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BAB 5 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

5.1 Implementasi 

5.1.1 Tata Laksana 

Analisa perubahan sistem sebelum dan sesudah sistem diusulkan: 

 

Sebelum Sesudah 

Penentuan jumlah pemesanan optimal, titik 

pemesanan kembali, safety stock, tingkat 

persediaan maksimum, periode pemesanan, 

dan total biaya masih dilakukan 

berdasarkan perkiraan dan pengalaman 

saja. 

Dilakukan dengan pemodelan Continuous 

Review dan Periodic Review, kemudian 

hasilnya dapat dimasukkan dalam sistem 

komputer, sehingga dapat mengetahui 

dengan cepat hal-hal yang berkenaan 

dengan jumlah pemesanan optimal, titik 

pemesanan kembali, dll. 

Penyampaian informasi antar bagian tidak 

dapat secara langsung atau kurang cepat, 

sehingga dalam mengambil keputusan 

harus selalu bertanya dulu ke bagian lain 

yang berhubungan. 

Penyampaian informasi antar bagian dapat 

secara langsung atau lebih cepat, sehingga 

pengambilan keputusan dapat langsung 

dilakukan dan lebih pasti. 
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Sebelum Sesudah 

Form yang digunakan cukup banyak 

sehingga berkas yang disimpan banyak 

juga. 

 

Form yang kurang penting dihilangkan dan 

diganti dengan pendataan komputer 

melalui database, sehingga form berkurang 

dan jumlah berkas yang disimpan menjadi 

sedikit. 

Penyusunan laporan dilakukan secara 

manual dan lambat. 

Laporan dibuat dengan cara men-generate 

melalui database yang ada, sehingga 

waktu yang dibutuhkan singkat. 

Tabel 5-1 Analisa Perubahan Sistem 

 

5.1.2 Rencana Implementasi 

5.1.2.1 Spesifikasi Hardware 

Konfigurasi minimum perangkat keras (hardware) yang digunakan, yaitu: 

 PC Intel Pentium III 700Mhz atau setara 

 Hardisk 40 Gbyte 

 RAM 256 Mb 

 Monitor 

 Printer 

 Keyboard 

 Mouse 
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5.1.2.2 Spesifikasi Software 

Konfigurasi perangkat lunak (software) yang digunakan, yaitu: 

 Windows 2000 atau XP 

 Microsoft Visual Basic 

 Microsoft SQL Server 2000 

 

5.1.2.3 Jadwal Implementasi 

Minggu No Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pembentukan Tim X          

2 Pengadaan Hardware dan Software  X X        

3 Instalasi Hardware dan Jaringan   X X       

4 Instalasi Software     X      

5 Melakukan Pengujian Sistem Basis 

Data dan Jaringan 

     X X    

6 Melakukan Pelatihan Bagi Pengguna        X   

7 Mengadakan Evaluasi Sistem yang 

Baru 

        X X 

Tabel 5-2 Jadwal Implementasi Sistem Basis Data 
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5.1.3 Cara Pengoperasian Aplikasi 

Menu Awal 

 

Gambar 5-1 Menu Awal 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”MASUK” berfungsi untuk masuk ke menu utama. 

Tombol ”KELUAR” berfungsi untuk keluar dari keseluruhan program. 
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Menu Login 

 

Gambar 5-2 Menu Login 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

”User Name” dan ”Password” harus diisi dengan benar dan tidak boleh kosong. 

Tombol ”Login” berfungsi untuk validasi inputan dan masuk ke dalam menu utama. 

Tombol ”Cancel” berfungsi untuk membatalkan proses login dan kembali ke menu awal. 
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Menu Utama 

 

Gambar 5-3 Menu Utama 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Dalam modul ini terdapat berbagai menu yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. 

 

Menu Data 

 

Gambar 5-4 Menu Data 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Dalam menu ”Data” ini terdapat tiga sub menu, yaitu: ”Data Customer”, ”Data 

Supplier”, dan ”Data Pegawai” yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. 
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Menu Transaksi 

 

Gambar 5-5 Menu Transaksi 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Dalam menu ”Transaksi” ini terdapat beberapa sub menu yaitu: ”Pembelian Bahan Baku 

Pembantu”,  ”Penolakan Barang”, ”Penimbangan”, ”Permintaan Bahan Baku Pembantu 

untuk Produksi”, ”Pengeluaran Produk Jadi”, Penerimaan Produk Jadi”, ”Booking 

Order”, dan ”Penjualan Produk Jadi” yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. 

 

Menu Transaksi Penimbangan 

 

Gambar 5-6 Menu Transaksi Penimbangan 
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Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Dalam menu ”Transaksi Penimbangan” terdapat dua menu khusus untuk Transaksi 

Penimbangan, yaitu: ”Timbang Bongkar”, dan ”Timbang Muat” yang dapat dipilih 

sesuai kebutuhan. 

 

Menu Persediaan 

 

Gambar 5-7 Menu Persediaan 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Dalam menu ”Persediaan” ini terdapat dua sub menu, yaitu: ”Stock Bahan Baku 

Pembantu Produksi”, dan ”Stock Produk Jadi” yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. 

 

Menu Laporan 

 

Gambar 5-8 Menu Laporan 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Dalam menu ”Laporan” ini terdapat dua sub menu, yaitu: ”Laporan Pembelian”, dan 

”Nota Tagih” yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. 



 376

Menu Administrasi 

 

Gambar 5-9 Menu Administrasi 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Dalam menu ”Administrasi” ini terdapat sub menu ”User Login” karena untuk masuk ke 

menu Administrasi ini user diharuskan untuk melakukan login untuk yang kedua 

kalinya, dengan tujuan bahwa hanya Admin saja yang boleh masuk ke menu ini. 
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Menu Data Customer 

 

Gambar 5-10 Menu Data Customer 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cari” berfungsi untuk mencari data customer dengan memasukkan 

ID_Customer dan klik tombol ”OK”. 

Tombol ”Baru” berfungsi untuk menambah data customer yang diinginkan. 

Tombol ”Simpan” berfungsi untuk menyimpan data customer yang baru diinput ke 

dalam database. 
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Tombol ”Lihat Semua” berfungsi untuk menampilkan menu ”Daftar Customer” yang 

ada. 

Tombol ”Pertama” berfungsi untuk menampilkan data awal customer yang terdapat 

dalam database. 

Tombol ”Sebelum” berfungsi untuk menampilkan data customer yang ada sebelum data 

yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Berikut” berfungsi untuk menampilkan data yang ada setelah data yang sedang 

ditampilkan. 

Tombol ”Terakhir” berfungsi untuk menampilkan data akhir yang terdapat dalam 

database. 

Tombol ”Keluar” berfungsi untuk keluar dari menu ”Data Customer”. 

 

Menu Daftar Customer 

 

Gambar 5-11 Menu Daftar Customer 
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Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cari” berfungsi untuk mencari data customer dengan memasukkan 

ID_Customer sebelum kemudian meng-klik tombol ”Cari”. 

Tombol ”Lihat Seluruh” berfungsi untuk menampilkan seluruh data customer. 

Tombol ”Kembali” berfungsi untuk kembali ke menu ”Data Customer”. 

 

Menu Data Supplier 

 

Gambar 5-12 Menu Data Supplier 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cari” berfungsi untuk mencari data supplier dengan memasukkan ID_Supplier 

dan klik tombol ”OK”. 

Tombol ”Baru” berfungsi untuk menambah data supplier yang diinginkan. 
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Tombol ”Simpan” berfungsi untuk menyimpan data supplier yang baru diinput ke dalam 

database. 

Tombol ”Lihat Semua” berfungsi untuk menampilkan menu ”Daftar Supplier” yang ada. 

Tombol ”Pertama” berfungsi untuk menampilkan data awal supplier yang terdapat 

dalam database. 

Tombol ”Sebelum” berfungsi untuk menampilkan data supplier yang ada sebelum data 

yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Berikut” berfungsi untuk menampilkan data supplier yang ada setelah data 

yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Terakhir” berfungsi untuk menampilkan data akhir supplier yang terdapat 

dalam database. 

Tombol ”Keluar” berfungsi untuk keluar dari menu ”Data Supplier”. 

 

Menu Daftar Supplier 

 

Gambar 5-13 Menu Daftar Supplier 
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Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cari” berfungsi untuk mencari data supplier dengan memasukkan ID_ Supplier 

sebelum kemudian meng-klik tombol ”Cari”. 

Tombol ”Lihat Seluruh” berfungsi untuk menampilkan seluruh data supplier. 

Tombol ”Kembali” berfungsi untuk kembali ke menu ”Data Supplier”. 

 

Menu Data Pegawai 

 

Gambar 5-14 Menu Data Pegawai 

 



 382

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cari” berfungsi untuk mencari data pegawai dengan memasukkan ID_ 

Pegawai dan klik tombol ”OK”. 

Tombol ”Baru” berfungsi untuk menambah data pegawai yang diinginkan. 

Tombol ”Simpan” berfungsi untuk menyimpan data pegawai yang baru diinput ke dalam 

database. 

Tombol ”Lihat Semua” berfungsi untuk menampilkan menu ”Daftar Pegawai” yang ada. 

Tombol ”Pertama” berfungsi untuk menampilkan data awal pegawai yang terdapat 

dalam database. 

Tombol ”Sebelum” berfungsi untuk menampilkan data pegawai yang ada sebelum data 

yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Berikut” berfungsi untuk menampilkan data pegawai yang ada setelah data 

yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Terakhir” berfungsi untuk menampilkan data akhir pegawai yang terdapat 

dalam database. 

Tombol ”Keluar” berfungsi untuk keluar dari menu ”Data Pegawai”. 
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Menu Daftar Pegawai 

 

Gambar 5-15 Menu Daftar Pegawai 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cari” berfungsi untuk mencari data pegawai dengan memasukkan ID_ 

Pegawai sebelum kemudian meng-klik tombol ”Cari”. 

Tombol ”Lihat Seluruh” berfungsi untuk menampilkan seluruh data pegawai. 

Tombol ”Kembali” berfungsi untuk kembali ke menu ”Data Pegawai”. 
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Menu Pembelian Bahan Baku Pembantu 

 

Gambar 5-16 Menu Pembelian Bahan Baku Pembantu 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Pesan” berfungsi untuk menampilkan form baru dari form pembelian bahan 

baku pembantu. 

Tombol ”Batal” berfungsi untuk membatalkan pemesanan dan keluar dari menu 

”Pembelian Bahan Baku Pembantu”. 

Tombol ”Cetak” berfungsi untuk mencetak PO. 
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Tombol ”Beli” berfungsi untuk memasukkan data bahan baku atau pembantu yang akan 

dipesan ke dalam database untuk kemudian dilakukan pemesanan sesuai dengan data 

yang telah diinput. 

Tombol ”Keluar” berfungsi untuk keluar dari menu ” Pembelian Bahan Baku 

Pembantu”. 

 

Menu Penolakan Barang 

 

Gambar 5-17 Menu Penolakan Barang 
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Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cari” berfungsi untuk mencari data penolakan barang dengan memasukkan 

Nomor Surat Penolakan Barang dan klik tombol ”OK”. 

Tombol ”Baru” berfungsi untuk menambah data penolakan barang yang diinginkan. 

Tombol ”Proses” berfungsi untuk menyimpan data penolakan barang baru yang telah 

diinput oleh user. 

Tombol ”Cetak” berfungsi untuk mencetak Surat Penolakan Barang. 

Tombol ”Pertama” berfungsi untuk menampilkan data awal penolakan barang yang 

terdapat dalam database. 

Tombol ”Sebelum” berfungsi untuk menampilkan data penolakan barang yang ada 

sebelum data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Berikut” berfungsi untuk menampilkan data penolakan barang yang ada 

setelah data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Terakhir” berfungsi untuk menampilkan data akhir penolakan barang yang 

terdapat dalam database. 

Tombol ”Keluar” berfungsi untuk keluar dari menu ” Penolakan Barang”. 
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Menu Penimbangan Bongkar 

 

Gambar 5-18 Menu Penimbangan Bongkar 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cari” berfungsi untuk mencari data penimbangan bongkar. 

Tombol ”Baru” berfungsi untuk menambah data penimbangan bongkar yang diinginkan. 

Tombol ”Ubah” berfungsi untuk mengubah data penimbangan bongkar yang diinginkan. 

Tombol ”Simpan” berfungsi untuk menyimpan data penimbangan bongkar yang baru 

diinput atau diubah ke dalam database. 

Tombol ”Cetak” berfungsi untuk mencetak Surat Pengantar Bongkar. 

Tombol ”Bukti Barang Masuk” berfungsi untuk menampilkan Menu ”Bukti Barang 

Masuk”. 
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Tombol ”Pertama” berfungsi untuk menampilkan data awal penimbangan bongkar yang 

terdapat dalam database. 

Tombol ”Sebelum” berfungsi untuk menampilkan data penimbangan bongkar yang ada 

sebelum data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Berikut” berfungsi untuk menampilkan data penimbangan bongkar yang ada 

setelah data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Terakhir” berfungsi untuk menampilkan data akhir penimbangan bongkar yang 

terdapat dalam database. 

Tombol ”Keluar” berfungsi untuk keluar dari menu ” Penimbangan Bongkar”. 
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Menu Bukti Barang Masuk 

 

Gambar 5-19 Menu Bukti Barang Masuk 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cetak” berfungsi untuk mencetak Surat Bukti Barang Masuk sesuai dengan 

data yang telah diinput. 
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Menu Penimbangan Muat 

 

Gambar 5-20 Menu Penimbangan Muat 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cari” berfungsi untuk mencari data penimbangan muat. 

Tombol ”Baru” berfungsi untuk menambah data penimbangan muat yang diinginkan. 

Tombol ”Ubah” berfungsi untuk mengubah data penimbangan muat yang diinginkan. 

Tombol ”Simpan” berfungsi untuk menyimpan data penimbangan muat yang baru 

diinput atau diubah ke dalam database. 

Tombol ”Cetak” berfungsi untuk mencetak Surat Pengantar Muat. 

Tombol ”Surat Jalan” berfungsi untuk menampilkan Menu ”Surat Jalan”. 

Tombol ”Pertama” berfungsi untuk menampilkan data awal penimbangan muat yang 

terdapat dalam database. 
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Tombol ”Sebelum” berfungsi untuk menampilkan data penimbangan muat yang ada 

sebelum data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Berikut” berfungsi untuk menampilkan data penimbangan muat yang ada 

setelah data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Terakhir” berfungsi untuk menampilkan data akhir penimbangan muat yang 

terdapat dalam database. 

Tombol ”Keluar” berfungsi untuk keluar dari menu ” Penimbangan Muat”. 
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Menu Surat Jalan 

 

Gambar 5-21 Menu Surat Jalan 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cetak” berfungsi untuk mencetak Surat Jalan sesuai dengan data yang telah 

diinput. 

 

 



 393

Menu Permintaan Bahan Baku Pembantu untuk Produksi 

 

Gambar 5-22 Menu Permintaan Bahan Baku Pembantu untuk Produksi 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cari” berfungsi untuk mencari data permintaan bahan baku pembantu untuk 

produksi. 

Tombol ”Baru” berfungsi untuk menambah data permintaan bahan baku pembantu 

untuk produksi yang diinginkan. 
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Tombol ”Simpan” berfungsi untuk menyimpan data permintaan bahan baku pembantu 

untuk produksi yang baru diinput ke dalam database. 

Tombol ”Cetak” berfungsi untuk mencetak Bon Permintaan Bahan Baku Pembantu 

untuk Produksi. 

Tombol ”Pertama” berfungsi untuk menampilkan data awal permintaan bahan baku 

pembantu untuk produksi yang terdapat dalam database. 

Tombol ”Sebelum” berfungsi untuk menampilkan data permintaan bahan baku 

pembantu untuk produksi yang ada sebelum data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Berikut” berfungsi untuk menampilkan data permintaan bahan baku pembantu 

untuk produksi yang ada setelah data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Terakhir” berfungsi untuk menampilkan data akhir permintaan bahan baku 

pembantu untuk produksi yang terdapat dalam database. 

Tombol ”Keluar” berfungsi untuk keluar dari menu ”Permintaan Bahan Baku Pembantu 

untuk Produksi”. 
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Menu Pengeluaran Bahan Baku Pembantu untuk Produksi 

 

Gambar 5-23 Menu Pengeluaran Bahan Baku Pembantu untuk Produksi 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cari” berfungsi untuk mencari data pengeluaran bahan baku pembantu untuk 

produksi. 

Tombol ”Baru” berfungsi untuk menambah data pengeluaran bahan baku pembantu 

untuk produksi yang diinginkan. 

Tombol ”Proses” berfungsi untuk menyimpan data pengeluaran bahan baku pembantu 

untuk produksi yang baru diinput ke dalam database. 
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Tombol ”Cetak” berfungsi untuk mencetak Surat pengeluaran bahan baku pembantu 

untuk produksi. 

Tombol ”Pertama” berfungsi untuk menampilkan data awal pengeluaran bahan baku 

pembantu untuk produksi yang terdapat dalam database. 

Tombol ”Sebelum” berfungsi untuk menampilkan data pengeluaran bahan baku 

pembantu untuk produksi yang ada sebelum data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Berikut” berfungsi untuk menampilkan data pengeluaran bahan baku pembantu 

untuk produksi yang ada setelah data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Terakhir” berfungsi untuk menampilkan data akhir pengeluaran bahan baku 

pembantu untuk produksi yang terdapat dalam database. 

Tombol ”Keluar” berfungsi untuk keluar dari menu ”Pengeluaran Bahan Baku 

Pembantu untuk Produksi”. 
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Menu Pengeluaran Produk Jadi 

 

Gambar 5-24 Menu Pengeluaran Produk Jadi 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cari” berfungsi untuk mencari data pengeluaran produk jadi. 

Tombol ”Baru” berfungsi untuk menambah data pengeluaran produk jadi yang 

diinginkan. 
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Tombol ”Ubah” berfungsi untuk mengubah data pengeluaran produk jadi yang 

diinginkan. 

Tombol ”Simpan” berfungsi untuk menyimpan data pengeluaran produk jadi yang baru 

diinput atau diubah ke dalam database. 

Tombol ”Cetak” berfungsi untuk mencetak Bon Serah Terima Produk Jadi. 

Tombol ”Pertama” berfungsi untuk menampilkan data awal pengeluaran produk jadi 

yang terdapat dalam database. 

Tombol ”Sebelum” berfungsi untuk menampilkan data pengeluaran produk jadi yang 

ada sebelum data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Berikut” berfungsi untuk menampilkan data pengeluaran produk jadi yang ada 

setelah data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Terakhir” berfungsi untuk menampilkan data akhir pengeluaran produk jadi 

yang terdapat dalam database. 

Tombol ”Keluar” berfungsi untuk keluar dari menu ”Pengeluaran Produk Jadi”. 
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Menu Penerimaan Produk Jadi 

 

Gambar 5-25 Menu Penerimaan Produk Jadi 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cari” berfungsi untuk mencari data penerimaan produk jadi. 

Tombol ”Baru” berfungsi untuk menambah data penerimaan produk jadi yang 

diinginkan. 

Tombol ”Ubah” berfungsi untuk mengubah data penerimaan produk jadi yang 

diinginkan. 

Tombol ”Simpan” berfungsi untuk menyimpan data penerimaan produk jadi yang baru 

diinput atau diubah ke dalam database. 
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Tombol ”Cetak” berfungsi untuk mencetak Bon Serah Terima Produk Jadi. 

Tombol ”Pertama” berfungsi untuk menampilkan data awal penerimaan produk jadi 

yang terdapat dalam database. 

Tombol ”Sebelum” berfungsi untuk menampilkan data penerimaan produk jadi yang ada 

sebelum data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Berikut” berfungsi untuk menampilkan data penerimaan produk jadi yang ada 

setelah data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Terakhir” berfungsi untuk menampilkan data akhir penerimaan produk jadi 

yang terdapat dalam database. 

Tombol ”Keluar” berfungsi untuk keluar dari menu ” Penerimaan Produk Jadi”. 
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Menu Booking Order 

 

Gambar 5-26 Menu Booking Order 

 

 

 

 



 402

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Pesan” berfungsi untuk memasukkan data order pelanggan yang akan dipesan, 

ke dalam database untuk kemudian dilakukan pemesanan sesuai dengan data yang telah 

diinput. 

Tombol ”Batal” berfungsi untuk membatalkan pemesanan dan keluar dari menu 

”Booking Order”. 

Tombol ”Beli” berfungsi untuk memasukkan data order pelanggan yang akan dipesan, 

ke dalam database untuk kemudian dilakukan pemesanan sesuai dengan data yang telah 

diinput. 

Tombol ”Keluar” berfungsi untuk keluar dari menu ” Booking Order”. 
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Menu Penjualan Produk Jadi 

 

Gambar 5-27 Menu Penjualan Produk Jadi 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Proses” berfungsi untuk memproses data penjualan produk jadi yang telah 

dipesan, ke dalam database. 
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Tombol ”Batal” berfungsi untuk membatalkan delivery order dan keluar dari menu 

”Penjualan Produk Jadi”. 

Tombol ”Ambil” berfungsi untuk memproses data penjualan produk jadi yang telah 

dipesan, ke dalam database. 

 

Menu Stock Bahan Baku dan Bahan Pembantu 

 

Gambar 5-28 Menu Stock Bahan Baku dan Bahan Pembantu 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Kurang Stok” berfungsi untuk mengurangi data stock bahan baku dan bahan 

pembantu pada database. 

Tombol ”Tambah Stok” berfungsi untuk menambah data stock bahan baku dan bahan 

pembantu pada database. 

Tombol ”Batal” berfungsi untuk membatalkan transaksi update data stock bahan baku 

dan bahan pembantu pada database. 

Tombol ”Pertama” berfungsi untuk menampilkan data awal stock bahan baku dan bahan 

pembantu yang terdapat dalam database. 
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Tombol ”Sebelum” berfungsi untuk menampilkan data stock bahan baku dan bahan 

pembantu yang ada sebelum data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Berikut” berfungsi untuk menampilkan data stock bahan baku dan bahan 

pembantu yang ada setelah data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Terakhir” berfungsi untuk menampilkan data akhir stock bahan baku dan 

bahan pembantu yang terdapat dalam database. 

Tombol ”Keluar” berfungsi untuk keluar dari menu ”Stock Bahan Baku Dan Bahan 

Pembantu”. 

 

Menu Stock Produk Jadi 

 

Gambar 5-29 Menu Stock Produk Jadi 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Kurang Stok” berfungsi untuk mengurangi data stock produk jadi pada 

database. 
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Tombol ”Tambah Stok” berfungsi untuk menambah data stock produk jadi pada 

database. 

Tombol ”Batal” berfungsi untuk membatalkan transaksi update data stock produk jadi 

pada database. 

Tombol ”Pertama” berfungsi untuk menampilkan data awal stock produk jadi yang 

terdapat dalam database. 

Tombol ”Sebelum” berfungsi untuk menampilkan data stock produk jadi yang ada 

sebelum data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Berikut” berfungsi untuk menampilkan data stock produk jadi yang ada setelah 

data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Terakhir” berfungsi untuk menampilkan data akhir stock produk jadi yang 

terdapat dalam database. 

Tombol ”Keluar” berfungsi untuk keluar dari menu ”Stock Produk Jadi”. 
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Menu Laporan Pembelian 

 

Gambar 5-30 Menu Laporan Pembelian 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cetak” berfungsi untuk mencetak Laporan Pembelian. 

Tombol ”Keluar” berfungsi untuk keluar dari menu ”Laporan Pembelian”. 
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Menu Nota Tagih 

 

Gambar 5-31 Menu Nota Tagih 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cari” berfungsi untuk mencari data nota tagih. 

Tombol ”Baru” berfungsi untuk menambah data nota tagih yang diinginkan. 

Tombol ”Simpan” berfungsi untuk menyimpan data nota tagih yang baru diinput ke 

dalam database. 

Tombol ”Cetak” berfungsi untuk mencetak Nota Tagih. 

Tombol ”Pertama” berfungsi untuk menampilkan data awal nota tagih yang terdapat 

dalam database. 

Tombol ”Sebelum” berfungsi untuk menampilkan data nota tagih yang ada sebelum data 

yang sedang ditampilkan. 
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Tombol ”Berikut” berfungsi untuk menampilkan data nota tagih yang ada setelah data 

yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Terakhir” berfungsi untuk menampilkan data akhir nota tagih yang terdapat 

dalam database. 

Tombol ”Keluar” berfungsi untuk keluar dari menu ” Nota Tagih”. 

 

Menu Login pada Administrasi 

 

Gambar 5-32 Menu Login pada Administrasi 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

”User Name” dan ”Password” harus diisi dengan benar dan tidak boleh kosong. 

Tombol ”Login” berfungsi untuk validasi inputan dan masuk ke dalam menu utama. 

Tombol ”Cancel” berfungsi untuk membatalkan proses login dan kembali ke menu awal. 

Catatan: Hanya admin yang dapat melakukan login. 
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Menu Administrasi User 

 

Gambar 5-33 Menu Administrasi User 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Tombol ”Cari” berfungsi untuk mencari data administrasi user. 

Tombol ”Baru” berfungsi untuk menambah data administrasi user yang diinginkan. 

Tombol ”Ubah” berfungsi untuk mengubah data administrasi user yang diinginkan. 

Tombol ”Simpan” berfungsi untuk menyimpan data administrasi user yang baru diinput 

atau diubah ke dalam database. 

Tombol ”Pertama” berfungsi untuk menampilkan data awal administrasi user yang 

terdapat dalam database. 

Tombol ”Sebelum” berfungsi untuk menampilkan data administrasi user yang ada 

sebelum data yang sedang ditampilkan. 
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Tombol ”Berikut” berfungsi untuk menampilkan data administrasi user yang ada setelah 

data yang sedang ditampilkan. 

Tombol ”Terakhir” berfungsi untuk menampilkan data akhir administrasi user yang 

terdapat dalam database. 

Tombol ”Keluar” berfungsi untuk keluar dari menu ”Administrasi User”. 

 

Menu Sistem Pakar  

 

Gambar 5-34 Menu Sistem Pakar 

Spesifikasi Penggunaan Modul: 

Menu ini menampilkan pesan pengingat untuk melakukan pembelian bahan baku atau 

pembantu tertentu yang akan habis stoknya berdasarkan penghitungan yang telah 

diterapkan pada sistem. 
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5.2 Evaluasi  

5.2.1 Evaluasi Sistem Basisdata 

Pada tahap ini akan dievaluasi sistem basisdata yang sudah diimplementasikan 

agar bisa ditemukan kesalahannya dan diperbaiki. Adapun hal-hal yang akan dievaluasi 

adalah integrity, security, concurency, dan recovery. Berikut adalah beberapa aspek 

yang dievaluasi beserta hasil dari evaluasi tersebut: 

1. Integrity  

 Primary Key (entity integrity) 

Semua primary key berfungsi dengan baik, dengan harus memiliki nilai yang 

unik. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang ada pada primary key tidak 

mungkin ada yang sama. Contohnya pada tabel Customer, field IDCustomer 

yang merupakan primary key tidak mungkin memiliki nilai yang duplikat. 

 

Tabel 5-3 Tabel Customer 

 Foreign Key (referential integrity) 

Semua foreign key berfungsi dengan baik, dengan berhasilnya tindakan yang 

dilakukan jika nilai dari key pada entity parent dihapus atau diubah. Hal ini dapat 

dilihat pada contoh kasus tabel Customer dengan tabel EmailCustomer. Jika 

IDCustomer pada tabel Customer diubah, maka IDCustomer pada tabel 

EmailCustomer juga akan berubah. 
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Tabel 5-4 Hubungan antara Tabel Customer dengan Tabel Email Customer 

 Enterprise constraint 

Semua enterprise constraint  berfungsi dengan baik, dengan berhasilnya batasan 

input nilai yang diberikan. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus tabel 

BahanBakudanPembantu dimana KdBahanBaku yang memiliki tipe data  

varchar, panjang 6, dengan format karakter ke 6 harus berupa “A”, ”B”, atau 

”C”, tidak dapat dimasukkan nilai selain domain yang telah ditentukan. 

2. Security 

Akses grant yang diberikan pada masing-masing user group untuk setiap tabel sudah 

berjalan dengan baik sebagai contoh user Administrasi hanya dapat 

menginsert,mengupdate dan mendelete tabel-tabel yang ada (sesuai role) begitu pula 

dengan user-user yang lain telah sesuai dengan aturan yang diberikan. 
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3. Concurrency 

Sampai saat ini evaluasi masih dalam tahap evaluasi internal yang dilakukan penulis 

di mana sistem basis data digunakan bersamaan untuk beberapa user dalam satu 

waktu. Sampai saat ini concurrency masih dalam proses evaluasi. 

4. Recovery 

Proses recovery dari data sudah berjalan dengan baik. Proses ini dijalankan 

menggunakan data hasil backup. Proses ini menggunakan fasilitas backup dan 

recovery yang telah disediakan pada SQL Server 2000 dan backup serta recovery 

tersebut telah berhasil dilakukan. 

5.2.2 Evaluasi Sistem Secara Keseluruhan 

Berdasarkan sistem yang telah dibuat dan diajukan kepada PT Suri Tani Pemuka, 

setelah melakukan pengujian kepada para karyawan pada PT. Suri Tani Pemuka maka 

dibuatlah beberapa pertanyaan untuk mengetahui tanggapan dari pihak pengguna. 

Berikut adalah daftar pertanyaan beserta hasil jawaban dari para pengguna: 

1. Apakah menurut anda sistem yang baru dapat membantu anda dalam kegiatan 

operasional sehari-hari? 

Ya
68%

Tidak 
32%

 

2. Selama menggunakan sistem ini apakah anda merasa lebih efisien dan efektif dalam 

bekerja? 
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Tidak
23%

Ya
77%

 

3. Apakah menurut anda informasi yang sudah tersimpan secara terkomputerisasi lebih 

aman? 

Tidak
35%

Ya
65%

 

4. Apakah sistem baru ini mudah dioperasikan? 

Tidak
20%

Ya
80%
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5. Apakah sistem basis data yang baru ini lebih baik? 

Tidak
17%

Ya
83%

 

6. Bagaimana menurut anda tampilan layar pada sistem ini? 

Tidak 
menarik

10%Biasa 
saja 
25%

Menarik
65%

 

7. Apakah anda termotivasi bekerja lebih giat? 

Termotivasi
60%

Biasa saja
30%

Tidak 
termotivasi

10%

 

 

8. Apakah ada kendala dalam menggunakan sistem basis data yang baru? 

Jika ada, sebutkan kendalanya? 

Ada, belum terbiasa dengan penerapan sistem basis data yang baru. 
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9. Apakah perlu diadakan pelatihan untuk menggunakan sistem ini? 

Ya
30%

Tidak
70%

 

 

10. Apakah anda puas dengan sistem basis data yang baru? 

Ya
75%

Tidak
25%

 

 

Berdasarkan gambar-gambar yang ada di atas, bisa dilihat bahwa tanggapan dari 

responden cukup positif dengan aplikasi sistem basisdata ini. Karena berdasarkan 

data yang ada, persentase tanggapan positif dari responden secara rata-rata di atas 

60%. 

 


