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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 PROSES BISNIS 

Secara umum, proses bisnis yang akan di bantu dengan sistem aset 

tetap ini, memiliki alur yang dimulai dari membeli aset, mencatat aset secara 

akuntansi, menambahkan data aset, mencetak qr-code penanda aset, 

dilanjutkan dengan penyesuaian kondisi aset seperti mutasi dan 

penghapusan aset. Hasil dari aplikasi aset tetap ini akan menghasilkan 

laporan jumlah aset tetap secara fisik, informasi detail dari setiap jenis 

barang, dan laporan penyusutan aset tetap. 

4.1.1 Pengkodean Aset Tetap 

Pengkodean Aset Tetap dibuat untuk mempermudah melakukan 

pendataan dan pengendalian dari masing-masing aset tetap yang 

dimiliki. Kode dari masing-masing aset tetap diatur sebagai berikut : 

XX . XXX . XXXX  contoh : 01.003.0010 

• Dua (2) digit pertama merupakan kode Kategori. Kode Kategori 

ini sudah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak 

memberikan akses bagi user untuk melakukan perubahan seperti 

create, update maupun delete. Kode kategori diatur seperti tabel 

dibawah ini :  

ID Kategori Nama Kategori 

01 Tanah 

02 Gedung 

03 Kendaraan 

04 Mesin  

05 Peralatan 

06 Aset Tidak Berwujud 

• Tiga (3) digit yang ada di tengah merupakan kode Barang yang 

terklasifikasi berdasarkan kategori. User dapat menambahkan 
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barang sesuai dengan kebutuhan dengan fitur create, update dan 

delete. 

• Empat (4) digit terakhir merupakan nomor urut suatu barang 

4.2 PERANCANGAN APLIKASI  

4.2.1 Perancangan Use Case Diagram 

 

Gambar 4. 1 : Usecase Diagram  

Sesuai dengan gambar di atas, ada 4 (empat) aktor atau user yang 

memiliki wewenang yang berbeda – beda. Setiap user harus 

melakukan login.  
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4.2.2 Perancangan ERD (Entity Relationship Diagram) 

 

Gambar 4. 2 : Entity Relationship Diagram 

4.2.3 Perancangan Diagram Alur (Flowchart) 

a. Flowchart Pengadaan Aset Tetap 
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Gambar 4. 3 : Flowchart Pengadaan Aset Tetap yang diajukan 
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b. Flowchart Penyusutan Aset Tetap 

 

Gambar 4. 4 : Flowchart Penyusutan Aset Tetap yang diajukan 

 

c. Flowchart Perbaikan & Penghapusan Aset Tetap  
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Gambar 4. 5 : Flowchart Perbaikan & Penghapusan Aset Tetap yang diajukan 

d. Flowchart Laporan Aset Tetap 
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Gambar 4. 6 : Flowchart Laporan Aset Tetap yang diajukan 

4.2.4 Perancangan Desain Aplikasi 

Mockup merupakan sarana untuk membuat rancangan desain suatu 

aplikasi yang akan dibangun, mockup ini dibuat berdasarkan 

wawancara dan telah disesuaikan dengan kebutuhan dari objek 

penelitian. 

a. Login & User 

Tampilan pertama yang akan diakses oleh pengguna adalah 

tampilan Login. Tampilan ini dapat diakses oleh semua pengguna 

dan akan mengarah ke halaman dashboard dari masing – masing 

pengguna. 
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Gambar 4. 7 : Rancangan Tampilan Login 

Tampilan ini merupakan index user yang berisikan tabel data user.  

 

Gambar 4. 8 : Rancangan Tampilan Index User 

Tampilan ini hanya dapat diakses oleh admin. Tombol “Tambah 

User” akan mengarah pada tampilan berikut :  
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Gambar 4. 9 : Rancangan Tampilan Tambah User 

Tampilan ini merupakan tampilan untuk menambahkan user. 

Tampilan ini hanya dapat diakses oleh admin. Tombol “Tambah 

User” akan mengarah kembali ke index user dan akan menyimpan 

data inputan ke database. Ada 7 kolom yang harus diisi, yaitu 

Nama Lengkap, Posisi / Jabatan, Lokasi, Username, Email, 

Password dan perulangan Password, 2 (dua) diantaranya 

menggunakan dropdown untuk memilih posisi atau jabatan user 

(akan menentukan hak akses) dan lokasi user. Setelah 

menambahkan data user di menu ‘create’, user admin dapat 

melihat data yang diinput di halaman index. Pada kolom paling 

kanan terdapat tombol ‘edit’ dengan tampilan sebagai berikut :  
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Gambar 4. 10 : Rancangan Tampilan Ubah User 

Tampilan Edit User hanya dapat diakses oleh admin, semua data 

dapat diperbaharui dan akan berganti di database ketika tombol 

“edit user” ditekan. Menu berikutnya adalah menu hapus dengan 

cara menekan tombol “hapus” yang ada di halaman index, nanti 

akan muncul peringatan untuk menghapus user.    

 

b. Modul Master Data  

• Lokasi 

Halaman pertama dari master data lokasi adalah halaman index 

yang ditampilkan sebagai berikut :  
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.

 

Gambar 4. 11 : Rancangan Tampilan Index Lokasi 

Halaman index lokasi menampilkan sebuah tabel yang 

berisikan data lokasi dan beberapa tombol untuk melakukan 

sebuah perintah. Halaman ini hanya dapat diakses oleh 

Pimpinan dan Admin. Tombol “tambah lokasi” akan mengarah 

pada halaman sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 12 : Rancangan Tampilan Tambah Lokasi 
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Halaman tambah lokasi ini bertujuan untuk memasukkan data 

kedalam database. Ada 5 inputan yang harus diisi, yaitu Kode 

Lokasi, Nama Lokasi, Alamat, Kota dan Keterangan. Halaman 

ini akan kembali ke halaman index. 

 

Gambar 4. 13 : Rancangan Tampilan Ubah Lokasi 

Halaman ini adalah tampilan dari halaman edit Lokasi yang 

akan terbuka setelah menekan tombol ‘edit’ di halaman index 

lokasi. Sama halnya seperti di halaman create, pada halaman 

ini pengguna dapat memperbaharui data yang ada di database. 

Ketika pengguna ingin menghapus data, dapat menggunakan 

tombol ‘hapus’ yang ada di index lokasi dan akan 

mengeluarkan peringatan untuk menghapus lokasi.   

• Golongan 

Master data golongan merupakan master data yang berisikan 

golongan aset tetap yang ada di Pusat Oleh – Oleh “Group 58”. 

Halaman pertama dari data master golongan adalah index, 

yang dirancang sebagai berikut :  
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Gambar 4. 14 : Rancangan Tampilan Index Golongan 

Halaman index golongan menampilkan sebuah tabel yang 

berisikan data golongan dan beberapa tombol untuk melakukan 

sebuah perintah. Halaman ini hanya dapat di akses oleh 

Pimpinan dan Admin. Tombol “tambah golongan” akan 

mengarah pada halaman sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 15 : Rancangan Tampilan Tambah Golongan 

Halaman tambah golongan ini bertujuan untuk memasukkan 

data kedalam database. Ada 2 inputan yang harus diisi, yaitu 
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Kategori yang merupakan dropdown yang dapat dipilih dan 

nama golongan. Halaman ini akan kembali ke halaman index. 

 

Gambar 4. 16 : Rancangan Tampilan Edit Golongan 

Halaman ini adalah tampilan dari halaman edit golongan yang 

akan terbuka setelah menekan tombol ‘edit’ di halaman index 

golongan. Sama halnya seperti di halaman create, pada 

halaman ini pengguna dapat memperbaharui data yang ada di 

database. Ketika pengguna ingin menghapus data, dapat 

menggunakan tombol ‘hapus’ yang ada di index golongan dan 

akan mengeluarkan peringatan untuk menghapus golongan.   

• Satuan 

Master data satuan merupakan master data yang berisikan 

satuan aset tetap yang ada di Pusat Oleh – Oleh “Group 58”. 

Halaman pertama dari data master satuan adalah index, yang 

dirancang sebagai berikut : 
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Gambar 4. 17 : Rancangan Tampilan Index Satuan 

Halaman index satuan menampilkan sebuah tabel yang 

berisikan data satuan dan beberapa tombol untuk melakukan 

sebuah perintah. Halaman ini hanya dapat diakses oleh 

Pimpinan dan Admin. Tombol “tambah satuan” akan 

mengarah pada halaman sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 18 : Rancangan Tampilan Tambah Satuan 

Halaman tambah satuan ini bertujuan untuk memasukkan data 

kedalam database. Ada 2 inputan yang harus diisi, yaitu nama 
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satuan dan keterangan yang bersifat opsional (boleh tidak diisi). 

Halaman ini akan kembali ke halaman index. 

 

Gambar 4. 19 : Rancangan Tampilan Edit Satuan 

Halaman ini adalah tampilan dari halaman edit satuan yang 

akan terbuka setelah menekan tombol ‘edit’ di halaman index 

satuan. Sama halnya seperti di halaman create, pada halaman 

ini pengguna dapat memperbaharui data yang ada di database. 

Ketika pengguna ingin menghapus data, dapat menggunakan 

tombol ‘hapus’ yang ada di index satuan dan akan 

mengeluarkan peringatan untuk menghapus satuan.   

• Aset 

Master data aset merupakan master data yang berisikan aset 

tetap yang ada di Pusat Oleh – Oleh “Group 58”. Halaman 

pertama dari data master aset tetap adalah index, yang 

dirancang sebagai berikut : 
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Gambar 4. 20 : Rancangan Tampilan Index Aset Tetap 

Di master data aset ada banyak data yang harus dimasukkan ke 

dalam database, secara umum dapat dilihat di halaman create 

dibawah ini :  

 

Gambar 4. 21 : Rancangan Tampilan Tambah Aset Tetap 

Ketika tombol simpan di tekan, halaman create aset ini akan 

kembali ke halaman index. Selain itu, ada 1 entitas yang secara 

otomatis akan dibuat, yaitu kode aset tetap, yang 

pengkodeannya sudah dijelaskan sebelumnya. 
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Gambar 4. 22 : Rancangan Tampilan Edit Aset Tetap 

Halaman berikutnya adalah halaman edit. Sama halnya seperti 

di halaman create, pada halaman ini pengguna dapat 

memperbaharui data yang ada di database. Khusus untuk 

master data aset tetap, tidak ada perintah untuk menghapus 

suatu aset dari database, tombol ‘hapus’ yang ada di index 

hanya berfungsi untuk memperbarui data status aset dari aktif 

menjadi non-aktif, sehingga tidak akan muncul di halaman 

index.  

c. Modul Pengadaan Aset 

Modul pengadaan berfungsi untuk mengajukan penambahan aset 

tetap di suatu cabang. Modul ini dapat diakses oleh semua 

pengguna sistem di posisi apapun, namun dengan tampilan yang 

berbeda – beda. Alur dari modul pengadaan adalah sebagai 

berikut :  

1. Kepala toko/cabang melihat daftar pengajuan aset yang sudah 

pernah diajukan pada halaman index pengajuan aset seperti 

dibawah ini :  
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Gambar 4. 23 : Rancangan Tampilan Index Pengadaan 

2. Kepala toko/cabang yang membutuhkan penambahan aset 

tetap untuk melengkapi kebutuhan toko, dapat mengajukan 

penambahan aset melalui tombol ‘ajukan’, dan akan muncul 

tampilan sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 24 : Rancangan Tampilan Pengajuan Pengadaan 

3. Setelah diajukan, pimpinan akan menyeleksi pengajuan 

pengadaan aset yang diajukan. Tampilan validasi pimpinan, 

ada 3 tombol yaitu beli untuk perintah membeli aset baru, 
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tombol mutasi dan batal. Tampilan index pimpinan adalah 

sebagai berikut :  

 

Gambar 4. 25 : Rancangan Tampilan Validasi Pengadaan 

4. Bila pimpinan melakukan validasi untuk membeli aset tetap, 

maka status pengajuan akan berubah menjadi ‘dalam proses’ 

dan kepala cabang dapat membeli barang yang diperlukan. 

Sedangkan bila divalidasi untuk mutasi, akan tampil halaman 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 26 : Rancangan Tampilan Pengajuan Mutasi Lokasi 
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5. Setelah divalidasi untuk mutasi, akan ada konfirmasi dari 

kepala cabang terkait, mengenai kesediaan barang, tampilan 

dari halaman tersebut adalah sebagai berikut :  

 

Gambar 4. 27 : Rancangan Tampilan Konfirmasi Mutasi 

6. Bila aset tetap sudah terkonfirmasi tersedia, karyawan 

lapangan yang bertugas untuk mengantar aset tetap, dapat 

melakukan pengantaran di halaman ini :  

 

Gambar 4. 28 : Rancangan Tampilan Pengantaran Pengadaan 
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7. Bila aset tetap sudah diterima, maka yang mengajukan harus 

menekan tombol selesai di index. Histori mutasi akan tercatat 

di masing-masing catatan aset tetap. 

d. Modul Reparasi Aset 

Modul Reparasi Aset merupakan modul yang berfungsi untuk 

mengajukan reparasi dari suatu aset yang mengalami kerusakan. 

Modul ini dapat diakses oleh semua pengguna sistem di posisi 

apapun, namun dengan tampilan yang berbeda – beda. Alur dari 

modul reparasi adalah sebagai berikut :  

1. Kepala toko/cabang melihat daftar pengajuan aset yang sudah 

pernah diajukan untuk direparasi pada halaman index 

pengajuan reparasi aset seperti dibawah ini :  

 

Gambar 4. 29 : Rancangan Tampilan Index Reparasi 

2. Bila ini menambahkan pengajuan aset yang rusak, 

menggunakan tombol ‘ajukan’ dan akan tampil halaman 

sebagai berikut :  
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Gambar 4. 30 : Rancangan Tampilan Pengajuan Reparasi 

3. Setelah diajukan, permohonan reparasi akan ditinjau oleh 

pimpinan, bila aset tersebut memang sudah tidak dapat 

digunakan, maka dapat dipilih untuk menonaktifkan aset 

tersebut. Bila aset masih dapat digunakan, maka pimpinan 

akan melakukan validasi di halaman sebagai berikut :  

 

Gambar 4. 31 : Rancangan Tampilan Validasi Reparasi 

4. Setelah divalidasi, maka proses reparasi dapat dilakukan. 

Setelah proses reparasi selesai, maka pengguna yang 

mengajukan wajib menekan tombol selesai di index, dan akan 
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muncul halaman untuk mencatat realisasi reparasi sebagai 

berikut :  

 

Gambar 4. 32 : Rancangan Tampilan History Reparasi 

5. Histori reparasi dicatat berdasarkan data aset tetap di view 

aset. 

e. Modul Penjualan 

Modul Penjualan merupakan modul yang berguna untuk mencatat 

penjualan yang terjadi pada aset tetap. Modul ini dapat diakses 

oleh semua pengguna sistem di posisi apapun, namun dengan 

tampilan yang berbeda – beda. Alur dari modul penjualan adalah 

sebagai berikut :  

1. Kepala toko/cabang melihat aset yang sedang dalam proses 

penjualan di tampilan index sebagai berikut : 
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Gambar 4. 33 : Rancangan Tampilan Index Penjualan 

2. Bila ingin mengajukan penjualan aset tetap, dapat menekan 

tombol ‘ajukan’ yang ada di index, dan akan muncul 

tampilan sebagai berikut :  

 

Gambar 4. 34 : Rancangan Tampilan Pengajuan Penjualan 

f. Modul Penyusutan  

Modul penyusutan merupakan modul yang berkaitan erat dengan 

master data aset tetap. Modul ini hanya dapat diakses oleh 

pimpinan saja. Modul ini berfungsi untuk menghitung penyusutan 

yang terjadi pada suatu aset tetap. Modul ini akan menghitung 
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nilai buku dari suatu aset tetap, dengan menghitung nilai buku, 

pengguna dapat mengetahui besarnya nilai nominal yang ada di 

suatu aset. Berikut adalah tampilan untuk index penyusutan 

semua aset tetap, dan melihat detail penyusutan suatu aset tetap :  

 

Gambar 4. 35 : Rancangan Tampilan Index Penyusutan 

 

Gambar 4. 36 : Rancangan Tampilan Data Penyusutan 

 

4.3 PEMBUATAN APLIKASI 

4.3.1 Database 

a. Aset 
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Gambar 4. 37 : Database Tabel Aset 

b. Golongan 

 

Gambar 4. 38 : Database Tabel Golongan 

c. Hak_akses 

 

Gambar 4. 39 : Database Tabel Hak Akses 

d. History_mutasi 

 

Gambar 4. 40 : Database Tabel History Mutasi 
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e. History_reparasi 

 

Gambar 4. 41 : Database Tabel History Reparasi 

f. Kategori 

 

Gambar 4. 42 : Database Tabel Kategori 

g. Lokasi 

 

Gambar 4. 43 : Database Tabel Lokasi 

h. Pengadaan 

 

Gambar 4. 44 : Database Tabel Pengadaan 

i. Penjualan 
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Gambar 4. 45 : Database Tabel Penjualan 

j. Reparasi 

 

Gambar 4. 46 : Database Tabel Reparasi 

k. Satuan 

 

Gambar 4. 47 : Database Tabel Satuan 

l. Status 

 

Gambar 4. 48 : Database Tabel Status 

m. Users 
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Gambar 4. 49 : Database Tabel Users 

4.3.2 Halaman Login 

 

Gambar 4. 50 : Tampilan Login 

4.3.3 Master Data User 

Modul Master Data User berguna untuk mengatur perintah yang 

berhubungan dengan user. Modul ini berhubungan dengan tabel Users 

dan tersambung dengan tabel Hak Akses dan Lokasi. Berikut adalah 

Route yang berkaitan dengan master User 

  

Gambar 4. 51 : Route Modul Master User 

Berikut ini adalah tampilan dan perintah (controller) yang berkaitan 

dengan data User :  

a. Halaman Data User  
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Gambar 4. 52 :Tampilan Index User 

 

Gambar 4. 53 : Controller Index User 

b. Halaman Tambah User  

 

Gambar 4. 54 : Tampilan Tambah User 

 

 

Gambar 4. 55 : Controller Tambah User 

c. Halaman Edit User  
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Gambar 4. 56 : Tampilan Edit User 

 

Gambar 4. 57 : Controller Edit User 1 

 

Gambar 4. 58 : Controller Edit User 2 

d. Notifikasi Hapus User 
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Gambar 4. 59 : Tampilan Hapus User 

 

Gambar 4. 60 : Controller Hapus User 

4.3.4 Master Data Lokasi 

Modul Master Data Lokasi berguna untuk mengatur perintah yang 

berhubungan dengan user. Modul ini berhubungan dengan tabel 

Lokasi. Berikut adalah Route yang berkaitan dengan master Lokasi. 

 

Gambar 4. 61 : Route Modul Master Lokasi 

Berikut ini adalah tampilan dan perintah (controller) yang berkaitan 

dengan data Lokasi :  

 

a. Halaman Data Lokasi 

 

Gambar 4. 62 : Tampilan Index Lokasi 
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Gambar 4. 63 : Controller Index Lokasi 

b. Halaman Tambah Lokasi  

 

Gambar 4. 64 : Tampilan Tambah Lokasi 

 

Gambar 4. 65 : Controller Tambah Lokasi 1 

 

 

Gambar 4. 66 : Controller Tambah Lokasi 2 

c. Halaman Edit Lokasi  
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Gambar 4. 67 : Tampilan Edit Lokasi 

 

Gambar 4. 68 : Controller Edit Lokasi 

d. Notifikasi Hapus Lokasi 

 

Gambar 4. 69 : Tampilan Hapus Lokasi 
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Gambar 4. 70 : Controller Hapus Lokasi 

4.3.5 Master Data Golongan 

Modul Master Data Golongan berguna untuk mengatur perintah yang 

berhubungan dengan golongan. Modul ini berhubungan dengan tabel 

barang dan tersambung dengan tabel Kategori. Berikut adalah Route 

yang berkaitan dengan master Golongan : 

 

Gambar 4. 71 : Route Modul Master Golongan 

Berikut ini adalah tampilan dan perintah (controller) yang berkaitan 

dengan data Golongan :  

a. Halaman Data Golongan 

 

Gambar 4. 72 : Tampilan Index Golongan 

 

Gambar 4. 73 : Controller Index Golongan 

b. Halaman Tambah Golongan  



59 
 

 

Gambar 4. 74 : Tampilan Tambah Golongan 

 

Gambar 4. 75 : Controller Tambah Golongan 1 

 

Gambar 4. 76 : Controller Tambah Golongan 2 

c. Halaman Edit Golongan 
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Gambar 4. 77 : Tampilan Edit Golongan 

 

Gambar 4. 78 : Controller Edit Golongan 

d. Notifikasi Hapus Golongan 

 

Gambar 4. 79 : Tampilan Hapus Golongan 
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Gambar 4. 80 : Controller Hapus Golongan 

4.3.6 Master Data Satuan 

Modul Master Data Satuan berguna untuk mengatur perintah yang 

berhubungan dengan satuan. Modul ini berhubungan dengan tabel 

satuan. Berikut adalah Route yang berkaitan dengan master Satuan : 

 

Gambar 4. 81 : Route Modul Master Satuan 

a. Halaman Data Satuan 

 

Gambar 4. 82 : Tampilan Index Satuan 

 

Gambar 4. 83 : Controller Index Satuan 

b. Halaman Tambah Satuan 
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Gambar 4. 84 : Tampilan Tambah Satuan 

 

Gambar 4. 85 : Controller Tambah Satuan 

c. Halaman Edit Satuan 

 

Gambar 4. 86 : Tampilan Edit Satuan 

 

Gambar 4. 87 : Controller Edit Satuan 

d. Notifikasi Hapus Satuan 
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Gambar 4. 88 : Tampilan Hapus Satuan 

 

Gambar 4. 89 : Controller Hapus Satuan 

4.3.7 Master Data Aset 

Modul Master Data Aset berguna untuk mengatur perintah yang 

berhubungan dengan aset. Modul ini berhubungan dengan tabel aset 

dan berhubungan dengan beberapa tabel lainnya seperti lokasi, 

pengadaan, reparasi, penjualan, penyusutan, dan lain sebagainya. 

Berikut adalah Route yang berkaitan dengan master Aset: 

 

Gambar 4. 90 : Route Modul Master Aset 

a. Halaman Data Aset 
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Gambar 4. 91 : Tampilan Index Aset 

 

Gambar 4. 92 : Controller Index Aset 

b. Halaman Tambah Aset  

 

Gambar 4. 93 : Tampilan Tambah Aset 

 

Gambar 4. 94 : Controller Tambah Aset 1 

 

Gambar 4. 95 : Controller Tambah Aset 2 
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Gambar 4. 96 : Controller Tambah Aset 3 

c. Halaman Edit Aset 

 

Gambar 4. 97 : Tampilan Edit Aset 

 

Gambar 4. 98 : Controller Edit Aset 

d. Halaman View Detail Aset 
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Gambar 4. 99 : Tampilan View Detail Aset 

 

Gambar 4. 100 : Controller View Aset 

e. Halaman Print QR-Code 

 

Gambar 4. 101 : Tampilan Cetak  QR-Code 

 

Gambar 4. 102 : Controller QR-Code 1 
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Gambar 4. 103 : Controller QR-Code 2 

 

Gambar 4. 104 : Controller QR-Code 3 

f. Notifikasi Hapus Aset 

 

Gambar 4. 105 : Tampilan hapus Aset 

 

Gambar 4. 106 :Controller Hapus Aset 
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4.3.8 Modul Pengadaan Aset 

Modul Pengadaan Aset berguna untuk mengatur perintah yang 

berhubungan dengan pembelian dan mutasi aset. Modul ini disimpan  

tabel pengadaan dan berhubungan dengan beberapa tabel lainnya 

seperti lokasi dan aset. Berikut adalah Route yang berkaitan dengan 

Modul Pengadaan Aset: 

 

Gambar 4. 107 : Route Modul Pengadaan Aset 

a. Halaman Index Pengadaan 

 

Gambar 4. 108 : Tampilan Index Pengadaan 

 

Gambar 4. 109 : Controller Index Pengadaan 

b. Halaman Pengajuan Pengadaan 
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Gambar 4. 110 : Tampilan Pengajuan Pengadaan 

 

Gambar 4. 111 : Controller Pengajuan Pengadaan 

c. Halaman Validasi Pengadaan 

 

Gambar 4. 112 : Tampilan Validasi Pengadaan 

 

Gambar 4. 113 : Controller Validasi Pengadaan 
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d. Halaman Mutasi Pengadaan  

 

Gambar 4. 114 : Tampilan Mutasi Pengadaan 

 

Gambar 4. 115 : Controller Validasi Pengadaan 

e. Halaman Konfirmasi Pengadaan 

 

Gambar 4. 116 : Tampilan Konfirmasi Pengadaan 
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Gambar 4. 117 : Controller Konfirmasi Pengadaan 

f. Halaman Pengantaran Pengadaan 

 

Gambar 4. 118 : Tampilan Pengantaran Pengadaan 

 

Gambar 4. 119 : Controller Index Antar Pengadaan 

4.3.9 Modul Reparasi Aset 

Modul Reparasi Aset berguna untuk mengatur perintah yang 

berhubungan dengan reparasi dan penghapusan aset. Modul ini 

disimpan di tabel reparasi dan berhubungan dengan beberapa tabel 

lainnya seperti lokasi, aset dan lain sebagainya. Berikut adalah Route 

yang berkaitan dengan Reparasi Aset: 
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Gambar 4. 120 : Route Modul Reparasi 

a. Halaman Index Reparasi 

 

Gambar 4. 121 : Tampilan Index Reparasi 

 

Gambar 4. 122 : Controller Index Reparasi 

 

Gambar 4. 123 : Controller Action 1 
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Gambar 4. 124 : Controller Action 2 

b. Halaman Pengajuan Reparasi  

 

Gambar 4. 125 : Tampilan Pengajuan Reparasi 

 

Gambar 4. 126 : Controller Pengajuan Reparasi 1 

 

Gambar 4. 127 : Controller Pengajuan Reparasi 2 

c. Halaman Validasi Reparasi 
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Gambar 4. 128 : Tampilan Validasi Reparasi 

 

Gambar 4. 129 : Controller Validasi Reparasi  

 

Gambar 4. 130 : Controller Action Hapus 

d. Halaman History Reparasi 
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Gambar 4. 131 : Tampilan History Reparasi 

 

Gambar 4. 132 : Controller History Reparasi 

4.3.10 Modul Penjualan Aset 

Modul Penjualan Aset berguna untuk mengatur perintah yang 

berhubungan dengan penjualan aset. Modul ini di simpan di tabel 

penjualan dan berhubungan dengan beberapa tabel lainnya seperti 

aset, lokasi, dan lain sebagainya. Berikut adalah Route yang 

berkaitan dengan penjualan Aset: 

 

Gambar 4. 133 : Route Modul Penjualan Aset 

a. Halaman Index Penjualan 



76 
 

 

Gambar 4. 134 : Tampilan Index Penjualan 

 

Gambar 4. 135 : Controller Index Penjualan 

b. Halaman Pengajuan Penjualan  

 

Gambar 4. 136 : Tampilan Pengajuan Penjualan 

 

Gambar 4. 137 : Controller Pengajuan Penjualan 

c. Halaman Validasi Penjualan 
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Gambar 4. 138 : Tampilan Validasi Penjualan 

 

Gambar 4. 139 : Controller Validasi Penjualan 

 

Gambar 4. 140 : Controller Action Validasi Penjualan 

4.3.11 Modul Penyusutan Aset 

Modul Penyusutan Aset berguna untuk mengatur perintah yang 

berhubungan dengan penyusutan aset. Modul ini berhubungan 

dengan beberapa tabel aset, lokasi dan lain sebagainya. Berikut 

adalah Route yang berkaitan dengan penyusutan Aset: 

 

Gambar 4. 141 : Route Modul Penyusutan 

a. Halaman Index Penyusutan 
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Gambar 4. 142 : Tampilan Index Penyusutan 

 

Gambar 4. 143 : Controller Index Penyusutan 

b. Halaman View Detail Penyusutan 

 

Gambar 4. 144 : Tampilan View Detail Penyusutan 
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Gambar 4. 145 : Controller View Penyusutan 

4.3.12 Modul Monitoring 

Modul Monitoring berguna untuk mengatur perintah yang 

berhubungan dengan pengunduhan laporan-laporan yang berkaitan 

dengan aset. Modul ini tidak di simpan di tabel database, hanya 

menampilkan dan mencetak saja. Berikut adalah Route yang 

berkaitan dengan Monitoring laporan Aset: 

 

Gambar 4. 146 : Route Modul Monitoring Laporan 

Berikut adalah salah satu tampilan dari laporan yang dihasilkan 

dari sistem manajemen aset ini yang diurutkan berdasarkan kategori 

aset :  

 

Gambar 4. 147 : Tampilan Download Laporan Aset PDF 
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Gambar 4. 148 : Tampilan Download Laporan Golongan PDF 

Selain berbentuk PDF, laporan juga dapat diunduh berupa file 

excel, tampilan dari laporan berbentuk microsoft excel adalah 

sebagai berikut :  

 

Gambar 4. 149 : Tampilan Download Laporan Aset Excel 
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Gambar 4. 150 : Tampilan Download Laporan Golongan Excel 

4.4 HASIL PENGUJIAN APLIKASI 

Pengujian Aplikasi bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang telah 

dibuat berjalan dengan baik. Tahap pengujian aplikasi ini akan dibagi 

menjadi 2 bagian, yaitu pengujian aplikasi secara teknis dan pengujian 

aplikasi secara bisnis.  

4.4.1 Hasil Pengujian Teknis 

Pengujian teknis dilakukan untuk mengevaluasi berjalannya sistem 

secara teknis, dan memastikan bahwa sistem dapat digunakan dengan 

baik sesuai fungsi yang dirancang. Pengujian teknis dilakukan 

berdasarkan modul dan fungsi dari setiap fiturnya.  

Fungsi pertama yang diuji adalah fungsi untuk masuk ke dalam sistem 

manajemen aset, melalui halaman login sebagai berikut :  

 

Gambar 4. 151 : Pengujian Teknis Login 1 

Bila username dan password dalam kondisi kosong dan dilakukan 

perintah login, maka akan keluar peringatan berikut :  
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Gambar 4. 152 : Pengujian Teknis Login 2 

Bila username dan password terisi dengan baik dan benar, maka akan 

berpindah ke halaman dashboard seperti dibawah ini :  

 

Gambar 4. 153 : Pengujian Teknis Dashboard 

Fitur berikutnya adalah fitur yang ada di modul master data. Master 

Data terdiri dari Users, Lokasi, Golongan, Satuan dan Aset. Secara 

umum fitur yang dapat digunakan seputar Create, Read, Update dan 

Delete. Halaman Index pada master golongan adalah sebagai berikut :  
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Gambar 4. 154 : Pengujian Teknis Master Data (Index) 

Bila dilakukan perintah tambah golongan pada tombol ‘tambah 

golongan’ maka akan berpindah ke halaman seperti dibawah ini :  

 

Gambar 4. 155 : Pengujian Teknis Master Data (Tambah) 1 

Kategori dapat dipilih sesuai dengan golongan yang akan ditambahkan. 

Pemilihan kategori ini akan mementukan urutan kode golongan. Bila 

field dalam kondisi belum diisi namun sudah di tekan perintah 

‘submit’, maka akan keluar pengingatan sebagai berikut : 
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Gambar 4. 156 : Pengujian Teknis Master Data (Tambah) 2 

Bila data sudah terisi dengan lengkap dan ditekan tombol ‘submit’, 

maka data tersebut akan tersimpan di database.  

 

Gambar 4. 157 : Pengujian Teknis Master Data (Tambah) 3 

Ketika dilakukan menu ubah / edit, maka data sebelumnya akan 

otomatis terisi seperti gambar dibawah ini :  

 

Gambar 4. 158 : Pengujian Teknis Master Data (Ubah) 1 
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Ketika dilakukan perubahan pada menu diatas, maka perubahan juga 

akan tersimpan di database setelah dilakukan perintah ‘update’ pada 

tombol update :  

 

Gambar 4. 159 : Pengujian Teknis Master Data (Ubah) 2 

Golongan yang sudah dimasukkan sebelumnya, akan menjadi pilihan 

saat memasukkan menu tambah aset seperti dibawah ini :  

 

Gambar 4. 160 : Pengujian Teknis Master Data Aset 1 

Bila seluruh data yang diperlukan sudah diisi, maka akan menjadi 

seperti gambar dibawah ini :  
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Gambar 4. 161 : Pengujian Teknis Master Data Aset 2 

Ketika tombol submit ditekan, maka data akan disimpan di database 

sebagai aset, dan secara akumulasi akan terhitung di tabel golongan : 

 

Gambar 4. 162 : Pengujian Teknis Master Data Aset 3 

 

Gambar 4. 163 : Pengujian Teknis Master Data Aset 4 

Data aset yang tersimpan di database dapat di unduh menggunakan 

perintah ‘download’ di tombol yang ada di halaman index. 

 

Gambar 4. 164 : Pengujian Teknis Master Data Unduh 

Maka akan terunduh file excel secara otomatis dengan nama yang 

sama dengan nama modul.  
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Gambar 4. 165 : Pengujian Teknis Master Data Hasil Unduhan 

Fitur-fitur di master data yang lain memiliki pola alur yang sama 

dengan alur golongan yang sudah dicontohkan diatas. Fitur berikutnya 

yang diuji adalah fitur untuk mengatur pergerakan aset tetap yaitu 

modul pengadaan, reparasi dan penjualan. Halaman index pengadaan 

adalah sebagai berikut :  

 

Gambar 4. 166 : Pengujian Teknis Index Pengajuan 

Saat ingin mengajukan penambahan aset, akan keluar formulir seperti 

gambar dibawah ini :  
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Gambar 4. 167 : Pengujian Teknis Pengajuan Aset 

Setelah di ajukan, maka akan muncul di tampilan validasi pimpinan  

 

Gambar 4. 168 : Pengujian Teknis Validasi Pimpinan 

Pimpinan dapat memvalidasi permintaan pengadaan dengan cara 

menekan tombol beli atau mutasi, sedangkan bila tidak disetujui dapat 

menekan tombol batal. Bila di validasi untuk membeli, maka akan 

muncul status di bagian index seperti dibawah ini :  
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Gambar 4. 169 : Pengujian Teknis Proses Beli Selesai 

Bila tombol selesai di tekan, maka akan berpindah ke halaman tambah 

aset yang sudah terisi beberapa field, sesuai dengan yang diajukan 

sebelumnya.  

 

Gambar 4. 170 : Pengujian Teknis Tambah Aset setelah Proses Beli selesai 

Bila sudah dilengkapi semua field, maka dapat ditekan tombol tambah 

aset dan akan tersimpan di database aset tetap. 

 

Gambar 4. 171 : Pengujian Teknis Database tambah aset 

Bila pimpinan memvalidasi untuk proses mutasi, maka akan 

berpindah ke halaman untuk memilih asal mutasi, bila lokasi yang di 

pilih tidak memiliki aset yang dibutuhkan, maka akan keluar tampilan 

sebagai berikut :  
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Gambar 4. 172 : Pengujian Teknis Mutasi Aset (tidak tersedia aset) 

Bila aset tetap yang dibutuhkan tersedia di lokasi yang dipilih, maka 

akan keluar pilihan seperti dibawah ini :  

 

Gambar 4. 173 : Pengujian Teknis Mutasi Aset (aset tersedia) 

Bila sudah di tekan tombol mutasi, maka kepala cabang dari lokasi 

aset tetap itu berada, harus menekan tombol konfirmasi, agar 

memastikan bahwa aset tetap yang dimaksud benar-benar tersedia. 
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Gambar 4. 174 : Pengujian Teknis Konfirmasi Kepala Cabang 

Setelah aset tetap siap untuk dipindahkan, maka pegawai lapangan 

dapat mengakses sistem untuk melakukan aktifitas pengantaran. 

 

Gambar 4. 175 : Pengujian Teknis Antar Aset 

Setelah proses selesai, maka lokasi pada master data aset akan 

berubah sesuai lokasi baru.  

 

Gambar 4. 176 : Pengujian Teknis Hasil Mutasi Aset 
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Pada modul reparasi dan penjualan proses sistem yang berjalan, sama 

dengan proses pengadaan, yang berbeda hanya dihalaman setelah 

selesai melakukan transaksi, pada modul reparasi akan keluar halaman 

untuk mencatat histori reparasi sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 177 : Pengujian Teknis History Perbaikan 

Sedangkan untuk modul penjualan, dapat menghitung selisih laba 

/rugi dari aset yang akan dijual, penawaran harga jual dibandingkan 

dengan nilai buku setelah penyusutan :  

 

Gambar 4. 178 : Pengujian Teknis Penjualan Aset 
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Gambar 4. 179 : Pengujian Teknis Penjualan Aset Laba/Rugi 

Fitur berikutnya yang akan diuji adalah fitur penyusutan, tampilan 

informasi hasil perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut :  

 

Gambar 4. 180 : Pengujian Teknis Index Penyusutan 

 

Perhitungan penyusutan dilakukan menggunakan metode garis lurus. 

Cutoff untuk perhitungan penyusutan dilakukan di akhir bulan 

sebelum proses menekan tombol view penyusutan. Nilai buku 

merupakan nilai aset setelah dilakukan proses penyusutan. Bila 

pembelian aset diatas tanggal 15 setiap bulan, maka penyusutan 

dihitung di bulan berikutnya.  
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Gambar 4. 181 : Pengujian Teknis Penyusutan Aset 

Secara umum, hasil pengujian teknis adalah sebagai berikut :  

Modul Jenis Pengujian Hasil Pengujian 

Login  Pengguna masuk Berjalan dengan baik 

Master Data  CRUD User Berjalan dengan baik 

CRUD Lokasi Berjalan dengan baik 

CRUD Golongan Berjalan dengan baik 

CRUD Aset Berjalan dengan baik 

CRUD Satuan Berjalan dengan baik 

Pengadaan Melaporkan kebutuhan  Berjalan dengan baik 

Memvalidasi pembelian Berjalan dengan baik 

Menambahkan pembelian 

secara nominal maupun 

kuantitas 

Berjalan dengan baik 

Memvalidasi Mutasi Berjalan dengan baik 

Melaporkan pengiriman 

aset 

Berjalan dengan baik 

Menghapus Pengajuan 

Pengadaan 

Berjalan dengan baik 

Perbaikan 

dan 

Melaporkan kerusakan  Berjalan dengan baik 

Melihat histori kerusakan Berjalan dengan baik 
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Penghapusan Memvalidasi perbaikan Berjalan dengan baik 

Memvalidasi penghapusan Berjalan dengan baik 

Penyusutan Melihat umur ekonomi dan 

total penyusutan setiap aset 

Berjalan dengan baik 

Menampilkan data aset 

beserta detail 

penyusutannya 

Berjalan dengan baik 

Laporan Melihat laporan Berjalan dengan baik 

Mengunduh laporan (PDF 

& Excel) 

Berjalan dengan baik 

Mencetak laporan Berjalan dengan baik 

4.4.2 Hasil Pengujian Bisnis 

Pengujian Bisnis dilakukan menggunakan metode wawancara 

kepada beberapa pengguna sistem dari masing – masing level 

pengguna.  

Sistem Manajemen Aset ini memiliki 4 level pengguna, oleh 

karena itu penulis mewawancarai 5 (lima) orang pengguna, yaitu 1 

(satu) orang Pemilik Usaha, 1 (satu) orang Kepala Produksi, 1 (satu) 

orang Admin dan 2 (dua) orang pegawai lapangan. Sosialisasi 

penggunaan sistem manajemen aset ini dilakukan langsung kepada 

Bapak Katon selaku pemilik usaha dan kepada seorang pegawai 

lapangan yang saat itu sedang bertugas. Selebihnya sosialisasi 

dilakukan antar karyawan dengan tujuan penyampaian informasi 

lebih mudah diterima dengan bahasa sesama karyawan yang lebih 

memiliki kedekatan dan latar belakang serta pola pikir yang  sama.  

Dalam pengimplementasiannya, sistem ini dapat melaksanakan 

beberapa perintah dalam waktu bersamaan dan singkat. Perintah yang 

dimaksud adalah dengan melakukan pengoperasian sistem dengan 

beberapa pengguna dalam waktu yang bersamaan dan dengan 
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beberapa perintah seperti tambah, ubah, hapus, batal maupun melihat 

laporan dan melakukan perintah lainnya. 

Secara umum, sistem manajemen aset ini dirasa masih cukup 

sulit untuk dipahami, karena saat sosialisasi antar karyawan 

dilakukan menggunakan smartphone yang memiliki tampilan kecil 

dan harus melakukan banyak pergerakan akibat dashboard 

tersembunyi dan harus melakukan scroll bila ingin melakukan 

perintah, hal ini menyebabkan langkah – langkah yang seharusnya 

mudah menjadi sedikit rumit dan tidak mudah untuk diingat. 

Aset Tetap yang dimiliki oleh Pusat Oleh – Oleh “Group 58” ini 

kurang lebih berjumlah 1200 unit. Kendala yang paling dirasakan 

oleh pengguna adalah saat memasukkan data aset untuk pertama 

kalinya, terlebih karena data history dari aset yang sebelumnya, 

belum pernah dicatat, sehingga sulit untuk memasukkan data di awal 

penggunaan sistem.  

Sistem manajemen aset ini memudahkan para karyawan karena 

dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Semua pengguna sudah 

memiliki sumber daya utama yang dibutuhkan, yaitu smartphone dan 

koneksi internet. Hanya saja, penggunaan laptop dan komputer 

memang lebih disarankan untuk melakukan perintah – perintah yang 

mencangkup banyak data. Namun, pusat oleh – oleh “Group 58” juga 

memiliki seperangkat komputer untuk keperluan operasional. Wi-fi 

juga sudah tersedia di beberapa cabang. Lokasi – lokasi cabang yang 

strategis juga membuat sistem ini dapat dijalankan dengan maksimal 

karena memiliki jaringan internet yang cukup baik. Fitur yang dapat 

diakses oleh masing-masing pengguna sudah diatur dengan baik 

dengan beberapa catatan dan penyesuaian, 

Dari pandangan pemilik, sistem ini cukup membantu pemilik 

dalam memonitoring aset yang dimiliki, bahkan pemilik juga tidak 

mengira bahwa jumlah aset tetap yang dimiliki begitu banyak, karena 

memang belum melakukan pencatatan secara akuntansi sebelumnya. 
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Informasi yang dihasilkan juga baik dan mudah untuk diakses karena 

tidak melibatkan banyak tampilan dan form yang harus diisikan. Data 

– data master yang tersimpan juga mudah untuk diakses dan diolah 

lebih lanjut, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk mengambil 

keputusan yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, reparasi dan 

penghapusan aset. Dengan adanya sistem aset tetap ini, pemilik 

merasa sangat terbantu dan merasa adanya perubahan yang cukup 

signifikan dari pencatatan manual ke penggunaan sistem. 

Pusat Oleh – Oleh “Group 58” memiliki rencana untuk 

menggunakan sistem ini kedepannya, pemeliharaan sistem dan biaya 

bukan merupakan suatu masalah yang diperhitungan, namun 

pemeliharaan sistem ini perlu ditindaklanjuti dan didampingi dalam 

proses pelaksanaannya, karena pengguna belum paham betul 

mengenai proses pembelian hosting, server dan domain. Kinerja 

karyawan belum terlalu dirasakan signifikan perubahannya, karena 

sebelumnya tidak menggunakan sistem, namun pemiliknya percaya 

bahwa sistem ini akan membantu berjalannya pencatatan aset dan 

tidak merepotkan karyawan karena tidak setiap hari ada transaksi 

yang berkaitan dengan aset tetap.  

  


