedit 

data penyusutan, menghapus data penyusutan, 

melihat data penyusutan acc / validasi 

penyusutan. 
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9) Menu panen dan distribusi, staf keuangan dapat 

melihat data panen dan distribusi. 

10) Menu laporan, staf keuangan dapat mencetak 

laporan aset, laporan pengadaan, laporan 

peminjaman, laporan perawatan, laporan 

penyusutan, serta laporan panen dan laporan 

distribusi. 

11) Logout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Activity Diagram Mandor 
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Gambar 5.12 Activity Diagram Mandor 

Berikut penjelasan gambar 5.12 Activity 

Diagram mandor sebagai berikut :  

1) Dimulai dengan mandor melakukan proses login 

sebelum masuk kedalam sistem. 

2) Kemudian sistem akan memverifikasi apakah 

username dan password yang dimasukan benar 

atau salah.  

3) Pada website mandor terdapat menu data aset 

dengan submenu kelola aset, kelola pengadaan, 
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kelola peminjaman, kelola perawatan, kemudian 

terdapat menu panen dan distribusi. 

4) Submenu kelola aset, mandor dapat menambah 

data aset, mengedit data aset, menghapus data 

aset, dan melihat data aset. 

5) Submenu kelola pengadaan, mandor dapat 

menambah data pengadaan, mengedit data 

pengadaan, menghapus data pengadaan, dan 

melihat data pengadaan. 

6) Submenu kelola peminjaman, mandor dapat 

melihat data peminjaman, menambah data 

peminjaman, mengedit data peminjaman, dan 

menghapus data peminjaman. 

7) Submenu kelola perawatan, peminjaman dapat 

menambah data perawatan, mengedit data 

perawatan, dan menghapus data perawatan dan 

melihat data perawatan. 

8) Menu panen dan distribusi, mandor dapat 

menambah data panen dan distribusi, mengedit 

data panen dan distribusi, dan menghapus data 

panen dan distribusi, dan melihat data panen 

dan distribusi. 

9) Logout. 
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D. Activity Diagram Staf Purchase 

Gambar 5.13 Activity Diagram Staf Purchase 

Berikut penjelasan gambar 5.13 Activity 

Diagram staf purchase sebagai berikut : 

1) Dimulai dengan staf purchase melakukan proses 

login sebelum masuk kedalam sistem. 

2) Kemudian sistem akan memverifikasi apakah 

username dan password yang dimasukan benar 

atau salah.  

3) Pada website staf purchase dapat menu data aset 

dengan submenu kelola pengadaan. 

4) Submenu kelola pengadaan, staf purchase dapat 

menambah data pengadaan, mengedit data 

pengadaan, menghapus data pengadaan, dan 

melihat data pengadaan.  

5) Logout 
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E. Activity Diagram Staf / Pegawai 

Gambar 5.14 Activity Diagram Staf / Pegawai 

Berikut penjelasan gambar 5.14 Activity 

Diagram staf / pegawai sebagai berikut :  

1) Dimulai dengan staf / pegawai melakukan 

proses login sebelum masuk kedalam sistem. 

2) Kemudian sistem akan memverifikasi apakah 

username dan password yang dimasukan benar 

atau salah.  

3) Pada website staf / pegawai dapat menu data 

aset dengan submenu kelola pengadaan, kelola 

peminjaman, dan kelola perawatan. 
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4) Submenu kelola pengadaan, staf / pegawai dapat 

menambah data pengadaan, mengedit data 

pengadaan, menghapus data pengadaan, dan 

melihat data pengadaan.  

5) Submenu kelola peminjaman, staf / pegawai 

dapat menambah data peminjaman, mengedit 

data peminjaman, menghapus data peminjaman, 

dan melihat data peminjaman. 

6) Submenu kelola perawatan, staf / pegawai dapat 

menambah data perawatan, mengedit data 

perawatan, menghapus data perawatan, dan 

melihat data perawatan. 

7) Logout. 
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F. Activity Diagram Staf Inventory 

Gambar 5.15 Activity Diagram Staf Inventory 

Berikut penjelasan gambar 5.15 Activity 

Diagram staf inventory kebun sebagai berikut : 

1) Dimulai dengan staf inventory melakukan 

proses login sebelum masuk kedalam sistem. 

2) Kemudian sistem akan memverifikasi apakah 

password yang dimasukan benar atau salah.  

3) Pada website staf inventory terdapat menu data 

aset dengan submenu kelola aset, kelola 

peminjaman, kelola perawatan, dan kelola 

penyusutan. 
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4) Submenu kelola aset, staf inventory dapat 

menambah data aset, mengedit data aset, 

menghapus data aset, dan melihat data aset. 

5) Submenu kelola peminjaman, staf inventory 

dapat menambah data peminjaman, mengedit 

data peminjaman, menghapus data peminjaman, 

dan melihat data peminjaman. 

6) Submenu kelola perawatan, staf inventory dapat 

menambah data perawatan, mengedit data 

perawatan, menghapus data perawatan, dan 

melihat data perawatan. 

7) Submenu kelola penyusutan, staf inventory 

dapat menambah data penyusutan, mengedit 

data penyusutan, menghapus data penyusutan, 

dan melihat data penyusutan. 

8) Logout.  
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G. Activity Diagram Kepala RO 

 

Gambar 5.16 Activity Diagram Kepala RO 

Berikut penjelasan gambar 5.16 Activity 

Diagram kepala RO sebagai berikut : 

1) Dimulai kepala RO melakukan proses login 

sebelum masuk kedalam sistem. 

2) Kemudian sistem akan memverifikasi apakah 

username dan username dan password yang 

dimasukan benar atau salah.  
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3) Pada website kepala RO terdapat menu data 

aset dengan submenu kelola aset, kelola 

pengadaan, kelola peminjaman, kelola 

perawatan, kelola penyusutan, kemudian 

terdapat menu panen dan distribusi, serta menu 

laporan. 

4) Submenu kelola aset, kepala RO dapat melihat 

data aset. 

5) Submenu kelola pengadaan, kepala RO dapat 

melihat data pengadaan dan acc / validasi 

pengadaan. 

6) Submenu kelola peminjaman, kepala RO 

kepala RO dapat melihat data peminjaman dan 

acc / validasi peminjaman. 

7) Submenu kelola perawatan, kepala RO dapat 

melihat data perawatan dan acc / validasi 

perawatan. 

8) Submenu kelola penyusutan, kepala RO dapat 

melihat data penyusutan dan acc / validasi 

penyusutan. 

9) Menu panen dan distribusi, kepala RO dapat 

melihat data panen dan distribusi. 
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10) Menu laporan, kepala RO dapat mencetak 

laporan aset, laporan pengadaan, laporan 

peminjaman, laporan perawatan, laporan 

penyusutan, serta laporan panen dan laporan 

distribusi. 

11) Logout.  

H. Activity Diagram Direktur 

Gambar 5.17 Activity Diagram Direktur 

Berikut penjelasan gambar 5.17 Activity 

Diagram direktur sebagai berikut : 
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1) Dimulai dengan direktur melakukan proses 

login sebelum masuk kedalam sistem. 

2) Kemudian sistem akan memverifikasi apakah 

username dan password yang dimasukan benar 

atau salah.  

3) Pada website direktur terdapat menu data aset 

dengan submenu kelola aset, kelola pengadaan, 

kelola peminjaman, kelola perawatan, kelola 

penyusutan, kemudian terdapat menu panen dan 

distribusi, serta menu laporan. 

4) Submenu kelola aset, direktur dapat melihat 

data aset. 

5) Submenu kelola pengadaan, direktur dapat 

melihat data pengadaan. 

6) Submenu kelola peminjaman, direktur kepala 

RO dapat melihat data peminjaman. 

7) Submenu kelola perawatan, direktur dapat 

melihat data perawatan. 

8) Submenu kelola penyusutan, direktur dapat 

melihat data penyusutan. 

9) Menu panen dan distribusi, direktur dapat 

melihat data panen dan distribusi. 
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10) Menu laporan, direktur dapat mencetak laporan 

aset, laporan pengadaan, laporan peminjaman, 

laporan perawatan, laporan penyusutan, serta 

laporan panen dan laporan distribusi. 

11) Logout. 

3. Class Diagram 

Pemodelan data class diagram dapat dilihat pada 

gambar 5.18 yang dapat dijelaskan bahwa 

pembangunan sistem informasi manajeman aset 

(SIMASET) perkebunan kelapa sawit pada PT. 

Treekreasi Margamulia memiliki beberapa objek 

diantaranya pengguna, aset, pengadaan, peminjaman, 

perawata, penyusutan, panen, distribusi. Dimana 

pengguna dapat kelola peminjaman, pengguna dapat 

kelola pengadaan, pengguna dapat kelola perawatam, 

dan penggunaa dapat kelola penyusutan. 
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Gambar 5.18 Class Diagram SIMASET 
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4. Sequance Diagram 

Dibawah ini merupakan sequance diagram yang 

digunakan dalam Sistem Informasi Manajeman Aset 

(SIMASET) Perkebunan Kelapa Sawit Pada PT. 

Treekreasi Margamulia Palembang.  

A. Sequance Diagram Administrasi 

Berikut merupakan sequance diagram 

administrasi dapat dilihat pada gambar 5.19 : 



 
 

 
 

Gambar 5.19 Sequance Diagram Administrasi
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Berdasarkan gambar 5.19 Sequance Diagram 

Administrasi. Interaksi yang terjadi antara 

administrasi dengan sistem informasi manjemen 

aset digambarkan dalam sequance diagram dan 

pada interaksi ini administrasi akan melakukan 

login terlebih dahulu, apabila username dan 

password tidak valid maka administrasi akan 

melakukan login ulang, dan apabila username dan 

password valid maka akan masuk ke halaman 

utama. Dihalaman utama terdapat visi misi 

perusahaan, administrasi juga dapat mengelola 

aset, mengelola pengadaan, mengelola 

peminjaman, mengelola perawatan, mengelola 

penyusutan, mengelola panen dan distribusi, 

laporan, dan pengaturan. 

B. Sequance Diagram Staf Keuangan 

Berikut merupakan sequence diagram staf 

keuangan, dapat dilihat pada gambar 5.20  :



 
 

 
 

Gambar 5.20 Sequance Diagram Staf Keuangan 
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Berdasarkan gambar 5.20 Sequance Diagram 

staf keuangan. Interaksi yang terjadi antara staf 

keuangan dengan sistem manjemen aset 

digambarkan dalam sequance diagram dan pada 

interaksi ini staf keuangan akan melakukan login 

terlebih dahulu, apabila username dan password 

tidak valid maka staf keuangan akan melakukan 

login ulang, dan apabila username dan password 

valid maka akan masuk ke halaman utama. 

Dihalaman utama staf keuangan dapat melihat visi 

misi perusahaan, dan dapat mengelola aset, 

pengadaan, peminjaman, perawatan, penyusutan, 

panen dan distribusi, dan laporan. 

C. Sequance Diagram Mandor 

Berikut merupakan sequence diagram mandor, 

dapat dilihat pada gambar 5.21    :



 
 

 
 

Gambar 5.21 Sequance Diagram Mandor 
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Berdasarkan gambar 5.21 Sequance Diagram 

Mandor. Interaksi yang terjadi antara mandor 

dengan sistem manjemen aset digambarkan dalam 

sequance diagram dan pada interaksi ini mandor 

akan melakukan login terlebih dahulu, apabila 

username dan password tidak valid maka mandor 

akan melakukan login ulang, dan apabila username 

dan password valid maka akan masuk ke halaman 

utama. Dihalaman terdapat melihat visi misi 

perusahaan, mandor juga dapat mengelola data 

aset, mengelola pengadaan aset, mengelola 

peminjaman aset, mengelola perawatan aset, dan 

mengelola panen dan distribusi. 
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D. Sequance Diagram Staf/ Pegawai 

 Berikut merupakan sequence diagram staf/ 

pegawai, dapat dilihat pada gambar 5.22     : 

Gambar 5.22 Sequance Diagram Staf/ Pegawai 

Berdasarkan gambar 5.22 Sequance Diagram 

staf/ pegawai. Interaksi yang terjadi antara staf/ 

pegawai dengan sistem manjemen aset 

digambarkan dalam sequance diagram dan pada 

interaksi ini staf/ pegawai akan melakukan login 

terlebih dahulu, apabila username dan password 

tidak valid maka staf/ pegawai akan melakukan 

login ulang, dan apabila username dan password 

valid maka akan masuk ke halaman utama. 
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Dihalaman terdapat melihat visi misi perusahaan, 

staf/ pegawai juga dapat mengelola pengadaan 

aset, mengelola peminjaman aset dan mengelola 

perawatan aset. 

E. Sequance Diagram Staf Purchase 

 Berikut merupakan sequence diagram staf 

purchase, dapat dilihat pada gambar 5.23     : 

Gambar 5.23 Sequance Diagram Staf Purchase 

Berdasarkan gambar 5.23 Sequance Diagram 

staf purchase, interaksi yang terjadi antara staf 

purchase dengan sistem manjemen aset 

digambarkan dalam sequance diagram dan pada 

interaksi ini staf purchase akan melakukan login 

terlebih dahulu, apabila username dan password 

tidak valid maka staf purchase akan melakukan 
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login ulang, dan apabila username dan password 

valid maka akan masuk ke halaman utama. 

Dihalaman utama staf purchase dapat melihat visi 

misi perusahaan, staf purchase juga dapat 

melakukan pengadaan aset.  

F. Sequance Diagram Staf Inventory 

Berikut merupakan sequence diagram staf 

inventory, dapat dilihat pada gambar 5.24     : 

Gambar 5.24 Sequance Diagram Staf Inventory 

Berdasarkan gambar 5.24 Sequance Diagram 

staf inventory, interaksi yang terjadi antara staf 

Inventory dengan sistem manjemen aset 

digambarkan dalam sequance diagram dan pada 

interaksi ini staf inventory akan melakukan login 
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terlebih dahulu, apabila username dan password 

tidak valid maka staf inventory akan melakukan 

login ulang, dan apabila username dan password 

valid maka akan masuk ke halaman utama. 

Dihalaman utama staf inventory dapat melihat visi 

misi perusahaan, staf inventory juga dapat 

mengelola aset, mengelola peminjaman, mengelola 

perawatan dan mengelola penyusutan aset.  

G. Sequance Diagram Kepala RO 

Berikut merupakan sequence diagram kepala 

RO, dapat dilihat pada gambar 5.25 :



 
 

 
 

 

Gambar 5.25 Sequance Diagram Kepala RO 
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Berdasarkan gambar 5.25 Sequance Diagram 

kepala RO. Interaksi yang terjadi antara kepala RO 

dengan sistem manjemen aset digambarkan dalam 

sequance diagram dan pada interaksi ini kepala 

RO akan melakukan login terlebih dahulu, apabila 

username dan password tidak valid maka kepala 

RO akan melakukan login ulang, dan apabila 

username dan password valid maka akan masuk ke 

halaman utama. Dihalaman utama terdapat visi 

misi perusahaan, kepala RO juga dapat melihat 

data aset, data pengadaan aset, data peminjaman 

aset, data perawatan aset, data penyusutan, data 

panen dan distribusi dan cetak laporan.  

H. Sequance Diagram Direktur 

Berikut merupakan sequence diagram 

direktur, dapat dilihat pada gambar 5.26 :



 
 

 
 

 

 

Gambar 5.26 Sequance Diagram Direktur
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Berdasarkan gambar 5.26 Sequance Diagram 

direktur. Interaksi yang terjadi antara direktur 

dengan sistem manjemen aset digambarkan dalam 

sequance diagram dan pada interaksi ini direktur 

melakukan login terlebih dahulu, apabila username 

dan password tidak valid maka direktur akan 

melakukan login ulang, dan apabila username dan 

password valid maka akan masuk ke halaman 

utama. Dihalaman utama direktur dapat melihat 

visi misi perusahaan, direktur juga dapat melihat 

data aset, data pengadaan aset, data peminjaman 

aset, data perawatan aset, data penyusutan, data 

panen dan distribusi dan cetak laporan.  

 

5.2. Pembahasan 

Pada bagian pembahasan penulis merancang mengenai tahapan pembangunan 

Sistem Informasi Manajemen Aset. Terdapat 2 (dua) tahapan metode RUP (Rational 

Unified Process) didalam bagian pembahasan yaitu tahap konstruksi (contruction) 

dan tahap transisi (trantition).  

5.2.1. Tahap Construction (Konstruksi) 

Pada tahan construction (konstruksi), penulis mendesain 

kebutuhan sistem yang akan dibuat meliputi desain database, desain 

interface, dan tampilan sistem. 
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 Desain Sistem 5.2.1.1.

 Desain sistem merupakan rancangan sistem yang terdiri 

dari desain database, desain tampilan, dan tampilan sistem. 

A. Desain Database 

1) Tabel Aset 

Tabel aset merupakan tabel yang memuat 

informasi mengenai data aset. Detail tabel aset dapat 

dilihat pada tabel 5.3 : 

Nama tabel : aset 

Primary key : kd_aset 

Foreign key :  - 

Tabel 5.3 Tabel Aset 

No Field Name Type 
Field 

Size 
Keterangan 

1 kd_aset* varchar 20 Kode Aset 

2 nama_aset varchar 32 Nama Aset 

3 deskripsi_aset text - Deskripsi Aset 

4 jenis_aset enum - Jenis Aset 

5 tanggal_terima date - Tanggal Terima 

6 tipe_aset enum - Tipe Aset 

7 kd_sub_kategori** varchar 4 Kode Sub Kategori 

8 kondisi_aset enum - Kondisi Aset 

9 masa_pemakaian interger 3 Masa Pakai Aset 

10  qty_aset interger 3 Kuantitas Aset 

11 uom_aset enum - Satuan Aset 

12 nilai_aset interger 11 Nilai Aset 

13 total_aset bignit 18 Total Aset 

14 div_id** interger 11 Kode Divisi 

15 status_aset enum - Status Aset 

16 create_at datetime - Tanggal Input Data 

17 update_at datetime - Update Data 
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2) Tabel Peminjaman 

Tabel peminjaman merupakan tabel yang memuat 

informasi mengenai data peminjaman aset. Detail tabel 

peminjaman dapat dilihat pada tabel 5.4 

Nama tabel : peminjaman 

Primary key : id_perawatan 

Foreign key : kd_aset 

Tabel 5.4 Tabel Peminjaman 

No Field Name Type 
Field 

Size 
Keterangan 

1 peminjaman_id* interger 11 Kode Peminjaman 

2 kd_peminjaman** varchar 22 Kode pinjam 

3 kd_aset varchar 20 Kode Aset 

4 qty_peminjaman interger 3 Kuantitas 

5 status_peminjaman enum - Status Peminjaman 

6 kebutuhan_peminjaman text - Kebutuhan 

7 kd_pengguna** interger 11 Kode Pengguna 

8 div_id** interger 11 Kode Division 

9 tanggal_pinjam date - Tanggal Pinjam 

10  tanggal_kembali date - Tanggal Kembali 

11. lama_pinjam interger 4 Lama pinjam 

 

3) Tabel Perawatan 

Tabel perawatan merupakan tabel yang memuat 

informasi mengenai data perawatan aset. Detail tabel 

perawatan dapat dilihat pada tabel 5.5 : 

Nama tabel : perawatan 

Primary key : id_perawatan 

Foreign key : kd_aset 
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Tabel 5.5 Tabel Perawatan 

No Field Name Type 
Field 

Size 
Keterangan 

1 id_perawatan** interger 11 Kode Perawatan 

2 kd_aset** varchar 20 Kode Aset 

3 qty_perawatan interger 3 Kuantitas 

4 deskripsi_kerusakan varchar 32 Deskripsi kerusakan 

5 jenis_kerusakan enum - Jenis Kerusakan 

6 langkah_perbaikan text - Langkah Perbaikan 

7 sifat_perbaikan varchar 32 Sifat Perbaikan 

8 hasil_perbaikan enum - Hasil Perbaikan 

9 penanggung_jawab varchar 32 Penanggung Jawab 

10 tgl_perbaikan date - Tanggal Perbaikan 

 

4) Tabel Penyusutan 

Tabel penyusutan merupakan tabel yang memuat 

informasi mengenai data penyusutan aset. Detail tabel 

penyusutan dapat dilihat pada tabel 5.6 : 

Nama tabel : penyusutan 

Primary key : id_penyusutan 

Foreign key : kd_aset 

Tabel 5.6 Tabel Penyusutan 

No Field Name Type 
Field 

Size 
Keterangan 

1 id_penyusutan* interger 11 Kode Penyusutan 

2 kd_aset** varchar 20 Kode Aset 

3 nilai_penyusutan interger 11 Nilai penyusutan 

4 tgl_penyusutan date - Tanggal penyusutan 

 

5) Tabel Pengadaan 

Tabel pengadaan merupakan table yang memuat 

informasi mengenai data pengadaan aset. Detail table 

pengadaan dapat dilihat pada table 5.7 : 
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Nama tabel : pengadaan 

Primary key : id_pengadaan 

Foreign key : div_id, kd_pengguna 

Tabel 5.7 Tabel Pengadaan 

No Field Name Type 
Field 

Size 
Keterangan 

1 id_pengadaan* interger 11 Kode Pengadaan 

2 kd_ref_pengadaan** varchar 20 Kode refrensi 

3 nama_barang varchar 32 Nama Barang 

4 Qty interger 3 Kuantitas 

5 Kebutuhan text - Kebutuhan 

6 div_id** interger 11 Kode Divisi 

7 status_pengajuan enum - Status pengajuan 

8 tanggal_pengajuan date - Tanggal pengajuan 

9 kd_pengguna** interger 11 Kode Pengguna 

 

6) Tabel Pengguna 

Tabel pengguna merupakan tabel yang memuat 

informasi mengenai data pengguna / user. Detail table 

pengguna dapat dilihat pada table 5.8 : 

Nama tabel : pengguna 

Primary key : kd_pengguna 

Foreign key : - 

Tabel 5.8 Tabel pengguna 

No Field Name Type 
Field 

Size 
Keterangan 

1 kd_pengguna** interger 11 Kode Pengguna 

2 Username varchar 30 Username 

3 Password varchar 32 Kata sandi 

4 Status enum - Status Akses 

5 nama_lengkap varchar 32 Nama lengkap 

6 Posisi varchar 40 Posisi Jabatan 
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7) Tabel Vehicle 

Tabel vehicle merupakan tabel yang memuat 

informasi mengenai data kendaraan yang digunakan 

untuk distribusi panen sawit. Detail tabel vehicle dapat 

dilihat pada tabel 5.9 : 

Nama tabel : vehicle 

Primary key : ve_id 

Foreign key : - 

Tabel 5.9 Tabel Vehicle 

No Field Name Type 
Field 

Size 
Keterangan 

1 ve_id* interger 11 Kode Kendaraan 

2 ve_driver varchar 32 Nama supir 

3 ve_police_no varchar 10 No. plat kendaraan 

 

8) Tabel Kategori 

Tabel kategori merupakan tabel yang memuat 

informasi mengenai kategori aset. Detail tabel kategori 

dapat dilihat pada tabel 5.10 : 

Nama tabel : kategori 

Primary key : kd_kategori 

Foreign key : - 

Tabel 5.10 Tabel kategori 

No Field Name Type Field Size Keterangan 

1 kd_kategori* varchar 4 Kode Kategori 

2 nama_kategori varchar 32 Nama Kategori 
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9) Tabel Sub_Kategori 

Tabel sub kategori merupakan tabel yang memuat 

informasi mengenai data sub kategori aset. Detail tabel 

sub kategori dapat dilihat pada tabel 5.11 : 

Nama tabel : sub_kategori 

Primary key : kd_sub_kategori 

Foreign key : kd_kategori 

Tabel 5.11 Tabel Sub_kategori 

No Field Name Type 
Field 

Size 
Keterangan 

1 kd_sub_kategori* varchar 4 Kode Sub Kategori 

2 nama_sub_kategori varchar 32 Nama Sub Kategori 

3 kd_kategori** varchar 4 Kode Kategori 

 

10) Tabel Company 

Tabel company merupakan tabel yang memuat 

informasi mengenai data perusahaan. Detail tabel 

company dapat dilihat pada tabel 5.12 : 

Nama tabel : company 

Primary key : comp_id 

Foreign key : - 

Tabel 5.12 Tabel Company 

No Field Name Type 
Field 

Size 
Keterangan 

1 comp_id** interger 11 Kode Perusahaan 

2 comp_name varchar 32 Nama perusahaan 

3 comp_slug varchar 3 Kode perusahaan 

4 comp_fax varchar 18 Nomor Faximail 

5 comp_phone varchar 16 No. Telepon perusaan 

6 comp_address text - Alamat Perusaan 
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11) Tabel Panen 

Tabel panen merupakan tabel yang memuat 

informasi mengenai data panen sawit pertanggal dan 

rincian pertanggal. Detail tabel panen dapat dilihat pada 

tabel 5.13 : 

Nama tabel : panen 

Primary key : panen_id 

Foreign key : comp_id 

Tabel 5.13 Tabel panen 

No Field Name Type 
Field 

Size 
Keterangan 

1 panen_id* interger 11 Kode Panen 

2 berat_netto interger 11 Berat Bersih 

3 berat_total_kebun interger 11 Berat Total 

4 comp_id** interger 11 Kode Perusahaan 

5 tanggal_panen datetime - Tanggal Panen 

 

12) Tabel Estate 

Tabel estate merupakan tabel yang memuat 

informasi mengenai data cabang perusahaan. Detail 

tabel estate dapat dilihat pada table 5.14 : 

Nama tabel : estate 

Primary key : est_id 

Foreign key : est_comp_id 

Tabel 5.14 Tabel Estate 

No Field Name Type Field Size Keterangan 

1 est_id* interger 11 Kode Perkebunan 

2 est_name varchar 32 Nama Perkebunan 
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3 est_addres text - Alamat Perkebunan 

4 est_comp_id** interger 11 Kode Perusahaan 

 

13) Tabel Division 

Tabel division merupakan tabel yang memuat 

informasi mengenai data sub cabang perusahaan (divisi 

perusahaan). Detail tabel division dapat dilihat pada 

tabel 5.15: 

Nama tabel : division 

Primary key : div_id 

Foreign key : div_est_id 

Tabel 5.15 Tabel Division 

No Field Name Type Field Size Keterangan 

1 div_id* interger 11 Kode Divisi 

2 div_name varchar 32 Nama divisi 

3 div_est_id** interger 11 Kode Divisi estate 

4 div_address Text - Alamat divisi 

5 div_latitude varchar 32 Latitude divisi 

6 div_longtitude varchar 32 Longitutde divisi 

 

14) Tabel Desc Panen 

Tabel desc panen merupakan tabel yang memuat 

informasi mengenai aset lancar yaitu detail panen sawit 

perhari. Detail tabel desc panen dapat dilihat pada tabel 

5.16 : 

Nama tabel : desc_panen 

Primary key : desc_panen_id 
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Foreign key : panen_id, desc_berat_netto,   

     dev_div_id, ve_id 

Tabel 5.16 Tabel desc_panen 

No Field Name Type 
Field 

Size 
Keterangan 

1 desc_panen_id* interger 11 Kode Deskripsi Panen 

2 panen_id** interger 11 Kode Panen 

3 desc_berat_netto interger 11 Berat bersih 

4 desc_berat-

total_kebun 
interger 11 Berat total 

5 dev_div_id** interger 11 Kode Divisi 

6 ve_id** interger 11 Kode Kendaraan 

7 no_spb varchar 8 No Surat 

8 tanggal_muat datetime - Tanggal Muat 

9 tanggal_berangkat datetime - Tanggal Berangkat 

10 krani_buah varchar 32 Pemanen Buah 

11 Asisten varchar 32 Asisten 

12 manager varchar 32 Manajer 

 

15) Tabel Panen Kebun 

Tabel panen_kebun merupakan tabel yang memuat 

informasi mengenai list panen sawit blok kebun. Detail 

tabel panen_kebun dapat dilihat pada tabel 5.17: 

Nama tabel : panen_kebun 

Primary key : id_panen_kebun 

Foreign key : desc_panen_id 

Tabel 5.17 Tabel panen_kebun 

No Field Name Type 
Field 

Size 
Keterangan 

1 id_panen_kebun* interger 11 Kode Panen Kebun 

2 no_block interger 4 No. Blok  

3 no_pemanen interger 6 No. Pemanen 

4 jumlah_janjang interger 8 Jumlah janjang 

5 taksiran_berat interger 8 Perkiraan berat 
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No Field Name Type 
Field 

Size 
Keterangan 

6 brondolan interger 8 Sawit brondol 

7 jumlah_berat interger 11 Jumlah berat 

8 desc_panen_id** interger 11 Kode deskripsi panen 

 

16) Tabel Penerimaan PKS 

Tabel penerimaan pks merupakan tabel yang 

memuat informasi mengenai data pengiriman hasil 

panen (distribusi). Detail tabel penerimaan pks dapat 

dilihat pada tabel 5.18 : 

Nama tabel : penerimaan_pks 

Primary key : pks_id 

Foreign key : desc_panen_id 

Tabel 5.18 Tabel penerimaan_pks 

No Field Name Type 
Field 

Size 
Keterangan 

1 pks_id* interger 11 Kode Surat 

2 no_spb_pks varchar 12 No. Surat 

3 tanggal_masuk datetime - Tanggal Masuk 

4 tanggal_keluar datetime - Tanggal Keluar 

5 berat_bruto interger 11 Berat kotor 

6 berat_tera interger 11 Selisih berat 

7 berat_netto interger 11 Berat bersih 

8 sortasi_kg interger 11 Sortir 

9 kerani_timbang varchar 32 Keranjang  Timbang 

10 desc_panen_id** interger 11 Kode deskripsi panen 

 

B. Desain Interface 

1) Desain Login 

Desain input data login merupakan rancangan form 

untuk masuk kedalam menu utama aplikasi. Adapun 
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desain input data login berupa username dan password, 

dapat dilihat pada gambar 5.27 berikut ini : 

Logo PT. Trekreasi Margamulia

Username

Password

Login

@copyright 2019

xxxxx

xxxxx

 

Gambar 5.27 Desain Halaman Login 

 
2) Desain Halaman Dashboards 

Desain halaman dashboard merupakan tampilan 

pada aplikasi apabila login yang dilakukan telah 

berhasil, Desain halaman dashboard dapat dilihat pada 

gambar berikut ini : 

a. Desain Dashboard Administrasi 

Berikut merupakan desain dashboard 

administrasi. Dapat dilihat pada gambar 5.28 : 



111 
 

 
 

Logo PT Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

>

>

>

 

Gambar 5.28 Desain Dashboard Administrasi 

 

b. Desain Dashboard Keuangan 

Berikut merupakan desain dashboard keuangan. 

Dapat dilihat pada gambar 5.29 : 

Logo PT Status
user

Menu Audit

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

>

>

 

Gambar 5.29 Desain Dashboard Keungan 

 

 

Visi Misi 

PT. Treekreasi  Margamulia 

Visi Misi 

PT. Treekreasi  Margamulia 
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c. Desain Dashboard Mandor 

Berikut merupakan desain dashboard mandor. 

Dapat dilihat pada gambar 5.30 : 

Logo PT Status
user

Menu Mandor

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

>

Gambar 5.30 Desain Dashboard Mandor 

 

d. Desain Dashboard Staf / Pegawai 

Berikut merupakan desain dashboard pegawai. 

Dapat dilihat pada gambar 5.31 : 

Logo PT Status
user

Menu Pegawai

Dasboard

Kelola Aset  >
Aset
Pengadaan
Peminjaman

 Perawatan

 

Gambar 5.31 Desain Dashboard Pegawai 

e. Desain Dashboard Staf Purchase 

Visi Misi 

PT. Treekreasi  Margamulia 

Visi Misi 

PT. Treekreasi  Margamulia 
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Berikut merupakan desain dashboard staf 

purchase. Dapat dilihat pada gambar 5.32 : 

Logo PT Status
user

Menu Purchase

Dasboard

Kelola Aset  >

Pengadaan

 

Gambar 5.32 Desain Dashboard Staf Purchase 

 

f. Desain Dashboard Staf Inventory 

Berikut merupakan desain dashboard staf 

inventory. Dapat dilihat pada gambar 5.33 : 

Logo PT Status
user

Menu Inventory

Dasboard

Kelola Aset  >
Aset
Peminjaman

 Perawatan
Penyusutan

 
  Gambar 5.33 Desain Dashboard Staf  Inventory 

g. Desain Dashboard Kepala RO 

Visi Misi 

PT. Treekreasi  Margamulia 

Visi Misi 

PT. Treekreasi  Margamulia 
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Berikut merupakan desain dashboard kepala 

RO. Dapat dilihat pada gambar 5.34 : 

Logo PT Status
user

Menu Kepala RO

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

>

>

 

Gambar 5.34 Desain Dashboard Kepala RO 

 

h. Desain Dashboard direktur 

Berikut merupakan desain dashboard direktur. 

Dapat dilihat pada gambar 5.35 : 

Logo PT Status
user

Menu Direktur

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

>

>

 

Gambar 5.35 Desain Dashboard Direktur 

Visi Misi 

PT. Treekreasi  Margamulia 

Visi Misi 

PT. Treekreasi  Margamulia 
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3) Desain Kelola Aset 

Desain kelola aset merupakan menu tampilan 

untuk mengelola aset keseluruhan, dapat dilihat pada 

gambar 5.36 berikut ini : 

Logo PT
Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

v

>

>

Aset
Pengadaan
Peminjaman

 Perawatan

Penyusutan

Aset  

No Kode Aset Nama Aset Kategori Sub Kategori Keterangan Aset Tindakan

1 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx V E H

Aset Tetap Aset Lancar

Tambah Aset

 

Gambar 5.36 Desain Halaman Kelola Aset 

 

4) Desain Halaman Pengadaan 

Desain halaman pengadaan merupakan halaman 

yang berfungsi untuk mengelola pengadaan aset. Dapat 

dilihat pada gambar 5.37 berikut ini: 
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Logo PT
Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

v

>

>

Aset
Pengadaan
Peminjaman

 Perawatan

Penyusutan

Aset  

No Nama Barang Qty Kebutuhan Nama Div ision Status Pengajuan Tindakan

1 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx V E H

Tambah Pengadaan

Data Pengadaan

 

Gambar 5.37 Desain Halaman Pengadaan 

 

5) Desain Halaman Peminjaman 

Desain halaman peminjaman merupakan halaman 

yang berfungsi untuk mengelola peminjaman aset. 

Dapat dilihat pada gambar 5.38 berikut ini: 

Logo PT
Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

v

>

>

Aset
Pengadaan
Peminjaman

 Perawatan

Penyusutan

Aset  

No Nama Barang Qty Nama Div ision Status Ket. Peminjaman Tindakan

1 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx V E H

Tambah Peminjaman

Data Peminjaman

 

Gambar 5.38 Desain Halaman Peminjaman 

 



117 
 

 
 

6) Desain Halaman Perawatan 

Desain halaman perawatan merupakan halaman 

yang berfungsi untuk mengelola perawatan aset. Dapat 

dilihat pada gambar 5.39 berikut ini : 

Logo PT
Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

v

>

>

Aset
Pengadaan
Peminjaman

 Perawatan

Penyusutan

Aset  

No Nama Aset Qty Jenis Kerusakan Hasil Ket. Lainnya Tindakan

1 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx V E H

Tambah Perawatan

Data Perawatam

 

Gambar 5.39 Desain Halaman Perawatan 

 

7) Desain Halaman Penyusutan 

Desain halaman penyusutan merupakan halaman 

yang berfungsi untuk mengelola penyusutan aset. 

Dapat dilihat pada gambar 5.40 berikut ini : 
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Logo PT
Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

v

>

>

Aset
Pengadaan
Peminjaman

 Perawatan

Penyusutan

Aset  

No Nilai Penyusutan Tindakan

1 xxxxx V E H

Tambah Penyusutan

Data Penyusutan

Tanggal Penyusutan

xxxxx

 

Gambar 5.40 Desain Halaman Penyusutan 

 

8) Desain Detail Data Aset 

Desain detail data aset merupakan tampilan 

halaman yang berfungsi untuk meliat detail aset yang 

dapat di lihat pada gambar 5.41 berikut ini: 
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Logo PT
Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

v

>

>

Aset
Pengadaan
Peminjaman

 Perawatan

Penyusutan

Aset  

Kembali  Ke halaman Aset

Detail Data Aset

Kode Aset : [ TMM-ELKN-0001 ] [ Aset Tetap ] 

Detail Aset Peminjaman Aset Perawatan Aset Penyusutan Aset

Nama Aset          :  xxxxxxx 

Terima Tanggal  :  xxxxxxx 

Kondisi Aset        :  xxxxxxx 
Qty x Nilai Aset  :  xxxxxxx 

Status Aset         :  xxxxxxx 

Deskrips i Aset        :  xxxxxxx 

Kategori Aset         :  xxxxxxx 

Masa Pemakaian   :  xxxxxxx 

Total Nilai Aset      :  xxxxxxx 

Log Aset                  :  xxxxxxx 

Lokasi Aset : Divisi Suka Mukti

Latitude      : xxxxxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Longtitude        :  xxxxxx
Maps View

MAPS VIEW

 Gambar 5.41 Desain Halaman Detail Data Aset 

 
9) Desain Halaman Laporan 

Desain halaman laporan merupakan menu yang 

berfungsi untuk menampilkan keseluruhan mengenai 

laporan aset, dapat di lihat pada gambar 5.42 berikut ini 

: 
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Logo PT Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

>

v

>

Form Filter Cetak Laporan 

Tanggal Awal Tanggal Akhir

<- Kembali Cetak PDF Cetak Harian Cetak Bulanan Cetak Tahunan

Company

Laporan Data Aset
Laporan Pengadaan
Laporan Peminjaman

Laporan Penyusutan
Laporan Hasil panen
Laporan Distribusi

Laporan Perawatan

Laporan

 

Gambar 5.42 Desain Halaman Laporan 

 
10) Desain Halaman Pengaturan 

Desain halaman pengaturan merupakan menu yang 

berfungsi mengelola data pengguna, company, estate, 

division, vehicle, kategori, dan sub kategori dapat di 

lihat pada gambar 5.43 berikut ini : 
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Logo PT Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

>

>

>
Pengguna
Company
Estate

Vehicle
Kategori
Sub Kategori

Devision

Data pengguna
+ Tambah pengguna

1

No Nama Pengguna Status

2

3

4

5

Pengguna

 

Gambar 5.43 Desain Halaman Pengaturan 

 

11) Desain Halaman Company 

Desain halaman company adalah halaman yang 

berfungsi mengelola data company. Desain halaman 

company dapat dilihat pada gambar 5.44 berikut ini : 

Logo PT Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

>

>

>
Pengguna
Company
Estate

Vehicle
Kategori
Sub Kategori

Devision

Data Company + Tambah Company

Company

No Nama Company Slug Fax Telepon Alamat Tindakan

1 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx V E H

 

Gambar 5.44 Desain Halaman Company 
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12) Desain Halaman Estate 

Desain halaman estate adalah halaman yang 

berfungsi untuk mengelola estate. Desain halaman 

estate dapat dilihat pada gambar 5.45 berikut ini : 

Logo PT Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

>

>

>
Pengguna
Company
Estate

Vehicle
Kategori
Sub Kategori

Devision

Data Estate
+ Tambah Estate

Estate

No Nama Estate Tindakan

1 xxxxx xxxxx V E H

Nama Company

 

Gambar 5.45 Desain Halaman Estate 

 

13) Desain Halaman Division 

Desain halaman division adalah halaman yang 

berfungsi untuk mengelola division Desain halaman 

division dapat dilihat pada gambar 5.46 berikut ini : 



123 
 

 
 

Logo PT Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

>

>

>
Pengguna
Company
Estate

Vehicle
Kategori
Sub Kategori

Devision

Data Division
+ Tambah Estate

Devision

No Nama Estate Tindakan

1 xxxxx xxxxx V E H

Nama Div ision

 

Gambar 5.46 Desain Halaman Division 

 

14) Desain Halaman Vehicle 

Desain halaman vehicle adalah halaman yang 

berfungsi untuk mengelola vehicle. Desain halaman 

vehicle dapat dilihat pada gambar 5.47 berikut ini : 

Logo PT Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

>

>

>
Pengguna
Company
Estate

Vehicle
Kategori
Sub Kategori

Devision

Data Vehicle
+ Tambah Vehicle

Vehicle

No Nama Vehicle Tindakan

1 xxxxx xxxxx V E H

No Polisi

 

Gambar 5.47 Desain Halaman Vehicle 
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15) Desain Halaman Kategori  

Desain halaman kategori adalah halaman yang 

berfungsi untuk mengelola kategori. Desain halaman 

kategori dapat dilihat pada gambar 5.48 berikut ini : 

Logo PT Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

>

>

>
Pengguna
Company
Estate

Vehicle
Kategori
Sub Kategori

Devision

Data Kategori
+ Tambah Kategori

Kategori

No Kode Kategori Tindakan

1 xxxxx xxxxx V E H

Nama Kategori

 

Gambar 5.48 Desain Halaman Kategori 

 

16) Desain Halaman Sub Kategori 

Desain halaman sub kategori adalah halaman yang 

berfungsi untuk mengelola sub kategori. Desain 

halaman Sub kategori dapat dilihat pada gambar 5.49 

berikut ini : 
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Logo PT Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

>

>

>
Pengguna
Company
Estate

Vehicle
Kategori
Sub Kategori

Devision

Data Kategori
+ Tambah Kategori

Kategori

No Tindakan

1 xxxxx V E H

Nama KategoriKode Sub Kategori Nama Sub Kategori

xxxxx xxxxx

 

Gambar 5.49 Desain Halaman Sub Kategori 

 
17) Desain Halaman Tambah Aset 

Desain halaman tambah aset merupakan halaman 

yang berfungsi untuk menambah aset. Dapat dilihat 

pada gambar 5.50 berikut ini : 

Logo PT
Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

v

>

>

Aset
Pengadaan
Peminjaman

 Perawatan

Penyusutan

Aset  

Form Tambah aset

Company Estate Division

Kode Aset Kategori  Sub Kategori

Nama Aset Tanggal Terima Kondisi  Aset

Deskripsi aset

Masa Pemakaian Nilai Aset Qty Aset UOM Aset Total Aset

Tambah Kembali

 Gambar 5.50 Desain Halaman Tambah Aset 
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18) Desain Halaman Tambah Pengadaan 

Desain halaman tambah pengadaan merupakan 

halaman yang berfungsi untuk menambah pengadaan 

aset. Dapat dilihat pada gambar 5.51 berikut ini : 

Logo PT
Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

v

>

>

Aset
Pengadaan
Peminjaman

 Perawatan

Penyusutan

Pengadaan  

 

Form Tambah Pengadaan

Kode Refrensi Nama Pengaju

Tambah Kembali

Posisi Pengaju Tanggal Pengajuan

+ Tambah Request Pengadaan

Nama Barang Jumlah Penempatan Kebutuhan Tindakan

Hapus

 Gambar 5.51 Desain Halaman Tambah Pengadaan 

 

19) Desain Halaman Tambah Peminjaman 

Desain halaman tambah pengadaan merupakan 

halaman yang berfungsi untuk menambah aset yang 

akan dipinjam. Dapat dilihat pada gambar 5.52 berikut 

ini : 
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Logo PT
Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

v

>

>

Aset
Pengadaan
Peminjaman

 Perawatan

Penyusutan

Peminjaman

 

Form Tambah Peminjaman

Kode Refrensi Nama Pengaju

Tambah Kembali

Posisi Pengaju

+ Tambah Request Peminjaman

Nama Aset Jumlah Penempatan Kebutuhan Tindakan

Hapus

Tgl.Pinjam Tgl.Kembali

         Gambar 5.52 Desain Halaman Tambah Peminjaman 

 

20) Desain Halaman Tambah Perawatan 

Desain halaman tambah perawatan merupakan 

halaman yang berfungsi untuk menambah aset yang 

membutuhkan perawatan karena kerusakan. Dapat 

dilihat pada gambar 5.53 berikut ini : 
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Logo PT
Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

v

>

>

Aset
Pengadaan
Peminjaman

 Perawatan

Penyusutan

Perawatan

 

Form Tambah Perawatan

Pilih Aset

Tambah Kembali

Qty

Deskripsi Kerusakan

Jenis Kerusakan

Langkah Perbaikan

Sifat Perbaikan

Penanggung Jawab

Tanggal Perbaikan

 Gambar 5.53 Desain Halaman Tambah Perawatan 

 

21) Desain Halaman Tambah Penyusutan 

Desain halaman tambah penyusutan merupakan 

halaman yang berfungsi untuk menambah aset yang 

mengalami penyusutan karena kerusakan. Dapat 

dilihat pada gambar 5.54 berikut ini : 
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Logo PT
Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

v

>

>

Aset
Pengadaan
Peminjaman

 Perawatan

Penyusutan

Penyusutan

 

Form Tambah Penyusutan

Pilih Aset

Tambah Kembali

Nilai Penyusutan

Tanggal Penyusutan

 

Gambar 5.54 Desain Halaman Tambah Penyusutan 

 
22) Desain Halaman Panen & Distribusi 

Desain halaman panen & distribusi merupakan 

halaman yang berfungsi mengelola aset lancar berupa 

hasil panen dan distribusi. dapat dilihat pada gambar 

5.55 berikut ini : 
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Gambar 5.55 Desain Halaman Panen & Distribusi 

 

23) Desain Halaman Tambah Pengguna 

Desain halaman tambah pengguna adalah halaman 

yang berfungsi untuk menambah data pengguna yang 

dapat dilihat pada gambar 5.56 berikut ini : 

Logo PT Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

>

>

>

Update Data Panen & Distribusi

Company Estate Division

List Data Panen

Panen Kebun Dec-2019

Tanggal Panen No SPB Kebun TRUCK ID

Driver Name Tanggal Muat Tanggal Berangkat

Manager Name Asisten Name Mandor Panen

+ Tambah Panen

No ID Janjang Komidel Brondolan Total Berat

Hapus

Total Seluruh

Tanggal Masuk Tanggal Keluar

NO SPB PKS Berat Brutto Berat Tarra

Kerani Timbang Sortasi Netto

<- Kembali Simpan

Panen & Distribusi
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Logo PT Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

>

>

>
Pengguna
Company
Estate

Vehicle
Kategori
Sub Kategori

Devision

Form Tambah Pengguna

Pengguna

Status Akses

Tambah Kembali

Posisi Pengguna

Nama Pengguna

Password Pengguna

 

   Gambar 5.56 Desain Halaman Tambah Pengguna 

 

24) Desain Halaman Tambah Company 

Desain halaman tambah company adalah halaman 

yang berfungsi untuk menambah data company, dapat 

dilihat pada gambar 5.57 berikut ini : 

Logo PT Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

>

>

>
Pengguna
Company
Estate

Vehicle
Kategori
Sub Kategori

Devision

Form Tambah Company

Company

Tambah Kembali

Nama Company Slug Company Fax Company Telpon Company

Alamat Company

 

      Gambar 5.57 Desain Halaman Tambah Company 
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25) Desain Halaman Tambah Estate 

Desain halaman tambah estate adalah halaman 

yang berfungsi untuk menambahkan data estate, dapat 

dilihat pada gambar 5.58 berikut ini : 

Logo PT Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

>

>

>
Pengguna
Company
Estate

Vehicle
Kategori
Sub Kategori

Devision

Form Tambah Estate

Estate

Pilih Company

Tambah Kembali

Nama Estate

Alamat Estate

 

 Gambar 5.58 Desain Halaman Tambah Estate 

 

26) Desain Halaman Tambah Division 

Desain halaman tambah division adalah halaman 

yang berfungsi untuk menambahkkan data divison, 

dapat dilihat pada gambar 5.59 berikut ini : 
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Logo PT Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

>

>

>
Pengguna
Company
Estate

Vehicle
Kategori
Sub Kategori

Devision

Form Tambah Division

Division

Tambah Kembali

Pilih Estate Nama Devision Lat itude Langitude

Alamat Division

Alamat Maps

Maps

 

 Gambar 5.59 Desain Halaman Tambah Division 

 

27) Desain Halaman Tambah Vehicle 

Desain halaman tambah vehicle adalah halaman 

yang berfungsi untuk menambahkan data vehicle, 

dapat dilihat pada gambar 5.60 berikut ini: 
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Logo PT Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

>

>

>
Pengguna
Company
Estate

Vehicle
Kategori
Sub Kategori

Devision

Form Tambah Vehicle

Vehicle

Nama Vehicle

Tambah Kembali

No Polisi Kendaraan

 

 Gambar 5.60 Desain Halaman Tambah Vehicle 

 

28) Desain Halaman Tambah Kategori 

Desain halaman tambah kategori adalah halaman 

yang berfungsi untuk menambahkan data kategori, 

dapat dilihat pada gambar 5.61 berikut ini: 

Logo PT Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

>

>

>
Pengguna
Company
Estate

Vehicle
Kategori
Sub Kategori

Devision

Form Tambah Kategori

Kategori

Kode Kategori

Tambah Kembali

Nama Kategori

 

 Gambar 5.61 Desain Halaman Tambah Kategori 
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29) Desain Halaman Tambah Sub Kategori 

Desain halaman tambah sub kategori adalah 

halaman yang berfungsi untuk menambah data sub 

kategori, dapat dilihat pada gambar 5.62 berikut ini: 

Logo PT Status
user

Menu Admin

Dasboard

Kelola Aset  

Panen & Distribusi

Laporan

Pengaturan

>

>

>
Pengguna
Company
Estate

Vehicle
Kategori
Sub Kategori

Devision

Form Tambah Sub Kategori

Sub Kategori

Pilih Kategori

Tambah Kembali

Kode Sub Kategori

Nama Sub Kategori

Gambar 5.62 Desain Halaman Tambah Sub Kategori 

 

 Tampilan Sistem 5.2.1.2.

1) Tampilan Form Login 

Tampilan form login digunakan untuk masuk 

kedalam halaman administrasi, audit, staf/ pegawai, 

staf purchase, inventory, kepala RO dan direktur. 

adapun tampilan form login, dapat dilihat pada 

gambar 5.63 berikut ini : 
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Gambar 5.63 Tampilan Form Login 

2) Tampilan Dashboard 

Tampilan dashboard merupakan tampilan utama 

pada menu beranda website, terdapat tujuh hak ases 

pada website simaset, yaitu : 

a. Tampilan Dashboard Administrasi 

Tampilan dashboard administrasi dapat dilihat 

pada gambar 5.64 : 

Gambar 5.64 Tampilan Dashboard Adminstrasi 
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b. Tampilan Dashboard Keuangan 

 Tampilan dashboard keuangan dapat dilihat pada 

gambar 5.65 : 

Gambar 5.65 Tampilan Dashboard Keuangan 

 

c. Tampilan Dashboard Mandor 

 Tampilan dashboard mandor dapat dilihat pada 
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gambar 5.66 : 

Gambar 5.66 Tampilan Dashboard Mandor 

 

d. Tampilan Dashboard Staf / Pegawai 

 Tampilan dashboard staf / pegawai dapat 

dilihat pada gambar 5.67 : 

  Gambar 5.67 Tampilan Dashboard Staf / Pegawai 

 

e. Tampilan Dashboard Staf Purchase 

 Tampilan dashboard staf purchase dapat 
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dilihat pada gambar 5.68 : 

 Gambar 5.68 Tampilan Dashboard Staf Purchase 

 

f. Tampilan Dashboard Staf Inventory 

 Tampilan dashboard staf inventory dapat 

dilihat pada gambar 5.69 : 

 Gambar 5.69 Tampilan Dashboard Staf Inventory 

 

g. Tampilan Dashboard Kepala RO 

Tampilan dashboard kepala RO dapat dilihat 
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pada gambar 5.70 : 

 Gambar 5.70 Tampilan Dashboard Kepala RO 

 

 

h. Tampilan Dashboard Direktur 

 Tampilan dashboard direktur dapat dilihat 

pada gambar 5.71 : 

 Gambar 5.71 Tampilan Dashboard Direktur 

 

3) Tampilan Kelola Aset 

Tampilan kelola aset merupakan halaman yang 

berfungsi untuk mengelola aset tetap dan aset lancar 
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yang dapat dilihat pada gambar 5.72 berikut ini : 

Gambar 5.72 Tampilan Kelola Aset 

4) Tampilan Detail Data Aset 

Tampilan detail data aset merupakan halaman 

yang berfungsi untuk melihat detail data aset yang 

telah disimpan, yang dapat dilihat pada gambar 5.73 

berikut ini :  

Gambar 5.73 Tampilan Detail Data Aset 

 

5) Tampilan Menu Pengadaan 

Tampilan menu pengadaan merupakan halaman 

yang berfungsi untuk mengelola pengadaan aset, 

tampilan menu pengadaan dapat dilihat pada gambar 

5.74 berikut ini : 
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 Gambar 5.74 Tampilan Menu Pengadaan 

 

6) Tampilan Menu Peminjaman 

Tampilan menu peminjman merupakan halaman 

yang berfungsi untuk mengelola peminjaman aset, 

tampilan menu peminjaman dapat dilihat pada gambar 

5.75 berikut ini :  

Gambar 5.75 Tampilan Menu Peminjaman 
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7) Tampilan Menu Perawatan 

Tampilan menu perawatan merupakan halaman 

yang berfungsi untuk mengelola perawatan aset, 

tampilan menu perawatan dapat dilihat pada gambar 

5.76 berikut ini :  

Gambar 5.76 Tampilan Menu Perawatan 

 

8) Tampilan Menu Penyusutan 

Tampilan menu penyusutan merupakan halaman 

yang berfungsi untuk mengelola penyusutan aset, 

tampilan menu penyusutan dapat dilihat pada gambar  

pada gambar 5.77 berikut ini :  
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Gambar 5.77 Tampilan Menu Penyusutan 

  

9) Tampilan Panen & Distribusi 

Tampilan distribusi sawit adalah tampilan untuk 

mengelola asset lancar yaitu hasil panen dan 

distribusi, dapat di lihat pada gambar 5.78 berikut ini : 

Gambar 5.78 Tampilan Panen & Distribusi 
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10) Tampilan Laporan 

Tampilan laporan merupakan tampilan pada 

menu yang berfungsi untuk mencetak laporan 

keseluruhan, yaitu :  

a. Tampilan Cetak Laporan Aset 

 Tampilan cetak laporan aset dapat dilihat 

pada gambar 5.79 : 

 Gambar 5.79 Tampilan Cetak Laporan Aset 

 

b. Tampilan Cetak Laporan Pengadaan 

Tampilan cetak laporan pengadaan dapat dilihat 

pada gambar 5.80 : 
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  Gambar 5.80 Tampilan Cetak Laporan Pengadaan 

 

c. Tampilan Cetak Laporan Peminjaman 

 Tampilan cetak laporan peminjaman dapat 

dilihat pada gambar 5.81 : 

 Gambar 5.81 Tampilan Cetak Laporan Peminjaman 
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d. Tampilan Cetak Laporan Perawatan 

 Tampilan cetak laporan perawatan dapat 

dilihat pada gambar 5.82 : 

 Gambar 5.82 Tampilan Cetak Laporan Perawatan 

 

e. Tampilan Cetak Laporan Penyusutan 

 Tampilan cetak laporan penyusutan dapat dilihat 
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pada gambar 5.83 : 

 Gambar 5.83 Tampilan Cetak Laporan Penyusutan 

f. Tampilan Cetak Laporan Hasil Panen 

 Tampilan cetak laporan hasil panen dapat 

dilihat pada gambar 5.84 : 

 Gambar 5.84 Tampilan Cetak Laporan Hasil Panen 

 

g. Tampilan Cetak Laporan Distribusi 

 Tampilan cetak laporan aset dapat dilihat pada 
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gambar 5.85 : 

 Gambar 5.85 Tampilan Cetak Laporan Distribusi 

11) Tampilan Pengaturan Pengguna 

Tampilan data pengguna adalah tampilan menu 

yang berfungsi mengelola data pengguna, dapat di 

lihat pada gambar 5.86 berikut ini : 

 Gambar 5.86 Tampilan Pengaturan Pengguna 

 

12) Tampilan Pengaturan Company 

Tampilan data company adalah tampilan menu 

yang berfungsi mengelola data company, Tampilan 

data company dapat di lihat pada gambar 5.87 berikut 

ini : 
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Gambar 5.87 Tampilan Pengaturan Company 

 

13) Tampilan Pengaturan Estate 

Tampilan data estate adalah tampilan menu yang 

berfungsi mengelola data estate, Tampilan data estate 

dapat di lihat pada gambar 5.88 berikut ini : 

 Gambar 5.88 Tampilan Pengaturan Estate 
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14) Tampilan Pengaturan Division 

Tampilan data division adalah tampilan menu 

yang berfungsi mengelola data division, Tampilan 

data division dapat di lihat pada gambar 5.89 berikut 

ini : 

 Gambar 5.89 Tampilan Pengaturan Division 

 

15) Tampilan Pengaturan Vehicle 

Tampilan data vehicle adalah tampilan menu 

yang berfungsi mengelola data vehicle, Tampilan data 
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vehicle dapat di lihat pada gambar 5.90 berikut ini : 

 Gambar 5.90 Tampilan Pengaturan Vehicle 

16) Tampilan Pengaturan Kategori 

Tampilan data kategori adalah tampilan menu 

yang berfungsi mengelola data kategori, Tampilan 

data kategori dapat di lihat pada gambar 5.91 berikut 

ini : 

 Gambar 5.91 Tampilan Pengaturan Kategori 

17) Tampilan Pengaturan Sub Kategori 

Tampilan data subkategori adalah tampilan menu 

yang berfungsi mengelola data sub kategori, Tampilan 

data sub kategori dapat di lihat pada gambar 5.92 

berikut ini : 
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 Gambar 5.92 Tampilan Pengaturan Sub Kategori 

 

18) Tampilan Tambah Aset 

Tampilan halaman tambah aset merupakan 

halaman yang berfungsi untuk menambahkan data aset. 

Tampilan halaman tambah aset dapat dilihat pada 

gambar 5.93 berikut ini : 

Gambar 5.93 Tampilan Tambah Aset 
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19) Tampilan Tambah Pengadaan 

Tampilan halaman tambah pengadaan merupakan 

halaman yang berfungsi untuk menambahkan data 

pengadaan aset. Tampilan halaman tambah pengadaan 

dapat dilihat pada gambar 5.94 berikut ini : 

Gambar 5.94 Tampilan Tambah Pengadaan 

 

20) Tampilan Tambah Peminjaman 

Tampilan halaman tambah peminjaman merupakan 

halaman yang berfungsi untuk menambahkan data 

peminjaman aset. Tampilan halaman tambah 

peminjaman dapat dilihat pada gambar 5.95 berikut ini 

: 
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Gambar 5.95 Tampilan Tambah Peminjaman 

 

21) Tampilan Tambah Perawatan 

Tampilan halaman tambah perawatan merupakan 

halaman yang berfungsi untuk menambahkan data 

perawatan aset. Tampilan halaman tambah perawatan 

dapat dilihat pada gambar 5.96 berikut ini : 

Gambar 5.96 Tampilan Tambah Perawatan 
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22) Tampilan Tambah Penyusutan 

Tampilan halaman tambah penyusutan merupakan 

halaman yang berfungsi untuk menambahkan data 

penyusutan aset. Tampilan halaman tambah penyusutan 

dapat dilihat pada gambar 5.97 berikut ini : 

Gambar 5.97 Tampilan Tambah Penyusutan 

 

23) Tampilan Tambah Pengguna 

 Tampilan halaman tambah pengguna merupakan 

halaman yang berfungsi untuk menambahkan data 

pengguna. Tampilan halaman tambah pengguna dapat 

dilihat pada gambar 5.98 berikut ini : 
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Gambar 5.98 Tampilan Tambah Pengguna 

 

24) Tampilan Tambah Company 

Tampilan halaman tambah company merupakan 

halaman yang berfungsi untuk menambahkan data 

company. Tampilan halaman tambah company dapat 

dilihat pada gambar 5.99 berikut ini : 

Gambar 5.99 Tampilan Tambah Company 
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25) Tampilan Tambah Estate 

Tampilan halaman tambah estate merupakan 

halaman yang berfungsi untuk menambahkan data 

estate. Tampilan halaman tambah estate dapat dilihat 

pada gambar 5.100 berikut ini : 

Gambar 5.100 Tampilan Tambah Estate 

 

26) Tampilan Tambah Division 

Tampilan halaman tambah division merupakan 

halaman yang berfungsi untuk menambahkan data 

division. Tampilan halaman tambah division dapat 

dilihat pada gambar 5.101 berikut ini : 
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Gambar 5.101 Tampilan Tambah Division 

 

27) Tampilan Tambah Vehicle 

Tampilan halaman tambah vehicle merupakan 

halaman yang berfungsi untuk menambahkan data 

vehicle. Tampilan halaman tambah vehicle dapat dilihat 

pada gambar 5.102 berikut ini : 

Gambar 5.102 Tampilan Tambah Vehicle 
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28) Tampilan Tambah Kategori 

Tampilan halaman tambah kategori merupakan 

halaman yang berfungsi untuk menambahkan data 

kategori. Tampilan halaman tambah kategori dapat 

dilihat pada gambar 5.103 berikut ini : 

 Gambar 5.103 Tampilan Tambah Kategori 

 

29) Tampilan Tambah Sub Kategori 

Tampilan halaman tambah sub kategori merupakan 

halaman yang berfungsi untuk menambahkan data sub 

kategori. Tampilan halaman tambah sub kategori dapat 

dilihat pada gambar 5.104 berikut ini : 
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 Gambar 5.104 Tampilan Tambah Sub Kategori 

 

30) Tampilan Laporan Data Aset 

Tampilan laporan aset merupakan halaman yang 

berfungsi untuk melihat laporan aset. Tampilan 

halaman laporan aset dapat dilihat pada gambar 5.105 

berikut ini : 



162 
 

 
 

Gambar 5.105 Tampilan Laporan Aset 

 

31) Tampilan Laporan Pengadaan 

Tampilan laporan pengadaan merupakan halaman 

yang berfungsi untuk melihat laporan pengadaan. 

Tampilan halaman laporan pengadaan dapat dilihat 

pada gambar 5.106 berikut ini : 

Gambar 5.106 Tampilan Laporan Pengadaan 



163 
 

 
 

 

32) Tampilan Laporan Peminjaman 

Tampilan laporan peminjaman merupakan halaman 

yang berfungsi untuk melihat laporan peminjaman. 

Tampilan halaman laporan peminjaman dapat dilihat 

pada gambar 5.107 berikut ini : 

Gambar 5.107 Tampilan Laporan Peminjaman 

 

33) Tampilan Laporan Perawatan 

Tampilan laporan perawatan merupakan halaman 

yang berfungsi untuk melihat laporan perawatan. 
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Tampilan halaman laporan perawatan dapat dilihat pada 

gambar 5.108 berikut ini : 

Gambar 5.108 Tampilan Laporan Perawatan 

 

34) Tampilan Laporan Penyusutan 

Tampilan laporan penyusutan merupakan halaman 

yang berfungsi untuk melihat laporan penyusutan. 

Tampilan halaman laporan penyusutan dapat dilihat 

pada gambar 5.109 berikut ini : 

Gambar 5.109 Tampilan Laporan Penyusutan 

35) Tampilan Laporan Hasil Panen 

Tampilan laporan hasil panen merupakan halaman 

yang berfungsi untuk melihat laporan hasil panen. 

Tampilan halaman laporan hasil panen dapat dilihat 

pada gambar 5.110 berikut ini : 
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Gambar 5.110 Tampilan Laporan Hasil Panen 

 

36) Tampilan Laporan Distribusi 

Tampilan laporan distribusi merupakan halaman 

yang berfungsi untuk melihat laporan distribusi. 

Tampilan halaman laporan distribusi dapat dilihat pada 

gambar 5.111 berikut ini : 



166 
 

 
 

Gambar 5.111 Tampilan Laporan Distribusi 

 Pengujian Blackbox 5.2.1.3.

Pengujian bertujuan untuk memfokuskan pada 

persyaratan fungsional perangkat lunak. Pengujian ini 

memperhatikan masukan kedalam sistem dan keluaran dari 

masukan tersebut. Berikut ini merupakan rancangan 

pengujian yang dilakukan pada Sistem Informasi 

Manajemen Aset (SIMASET) Perkebunan Kelapa Sawit 

Pada PT. Treekreasi Margamulia Palembang. Metode yang 

digunakan ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem 

informasi manajemen aset berfungsi dengan benar. Adapun 

pengujian yang dilakukan pada masing-masing hak akses 

adalah sebagai berikut :  

a. Pengujian Blackbox Hak Akses Administrasi 
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Pengujian blackbox hak akses administrasi adalah 

penngujian yang dilakukan untuk menyesuaikan apakah 

aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan. 

Tabel 5.19 Pengujian Blackbox Administrasi 

No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

1  Halaman Login 

Username : 

admin 

Pass : admin 

Masuk Ke 

halaman 

Dashboard 

Admin 

  

Masuk Ke halaman 

Dashboard Admin  

  

√ 

  

  

  

  

  

2 

  

Menu kelola aset 

  

Menampilkan 

sub menu kelola 

aset 

Menampilkan sub 

menu kelola aset 
√ 

  
  

  

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

Sub menu Aset Menampilkan 

data aset tetap 

Menampilkan data 

aset tetap 
√ 

  

Action tambah 

data aset tetap 

Data aset tetap 

berhasil 

ditambah 

Data aset tetap 

berhasil ditambah √ 

  

Action Edit data 

aset tetap 

Data aset tetap 

berhasil 

diperbarui 

Data aset tetap 

berhasil diperbarui √ 

  

Action Hapus 

data aset tetap 

Data aset tetap 

berhasil dihapus 

Data aset tetap 

berhasil dihapus 
√   

Action lihat 

detail aset tetap 

Menampilkan 

detail data aset 

tetap 

Menampilkan 

detail data aset 

tetap 

√ 

  

Tombol kembali 

kehalaman aset 

Kembali ke 

halaman aset 

kembali ke 

halaman aset 
√ 

  

Tombol 

peminjaman aset 

menampilkan 

data aset tetap 

yang dipinjam 

menampilkan data 

aset tetap yang 

dipinjam 

√ 

  

Tombol 

perawatan aset 

menampilkan 

data perawatan 

aset tetap 

menampilkan data 

perawatan aset 

tetap 

√ 

  

Tombol 

penyusutan aset 

menampilkan 

data penyusutan 

aset tetap 

menampilkan data 

penyusutan aset 

tetap 

√ 

  

4 

  

  

Tombol aset 

lancar 

Menampilkan 

data aset lancar 

Menampilkan data 

aset lancar √ 
  

Action tambah Berhasil Berhasil √   
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

  

  

  

  

  

  

data aset lancar menambah data 

aset lancar 

menambah data 

aset lancar 

Action edit data 

aset lancar 

Data aset lancar 

berhasil 

diperbarui 

Data aset lancar 

berhasil diperbarui √ 

 Action hapus 

data aset lancar 

Data aset lancar 

berhasil dihapus 

Data aset lancar 

berhasil dihapus 
√ 

  

Action lihat 

detail aset lancar 

Menampilkan 

detail aset lancar 

Menampilkan 

detail aset lancar 
√ 

  

Tombol kembali  kembali ke 

halaman aset 

lancar 

kembali ke 

halaman aset  

lancar 

√ 

  

5 

  

  

  

  

  

Sub menu 

Pengadaan 

Menampilkan 

data pengadaan 

Menampilkan data 

pengadaan 
√ 

  

action tambah 

data pengadaan 

Data pengadaan 

berhasil di 

tambah 

Data pengadaan 

berhasil di tambah √ 

  

Action edit data 

pengadaan 

Data pengadaan 

berhasil 

diperbarui 

Data pengadaan 

berhasil di perbarui √ 

  

Action hapus 

data pengadaan 

Data pengadaan 

berhasil dihapus 

Data pengadaan 

berhasil dihapus 
√ 

  

Action Acc 

pengadaan 

status pengadaan 

disetujui 

status pengadaan 

disetujui 
√ 

  

Action tolak 

pengadaan 

status pengadaan 

ditolak 

status pengadaan 

ditolak 
√ 

  

6 

  

  

  

  

  

Sub menu 

peminjaman 

Menampilkan 

data peminjaman 

Menampilkan data 

peminjaman 
√ 

  

Action tambah 

data peminjaman 

Data peminjaman 

berhasil 

ditambah 

Data peminjaman 

berhasil ditambah √ 

  

Action edit data 

peminjaman 

Data peminjaman 

berhasil 

diperbarui 

Data peminjaman 

berhasil diperbarui √ 

  

Action acc 

peminjaman 

status 

peminjaman 

disetujui 

status peminjaman 

disetujui √ 

  

Action tolak 

peminjaman 

status 

peminjaman 

ditolak 

status peminjaman 

ditolak √ 

  

Action Hapus 

data peminjaman 

Data peminjaman 

berhasil dihapus 

Data peminjaman 

berhasil dihapus 
√ 

  

7 Sub menu Menampilkan Menampilkan data √   
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

  

  

  

  

  

perawatan data perawatan perawatan 

Action tambah 

data perawatan 

Data perawatan 

berhasil 

ditambah 

Data perawatan 

berhasil ditambah √ 

  

Action edit data 

perawatan 

Data perawatan 

berhasil 

diperbarui 

Data perawatan 

berhasil diperbarui √ 

  

Action acc 

perawatan 

status perawatan 

baik 

status perawatan 

baik 
√ 

  

Action tolak 

perawatan 

status perawatan 

rusak 

status perawatan 

rusak 
√ 

  

Action Hapus 

data perawatan 

Data perawatan 

berhasil dihapus 

Data perawatan 

berhasil dihapus 
√ 

  

8 

  

  

  

  

  

Sub menu 

penyusutan 

Menampilkan 

data penyusutan 

Menampilkan data 

perawatan 
√ 

  

Action tambah 

data penyusutan 

Data penyusutan 

berhasil 

ditambah 

Data penyusutan 

berhasil ditambah √ 

  

Action edit data 

penyusutan 

Data penyusutan 

berhasil 

diperbarui 

Data penyusutan 

berhasil diperbarui √ 

  

Action acc 

penyusutan 

status penyusutan 

acc 

status penyusutan 

acc 
√ 

  

Action tolak 

penyusutan 

status penyusutan 

ditolak 

status penyusutan 

ditolak 
√ 

  

Action Hapus 

data penyusutan 

Data penyusutan 

berhasil dihapus 

Data penyusutan 

berhasil dihapus 
√ 

  

9. Menu Panen & 

Distribusi 

Menampilkan 

form inputan 

panen & 

distribusi 

Menampilkan form 

inputan panen & 

distribusi 
√ 

 

Action tambah 

data panen dan 

distribusi 

Berhasil 

menampilkan 

data panen dan 

distribusi 

Berhasil 

menampilkan data 

panen dan 

distribusi 

√ 

 

Action edit data 

panen dan 

distribusi 

Berhasil 

memperbarui 

data panen dan 

distribusi 

Berhasil 

memperbarui data 

panen dan 

distribusi 

√ 

 

Action hapus 

data panen dan 

distribusi 

Berhasil 

menghapus data 

panen dan 

distribusi 

Berhasil 

menghapus data 

panen dan 

distribusi 

√ 
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

10 

  

  

Menu Laporan Menampilkan 

sub menu 

laporan 

Menampilkan sub 

menu laporan √ 

  

11 Submenu 

laporan aset  

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan aset 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan aset 

√ 

  

Simpan laporan 

grafik aset 

Grafik berhasil 

disimpan 

Grafik berhasil 

disimpan 
√ 

  

Action cetak 

PDF laporan aset 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan aset 

berhasil mencetak 

PDF laporan aset √ 

 

12 Submenu 

laporan 

pengadaan  

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

pengadaan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan pengadaan 
√ 

  

Simpan laporan 

grafik pengadaan 

Grafik laporan 

pengadaan 

berhasil disimpan 

Grafik laporan 

pengadaan berhasil 

disimpan 

√ 

  

Action cetak 

PDF laporan 

pengadaan 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan 

pengadaan 

berhasil mencetak 

PDF laporan 

pengadaan 
√ 

 

13 Submenu 

laporan 

peminjaman 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

peminjaman 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

peminjaman 

√ 

  

Simpan laporan 

grafik 

peminjaman 

Grafik laporan 

peminjaman 

berhasil disimpan 

Grafik laporan 

peminjaman 

berhasil disimpan 

√ 

  

Action cetak 

PDF laporan 

peminjaman 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan 

peminjaman 

berhasil mencetak 

PDF laporan 

peminjaman 
√ 

 

14 Submenu 

laporan 

perawatan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

perawatan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan perawatan 
√ 

  

Simpan laporan 

grafik perawatan 

Grafik laporan 

perawatan 

berhasil disimpan 

Grafik laporan 

perawatan berhasil 

disimpan 

√ 

  

Action cetak 

PDF laporan 

perawatan 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan 

perawatan 

berhasil mencetak 

PDF laporan 

perawatan 
√ 
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

15 Submenu 

laporan 

penyusutan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

penyusutan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan penyusutan 
√ 

 

Simpan laporan 

grafik 

penyusutan 

Grafik laporan 

penyusutan 

berhasil disimpan 

Grafik laporan 

penyusutan 

berhasil disimpan 

√ 

 

Action cetak 

PDF laporan 

penyusutan 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan 

penyusutan 

berhasil mencetak 

PDF laporan 

penyusutan 
√ 

 

16 Submenu 

laporan panen 

menampilkan list 

tabel laporan 

panen 

menampilkan list 

tabel laporan panen √ 

 

Action cetak 

PDF  laporan 

panen 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan panen 

berhasil mencetak 

PDF laporan panen √ 

 

17 Submenu 

laporan 

distribusi 

menampilkan list 

tabel laporan 

distribusi 

menampilkan list 

tabel laporan 

distribusi 

√ 

 

Action cetak 

PDF laporan 

distribusi 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan panen 

berhasil mencetak 

PDF laporan panen √ 

 

18 Menu 

pengaturan 

Menampilkan 

sub menu 

pengaturan 

Menampilkan sub 

menu pengaturan √ 

  

19 

  

  

  

Sub menu 

pengguna 

Menampilkan 

data pengguna 

Menampilkan data 

pengguna 
√ 

  

action tambah 

data pengguna 

data pengguna 

berhasil 

ditambah 

data pengguna 

berhasil ditambah √ 

 action edit data 

pengguna 

data pengguna 

berhasil 

diperbarui 

data pengguna 

berhasil diperbarui √ 

 action hapus 

data pengguna 

data pengguna 

berhasil dihapus 

data pengguna 

berhasil dihapus 
√ 

  

20 

  

  

  

Sub menu 

company 

Menampilkan 

data company 

Menampilkan data 

company 
√ 

  

action tambah 

data company 

data company 

berhasil 

ditambah 

data company 

berhasil ditambah √ 

 action edit data 

company 

data company 

berhasil 

diperbarui 

data company 

berhasil diperbarui √ 
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

action hapus 

data company 

data company 

berhasil dihapus 

data pengguna 

berhasil dihapus 
√ 

  

21 

  

  

  

Sub menu estate Menampilkan 

data estate 

Menampilkan data 

estate 
√ 

  

action tambah 

data estate 

data estate 

berhasil 

ditambah 

data estate berhasil 

ditambah √ 

  

action edit data 

estate 

data estate 

berhasil 

diperbarui 

data estate berhasil 

diperbarui √ 

 action hapus 

data estate 

data estate 

berhasil dihapus 

data estate berhasil 

dihapus 
√ 

 22 

  

  

  

Sub menu 

division 

Menampilkan 

data division 

Menampilkan data 

division 
√ 

  

action tambah 

data division 

data division 

berhasil 

ditambah 

data division 

berhasil ditambah √ 

  

action edit data 

division 

data division 

berhasil 

diperbarui 

data division 

berhasil diperbarui √ 

  

action hapus 

data division 

data division 

berhasil dihapus 

data division 

berhasil dihapus 
√ 

  

23 

  

  

  

Sub menu 

vehicle 

Menampilkan 

data vehicle 

Menampilkan data 

vehicle 
√ 

 action tambah 

data vehicle 

data vehicle 

berhasil 

ditambah 

data vehicle 

berhasil ditambah √ 

 action edit data 

vehicle 

data vehicle 

berhasil 

diperbarui 

data vehicle 

berhasil diperbarui √ 

 action hapus 

data vehicle 

data vehicle 

berhasil  

data vehicle 

berhasil  
√ 

 24 

  

  

  

Sub menu 

kategori 

Menampilkan 

data kategori 

Menampilkan data 

kategori 
√ 

  

action tambah 

data kategori 

data kategori 

berhasil 

ditambah 

berhasil menambah 

data kategori √ 

  

action edit data 

kategori 

data kategori 

berhasil 

diperbarui 

data kategori 

berhasil diperbarui √ 

  

action hapus 

data kategori 

data kategori 

berhasil dihapus 

data kategori 

berhasil dihapus 
√ 

  

25 Sub menu sub Menampilkan Menampilkan data √   
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

  

  

  

kategori data sub kategori sub kategori 

action tambah 

data sub kategori 

data sub kategori 

berhasil 

ditambah 

berhasil menambah 

data sub kategori √ 

  

action edit data 

sub kategori 

data sub kategori 

berhasil 

diperbarui 

data sub kategori 

berhasil diperbarui √ 

  

action hapus 

data sub kategori 

data sub kategori 

berhasil dihapus 

data sub kategori 

berhasil dihapus 
√ 

  

 

 

b. Pengujian Blackbox Hak Akses Keuangan 

Pengujian blackbox hak akses keuangan adalah 

pengujian yang dilakukan untuk menyesuaikan apakah 

aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan. 

Tabel 5.20 Pengujian Blackbox Keuangan 

No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

1 

  

  

Halaman Login 

Username : 

keuangan 

Pass : 123456 

Masuk Ke 

halaman 

Dashboard 

keuangan 

  

Masuk Ke halaman 

Dashboard 

keuangan 

  

√ 

  

  

  

  

  

2 

  

Menu kelola aset 

  

Menampilkan 

sub menu kelola 

aset 

Menampilkan sub 

menu kelola aset 
√ 

  
  

  

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

Sub menu Aset Menampilkan 

data aset tetap 

Menampilkan data 

aset tetap 
√ 

  

Action tambah 

data aset tetap 

Data aset tetap 

berhasil 

ditambah 

Data aset tetap 

berhasil ditambah √ 

  

Action Edit data 

aset tetap 

Data aset tetap 

berhasil 

diperbarui 

Data aset tetap 

berhasil diperbarui √ 

  

Action Hapus 

data aset tetap 

Data aset tetap 

berhasil dihapus 

Data aset tetap 

berhasil dihapus 
√   
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

Action lihat 

detail aset tetap 

Menampilkan 

detail data aset 

tetap 

Menampilkan 

detail data aset 

tetap 

√ 

  

Tombol kembali 

kehalaman aset 

Kembali ke 

halaman aset 

kembali ke 

halaman aset 
√ 

  

Tombol 

peminjaman aset 

menampilkan 

data aset tetap 

yang dipinjam 

menampilkan data 

aset tetap yang 

dipinjam 

√ 

  

Tombol 

perawatan aset 

menampilkan 

data perawatan 

aset tetap 

menampilkan data 

perawatan aset 

tetap 

√ 

  

Tombol 

penyusutan aset 

menampilkan 

data penyusutan 

aset tetap 

menampilkan data 

penyusutan aset 

tetap 

√ 

  

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

Tombol aset 

lancar 

Menampilkan 

data aset lancar 

Menampilkan data 

aset lancar √ 
  

Action tambah 

data aset lancar 

Berhasil 

menambah data 

aset lancar 

Berhasil 

menambah data 

aset lancar 

√ 

  

Action edit data 

aset lancar 

Data aset lancar 

berhasil 

diperbarui 

Data aset lancar 

berhasil diperbarui √ 

 Action hapus 

data aset lancar 

Data aset lancar 

berhasil dihapus 

Data aset lancar 

berhasil dihapus 
√ 

  

Action lihat 

detail aset lancar 

Menampilkan 

detail aset lancar 

Menampilkan 

detail aset lancar 
√ 

  

Tombol kembali  kembali ke 

halaman aset 

lancar 

kembali ke 

halaman aset  

lancar 

√ 

  

5 

  

  

  

  

  

Sub menu 

Pengadaan 

Menampilkan 

data pengadaan 

Menampilkan data 

pengadaan √ 
  

Action Acc 

pengadaan 

status pengadaan 

disetujui 

status pengadaan 

disetujui 
√ 

  

Action tolak 

pengadaan 

status pengadaan 

ditolak 

status pengadaan 

ditolak 
√ 

  

6 

  

  

  

  

  

Sub menu 

peminjaman 

Menampilkan 

data peminjaman 

Menampilkan data 

peminjaman 
√ 

  

Action acc 

peminjaman 

status 

peminjaman 

disetujui 

status peminjaman 

disetujui √ 

  

Action tolak 

peminjaman 

status 

peminjaman 

status peminjaman 

ditolak 
√ 
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

ditolak 

7 

  

  

  

  

  

Sub menu 

perawatan 

Menampilkan 

data perawatan 

Menampilkan data 

perawatan 
√ 

  

Action acc 

perawatan 

status perawatan 

baik 

status perawatan 

baik 
√ 

  

Action tolak 

perawatan 

status perawatan 

rusak 

status perawatan 

rusak 
√ 

  

8 

  

  

  

  

  

Sub menu 

penyusutan 

Menampilkan 

data penyusutan 

Menampilkan data 

perawatan 
√ 

  

Action acc 

penyusutan 

status penyusutan 

acc 

status penyusutan 

acc 
√ 

  

Action tolak 

penyusutan 

status penyusutan 

ditolak 

status penyusutan 

ditolak 
√ 

  

9 Menu Panen & 

Distribusi 

Menampilkan 

form inputan 

panen & 

distribusi 

Menampilkan form 

inputan panen & 

distribusi 
√ 

 

Menu Panen & 

Distribusi 

Menampilkan 

form inputan 

panen & 

distribusi 

Menampilkan form 

inputan panen & 

distribusi 
√ 

 

10 

  

  

Menu Laporan Menampilkan 

sub menu 

laporan 

Menampilkan sub 

menu laporan √ 

  

11 Submenu 

laporan aset  

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan aset 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan aset 

√ 

  

Simpan laporan 

grafik aset 

Grafik berhasil 

disimpan 

Grafik berhasil 

disimpan 
√ 

  

Action cetak 

PDF laporan aset 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan aset 

berhasil mencetak 

PDF laporan aset √ 

 

12 Submenu 

laporan 

pengadaan  

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

pengadaan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan pengadaan 
√ 

  

Simpan laporan 

grafik pengadaan 

Grafik laporan 

pengadaan 

berhasil disimpan 

Grafik laporan 

pengadaan berhasil 

disimpan 

√ 

  

Action cetak 

PDF laporan 

pengadaan 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan 

pengadaan 

berhasil mencetak 

PDF laporan 

pengadaan 
√ 
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

13 Submenu 

laporan 

peminjaman 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

peminjaman 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

peminjaman 

√ 

  

Simpan laporan 

grafik 

peminjaman 

Grafik laporan 

peminjaman 

berhasil disimpan 

Grafik laporan 

peminjaman 

berhasil disimpan 

√ 

  

Action cetak 

PDF laporan 

peminjaman 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan 

peminjaman 

berhasil mencetak 

PDF laporan 

peminjaman 
√ 

 

14 Submenu 

laporan 

perawatan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

perawatan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan perawatan 
√ 

  

Simpan laporan 

grafik perawatan 

Grafik laporan 

perawatan 

berhasil disimpan 

Grafik laporan 

perawatan berhasil 

disimpan 

√ 

  

Action cetak 

PDF laporan 

perawatan 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan 

perawatan 

berhasil mencetak 

PDF laporan 

perawatan 
√ 

 

15 Submenu 

laporan 

penyusutan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

penyusutan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan penyusutan 
√ 

 

Simpan laporan 

grafik 

penyusutan 

Grafik laporan 

penyusutan 

berhasil disimpan 

Grafik laporan 

penyusutan 

berhasil disimpan 

√ 

 

Action cetak 

PDF laporan 

penyusutan 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan 

penyusutan 

berhasil mencetak 

PDF laporan 

penyusutan 
√ 

 

16 Submenu 

laporan panen 

menampilkan list 

tabel laporan 

panen 

menampilkan list 

tabel laporan panen √ 

 

Action cetak 

PDF  laporan 

panen 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan panen 

berhasil mencetak 

PDF laporan panen √ 

 

17 Submenu 

laporan 

distribusi 

menampilkan list 

tabel laporan 

distribusi 

menampilkan list 

tabel laporan 

distribusi 

√ 

 

Action cetak 

PDF laporan 

berhasil 

mencetak PDF 

berhasil mencetak 

PDF laporan panen 
√ 
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

distribusi laporan panen 

 

c. Pengujian Blackbox Hak Akses Mandor 

Pengujian blackbox hak akses mandor adalah 

pengujian yang dilakukan untuk menyesuaikan apakah 

aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan. 

Tabel 5.21 Pengujian Blackbox Mandor 

No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

1 

  

  

Halaman Login 

Username : 

mandor 

Pass : 123456 

Masuk Ke 

halaman 

Dashboard 

Mandor 

  

Masuk Ke halaman 

Dashboard Mandoe 

  

√ 

  

  

  

  

  

2 

  

Menu kelola aset 

  

Menampilkan 

sub menu kelola 

aset 

Menampilkan sub 

menu kelola aset 
√ 

  
  

  

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

Sub menu Aset Menampilkan 

data aset tetap 

Menampilkan data 

aset tetap 
√ 

  

Action tambah 

data aset tetap 

Data aset tetap 

berhasil 

ditambah 

Data aset tetap 

berhasil ditambah √ 

  

Action Edit data 

aset tetap 

Data aset tetap 

berhasil 

diperbarui 

Data aset tetap 

berhasil diperbarui √ 

  

Action Hapus 

data aset tetap 

Data aset tetap 

berhasil dihapus 

Data aset tetap 

berhasil dihapus 
√   

Action lihat 

detail aset tetap 

Menampilkan 

detail data aset 

tetap 

Menampilkan 

detail data aset 

tetap 

√ 

  

Tombol kembali 

kehalaman aset 

Kembali ke 

halaman aset 

kembali ke 

halaman aset 
√ 

  

Tombol 

peminjaman aset 

menampilkan 

data aset tetap 

yang dipinjam 

menampilkan data 

aset tetap yang 

dipinjam 

√ 

  

Tombol 

perawatan aset 

menampilkan 

data perawatan 

aset tetap 

menampilkan data 

perawatan aset 

tetap 

√ 
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

Tombol 

penyusutan aset 

menampilkan 

data penyusutan 

aset tetap 

menampilkan data 

penyusutan aset 

tetap 

√ 

  

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

Tombol aset 

lancar 

Menampilkan 

data aset lancar 

Menampilkan data 

aset lancar √ 
  

Action tambah 

data aset lancar 

Berhasil 

menambah data 

aset lancar 

Berhasil 

menambah data 

aset lancar 

√ 

  

Action edit data 

aset lancar 

Data aset lancar 

berhasil 

diperbarui 

Data aset lancar 

berhasil diperbarui √ 

 Action hapus 

data aset lancar 

Data aset lancar 

berhasil dihapus 

Data aset lancar 

berhasil dihapus 
√ 

  

Action lihat 

detail aset lancar 

Menampilkan 

detail aset lancar 

Menampilkan 

detail aset lancar 
√ 

  

Tombol kembali  kembali ke 

halaman aset 

lancar 

kembali ke 

halaman aset  

lancar 

√ 

  

5 

  

  

  

  

  

Sub menu 

Pengadaan 

Menampilkan 

data pengadaan 

Menampilkan data 

pengadaan 
√ 

  

action tambah 

data pengadaan 

Data pengadaan 

berhasil di 

tambah 

Data pengadaan 

berhasil di tambah √ 

  

Action edit data 

pengadaan 

Data pengadaan 

berhasil 

diperbarui 

Data pengadaan 

berhasil di perbarui √ 

  

Action hapus 

data pengadaan 

Data pengadaan 

berhasil dihapus 

Data pengadaan 

berhasil dihapus 
√ 

  

6 

  

  

  

  

  

Sub menu 

peminjaman 

Menampilkan 

data peminjaman 

Menampilkan data 

peminjaman 
√ 

  

Action tambah 

data peminjaman 

Data peminjaman 

berhasil 

ditambah 

Data peminjaman 

berhasil ditambah √ 

  

Action edit data 

peminjaman 

Data peminjaman 

berhasil 

diperbarui 

Data peminjaman 

berhasil diperbarui √ 

  

Action Hapus 

data peminjaman 

Data peminjaman 

berhasil dihapus 

Data peminjaman 

berhasil dihapus 
√ 

  

7 

  

  

  

  

Sub menu 

perawatan 

Menampilkan 

data perawatan 

Menampilkan data 

perawatan 
√ 

  

Action tambah 

data perawatan 

Data perawatan 

berhasil 

ditambah 

Data perawatan 

berhasil ditambah √ 
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

  Action edit data 

perawatan 

Data perawatan 

berhasil 

diperbarui 

Data perawatan 

berhasil diperbarui √ 

  

Action Hapus 

data perawatan 

Data perawatan 

berhasil dihapus 

Data perawatan 

berhasil dihapus 
√ 

  

8 

  

  

  

  

  

Sub menu 

penyusutan 

Menampilkan 

data penyusutan 

Menampilkan data 

perawatan 
√ 

  

Action tambah 

data penyusutan 

Data penyusutan 

berhasil 

ditambah 

Data penyusutan 

berhasil ditambah √ 

  

Action edit data 

penyusutan 

Data penyusutan 

berhasil 

diperbarui 

Data penyusutan 

berhasil diperbarui √ 

  

Action Hapus 

data penyusutan 

Data penyusutan 

berhasil dihapus 

Data penyusutan 

berhasil dihapus 
√ 

  

9 Menu Panen & 

Distribusi 

Menampilkan 

form inputan 

panen & 

distribusi 

Menampilkan form 

inputan panen & 

distribusi 
√ 

 

Action tambah 

data panen dan 

distribusi 

Berhasil 

menampilkan 

data panen dan 

distribusi 

Berhasil 

menampilkan data 

panen dan 

distribusi 

√ 

 

Action edit data 

panen dan 

distribusi 

Berhasil 

memperbarui 

data panen dan 

distribusi 

Berhasil 

memperbarui data 

panen dan 

distribusi 

√ 

 

Action hapus 

data panen dan 

distribusi 

Berhasil 

menghapus data 

panen dan 

distribusi 

Berhasil 

menghapus data 

panen dan 

distribusi 

√ 

 

Menu Panen & 

Distribusi 

Menampilkan 

form inputan 

panen & 

distribusi 

Menampilkan form 

inputan panen & 

distribusi 
√ 

 

 

d. Pengujian Blackbox Hak Akses Staf Purchase 

Pengujian blackbox hak akses staf purchase adalah 

pengujian yang dilakukan untuk menyesuaikan apakah 

aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan. 
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Tabel 5.22 Pengujian Blackbox Staf Purchase 

No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

1 

  

  

Halaman Login 

Username : 

purchase 

Pass : 123456 

Masuk Ke 

halaman 

Dashboard 

Purchase 

  

Masuk Ke halaman 

Dashboard 

Purchase  

  

√ 

  

  

  

  

  

2 

  

Menu kelola aset 

  

Menampilkan 

sub menu kelola 

aset 

Menampilkan sub 

menu kelola aset 
√ 

  
  

  

3 Sub menu 

Pengadaan 

Menampilkan 

data pengadaan 

Menampilkan data 

pengadaan 
√ 

 

action tambah 

data pengadaan 

Data pengadaan 

berhasil di 

tambah 

Data pengadaan 

berhasil di tambah √ 

 

Action edit data 

pengadaan 

Data pengadaan 

berhasil 

diperbarui 

Data pengadaan 

berhasil di perbarui √ 

 

Action hapus 

data pengadaan 
Data pengadaan 

berhasil dihapus 

Data pengadaan 

berhasil dihapus 
√ 

 

 

e. Pengujian Blackbox Hak Akses Staf / Pegawai 

Pengujian blackbox hak akses staf / pegawai adalah 

pengujian yang dilakukan untuk menyesuaikan apakah 

aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan. 

Tabel 5.23 Tabel Pengujian Blackbox Staf / Pegawai 

No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

1 

  

  

Halaman Login 

Username : 

pegawai 

Pass : 123456 

Masuk Ke 

halaman 

Dashboard 

Pegawai 

  

Masuk Ke halaman 

Dashboard 

Pegawai  

  

√ 

  

  

  

  

  

2 

  

Menu kelola aset 

  

Menampilkan 

sub menu kelola 

aset 

Menampilkan sub 

menu kelola aset 
√ 

  
  

  

3 Sub menu 

Pengadaan 

Menampilkan 

data pengadaan 

Menampilkan data 

pengadaan 
√ 
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

Action tambah 

data pengadaan 

Data pengadaan 

berhasil di 

tambah 

Data pengadaan 

berhasil di tambah √ 

 

Action edit data 

pengadaan 

Data pengadaan 

berhasil 

diperbarui 

Data pengadaan 

berhasil di perbarui √ 

 

Action hapus 

data pengadaan 
Data pengadaan 

berhasil dihapus 

Data pengadaan 

berhasil dihapus 
√ 

 

4 Sub menu 

peminjaman 
Menampilkan 

data peminjaman 

Menampilkan data 

peminjaman 
√ 

  

Action tambah 

data peminjaman 

Data peminjaman 

berhasil 

ditambah 

Data peminjaman 

berhasil ditambah √ 

  

Action edit data 

peminjaman 

Data peminjaman 

berhasil 

diperbarui 

Data peminjaman 

berhasil diperbarui √ 

  

Action Hapus 

data peminjaman 
Data peminjaman 

berhasil dihapus 

Data peminjaman 

berhasil dihapus 
√ 

  

5 Sub menu 

perawatan 
Menampilkan 

data perawatan 

Menampilkan data 

perawatan 
√ 

  

Action tambah 

data perawatan 

Data perawatan 

berhasil 

ditambah 

Data perawatan 

berhasil ditambah √ 

  

Action edit data 

perawatan 

Data perawatan 

berhasil 

diperbarui 

Data perawatan 

berhasil diperbarui √ 

  

Action Hapus 

data perawatan 
Data perawatan 

berhasil dihapus 

Data perawatan 

berhasil dihapus 
√ 

  

 

f. Pengujian Blackbox Hak Akses Staf Inventory 

Pengujian blackbox hak akses staf inventory adalah 

pengujian yang dilakukan untuk menyesuaikan apakah 

aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan. 

Tabel 5.24 Pengujian Blackbox Staf Inventory 

No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

1 

  

  

Halaman Login 

Username : 

Inventory 

Pass : 123456 

Masuk Ke 

halaman 

Dashboard 

Inventory 

  

Masuk Ke halaman 

Dashboard 

Inventory  

  

√ 

  

  

  

  

  

2 

  

Menu kelola aset 

  

Menampilkan 

sub menu kelola 

aset 

Menampilkan sub 

menu kelola aset 
√ 

  
  

  

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

Sub menu Aset Menampilkan 

data aset tetap 

Menampilkan data 

aset tetap 
√ 

  

Action tambah 

data aset tetap 

Data aset tetap 

berhasil 

ditambah 

Data aset tetap 

berhasil ditambah √ 

  

Action Edit data 

aset tetap 

Data aset tetap 

berhasil 

diperbarui 

Data aset tetap 

berhasil diperbarui √ 

  

Action Hapus 

data aset tetap 

Data aset tetap 

berhasil dihapus 

Data aset tetap 

berhasil dihapus 
√   

Action lihat 

detail aset tetap 

Menampilkan 

detail data aset 

tetap 

Menampilkan 

detail data aset 

tetap 

√ 

  

Tombol kembali 

kehalaman aset 

Kembali ke 

halaman aset 

kembali ke 

halaman aset 
√ 

  

Tombol 

peminjaman aset 

menampilkan 

data aset tetap 

yang dipinjam 

menampilkan data 

aset tetap yang 

dipinjam 

√ 

  

Tombol 

perawatan aset 

menampilkan 

data perawatan 

aset tetap 

menampilkan data 

perawatan aset 

tetap 

√ 

  

Tombol 

penyusutan aset 

menampilkan 

data penyusutan 

aset tetap 

menampilkan data 

penyusutan aset 

tetap 

√ 

  

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

Tombol aset 

lancar 

Menampilkan 

data aset lancar 

Menampilkan data 

aset lancar √ 
  

Action tambah 

data aset lancar 

Berhasil 

menambah data 

aset lancar 

Berhasil 

menambah data 

aset lancar 

√ 

  

Action edit data 

aset lancar 

Data aset lancar 

berhasil 

diperbarui 

Data aset lancar 

berhasil diperbarui √ 

 Action hapus 

data aset lancar 

Data aset lancar 

berhasil dihapus 

Data aset lancar 

berhasil dihapus 
√ 

  

Action lihat Menampilkan Menampilkan √   
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

detail aset lancar detail aset lancar detail aset lancar 

Tombol kembali  kembali ke 

halaman aset 

lancar 

kembali ke 

halaman aset  

lancar 

√ 

  

5 

  

Sub menu 

peminjaman 

Menampilkan 

data peminjaman 

Menampilkan data 

peminjaman √ 
  

Action tambah 

data peminjaman 

Data peminjaman 

berhasil 

ditambah 

Data peminjaman 

berhasil ditambah √ 

  

Action edit data 

peminjaman 

Data peminjaman 

berhasil 

diperbarui 

Data peminjaman 

berhasil diperbarui √ 

  

Action Hapus 

data peminjaman 

Data peminjaman 

berhasil dihapus 

Data peminjaman 

berhasil dihapus 
√ 

  

6 

 

Sub menu 

perawatan 

Menampilkan 

data perawatan 

Menampilkan data 

perawatan 
√ 

  

Action tambah 

data perawatan 

Data perawatan 

berhasil 

ditambah 

Data perawatan 

berhasil ditambah √ 

  

Action edit data 

perawatan 

Data perawatan 

berhasil 

diperbarui 

Data perawatan 

berhasil diperbarui √ 

  

Action Hapus 

data perawatan 

Data perawatan 

berhasil dihapus 

Data perawatan 

berhasil dihapus 
√ 

  

7 

  

Sub menu 

penyusutan 

Menampilkan 

data penyusutan 

Menampilkan data 

perawatan 
√ 

  

Action tambah 

data penyusutan 

Data penyusutan 

berhasil 

ditambah 

Data penyusutan 

berhasil ditambah √ 

  

Action edit data 

penyusutan 

Data penyusutan 

berhasil 

diperbarui 

Data penyusutan 

berhasil diperbarui √ 

  

Action Hapus 

data penyusutan 

Data penyusutan 

berhasil dihapus 

Data penyusutan 

berhasil dihapus 
√ 

  

 

g. Pengujian Blackbox Hak Akses Kepala RO 

Pengujian blackbox hak akses kepala RO adalah 

pengujian yang dilakukan untuk menyesuaikan apakah 

aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan. 
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Tabel 5.25 Pengujian Blackbox Kepala RO 

No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

1 

  

  

Halaman Login 

Username : 

kepala_ro 

Pass : 123456 

Masuk Ke 

halaman 

Dashboard 

kepala_ro 

  

Masuk Ke halaman 

Dashboard 

kepala_ro  

  

√ 

  

  

  

  

  

2 

  

Menu kelola aset 

  

Menampilkan 

sub menu kelola 

aset 

Menampilkan sub 

menu kelola aset 
√ 

  
  

  

3 

  

Sub menu Aset Menampilkan 

data aset tetap 

Menampilkan data 

aset tetap 
√ 

  

Action lihat 

detail aset tetap 

Menampilkan 

detail data aset 

tetap 

Menampilkan 

detail data aset 

tetap 

√ 

  

Tombol kembali 

kehalaman aset 

Kembali ke 

halaman aset 

kembali ke 

halaman aset 
√ 

  

Tombol 

peminjaman aset 

menampilkan 

data aset tetap 

yang dipinjam 

menampilkan data 

aset tetap yang 

dipinjam 

√ 

  

Tombol 

perawatan aset 

menampilkan 

data perawatan 

aset tetap 

menampilkan data 

perawatan aset 

tetap 

√ 

  

Tombol 

penyusutan aset 

menampilkan 

data penyusutan 

aset tetap 

menampilkan data 

penyusutan aset 

tetap 

√ 

  

4 

  

Tombol aset 

lancar 

Menampilkan 

data aset lancar 

Menampilkan data 

aset lancar √ 
  

Action lihat 

detail aset lancar 

Menampilkan 

detail aset lancar 

Menampilkan 

detail aset lancar 
√ 

  

Tombol kembali  kembali ke 

halaman aset 

lancar 

kembali ke 

halaman aset  

lancar 

√ 

  

5 

  

Sub menu 

Pengadaan 

Menampilkan 

data pengadaan 

Menampilkan data 

pengadaan 
√ 

  

Action Acc 

pengadaan 

status pengadaan 

disetujui 

status pengadaan 

disetujui 
√ 

  

Action tolak 

pengadaan 

status pengadaan 

ditolak 

status pengadaan 

ditolak 
√ 
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

6 

  

Sub menu 

peminjaman 

Menampilkan 

data peminjaman 

Menampilkan data 

peminjaman 
√ 

  

Action acc 

peminjaman 

status 

peminjaman 

disetujui 

status peminjaman 

disetujui √ 

  

Action tolak 

peminjaman 

status 

peminjaman 

ditolak 

status peminjaman 

ditolak √ 

  

7 

  

  

Sub menu 

perawatan 

Menampilkan 

data perawatan 

Menampilkan data 

perawatan 
√ 

  

Action acc 

perawatan 

status perawatan 

baik 

status perawatan 

baik 
√ 

  

Action tolak 

perawatan 

status perawatan 

rusak 

status perawatan 

rusak 
√ 

  

8 Sub menu 

penyusutan 

Menampilkan 

data penyusutan 

Menampilkan data 

perawatan 
√ 

  

Action acc 

penyusutan 

status penyusutan 

acc 

status penyusutan 

acc 
√ 

  

Action tolak 

penyusutan 

status penyusutan 

ditolak 

status penyusutan 

ditolak 
√ 

  

9. Menu Panen & 

Distribusi 

Menampilkan 

form inputan 

panen & 

distribusi 

Menampilkan form 

inputan panen & 

distribusi 
√ 

 

Action Tambah 

Panen 

Menampilkan 

Form imputan 

data panen 

Menampilkan 

Form imputan Data 

Panen 

√ 

 

Action Hapus Data panen yang 

akan di hapus 

Menghapus data 

panen 
√ 

 

Action Simpan Untuk 

menyimpan data 

panen & 

distribusi 

Simpan data panen 

& distribusi 
√ 

 

Action Kembali Kembali ke 

halaman 

dashboard 

Kembali ke 

halaman dashboard √ 

 

10 

  

  

Menu Laporan Menampilkan 

sub menu 

laporan 

Menampilkan sub 

menu laporan √ 

  

11 Submenu 

laporan aset  

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan aset 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan aset 

√ 

  

Simpan laporan Grafik berhasil Grafik berhasil √   
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

grafik aset disimpan disimpan 

Action cetak 

PDF laporan aset 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan aset 

berhasil mencetak 

PDF laporan aset √ 

 

12 Submenu 

laporan 

pengadaan  

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

pengadaan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan pengadaan 
√ 

  

Simpan laporan 

grafik pengadaan 

Grafik laporan 

pengadaan 

berhasil disimpan 

Grafik laporan 

pengadaan berhasil 

disimpan 

√ 

  

Action cetak 

PDF laporan 

pengadaan 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan 

pengadaan 

berhasil mencetak 

PDF laporan 

pengadaan 
√ 

 

13 Submenu 

laporan 

peminjaman 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

peminjaman 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

peminjaman 

√ 

  

Simpan laporan 

grafik 

peminjaman 

Grafik laporan 

peminjaman 

berhasil disimpan 

Grafik laporan 

peminjaman 

berhasil disimpan 

√ 

  

Action cetak 

PDF laporan 

peminjaman 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan 

peminjaman 

berhasil mencetak 

PDF laporan 

peminjaman 
√ 

 

14 Submenu 

laporan 

perawatan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

perawatan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan perawatan 
√ 

  

Simpan laporan 

grafik perawatan 

Grafik laporan 

perawatan 

berhasil disimpan 

Grafik laporan 

perawatan berhasil 

disimpan 

√ 

  

Action cetak 

PDF laporan 

perawatan 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan 

perawatan 

berhasil mencetak 

PDF laporan 

perawatan 
√ 

 

15 Submenu 

laporan 

penyusutan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

penyusutan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan penyusutan 
√ 

 

Simpan laporan 

grafik 

penyusutan 

Grafik laporan 

penyusutan 

berhasil disimpan 

Grafik laporan 

penyusutan 

berhasil disimpan 

√ 
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

Action cetak 

PDF laporan 

penyusutan 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan 

penyusutan 

berhasil mencetak 

PDF laporan 

penyusutan 
√ 

 

16 Submenu 

laporan panen 

menampilkan list 

tabel laporan 

panen 

menampilkan list 

tabel laporan panen √ 

 

Action cetak 

PDF  laporan 

panen 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan panen 

berhasil mencetak 

PDF laporan panen √ 

 

17 Submenu 

laporan 

distribusi 

menampilkan list 

tabel laporan 

distribusi 

menampilkan list 

tabel laporan 

distribusi 

√ 

 

Action cetak 

PDF laporan 

distribusi 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan panen 

berhasil mencetak 

PDF laporan panen √ 

 

 

h. Pengujian Blackbox Hak Akses Direktur 

Pengujian blackbox hak akses direktur adalah 

pengujian yang dilakukan untuk menyesuaikan apakah 

aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan. 

Tabel 5.26 Pengujian Blackbox Direktur 

No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

1 

  

  

Halaman Login 

Username : 

direktur 

Pass : 123456 

Masuk Ke 

halaman 

Dashboard 

Direktur 

  

Masuk Ke halaman 

Dashboard 

Direktur  

  

√ 

  

  

  

  

  

2 

  

Menu kelola aset 

  

Menampilkan 

sub menu kelola 

aset 

Menampilkan sub 

menu kelola aset 
√ 

  
  

  

3 

  

Sub menu Aset Menampilkan 

data aset tetap 

Menampilkan data 

aset tetap 
√ 

  

Action lihat 

detail aset tetap 

Menampilkan 

detail data aset 

tetap 

Menampilkan 

detail data aset 

tetap 

√ 

  

Tombol kembali Kembali ke kembali ke √   
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

kehalaman aset halaman aset halaman aset 

Tombol 

peminjaman aset 

menampilkan 

data aset tetap 

yang dipinjam 

menampilkan data 

aset tetap yang 

dipinjam 

√ 

  

Tombol 

perawatan aset 

menampilkan 

data perawatan 

aset tetap 

menampilkan data 

perawatan aset 

tetap 

√ 

  

Tombol 

penyusutan aset 

menampilkan 

data penyusutan 

aset tetap 

menampilkan data 

penyusutan aset 

tetap 

√ 

  

4 Tombol aset 

lancar 

Menampilkan 

data aset lancar 

Menampilkan data 

aset lancar √ 
 

Action lihat 

detail aset lancar 

Menampilkan 

detail aset lancar 

Menampilkan 

detail aset lancar √ 
 

Tombol kembali  kembali ke 

halaman aset 

lancar 

 

kembali ke 

halaman aset  

lancar 

 

√ 

 

 
 

5 Sub menu 

Pengadaan 

Menampilkan 

data pengadaan 

Menampilkan data 

pengadaan 
√ 

  

6 Sub menu 

peminjaman 

Menampilkan 

data peminjaman 

Menampilkan data 

peminjaman 
√ 

 

7 Sub menu 

perawatan 

Menampilkan 

data perawatan 

Menampilkan data 

perawatan 
√ 

 

8 Sub menu 

penyusutan 

Menampilkan 

data penyusutan 

Menampilkan data 

perawatan 
√ 

  

9. Menu Panen & 

Distribusi 

Menampilkan 

data panen & 

distribusi 

Menampilkan data 

panen & distribusi √ 

 

Action Kembali Kembali ke 

halaman 

dashboard 

Kembali ke 

halaman dashboard √ 

 

10 

  

  

Menu Laporan Menampilkan 

sub menu 

laporan 

Menampilkan sub 

menu laporan √ 

  

11 Submenu 

laporan aset  

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan aset 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan aset 

√ 

  

Simpan laporan 

grafik aset 

Grafik berhasil 

disimpan 

Grafik berhasil 

disimpan 
√ 

  

Action cetak 

PDF laporan aset 

berhasil 

mencetak PDF 

berhasil mencetak 

PDF laporan aset 
√ 
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

laporan aset 

12 Submenu 

laporan 

pengadaan  

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

pengadaan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan pengadaan 
√ 

  

Simpan laporan 

grafik pengadaan 

Grafik laporan 

pengadaan 

berhasil disimpan 

Grafik laporan 

pengadaan berhasil 

disimpan 

√ 

  

Action cetak 

PDF laporan 

pengadaan 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan 

pengadaan 

berhasil mencetak 

PDF laporan 

pengadaan 
√ 

 

13 Submenu 

laporan 

peminjaman 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

peminjaman 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

peminjaman 

√ 

  

Simpan laporan 

grafik 

peminjaman 

Grafik laporan 

peminjaman 

berhasil disimpan 

Grafik laporan 

peminjaman 

berhasil disimpan 

√ 

  

Action cetak 

PDF laporan 

peminjaman 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan 

peminjaman 

berhasil mencetak 

PDF laporan 

peminjaman 
√ 

 

14 Submenu 

laporan 

perawatan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

perawatan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan perawatan 
√ 

  

Simpan laporan 

grafik perawatan 

Grafik laporan 

perawatan 

berhasil disimpan 

Grafik laporan 

perawatan berhasil 

disimpan 

√ 

  

Action cetak 

PDF laporan 

perawatan 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan 

perawatan 

berhasil mencetak 

PDF laporan 

perawatan 
√ 

 

15 Submenu 

laporan 

penyusutan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan 

penyusutan 

menampilkan 

grafik dan tabel 

laporan penyusutan 
√ 

 

Simpan laporan 

grafik 

penyusutan 

Grafik laporan 

penyusutan 

berhasil disimpan 

Grafik laporan 

penyusutan 

berhasil disimpan 

√ 

 

Action cetak 

PDF laporan 

penyusutan 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan 

berhasil mencetak 

PDF laporan 

penyusutan 

√ 
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No. Pengujian 
Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil Yang 

diperoleh 
Berhasil Gagal 

penyusutan 

16 Submenu 

laporan panen 

menampilkan list 

tabel laporan 

panen 

menampilkan list 

tabel laporan panen √ 

 

Action cetak 

PDF  laporan 

panen 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan panen 

berhasil mencetak 

PDF laporan panen √ 

 

17 Submenu 

laporan 

distribusi 

menampilkan list 

tabel laporan 

distribusi 

menampilkan list 

tabel laporan 

distribusi 

√ 

 

Action cetak 

PDF laporan 

distribusi 

berhasil 

mencetak PDF 

laporan panen 

berhasil mencetak 

PDF laporan panen √ 

 

 

5.2.2. Tahap Transition (Transisi) 

Pada tahap transition penulis melakukan pengujian dengan user 

dan melakukan hosting sementara, hal ini dimaksudkan untuk melihat 

sejauh mana sistem yang dibuat berjalan sesuai yang diharapkan, 

selain itu penulis juga memberikan pelatihan kepada pengguna di 

lingkungan kerja PT. Treekreasi Margamulia Palembang. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terhadap Sistem 

Informasi Manajemen Aset (SIMASET) perkebunan kelapa sawit pada PT. 

Treekreasi Margamulia Palembang. Penulis dapat mengambil kesimpulan 

diantaranya : 

1) Sistem Informasi Manajemen Aset dapat mengelola data aset tetap dan 

aset lancar, mengelola pengadaan aset, mengelola peminjaman aset, 

mengelola pemakaian aset, mengelola perawatan aset dan mengelola 

penyusutan aset sehingga diharapkan dapat mempermudah proses 

manajemen aset pada PT. Treekreasi Margamulia Palembang. 

2) Sistem Informasi Manajemen Aset dibuat menggunakan framework slim 

sebagai kerangka kerja bahasa pemrograman dan menggunakan metode 

Rational Unified Process (RUP) sebagai metode pengembangan sistem. 

3) Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Aset, dapat mempermudah 

staf dalam proses pengadaan, peminjaman, perawatan, dan penyusutan aset 

secara online dan terintegrasi. 

 

6.2. Saran 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka penulis memberikan saran 

agar selanjutnya dapat dilakukan pengembangan sistem yaitu :
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1. Diharapkan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMASET) Pada PT. 

TreeKreasi Margamulia Palembang, dibuat dalam versi web mobile agar 

fitur yang digunakan lebih mudah digunakan dimana saja dengan 

menggunakan perangkat smartphone. 

2. Diharapkan ditambahkan bentuk format dengan ekstensi CSV (Comma 

Separated Values), agar dapat mempermudah kerja mandor membuat file 

laporan apabila terkendala dengan kondisi koneksi internet yang kurang 

mendukung.  

3. Diharapkan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMASET) Pada PT. 

TreeKreasi Margamulia Palembang, bisa terus dikembangkan dengan 

menambahkan format simpan gambar berupa foto mengenai aset agar 

pendokomentasian data aset lebih terperinci mengenai kondisi aset yang 

ada. 

 


