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ABSTRAK 

 

Nama   : Nurul Hasna 

NIM    : 60200116195 

Jurusan   : Teknik Informatika 

Judul : Analisis Desain Sistem Pengadministrasian dan 

Keuangan Berbasis Web Studi Kasus Pada CV. Tri Putra 

Mandiri 

 

Perkembangan teknologi kini merambah seluruh bidang kehidupan. 

Termasuk diantaranya dunia usaha. Banyak perusahaan yang berusaha 

meningkatkan level usahanya dengan cara menggunakan sistem berbasis 

komputer, karena proses  pengelohan data dan informasi lebih cepat dan efisien. 

Hal yang menjadi poin penting dalam pengolahan data perusahaan yaitu terdapat 

pada sistem pembukuan keuangan dan administrasi persuratan. Kedua segmen ini 

memiliki peranan sangat vital untuk mengukur dan mengevaluasi jalannya sebuah 

perusahaan. Jika kedua segmen ini tidak tercatat dan terdokumentasikan dengan 

baik, maka dapat dikatakan bahwa roda perkembangan perusahaan itu dapat 

melambat dan bahkan ketinggalan zaman. Apalagi di tengah-tengah laju 

pertumbuhan teknologi saat ini dibarengi laju pertumbuhan penduduk di dunia, 

maka dipandang perlu untuk melakukan ekspansi digital untuk menjamin 

kemajuan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. 

Tujuan dari penelitian adalah Melakukan pencatatan transasksi secara digital 

berbasis web pada CV Tri Putra Jaya Mandiri sehingga menghasilkan laporan 

keuangan yang efektif dan efisien serta Melakukan pengadministrasian persuratan 

(surat perintah kerja) secara digital berbasis web, sehingga seluruh administrasi 

dapat terdokumentasikan dengan baik. Jenis penelitian yang digunakan oleh 

penulis adalah metode kualitatif dimana penelitian ini merupakan penelitian 

tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses 

dan makna. 

Hasil penelitian ini adalah berupa sebuah aplikasi analisis desain system 

pengadministrasian dan keuangan berbasis web. Sebuah aplikasi yang sangat 

bermanfaat untuk system pada perusahaan, khususnya pada CV Tri Putra Mandiri 

yang digunakan guna meningkatkan produktivitas perusahaan. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah Meningkatkan value perusahaan dalam menjalankan roda 

bisnisnya, karena telah memiliki sistem pencatatan otomatis sehingga pihak-pihak 

yang berkepentingan (pimpinan, direksi, komisaris) perusahaan dapat melakukan 

evaluasi dan pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat.  

Kata Kunci: administrasi, Keuangan, PHP , Web.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi kini merambah seluruh bidang kehidupan. 

Termasuk diantaranya dunia usaha. Banyak perusahaan yang berusaha 

meningkatkan level usahanya dengan cara menggunakan sistem berbasis 

komputer, karena proses  pengelohan data dan informasi lebih cepat dan efisien.  

Suatu syarat sebuah perusahaan memiliki performa yang baik atau tidak 

dapat dilihat dari pengolahan data yang mereka miliki. Dan hal yang masih 

banyak ditemukan saat ini adalah perusahaan-perusahaan masih melakukan 

pengolahan data dan informasi secara manual sehingga kinerja perusahaan 

menjadi lambat dan tidak mampu bersaing dengan kompetitornya. 

Hal yang menjadi poin penting dalam pengolahan data perusahaan yaitu 

terdapat pada sistem pembukuan keuangan dan administrasi persuratan. Kedua 

segmen ini memiliki peranan sangat vital untuk mengukur dan mengevaluasi 

jalannya sebuah perusahaan. Jika kedua segmen ini tidak tercatat dan 

terdokumentasikan dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa roda perkembangan 

perusahaan itu dapat melambat dan bahkan ketinggalan zaman. Apalagi di tengah-

tengah laju pertumbuhan teknologi saat ini dibarengi laju pertumbuhan penduduk 

di dunia, maka dipandang perlu untuk melakukan ekspansi digital untuk 

menjamin kemajuan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. 

Pencatatan transaksi keuangan dan persuratan merupakan bagian yang harus 

digitalisasi dalam sistem komputerisasi. Apalagi jika transaksi-transaksi tersebut 
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bersifat terus-menerus dan bervolume banyak. Bisa dibayangkan betapa repotnya 

tenaga kerja yang ada diperusahaan untuk mengurusi transaksi setiap harinya. Dan 

tentunya butuh ketelatenan yang sangat akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pencatatan. Karena tak bisa dipungkiri, kapasitas kemampuan manusia ada 

batasnya, dan jika pekerjaan seorang manusia overload, maka bisa menyebabkan 

human error yang menyebabkan perusahaan merugi. 

Hadirnya sistem komputerisasi dapat memberi solusi dalam pencatatan 

transaksi keuangan dan persuratan pada sebuah perusahaan. Sistem komputerisasi 

dapat membuat pekerjaan lebih efiesien dan efektif, meminimalisir kesalahan dan 

tentunya dapat mengolah data lebih cepat sehingga informasi yang dibutuhkan 

dapat diperoleh dengan sesegera mungkin secara real time dan continue. 

CV Tri Putra Mandiri merupakan perusahaan yang dikembangkan oleh anak 

muda di kota Makassar yang peduli terhadap lingkungan hidup dan kebersihan. 

Perusahaan ini bergerak dalam pengolahan limbah industri dan rumah tangga 

yang ramah lingkungan. Tak hanya itu, perusahaan ini juga bekerjsama dengan 

rumah sakit yang ada di Kota Makassar dan sebagian Sulawesi untuk pengolahan 

limbah rumah sakit agar tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar.  

Namun, seiring perjalanan perusahaan ini, tata kelola administrasi dan 

keuangannya masih dikerjakan secara manual. Padahal volume pekerjaan yang 

cukup padat dan tinggi. Sehingga proses pencatatan manual tersebut sering 

menemui kendala dan kesalahan. Oleh karena itu, dari latar belakang masalah ini, 

saya selaku penulis ingin melakukan penelitian mengenai Analisis dan Desain 
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Sistem Pengadministrasian dan Keuangan Berbasis Web Studi kasus Pada 

CV.Tri Putra Mandiri untuk memberi solusi dalam pencatatan administrasi dan 

keuangannya, sehingga perusahaan berjalan efisien dan efektif.  

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu bagaimana memudahkan pengelolaan 

pengadministrasian dan keuangan dengan mendesain sistem guna memmperoleh 

efisiensi dan efektifitas pengelolaan pada CV. Tri Putra Mandiri 

C.    Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian ini adalah: 

1. Sistem administrasi dan keuangan ini digunakan dalam lingkup karyawan 

CV Tri Jaya Putra Mandiri 

2. Sistem ini khusus dioperasikan oleh admin perusahaan . 

3. Menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran 

serta menyamakan persepsi antar penulis dan pembaca, maka dikemukakan 

penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun 

deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Sistem ini akan menampilkan jenis-jenis transaksi dan nomor invoice 

secara otomatis sesuai dengan jenis transaksi yang dipilih. 

2. Sistem ini akan menampilkan rekapitulasi harian, mingguan dan bulanan 

dari transaksi-transaksi perusahaan yang berjalan. 
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3. Sistem ini juga akan menampilkan laporan laba rugi secara lengkap 

setiap bulannya. Sehingga pimpinan perusahaan dapat melakukan 

evaluasi secara cepat dan efisien dari informasi laba-rugi tersebut. 

4. Sistem ini akan membuat secara otomatis surat perintah kerja jika 

terdapat orderan dari customer.  

5. Sistem ini berbasis web sehingga dapat diakses dengan berbagai jenis 

perangkat seperti ; PC, tablet, Smartphone dengan menggunakan 

browser. 

D.     Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penilitian yang 

sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Telaah penelitian tersebut diantaranya 

sebagai berikut: 

Soenarto (2012) pada penelitian yang berjudul “Pengendalian Sistem 

Informasi Keuangan pada CV. Berin Abadi Surabaya”. Tujuan penelitian ini 

adalah membangun sistem infromasi keuangan untuk meningkatkan 

meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan (service) yang terbaik kepada para 

konsumen (costumer), sehingga konsumen (costumer) merasa nyaman dan mudah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun persamaan dalam 

penelitian ini yaitu pembuatan laporan administrasi keuangan, sedangkan 

perbedaannya yaitu penelitian ini tidak membuat Sistem dengan menmggunakan 

bahasa pemrograman  PHP. 

 Kristoferus Kevin (2017) pada penelitian yang berjudul “Rancang Bangun 

Sistem Informasi Laporan Keuangan Pada PT Abdael Nusa Surabaya”. Tujuan 
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penelitina ini ialah membuat system laporan keungan pada perusahaan Abdael 

Nusa Surabaya yang bergerak di bidang property . Adapun persamaan dengan 

penelitian ini yaitu pembuatan laporan keuangan, sedangakan perbedaan dengan 

penelitian tersebut ialah system yang dibuat berupa buku besar, neraca saldo, 

neraca lajur, dan laporan laba/rugi, sedangakan yang akan saya buat nantinya 

berupa web.    

Naili Qurota A’yunin (2011) pada penelitian yang berjudul “Perancangan 

dan implementasi system informasi administrasi keuangan menggunakan UML 

(Unified Modelling Language) berbasis web. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menampilkan data-data pemasukan baik dari siswa maupun non siswa, serta 

menampilkan laporan keuangan dari data-data yang masuk dan keluar pada SMK 

Muhammadiyah 1 Temanggung. Adapun persamaan dari penelitian tersebut ialah 

pembuatan system admministrasi keuangan. Dan kemudian yang menjadi 

perbedaannya adalah pada Bahasa pemrograman yang digunakan. Pada penelitian 

ini menggunakan UML sedangkan yang akan saya buat menggunakan Bahasa 

PHP. 

Yang menjadi perbedaan dengan penilitan yang akan saya lakukan adalah 

analisis dan desain sistem informasi laporan keuangan dan pengadministrasian 

pada CV Tri Putra Jaya Mandiri dengan melakukan beberapa tahap penelitian 

yaitu melakukan analisis terhadap sistem yang berjalan dan yang akan diterapkan. 

Kemudian setelah itu, membuat desain laporan keuangan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan dengan melakukan seluruh pencatatan mulai dari transaksi 
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awal hingga pada laporan laba-rugi, penerbitan invoice dan surat perintah kerja 

dengan nomor surat secara otomatis. 

E.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Melakukan pencatatan transasksi secara digital berbasis web 

pada CV Tri Putra Jaya Mandiri sehingga menghasilkan laporan 

keuangan yang efektif dan efisien. 

b. Melakukan pengadministrasian persuratan (surat perintah kerja) 

secara digital berbasis web, sehingga seluruh administrasi dapat 

terdokumentasikan dengan baik. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Menambah wawasan dalam melakukan analisis dan desain sistem 

informasi (utamanya pada laporan keuangan dan administrasi). 

b. Meningkatkan value perusahaan dalam menjalankan roda 

bisnisnya, karena telah memiliki sistem pencatatan otomatis 

sehingga pihak-pihak yang berkepentingan (pimpinan, direksi, 

komisaris) perusahaan dapat melakukan evaluasi dan pengambilan 

keputusan dengan cepat dan tepat.  
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Integrasi Keilmuan 

Perkembangan zaman yang serba cepat membuat dunia usaha harus 

bertransformasi dalam bentuk digital agar dapat menjalankan roda bisnisnya 

dengan cepat, tepat dan efisien untuk memberikan pelayanan kepada 

pelanggan. Dengan adanya pencatatan digital, maka semua data dan informasi 

dari sebuah perusahaan akan lebih rapih, aman dan bisa diakses dari jarak jauh 

sekalipun. Hal ini tentu akan mempermudah pengelolah perusahaan dalam 

melaksanakan aktivitasnya.  

Hal tersebut berkaitan dengan Firman Allah SWT Pada Q.S Al-Anfal : 

2 yang berbunyi :  

ْلُمْؤِمنُونََٱ إِنََّما لَِّذينََٱ  َُٱ ذُِكرََ إِذَا  ّللَّ  َعلَْيِهمَْ تُِليَتَْ َوإِذَا قُلُوبُُهمَْ َوِجلَتَْ 

تُهَُ ۥَءايََٰ نًا َزادَتُْهمَْ   يَتََوكَّلُونََ َرب ِِهمَْ َوَعلَىََٰ إِيَمَٰ

Terjemahnya:  

 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut 
nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya 

bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka 

bertawakkal”, (Kementrian Agama, 2010). 

Karena iman ada dua bagian, yaitu iman yang sempurna yang 

menghasilkan pujian dan keberuntungan yang sempurna, dan iman yang selain 

itu, maka disini Allah menyebutkan yang pertama yaitu iman yang sempurna 
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Dia berfirman ”sesungguhnya orang-orang yang beriman itu” Alif dan Lam 

menunjukan kecakupan terhadap cabang cabang iman, ”adalah mereka yang 

apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka” yakni takut kepada Allah 

sehingga ia menahan dirinya dari yang haram, karena bukti ketakutan kepada 

Allah yang paling besar adalah mengendalikan pemiliknya dari dosa dosa 

”dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah iman 

mereka (karenanya)” hal itu karena mereka menyimaknya dengan baik dan 

menghadirkan hati untuk merenungkannya. Dengan itu iman mereka 

bertambah, karena merenungkan termasuk perbuatan hati, dan juga karena 

mereka akan menemukan makna yang baru yang sebelumnya belum mereka 

ketahui dan mengingat apa yang telah mereka lupakan, atau memunculkan 

keinginan dalam hati mereka kepada kebaikan dan kerinduan kepada 

kemuliaan Allah, atau memunculkan rasa takut berbuat dosa dan azab Allah 

yang semua itu akan menambah keimanan. ”dan kepada Rabblah” semata 

tanpa sekutu bagi-Nya ”mereka bertawakal” yakni mereka menyandarkan hati 

mereka kepada Allah dalam mendatangkan kemaslahatan dan menolak 

kemudaratan, baik dalam urusan agama maupun duniawi. Mereka percaya 

bahwa Allah akan melakukan itu, dan tawakal adalah pendorong kepada 

seluruh amal, dimana amal itu tidak ada dan tidak sempurna tanpanya, (Tafsir 

Al-Wajiz). 

Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang-orang munafik itu tiada sesuatu 

pun dari sebutan nama Allah yang dapat mempengaruhi hati mereka untuk 
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mendorong mereka mengerjakan hal-hal yang difardukan-Nya. Mereka sama 

sekali tidak beriman kepada sesuatu pun dari ayat-ayat Allah, tidak 

bertawakal, tidak salat apabila sendirian, dan tidak menunaikan zakat harta 

bendanya. Maka Allah menyebutkan bahwa mereka bukan orang-orang yang 

beriman. Kemudian Allah Swt. menyebutkan sifat orang-orang mukmin 

melalui firman-Nya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah 

mereka yang apabila disebut Allah gemetarlah hati mereka. (Al-Anfal: 2) 

Karena itu, maka mereka mengerjakan hal-hal yang difardukan-Nya. Dan 

apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambah¬lah iman mereka 

(karenanya). (Al-Anfal: 2) Maksudnya, kepercayaan mereka makin bertambah 

tebal dan mendalam. dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. (Al-Anfal: 2) 

Yakni mereka tidak mengharapkan kepada seorang pun selain-Nya, (Tafsir 

Ibnu Katsir) 

Mujahid mengatakan bahwa orang mukmin itu ialah orang yang apabila 

disebut nama Allah hatinya gemetar karena takut kepada-Nya. Hal yang sama 

telah dikatakan oleh As-Saddi dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang. 

Demikianlah sifat orang yang beriman dengan sesungguhnya, yaitu 

orang yang apabila disebut Allah gemetarlah hatinya karena takut kepada-

Nya, lalu mengerjakan semua perintah¬Nya dan meninggalkan larangan-

larangan-Nya. 
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B. Sistem Informasi 

 Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan 

menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berasal dari bahasa Latin 

(systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri 

komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran 

informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering 

dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di 

mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.  

 Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait 

dan berinteraksi untuk mencapai tujuan (Romney dan Steinbart, 2015:3). 

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-

kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang 

betul-betul ada dan terjadi, (Jogianto, 2005:2).  

 Menurut Romney dan Steinbart (2015:11), terdapat enam komponen 

dari sistem informasi akuntansi, yaitu sebagai berikut. 

1) Orang yang menggunakan sistem. 

2) Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memproses, dan menyimpan data. 

3) Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. 

4) Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. 
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5) Infrastruktur teknologi informasi, meliputi computer, perangkat 

peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan 

dalam SIA. 

6) Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan 

data SIA, (Voets & Wangkar, 2016).  

C. Aplikasi Berbasis Web 

Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang ditempatkan di server web, 

yang dihubungkan oleh pengguna melalui internet, (unja.ac.id, 2016). 

Pada awalnya aplikasi web dibangun dengan hanya menggunakan bahasa 

markah yang disebut HTML (Hyper Text Markup Langauge). Pada 

perkembangan berikutnya, sejumlah skrip dan objek dikembangkan untuk 

memperluas kemampuan HTML seperti PHP dan ASP pada skrip dan Apllet 

pada objek. 

Aplikasi Berbasis Web adalah sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui 

internet atau intranet, dan pada sekarang ini ternyata lebih banyak dan lebih 

luas dalam pemakaiannya. Banyak dari perusahaan-perusahaan berkembang 

yang menggunakan Aplikasi Berbasis Web dalam merencanakan sumber daya 

mereka dan untuk mengelola perusahaan mereka.  

Aplikasi Berbasis Web dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan 

yang berbeda. Sebagai contoh, Aplikasi Berbasis Web dapat digunakan untuk 

membuat invoice dan memberikan cara yang mudah dalam penyimpanan data 
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di database. Aplikasi ini juga dapat dipergunakan untuk mengatur persediaan; 

karena fitur tersebut sangat berguna khususnya bagi mereka yang berbisnis 

ritel. Bukan hanya itu, Aplikasi Berbasis Web juga dapat bekerja 

memonitoring sistem dalam hal tampilan. Bahkan jumlah dari Aplikasi 

Berbasis Web sudah tak terhitung lagi, yakni dapat di desain dan disesuaikan 

untuk berbagai jenis industri, langitlah yang menjadi batasannya, (Webarq, 

2010). 

D.  Personal Home Page 

Bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk membuat aplikasi  web. 

Istilah PHP sebenarnya merupakan singakatan dari PHP : Hypertext 

Preprocessor. Ada perbedaan antara PHP dan HTML. Kode HTML di proses 

oleh browser web di computer pengguna , sedangkan kode PHP di proses oleh 

server  web, baru kemudian hasilnya dikirim ke browser web. PHP banyak 

digunakan karena bisa diubah dan digunakan secara bebas, (Sujatmiko, 2012). 

E. WEB 

Nama populer untuk World Wide Web. Web adalah salah satu aplikasi 

internet yang terdiri dari perangkat lunak, kumpulan protokol, dan seperangkat 

aturan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi di internet. 

Web menggunakan hypertext (teks yang dapat terhubung ke teks lainnya) dan 

mendukung file multimedia sehingga dapat digunakan oleh pengguna internet 

di seluruh dunia. Dengan aplikasi web pengguna dapat mengkomunikasikan 
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berbagai informasi sekaligus mencari informasi baru di internet. World Wid 

Web ditemukan oleh Tim Berners Lee, seorang ilmuan yang bekerja di pusat 

penelitian fisika CERN, (Sujatmiko, 2012). 

Badan standarisasi untuk World Wide Web adalah W3C (World Wide Web 

Consortium). W3C bekerja dengan berbagai pihak untuk membuat standar 

protokol client dan server yang memungkinkan perdagangan dan komunikasi 

online melalui 21 internet. W3C juga menghasilkan software acuan. W3C 

didirikan oleh Massachusetts Institute of Technology pada 25 Oktober 1994, 

(Sujatmiko, 2012). 

Aplikasi web (web application atau webapp) adalah suatu aplikasi yang 

diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti internet 

atau intranet. Ia juga merupakan suatu aplikasi perangkat lunak komputer 

yang dikodekan dalam bahasa yang didukung penjelajah web (seperti HTML, 

JavaScript, AJAX, Java, dan lain-lain) dan bergantung pada penjelajah 

tersebut untuk menampilkan aplikasi, (Sujatmiko, 2012). 

Web browser diringkas browser adalah program atau software yang 

dirancang untuk mencari dan menampilkan dokumen web dalam format 

HTML. Dengan browser, para pengguna komputer dapat mencari dan 

menelusuri (browse) serta melihat isi dari dokumen web dan berpindah dari 

sebuah tempat (halaman) ke tempat lain di web. Contoh program browser 

yang populer, misalnya Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla, dan lain-

lain, (Sujatmiko, 2012). 
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F. Daftar Simbol 

1. Daftar Simbol Flowmap Diagram  

Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukan aliran di 

dalam program atau prosedur sistem secara logika. Flowmap ini berfungsi 

untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan 

menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan flowmap ini harus dapat 

memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau 

transaksi. 

Tabel II. 1. Daftar simbol flowmap diagram (Jogiyanto, 2001) 

Simbol Nama Keterangan 

 Terminator Awal/ 

Akhir Program 

Simbol untuk memulai 

dan mengakhiri 

program 

 

Dokumen 

Menunjukkan dokumen 

berupa dokumen input 

dan output pada proses 

manual dan proses 

berbasis komputer 

 

Proses Manual 

Menunjukkan kegiatan 

proses yang dilakukan 

secara manual 
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Proses Komputer 

Menunjukkan kegiatan 

proses yang dilakukan 

secara komputerisasi 

 
Arah Aliran Data 

Menunjukkan aliran 

arah dokumen antar 

bagian yang terkait 

pada sistem  

 

Penyimpanan Manual 

Menunjukkan media 

penyimpana data / 

informasi secara 

manual 

 

Data 

Simbol input / output 

digunakan untuk 

mewakili data input / 

output 

 

2. Daftar Simbol Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam 

dan di sekitar sistem berupa message terhadap waktu. Pembuatan 

sequence diagram bertujuan agar perancangan aplikasi lebih mudah 

dan terarah. 
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Tabel II. 2. Daftar simbol sequence diagram (Jogiyanto, 2001) 

Simbol Nama Keterangan 

 
Actor 

Orang atau divisi yang 

terlibat dalam suatu 

sistem 

 

Object Lifeline 

Menyatakan kehidupan 

suatu objek dalam 

basis waktu 

 

Activation 

Menyatakan objek 

dalam keadaan aktif 

dan berinteraksi 

 Message 

Menyatakan arah 

tujuan antara object 

lifeline 

 Message (return) 

Menyatakan arah 

Kembali antara object 

lifeline 

 

3. Daftar Simbol Flowchart 

Bagan alir (flowchart) adalah bagan (chart) yg menunjukkan alir 

(flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Digunakan 

terutama untuk alat Bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. 
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Tabel II. 3. Daftar Simbol Flowchart (Jogiyanto, 2001) 

 

Simbol Nama Keterangan 

 
 

 

 

Terminator 

 

Permulaan atau akhir program 

 
 

 

Flow Line Arah aliran program 

 
 

 

 
Preparation 

Proses inisialisasi atau 

pemberian harga awal 

 

 

 

 
Process 

Proses perhitungan atau proses 

pengolahan data  

 

 

 

 

Input/Output Data 

Proses input atau output data, 

parameter informasi  

 

 

 

Predefined Process 

Permulaan sub program atau 

proses menjalankan sub 

program 

 

 

 

 

 
 

 
Decision 

Perbandingan pernyataan, 

penyeleksian data yang 

memberikan pilihan untuk 

langkah selanjutnya 
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On Page Connector 

Penghubung bagian-bagian 

flowchart yang ada pada satu 

halaman 

 

 

 

 
 

Off Page Connector 

Penghubung bagian-bagian 

flowchart yang ada pada 

halaman berbeda 

 

4. Daftar Simbol Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam 

sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, 

decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity 

diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi 

pada beberapa eksekusi. 

Tabel II. 4. Daftar Simbol Activity Diagram (Jogiyanto, 2001) 

 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 
Action 

State dari sistem yang 

mencerminkan eksekusi 

dari suatu aksi 

 

  
Start State 

Bagaimana objek dibentuk 

atau diawali 
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End State 

 
Bagaimana objek dibentuk 

atau diakhiri 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
State Transtition 

State Transtition 

menunjukkan kegiatan apa 

berikutnya setelah suatu 

kegiatan 

 

 

 Fork 

Percabangan yang 

menunjukkan aliran pada 

activity diagram 

 

 

 

Join 

Percabangan yang menjadi 

arah aliran pada 

activity diagram 

 

 

Decision 

Pilihan untuk mengambil 

keputusan 
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5. Daftar Simbol Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara 

pengguna dengan sistem. Use case diagram menggambarkan hubungan 

antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. 

Tabel II. 5. Daftar Simbol Use Case Diagram (Jogiyanto, 2001) 

 

Simbol Nama Keterangan 

 
 

 

 

 

 
Actor 

Menspesifikasikan himpunan 

peran yang pengguna mainkan 

ketika berinteraksi dengan use 

case 

 

 

 

 

 

 

 

 
Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi 

yang ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil 

terukur bagi suatu actor 

 

 

 

 

System 

Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara 

terbatas 
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 Unidirectional 

Association 

Menggambarkan relasi antara 

actor dengan use case dan 

proses berbasis komputer 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencies or 

Instantitiates 

Menggambarkan 

kebergantungan 

(dependencies) antar item 

dalam diagram 

 

 

 

 

 

 

 

Generalization 

Menggambarkan relasi lanjut 

antar use case atau 

menggmabarkan struktur 

pewarisan antar actor 

 

6. Daftar Simbol Class Diagram 

Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan 

struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat 

untuk  membangun sistem. 
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Tabel II. 6. Daftar Simbol Class Diagram (Jogiyanto, 2001) 

 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Class 

Blok - blok pembangun pada 

pemrograman berorientasi obyek. 

Terdiri atas 3 bagian. Bagian atas 

adalah bagian nama dari class. Bagian 

tengah mendefinisikan 

property/atribut class. Bagian akhir 

mendefinisikan method- method dari 

sebuah class. 

 
 

 
Association 

Menggambarkan relasi asosiasi 

 

 

 

Composition 
Menggambarkan relasi komposisi 

 

 
Dependencies 

Menggambarkan relasi dependensi 

 

 

Aggregation 

Menggambarkan relasi agregat 

 

G. Lingkungan 

Lingkungan adalah kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan sumber 

daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang 

tumbuh di darat dan di laut, dengan lembaga-lembaga yang mencakup 

penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan 
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fisik. Lingkungan juga dapat diartikan ke dalam segala sesuatu yang ada di 

sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. 

Lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang 

dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di 

Bumi atau bagian dari Bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur 

tangan manusia yang berlebihan. 

Lingkungan secara umum adalah kondisi fisik yang mencakup keadaan 

sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan 

fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Secara singkat, 

definisi lingkungan secara umum adalah segala sesuatu yang ada di sekitar 

manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. 

Salah satu penyebab pencemaran lingkungan ialah melalui limbah 

industri/perusahaan dan limbah rumah rumah tangga. Limbah adalah sisa dari 

suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau 

beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik yang secara 

langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, 

kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.  

Bahan yang sering ditemukan dalam limbah antara lain senyawa organik 

yang dapat terbiodegradasi, senyawa organik yang mudah menguap, senyawa 

organik yang sulit terurai (Rekalsitran), logam berat yang toksik, padatan 

tersuspensi, nutrien, mikrobia pathogen, dan parasit. Pada saat ini 
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perkembangan industri di Indonesia semakin pesat.Banyaknya industri dapat 

menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif industri antara lain 

terciptanya lapangan pekerjaan dan pemanfaatan teknologi baru di berbagai 

bidang. Adapun dampak negatifnya berasal dari limbah industri yang di buang 

yaitu berupa, limbah cair yang mengandung zat-zat yang merugikan pada 

masyarakat sekitar.  

Hasil pembuangan limbah menghasilkan zat beracun yang menyebabkan 

tempat tumbuhnya kuman yang berkembang biak. Dengan pembuangan cairan 

limbah yang sembarangan bisa menimbulkan berbagi masalah bagi manusia, 

lingkungan dan air. Limbah juga dapat menumbuhkan bibit penyakit atau 

kuman lainnya yang merugikan bagi manusia. Membuat manusia akan mudah 

terserang berbagai macam penyakit karena pengaruh dari bahan kimia yang 

mencemari air. Cairan limbah lama kelamaan berubah warnanya menjadi 

coklat kehitaman dan berbau busuk, dan bau busuk ini akan mengakibatkan 

gangguan pernapasan bagi masyarakat di sekitar. Contoh sederhana dari 

penghasil limbah berdasarkan bentuk fisik adalah manusia. Tubuh manusia 

menghasilkan macam limbah padat (tinja), limbah cair (kencing) dan limbah 

gas (karbondioksida atau CO2). Pembuangan limbah dari manusia pun harus 

dikelola agar tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan hidup. 

Salah satu perusahaan jasa yang bergerak dibidang pelayanan penyedotan 

limbah industri dan rumah tangga ialah CV. Tri Putra Mandiri yang bertempat 
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di jln. Tamangapa Raya Antang No. 118, kota Makassar, Yang memiliki 

struktur sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Struktur Perusahaan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif 

dimana penelitian ini merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif 

dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna, lebih di tonjolkan 

dalam penelitian kualitatif. Landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu 

agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. 

 
Adapun pengertian dari penelitian kualitatif yaitu sebuah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulisatau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati kemudian diarahkan pada suatu 

latar individu secara holistik (utuh). (Moleong, 2002). Ada beberapa alasan 

memilih metode penelitian kualitatif dalam penulisan skripsi dengan judul 

“Analisis dan desain sistem, pengadministrasian dan keuangan berbasis web 

studi kasus pada CV. Tri Putra Mandiri” ini. 

Melihat judul di atas, maka layak apabila penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, sebab dengan menggunakan metode tersebut akan 

diperoleh hasil berupa temuan-temuan terbaru yang secara natural dipaparkan 

dilapangan. Adapun lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah CV. Tri 

Putra Mandiri yang terletak di jalan Tamangapa Raya No. 188 Makassar dan  

Kampus II UIN Alauddin Makassar. 
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B.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu dengan 

pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

C.  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

wawancara kepada bapak Muh. Azhari, S.T. selaku direktur utama, ibu 

Sukmawati selaku manajer keuangan dan ibu Risnawati selaku manajer 

kepegawaian dan administrasi. Penelitian ini dan menggunakan sumber data 

kepustakaan terkait dengan teori pembuatan web yang dimana peneliti hanya 

mengambil sumber data dan referensi yang terkait dengan penelitian yang 

dilakukan penulis dan sumber data juga diperoleh dari situs – situs yang 

menyediakan informasi yang terkait dengan objek penelitian penulis. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan wawancara, Observasi, studi literatur yang terkait dengan 

pembahasan materi penulis. 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan 

gejala – gejala yang diselidiki. Meliputi melakukan perangkuman hasil dari 

wawancara yang dilakukan dengan menganalisa permasalahan serta 
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mempertimbangkan beberapa solusi bersama dengan beberapa pegawai dan 

direktur perusahaan pada CV. Tri Putra Mandiri 

2. Studi Literatur 

Studi Literatur adalah merupakan uraian tentang teori, temuan, dan 

bahan penelitian lain yang digunakan sebagai dasar landasan kegiatan 

penelitian dalam menyusun kerangka pemikiran dari rumusan masalah. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan studi literatur untuk 

mengumpulkan data dan informasi tentang pembangunan sistem 

pengadministrasian dan keuangan pada buku referensi peneliti lain dan 

website yang berkaitan dengan sistem. 

E.  Instrumen Penelitian   

Adapun alat dan bahan pendukung untuk menunjang lancarnya penelitian ini, 

yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). 

 1.  Perangkat Keras (hardware) Laptop Acer dengan spesifikasi :  

a. Processor Intel Core i3 

b. Harddisk 500 GB HDD  

c. Memory DDR3 4GB 

    2.  Perangkat Lunak (software)  

        a. Windows 10 Ultimate 64 bit 

        b. Frame Work Code Igniter 

        c. Sublime Text untuk editor 
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F.  Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data   

Analisis pengelolaan data terbagi dalam dua macam yakni metode analisis 

kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Metode analisis kuantitatif ini 

menggunakan data statistik dan angka yang sangat cepat dalam memperoleh 

data penelitian dan adapun metode analisis kualitatif yaitu dengan yaitu berupa 

beberapa catatan yang menggunakan data yang sangat banyak sebagai bahan 

pembanding untuk memperoleh data yang akurat. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan data secara 

kualitatif yakni dengan cara melihat langsung proses dan masalah dalam ruang 

lingkup wilayah yang diteliti untuk menemukan masalah dan mewawancarai 

langsung pihak – pihak yang terkait dalam lingkungan yang diteliti. 

G.  Metode Perancangan Sistem 

      Metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah Waterfall. Dalam proses 

implementasi metode Waterfall ini, sebuah langkah akan diselesaikan terlebih 

dahulu dimulai dari tahapan yang pertama sebelum melanjutkan ke tahapan yang 

berikutnya. Adapun keuntungan menggunakan metode waterfall ini 

yaitu requirement harus didefinisikan lebih mendalam sebelum 

proses coding dilakukan, selain itu proses implementasinya dilakukan secara 

bertahap dari tahap pertama hingga tahap terakhir secara berurutan. Disamping itu 

metode Waterfall ini juga memungkinkan sedikit mungkin perubahan yang 

dilakukan oleh proyek berlangsung, (Sommerville 2011). 
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Gambar III. 1. Model Waterfall (Summerville 2011) 

Berikut ini adalah tahap proses dari model waterfall: 

1. Requirment Analysis and Definition  

Requirment analysis and definition adalah tahapan penetapan fitur, 

kendala dan tujuan system melalui konsultasi dengan pengguna sistem. Semua 

hal tersebut akan ditetapkan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi 

sistem. 

2. System and Software Design 

Pada tahap system and software design ini akan dibentuk suatu arsitektur 

system berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu juga, 

dilakukan identifikasi dan penggambaran terhadap abstraksi dasar sistem 

perangkat lunnak serta hubungan-hubungannya. 



32 
 

 
 
 

 

3. Implementation and Unit System 

Dalam tahap implementation and unit system  ini, hasil dari desain 

perangkat lunak akan direalisasikan sebagai satu set program atau unit 

program. Setiap unit akan di uji apakah sudah memenuhi spesifikasinya. 

4. Integration and System Testing 

Dalam tahap ini setiap program akan diintegrasikan satu sama lain dan 

diuji sebagai satu sistem yang utuh untuk memastikan sistem sudah memenuhi 

persyaratan yang ada. Setelah itu sistem akan dikirim ke pengguna sistem. 

5. Operationa and Maintenance 

Dalam tahap operation and maintenance ini, sistem diinstall dan 

digunakan. Selain itu juga memperbaiki error yang tidak ditemukan pada 

tahap pembuatan. Dalam tahap ini juga dilakukan pengembangan sistem 

seperti tambahan fitur dan sistem baru. 

 

H.  Teknik Pengujian Sistem 

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak 

untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan 

spesifikasi sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian 

sistem sering diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidak sempurnaan 

program, kesalahan pada baris program yang menyebabkan kegagalan pada 
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eksekusi sistem perangkat lunak. Adapun pengujian sistem yang digunakan 

pada tugas akhir ini adalah dengan menggunakan pengujian blackbox testing. 

 

Blackbox merupakan pengujian untuk mengetahui apakah semua fungsi 

perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan fungsional 

yang telah didefinisikan. Cara pengujian hanya dilakukan dengan menjalankan 

atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil dari unit itu 

sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. (Bhasin, 2007). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 

Analisis sistem yang sedang berjalan di definisikan sebagai penguraian dari 

suatu sistem yang utuh menjadi kompenennnya dengan maksud untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi. 

   Dalam melakukan proses penerbitan SPK (Surat Perintah Kerja) pada CV. 

Tri Putra Mandiri dilakukan beberapa tahapan, seperti yang di gambarkan pada 

flowmap diagram berikut :  

Finance / Admin Buku Jurnal 

  

Gambar IV.1 Diagram Flowmap Sistem yang Sedang Berjalan 

Pada gambar IV.1 di atas menjelaskan tentang bagaimna proses 

pembuatan SPK (Surat Perintah Kerja) yang dilakukan oleh admin/finance yang 

dicatat pada buku jurnal yang di mulai pada penginputan nomor, tanggal, team, 

Mulai 

Stop 

 

Menginput nomor, 

tanggal, team, 

kostumer, paket 

pekerjaan dan 

kuantiti 

 

Total dan 

schedule 
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kostumer, paket pekerjaan dan kuantiti dengan menetukan total dan jadwal 

pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan 

B.  Analisis Sistem yang Diusulkan  

Analisis merupakan penguraian dari sistem yang utuh kedalam bagian-bagian 

kompenennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian 

analisis terdiri dari analisis masalah, analisis kebutuhan sistem dan analisis 

kelemahan sistem. 

Adapun flowmap diagram hasil Analisa sistem administrasi pada CV. Tri 

Putra Mandiri yang akan diusulkan adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.2 Diagram Flowmap Sistem yang Diusulkan 

Menginput nomor, tanggal, team, 

costumer, paket pekerjaan dan quantity 

Menghitung biaya dengan rumus Total = 

paket x quantity + biaya lain-lain 

Mencetak total dan schedule  

Mulai 

Stop 
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Pada gambar IV.2 menjelaskan bahwa Finance/admin memasukkan nomor 

tanggal, team, customer, paket pekerjaan dan quantity untuk mendapatkan total 

biaya. Untuk menetukan nilai paket pekerjaan diperoleh dari hasil akumulasi 

paket dikali quantity kemudian dijumlahkan dengan biaya lain-lain, lalu mencetak 

total dan jadwal pekerjaan. 

1. Analisis Masalah  

Dalam melakukan analisis pengadministrasian pada CV. Tri Putra 

Mandiri, admin/finance perusahaan melakukan pencatatan dengan menentukan 

total biaya dan jadwal pekerjaan. Penentuan tersebut diperoleh dari hasil 

akumulasi paket pekerjaan dikalikan dengan kuantiti pekerjaan, pencatatan 

tersebut meliputi nama tim, tanggal, paket pekerjaan dan kuantiti pekerjaan, yang 

mana proses tersebut diangap kurang efisien dan kurang efektif serta 

ketidaksesuaian hasil analisis karenakan biasanya terjadi kesalahan penginputan 

data. 

2. Analisis Kebutuhan Sistem 

a. Analisis Kebutuhan Antarmuka (Interface) 

Kebutuhan–kebutuhan dalam membangun sistem ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Sistem ini menampilkan halaman login, sebagai proses 

autentifikasi dari user yang akan mengakses sistem. 

2) Sistem akan menampilkan data tim, pelanggan dan user. 
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3) Sistem akan melakukan proses Analisa penentuan total biaya 

dan jadwal pekerjaan. 

4) Sistem dapat menampilkan SPK (Surat Perintah Kerja) dan 

invoice sebagai data perusahaan. 

5) Sistem yang akan dibuat dengan interface yang mudah 

digunakan penggunanya. 

b. Kebutuhan Data 

1) Data tim yang bekerja pada perusahaan dan terdiri dari kode 

tim, nama driver, nama support driver dan plat mobil 

kendaraan tim. 

2) Data pelanggan (costumer) yang bekerja sama dengan CV. Tri 

Putra Mandiri berupa nama, alamat dan nomor telepon 

pelanggan. 

3) Data pengguna atau user perusahaan yang berisi username, 

nama, level, email, tanggal pembuatan dan last update. 

4) Data SPK (Surat Perintah Kerja) yang berisi nomor SPK, 

jadwal, tim yang bekerja dan pelanggan. 

5) Data invoice perusahaan yang berisi nomor SPK, jadwal 

pembayaran, deadline pembayaran dan status. 

c. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional pada CV. Tri Putra Mandiri meliputi pencetakan 

SPK (Surat Perintah Kerja ) dan invoice berfungsi menjelaskan secara 
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rinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. 

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem ini adalah sebagai berikut : 

1) Menampilkan hasil analisa perhitungan total pembayaran 

pelanggan terhadap perusahaan sesuai dengan paket pekerjaan. 

2) Menampilkan hasil analisa data tim dan penjadwalan 

pengerjaan. 

3. Analisis kelemahan 

Sistem analisa pengadministrasian dan keungan pada CV. Tri Putra 

Mandiri ini merupakan sistem yang berjalan pada platform web yang dapat 

melakukan analisa penentuan harga satuan pekerjaan sesuai dengan paket dan 

penentuan jadwal pekerjaannya, tetapi sistem ini tidak dapat mencakup 

keseluruhan analisa yang ada, seperti perhitungan lama pekerjaan atau 

deadline pekerjaan untuk setiap tim guna meminimalisir cost tambahan. 

C.  Perancangan Sistem   

      1. Use case Diagram 

Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara 

pengguna dengan sistem. Use case diagram menggambarkan hubungan antara 

aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. Berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti use diagram dari dari 

sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut :  
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 G ambar IV. 3 Use case Diagram 

2.  Class Diagram   

Class diagram merupakan sebuah class yang menggambarkan struktur dan 

penjelasan class, paket dan objek serta hubungan satu sama lain seperti 

containment, pewarisan, asosiasi dan lain-lain. Class diagram juga 

menjelaskan hubungan antar class dalam sebuah sistem yang sedang dibuat 

dan bagaimna caranya agar saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah 

tujuan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang peniliti class diagram yang 

terbentuk dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut : 

Membuat data tim 

Melakukan login 

Melakukan logout 

Menentukan 

paket pekerjaan 

Mencetak SPK 

Membuat data pelanggan 
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Login

Team

SPK
Invoice

Pelangan

User

username : varchar;
password : varchar;

masuk()
keluar()

NamaTim : varchar;
KodeTim : varchar;
PlatmobilTim : varchar;

insertTim()
updateTim()
deleteTim()

NomorSPK : varchar;
tanggal : date;
tim : varchar;
pelanggan : varchar;

printSPK()
deleteSPK()

NomorSPK : varchar;
jadwalPembayaran : varchar;
Deadline : varchar;
Status : varchar;

cetakInvoice()
insertInvoice()
updateInvoice()
deleteInvoice()

nama : varchar;
alamat : varchar;
nomor telepon : varchar;

insertPelanggan()
updatePelangan()
deletePelanggan()

username : varchar;
nama : varchar;
level : varchar;
e-mail : varchar;
creattime : date time;
lastupdate : date time;

insertUser()
updateUser()
deleteUser()

Gambar IV. 4 Class Diagram 

      3.   Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkaninteraksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem berupa message terhadap waktu. Berikut adalah sequence 

diagram sistem yang akan dibuat : 
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Gambar IV. 5 Sequence Diagram Untuk Login 

1) Sequence Diagram Membuat Data 

 

Gambar IV. 6 Sequence Diagram Membuat Data 
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4. Activity Diagram   

Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja 

yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari 

aktivitas tersebut. Adapun activity diagram dari sistem ini adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar IV. 7 Activity Diagram 
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5. Struktur Navigasi 

Sistem analisis kelayakan CV. Tri Putra Mandiri ini menggunakan struktur 

navigasi Hierarchiacal Model, di mana menu utama adalah pusat navigasi 

yang merupakan penghubung ke semua fitur pada sistem. Berikut adalah 

gambar struktur navigasi dari sistem yang akan dibuat :   

Gambar IV. 8 Struktur Navigasi 

 

       Dari struktur navigasi ini, perpindahan antar fitur yang tersedia dapat   

dilakukan melalui menu. Dimana terdapat lima menu utama yaitu data SPK, 

data invoice, data tim, data pelanggan dan data user.   

6. Flowchart  

      Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang 

menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan atara suatu 

proses (intruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. Berikut adalah 

flowchart dari sistem analisis kelayakan CV. Tri Putra Mandiri yang akan 

dibuat : 
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Gambar IV. 9 Flowchart 
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7. Perancangan Antarmuka (Interface) 

      Perancangan antarmuka merupakan aspek penting dalam perancangan 

aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi yang 

memudahkan user dalam menggunakannya. Adapun perancangan antarmuka 

pada sistem ini sebagai berikut: 

a. Perancangan Antarmuka Menu Login  

Gambar IV. 10 Antarmuka Login 

b. Perancangan antarmuka SPK 

 

Gambar IV. 11 Antarmuka SPK 
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c. Perancangan Antarmuka Invoice 

 

Gambar IV. 12 Antarmuka Invoice 

d. Perancangan Antarmuka Tim 

 

Gambar IV. 13 Antarmuka Tim 
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e. Perancangan Antarmuka Pelanggan 

 

Gambar IV. 14 Antarmuka Pelanggan 

f. Tabel Antarmuka User 

 

Gambar IV. 15 Antarmuka User 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

A.  Implementasi Sistem 

1. Antarmuka Login 

      Antarmuka Login akan ditampillkan saat sistem pertama diakses. 

Pengguna harus mengisi username dan password yang valid agar dapat 

menggunakan sistem. 

 

Gambar V.1 Antarmuka Login
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2. Antarmuka Data SPK 

      Antarmuka ini akan menampilkan data SPK (Surat Perintah Kerja) yang 

telah dibuat oleh user yang berisi nomor SPK, nama tim yang akan kerja dan 

nama pelanggan. 

Gambar V.2 Antarmuka Data SPK 

3. Antarmuka Data Invoice 

      Antarmuka ini akan menampilkan data invoice yang berisi form 

penagihan kepada pelanggan dengan format nomor SPK, jadwal pembayaran 

dan tanggal deadline pembayaran. 
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Gambar V.3 Antarmuka Data Invoice  

4. Antarmuka Data Tim 

     Antarmuka ini akan menampilkan data tim yang telah dibuat oleh user 

yang akan berisi kode tim, nama driver, nama support driver dan plat mobil 

tim.  
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Gambar V.4 Antarmuka Data Tim 

5. Antarmuka Data Pelanggan 

      Antarmuka ini akan menampilkan data pelanggan yang telah dibuat oleh 

user yang akan berisi nama, alamat dan nomor telepon pelanggan. 
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Gambar V.5 Antarmuka Data Pelanggan 

6.  Antarmuka Data Laporan Bulanan 

       Antarmuka ini akan menampilkan data laporan bulanan yang berupa data 

perusahaan selama satu bulan pengerjaan proyek. 

 

 Gambar V.6 Antarmuka Data Laporan Bulanan  

7. Antarmuka Data Laporan Laba Rugi 

      Antarmuka ini akan menampilkan data laporan laba dan rugi yang berisi 

jumlah pemasukan dan pengeluaran perusahaan. 
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Gambar V.7 Antarmuka Data Lporan Laba Rugi  

8. Antarmuka Data User 

      Antarmuka ini akan menampilkan data user yang akan mengoperasikan 

sistem yang akan dibuat, terdiri dari beberapa level yaitu administrator, user 

dan mitra kerja. 

Gambar V.8 Antarmuka Data User 
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B.  Hasil Pengujian 

      Adapun tahapan-tahapan proses pengujian sistem ini secara keseluruhan 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian Login 

      Tabel pengujian login digunakan untuk mengetahui apakah login dapat 

berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian login 

Tabel V.1 Pengujian Login 

  Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data 

Masukan  

Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Sistem 

diakses. Edit 

text dan 

tombol login 

ditekan 

Tampil form login 

yang terdiri dari 

username dan 

password. Setelah 

itu masukkan 

validasi database 

user. 

Antarmuka login 

menampilkan 

form login yang 

terdiri dari 

username dan 

password. Dan 

dapat melakukan 

validasi user. 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

2. Pengujian Menu SPK  

      Tabel pengujian menu SPK digunakan untuk mengetahui apakah menu 

ini dapat menampilkan dan mengolah analisa data SPK pada CV. Tri Putra 

Mandiri. Berikut tabel pengujian menu SPK :  
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Tabel V.2 Pengujian Menu SPK 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Informasi SPK Tampil data 

berupa informasi 

SPK 

Menampilkan 

data berupa 

informasi SPK 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

Tabel V.3 Pengujian Tambah SPK 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Tambah SPK 

(modul analisa) 

Tampil daftar 

modul analisa 

(SPK), jenis 

angkutan dan 

waktu 

pembayaran 

Menampilkan 

daftar modul 

analisa (SPK), 

jenis angkutan 

dan waktu 

pembayaran  

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 
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Tabel V.4 Pengujian Detail SPK 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Memilih 

tombol detail 

Tampil detail 

data SPK serta 

tambahan 

pekerjaan 

Menampilkan 

detail data SPK 

serta tambahan 

pekerjaan 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

Tabel V.5 Pengujian Print Out SPK 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Memilih 

tombol Print 

Tampil print out 

data SPK 

Menampilkan 

print out data 

SPK 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 
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Tabel V.6 Pengujian Delete SPK 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Memilih 

tombol delete 

Hapus data SPK 

yang telah dipilih 

Menghapus data 

SPK yang telah 

dipilih 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

3. Pengujian Menu Invoice 

      Tabel pengujian menu invoice digunakan untuk mengetahui jumlah 

tagihan yang akan dibayarkan oleh pelanggan serta dapat mengetahui 

pelanggan telah melakukan pembayaran ataukah belum. Berikut tabel 

pengujian menu invoice : 

Tabel V.7 Pengujian Menu Invoice 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Informasi 

invoice 

Tampil data 

berupa informasi 

invoice 

Menampilkan 

data berupa 

informasi invoice 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 
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Tabel V.8 Pengujian Edit Invoice 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Merubah 

modul analisa 

(invoice) 

Tampil modul 

analisa telah 

melakukan 

pembayaran atau 

belum 

melakukan 

pembayaran 

Menampilkan 

modul analisa 

telah melakukan 

pembayaran atau 

belum melakukan 

pembayaran 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

Tabel V.9 Pengujian Print Out Invoice 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Memilih 

tombol Print 

Tampil print out 

data invoice 

Menampilkan 

print out data 

invoice 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 
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Tabel V.10 Pengujian Delete Invoice 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Memilh tombol 

delete 

Hapus data 

invoice yang 

telah dipilih 

Menghapus data 

invoice yang 

telah dipilih 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

4. Pengujian Menu Tim 

      Tabel pengujian menu tim digunakan untuk menampilkan serta 

menambahkan data tim yang bekerja pada CV. Tri Putra Mandiri. Berikut 

tabel pengujian menu tim : 

Tabel V.11 Pengujian Menu Tim 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Informasi tim Tampil data 

berupa informasi 

tim 

Menampilkan 

data berupa 

informasi tim 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 
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Tabel V.12 Pengujian Tambah Tim 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Tambah tim 

(modul analisa) 

Tampil modul 

analisa (tim) : 

Kode tim, nama 

driver, support 

driver dan plat 

mobil 

Menampilkan 

modul analisa 

(tim) : Kode tim, 

nama driver, 

support driver 

dan plat mobil 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

Tabel V.13 Pengujian Detail Tim 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Memilih 

tombol detail 

Tampil detail 

data tim 

Menampilkan 

detail data tim 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 
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Tabel V.14 Pengujian Edit Tim 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Merubah modul 

analisa (tim) 

Tampil modul 

analisa (tim) : 

Kode tim, nama 

driver, support 

driver dan plat 

mobil  

Tampil modul 

analisa (tim) : 

Kode tim, nama 

driver, support 

driver dan plat 

mobil 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

Tabel V.15 Pengujian Delete Tim 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Memilih 

tombol delete 

Hapus data Tim 

yang telah dipilih 

Menghapus data 

Tim yang telah 

dipilih 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

5. Pengujian Menu Pelanggan 

      Tabel ini digunakan untuk menampilkan serta menambahkan data 

pelanggan yang telah atau akan bekerja sama dengan CV. Tri Putra 

Mandiri. Berikut tabel pengujian menu pelanggan : 
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Tabel V.16 Pengujian Menu Pelanggan 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Informasi 

pelanggan 

Tampil data 

berupa informasi 

pelanggan 

Menampilkan 

data berupa 

informasi 

pelanggan 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

Tabel V.17 Pengujian Tambah Pelanggan 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Tambah tim 

(modul analisa) 

Tampil modul 

analisa 

(pelanggan) : 

nama, alamat dan 

nomor telepon 

Menampilkan 

modul analisa 

(pelanggan) : 

nama, alamat dan 

nomor telepon 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 
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Tabel V.18 Pengujian Detail Pelanggan 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Memilih 

tombol detail 

Tampil detail 

data pelanggan 

Menampilkan 

detail data 

pelanggan 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

Tabel V.19 Pengujian Edit Pelanggan 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Merubah modul 

analisa 

(Pelanggan) 

Tampil modul 

analisa 

(pelanggan) : 

nama, alamat dan 

nomor telepon 

Tampil modul 

analisa 

(pelanggan) : 

nama, alamat dan 

nomor telepon 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 
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Tabel V.20 Pengujian Delete Pelanggan 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Memilih 

tombol delete 

Hapus data 

pelanggan yang 

telah dipilih 

Menghapus data 

pelanggan yang 

telah dipilih 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

6. Pengujian Menu Laporan Bulanan 

      Tabel ini digunakan untuk mengetahui laporan bulanan pada 

perusahaan CV. Tri Putra Mandiri. Berikut tabel pengujian menu laporan 

bulanan : 

Tabel V.21 Pengujian Menu Laporan Bulanan 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Informasi 

laporan 

bulanan (modul 

analisa) 

Tampil pilihan 

berupa bulan dan 

tahun 

Menampilkan 

pilihan berupa 

bulan dan tahun 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 
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Tabel V.22 Pengujian Print Out Laporan Bulanan 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Memilih 

tombol Print 

Tampil print out 

data laporan 

bulanan 

Menampilkan 

print out data 

laporan bulanan 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

7. Pengujian Menu Laporan Laba Rugi 

      Tabel ini digunakan untuk mengetahui laporan berupa keuntungan dan 

kerugian perusahaan dalam kurun waktu perbulannya. Berikut tabel 

pengujian menu laporan laba dan rugi : 

Tabel V.23 Pengujian Menu Laporan Laba Rugi 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Informasi 

laporan laba 

rugi 

Tampil data 

berupa informasi 

laporan laba rugi 

Menampilkan 

data berupa 

informasi laporan 

laba rugi 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 
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Tabel V.24 Pengujian Tambah laporan laba rugi 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Tambah 

laporan laba 

rugi (modul 

analisa) 

Tampil modul 

analisa (laporan 

laba rugi) : 

memasukkan 

bulan dan tahun, 

kemudian 

tambah item 

berupa : jenis 

laporan, uraian, 

volume, satuan, 

harga, jumlah 

dan keterangan 

Menampilkan 

analisa (laporan 

laba rugi) : 

memasukkan 

bulan dan tahun, 

kemudian 

menambahkan 

item berupa : 

jenis laporan, 

uraian, volume, 

satuan, harga, 

jumlah dan 

keterangan 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

Tabel V.25 Pengujian Detail Laporan Laba Rugi 
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Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Memilih 

tombol detail 

Tampil detail 

data laporan laba 

rugi 

Menampilkan 

detail data 

laporan laba rugi 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

Tabel V.26 Pengujian Delete Laporan Laba Rugi 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Memilih 

tombol delete 

Hapus data 

laporan laba rugi 

yang telah dipilih 

Menghapus data 

laporan laba rugi 

yang telah dipilih 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

8. Pengujian Menu User 

      Tabel ini digunakan sebagai oembuatan user serta menentukan level 

user untuk mengetahui batasan penggunaan pada sistem yang dibuat. 

Berikut tabel pengujian menu user : 
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Tabel V.27 Pengujian Menu User 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Informasi user Tampil data 

berupa informasi 

user 

Menampilkan 

data berupa 

informasi user 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

Tabel V.28 Pengujian Detail User 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Memilih 

tombol detail 

Tampil detail 

data user 

Menampilkan 

detail data user 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

C.  Pengujian Kelayakan Sistem 

      Pengujian kelayakan sistem digunakan untuk mengetahui respon pengguna 

terhadap sistem yang dibangun. Pengujian yang digunakan menggunakan metode 

kuisioner (angket), dengan mengumpulkan informasi tertulis dari beberapa 

pertanyaan yang diajukan kepada responden.  
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      Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengujian ini yakni sebagai 

berikut : 

1. Isi (content) 

2. Antarmuka Pengguna 

3. Navigasi 

4. Peringkat kompenen / fungsi 

       Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dengan 

mengajukan sejumlah kriteria penilaian kepada responden dengan berpedoman 

pada indicator yang telah ditetapkan. Menggunakan skala ordinal pada item-item 

kriteria, dimana setiap alternatif jawaban mengandung perbedaan nilai. Berikut ini 

adalah hasil kuisioner yang dibagikan kepada 5 responden dengan 4 kriteria. 

       Rincian hasil dari penilaian kriteria pada kuisioner dapat dilihat pada grafik 

berikut : 

            1. Informasi ringkas dan langsung menuju sasaran 

a. Sangat baik    : 80% 

b. Baik               : 20% 

c. Standar          : 0% 

d. Buruk            : 0% 

e. Sangat buruk : 0% 
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Gambar V.9 Diagram Kriteria 1 

2.  Antarmuka yang mudah digunakan dan dimengerti serta bisa diprediksi 

a. Sangat baik    : 60% 

b. Baik               : 20% 

c. Standar          : 20% 

d. Buruk            : 0% 

e. Sangat buruk : 0% 
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Gambar V.10 Diagram Kriteria 2 

3. Navigasi berfungsi dengan baik pada setiap jalur yang relevan 

a. Sangat baik    : 40% 

b. Baik               : 40% 

c. Standar          : 20% 

d. Buruk            : 0% 

e. Sangat buruk : 0% 
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Gambar V.11 Diagram Kriteria 3 

4. Fungsi aplikasi berjalan dengan benar 

a. Sangat baik    : 80% 

b. Baik               : 20% 

c. Standar          : 0% 

d. Buruk            : 0% 

e. Sangat buruk : 0% 
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Gambar V.12 Diagram Kriteria 4 

       Berdasarkan hasil dari kuisioner diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sebesar 80% penyajian informasi ringkas dan langsung menuju sasaran tercapai 

dengan antarmuka yang mudah digunakan dan dimengerti serta bisa diprediksi 

dengan presentase sebesar 60%. Mekanisme navigasi berjalan dengan baik dengan 

tingkat presentase sebesar 40-80%, dan dengan fungsi aplikasi telah berjalan 

dengan benar dengan hasil presentase sebesar 80%. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulannya sebagai 

berikut : 

1. Sistem administrasi dan keuangan ini mudah digunakan oleh User, 

terlebih untuk antarmuka yang keliatan lebih simple. 

2. Selain dapat melakukan pembukuan secara berkala, sistem ini juga 

dapat melakukan perhitungan terhadap keuntungan dan kerugian 

perusahaan. 

3. Sistem pengadministrasian dan keuangan berbasis web pada CV. Tri 

Putra Mandiri hanya bisa diterapkan pada perusahaan tersebut karena 

sistem yang dirancang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada 

perusahaan 

B. Saran 

      Adapun saran agar sistem ini dapat digunakan lebih efisien dalam 

membanttu pekerjaan pengguna ialah sebagai berikut :  

1. Penambahan dan melengkapi keseluruhan item-item modul analisa          

pekerjaan untuk dapat mencakup keseluruhan kebutuhan spesifikasi 

pekerjaan secara umum. 
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2. Jika terdapat kekurangan pada sistem yang diusulkan, hendaknya di 

catat oleh user atau orang yang bersangkutan dengan sistem ini, hal ini 

ditujukan untuk perbaikan sistem agar menjadi lebih sempurna.  

      Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan pengembang pada umumnya.  
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