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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Kebutuhan Produk

Analisis kebutuhan produk merupakan tahap awal dalam pengembangan

sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang. Tahap ini meliputi analisis

kebutuhan fungsi dan analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak.

a. Analisis Kebutuhan Fungsi

Kebutuhan fungsi pada pengembangan sistem informasi pengelolaan dan

peminjaman barang berbasis desktop di Bengkel Multimedia SMK Negeri 2

Sewon yaitu sebagai berikut :

1) Administrator

Administrator merupakan pengguna yang berkuasa penuh terhadap sistem.

Dalam penelitian ini yang bertugas sebagai admministrator adalah Kepala

Bengkel Multimedia. Tugas yang dapat dilakukan yaitu :

a) Melihat informasi dan melakukan pencarian data barang melalui halaman

beranda

b) Melihat halaman tentang yang berisi informasi mengenai sistem Melakukan

login dan logout

c) Mengelola data peminjaman berupa tambah data dan lihat recent

peminjaman



33

d) Mengelola pengembalian berupa pencarian data dan konfirmasi

pengembalian

e) Mengelola data master yang berisi data barang, data siswa, data guru, data

petugas, data mata pelajaran, data tingkat, data jurusan, dan data kelas

f) Mengelola data barang berupa lihat, filter, tambah, update, dan hapus data

g) Mengelola data siswa berupa lihat, cari, tambah, ubah, hapus, dan import

data

h) Mengelola data guru berupa lihat, cari, tambah, ubah, hapus, dan import

data

i) Mengelola data petugas berupa lihat, tambah, ubah, dan hapus data

j) Mengelola data mata pelajaran berupa lihat, tambah, ubah, dan hapus data

k) Mengelola data tingkat berupa lihat data

l) Mengelola data jurusan berupa lihat, tambah, ubah, dan hapus data

m) Mengelola data kelas berupa lihat, tambah, ubah, dan hapus data

n) Melakukan rekap data barang, menampilkan data barang berdasarkan

tanggal, dan export data barang dalam bentuk file Excel.

o) Melakukan rekap peminjaman, menampilkan data peminjaman berdasarkan

tanggal, dan export data peminjaman dalam bentuk file Excel

2) Petugas Bengkel Multimedia

Petugas yang ada di Bengkel Multimedia berjumlah dua orang. Masing-

masing petugas memiliki kewenangan sebagai berikut :

a) Melihat informasi dan melakukan pencarian data barang melalui halaman

beranda
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b) Melihat halaman tentang yang berisi informasi mengenai sistem

c) Melakukan login dan logout

d) Mengelola data peminjaman berupa tambah data dan lihat recent

peminjaman

e) Mengelola pengembalian berupa pencarian data dan konfirmasi

pengembalian

f) Mengelola data master yang berisi data barang, data siswa, data guru, data

mata pelajaran, data tingkat, data jurusan, dan data kelas

g) Mengelola data barang berupa lihat, filter, tambah, update, dan hapus data

h) Mengelola data siswa berupa lihat, cari, tambah, ubah, hapus, dan import

data

p) Mengelola data guru berupa lihat, cari, tambah, ubah, hapus, dan import

data

i) Mengelola data mata pelajaran berupa lihat, tambah, ubah, dan hapus data

j) Mengelola data tingkat berupa lihat data

k) Mengelola data jurusan berupa lihat, tambah, ubah, dan hapus data

q) Mengelola data kelas berupa lihat, tambah, ubah, dan hapus data

l) Melakukan rekap data barang, menampilkan data barang berdasarkan

tanggal, dan export data dalam bentuk file Excel

m) Melakukan rekap data peminjaman, menampilkan data peminjaman

berdasarkan tanggal, dan export data dalam bentuk file Excel

3) Guru dan Siswa SMK Negeri 2 Sewon
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Guru dan siswa SMK Negeri 2 Sewon, khususnya jurusan Multimedia disini

hanya dapat mengakses halaman beranda, melakukan pencarian data barang, dan

melihat halaman tentang yang berisi informasi mengenai sistem

b. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk

pengembangan sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel

Multimedia adalah sebagai berikut.

1) Personal Computer (PC)/Laptop

2) Sistem Operasi (Windows 10)

3) Microsoft Visual Studio 2012

4) XAMPP (Database MySQL)

5) Star UML

2. Desain

Tahapan selanjutnya setelah proses analisis kebutuhan adalah desain. Desain

pengembangan sistem informasi ini meliputi desain Unified Modeling Language

(UML), desain antarmuka, dan desain basis data.

a. UML Diagram

1) Use Case Diagram

a) Definisi Aktor

Aktor pada sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di

Bengkel Multimedia berjumlah 4 dengan hak akses yang berbeda-beda yaitu

admin, petugas bengkel, ketua jurusan multimedia, guru, dan siswa jurusan
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Multimedia. Deskripsi aktor pada sistem informasi pengelolaan dan peminjaman

barang di Bengkel Multimedia SMK Negeri 2 Sewon dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 1. Definisi Aktor

No. Aktor Deskripsi

1. Admin

Admin adalah pengguna yang memiliki hak akses
penuh terhadap sistem. Hak akses yang dimiliki
yaitu dapat melihat informasi tentang sistem,
mengelola data peminjaman, pengembalian, data
barang, data siswa, data guru, data petugas, data
mata pelajaran, data tingkat, data jurusan, data
kelas, rekap data barang, rekap data peminjaman,
import dan export data berupa file Microsoft Excel.

2. Petugas Bengkel

Petugas bengkel adalah pengguna yang memiliki
hak akses hampir sama dengan admin, hanya saja
tidak dapat mengakses data petugas dan melakukan
hapus data. Hak akses yang dimiliki yaitu dapat
melihat informasi tentang sistem, mengelola data
peminjaman, pengembalian, data barang, data
siswa, data guru, data mata pelajaran, data tingkat,
data jurusan, data kelas, rekap data barang, rekap
data peminjaman, import dan export data berupa
file Microsoft Excel.

Guru dan siswa

Guru dan siswa adalah pengguna yang hanya
memiliki hak akses untuk melihat informasi yang
ada pada halaman beranda, mencari data barang,
dan melihat informasi tentang sistem.

b) Diagram use case untuk guru dan siswa

Diagram use case untuk guru dan siswa dapat dilihat pada gambar 5 berikut

ini.
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Gambar 5. Use Case Diagram Guru dan Siswa

c) Diagram use case untuk admin

Diagram use case untuk admin dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini.

Gambar 6. Use Case Diagram Admin

d) Diagram use case untuk petugas bengkel

Diagram use case untuk petugas bengkel dapat dilihat pada gambar 7

berikut ini.
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Gambar 7. Use Case Diagram Guru dan Siswa

2) Class Diagram

Class diagram menggambarkan struktur sistem untuk merancang kelas-

kelas yang digunakan di dalam sistem. Class diagram sistem informasi

pengelolaan dan peminjaman barang dijelaskan pada gambar 8 berikut ini.

Gambar 8. Class Diagram Sistem Informasi Pengelolaan dan Peminjaman Barang
di Bengkel Multimedia
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3) Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan aliran kerja/aktivitas dari suatu sistem.

Berikut ini adalah activity diagram yang ada pada sistem informasi pengelolaan

dan peminjaman barang di Bengkel Multimedia.

a) Activity Diagram Login

Gambar 9. Diagram Aktivitas Login

Berdasarkan gambar 9, pengguna memasukkan username dan password

kemudian sistem akan melakukan validasi ke database. Jika benar maka sistem

akan menampilkan halaman loading kemudian menampilkan halaman menu,

namun jika salah maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan.
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b) Activity Diagram Logout

Gambar 10. Diagram Aktivitas Logout

Berdasarkan gambar 10, untuk keluar dari akun pengguna harus melakukan

klik logout, setelah keluar dari akun maka akan tampil halaman beranda.

c) Activity Diagram Tambah Data

Gambar 11. Diagram Aktivitas Tambah Data Peminjaman
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Berdasarkan gambar 11, ketika sistem menampilkan form peminjaman,

pengguna kemudian memasukkan data peminjam pada form peminjaman. Sistem

kemudian akan melakukan validasi data, jika benar maka data akan dimasukkan

ke database kemudian sistem akan menampilkan recent data peminjaman, jika

salah maka akan menampilkan pesan gagal.

d) Activity Diagram Cari Data

Gambar 12. Diagram Aktivitas Cari Data

Berdasarkan gambar 12, ketika sistem telah menampilkan data

pengembalian, kemudian pengguna melakukan pencarian data dengan

memasukkan kata kunci yang ingin dicari. Jika kata kunci ditemukan maka sistem

akan menampilkan data sesuai kata kunci.
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e) .Activity Diagram Ubah Data

Gambar 13. Diagram Aktivitas Ubah Data

Berdasarkan gambar 13, ketika pengguna akan mengubah data maka

pengguna memilih data yang akan diubah kemudian klik tombol “edit”.

Selanjutnya sistem akan menampilkan form Update Data. Setelah pengguna

mengubah data, jika klik “Cancel” maka data yang baru tidak tersimpan dan

sistem akan menampilkan data yang lama, jika klik “Update” maka sistem akan

melakukan validasi data. Sistem akan menampilkan pesan gagal jika ada data
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yang kosong, namun jika seluruh data terisi maka data akan dimasukkan ke

database dan sistem kembali menampilkan seluruh data.

f) Activity Diagram Hapus Data

Gambar 14. Diagram Aktivitas Hapus Data

Berdasarkan gambar 14, untuk mengapus data maka pengguna harus

memilih data yang akan dihapus kemudian klik “Delete”. Selanjutnya sistem akan

menampilkan pesan konfirmasi yang memiliki jawaban “Ya” atau “Tidak”. Jika
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pengguna memilih “Ya” maka sistem akan melakukan hapus data di database dan

menampilkan pesan bahwa data berhasil dihapus. Kemudian sistem akan kembali

menampilkan seluruh data. Jika pengguna memilih “Tidak” maka data yang sudah

dipilih tidak dihapus dan sistem akan menampilkan seluruh data.

g) Activity Diagram Rekap Data

Gambar 15. Aktivitas Diagram Rekap Data

Berdasarkan gambar 15, jika pengguna akan melakukan data berdasarkan

tanggal maka pengguna harus memilih tanggal pinjam, dari kapan sampai dengan

kapan. Selanjutnya sistem akan menampilkan data berdasarkan tanggal yang

sudah dipilih oleh pengguna.
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h) Activity Diagram Export Data

Gambar 16. Aktivitas Diagram Export Data

Berdasarkan gambar 16, untuk melakukan export data maka pengguna harus

memilih tanggal untuk menampilkan data yang akan dicetak. Selanjutnya sistem

akan menampilkan data berdasarkan tanggal tersebut. Pengguna kemudian

melakukan klik “Export” dan sistem akan menampilkan pesan berhasil export

barang. Setelah selesai maka sistem akan menampilkan kembali keseluruhan data

berdasarkan tanggal yang dipilih.
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i) Activity Import Data

Gambar 17. Diagram Aktivitas Import Data

Berdasarkan gambar 17, untuk melakukan import data maka pengguna

harus melakukan klik “Browse” yang ada pada form Import Data. Sistem akan

menampilkan form direktori file yang memiliki pilihan “Open” atau “Cancel”.

Pengguna memilih file yang akan diimpor dan jika memilih “Open” maka sistem

akan menampilkan isi file tersebut, namun jika memilih “Cancel” maka sistem

akan menampilkan form Import data seperti semula. Selanjutnya pengguna

melakukan klik “Import” yang ada pada sistem kemudian sistem menyimpan data

tersebut ke database.
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4) Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan urutan kejadian yang dilakukan objek

pada use case. Aliran data sesuai dengan urutan proses yang terjadi dapat

digambarkan melalui sequence diagram. Berikut adalah gambar sequence

diagram yang ada pada sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di

Bengkel Multimedia.

a) Sequence Diagram Login

Gambar 18. Sequence Diagram Login

Gambar 18 menjelaskan tentang proses login ke dalam sistem informasi.

Pengguna harus memasukkan username dan password yang ada pada form login

untuk bisa masuk ke dalam sistem informasi. Proses selanjutnya dari form akan

memanggil fungsi login yang ada pada sistem. Kemudian sistem akan mengakses

database untuk mencari data pengguna berdasarkan username dan password yang

telah dimasukkan. Setelah proses pencarian data maka pengguna akan

memperoleh pesan apakah berhasil login atau tidak.
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b) Sequence Diagram Tambah Data

Gambar 19. Sequence Diagram Tambah Data

Sequence Diagram pada gambar 19 menjelaskan tentang proses tambah data

pada sistem informasi. Setelah pengguna melakukan login kemudian pengguna

memasukkan data sesuai dengan data pada form, selanjutnya sistem akan

melakukan validasi form. Jika ada data yang belum diisi maka sistem akan

menampilkan pesan “Data tidak boleh kosong!”, jika data sudah diisi semua maka

sistem akan mengakses database untuk menyimpan data. Setelah proses selesai

maka pengguna dapat melihat data yang terbaru melalui tabel recent data yang

ada pada form.

c) Sequence Diagram Cari Data
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Gambar 20. Sequence Diagram Cari Data

Sequence diagram cari data pada gambar 20 menjelaskan tentang proses

mencari data pada sistem informasi. Proses dimulai dengan cara pengguna

memasukkan kata kunci yang akan dicari. Kemudian diteruskan ke sistem dengan

memanggil fungsi cari. Sistem mencari dan mengambil data di database sesuai

dengan kata kunci yang dimasukkan. Selanjutnya database akan memberikan

hasil pencarian dan pengguna dapat melihatnya.

d) Sequence Diagram Ubah Data

Gambar 21. Sequence Diagram Ubah Data

Sequence diagram ubah data pada gambar 21 menjelaskan tentang proses

ubah data. Proses dimulai setelah pengguna melakukan login kemudian memilih

data yang akan diubah pada form, diteruskan dengan memanggil fungsi edit pada

sistem. Selanjutnya sistem akan melakukan validasi. Jika data tidak lengkap maka

pengguna akan menerima pesan kesalahan, namun jika data sudah lengkap maka

sistem akan mengakses database dan menyimpan data tersebut ke dalam
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database. Kemudian database akan memberikan hasil dari ubah data yang

dilakukan dan pengguna dapat melihat hasilnya.

e) Sequence Diagram Hapus Data

Gambar 22. Sequence Diagram Hapus Data

Sequence diagram hapus data pada gambar 22 menjelaskan tentang proses

hapus data. Ketika pengguna sudah login ke dalam sistem, selanjutnya pengguna

memilih data yang akan dihapus dan menekan tombol hapus. Proses berikutnya

adalah memanggil fungsi hapus data pada sistem. Kemudian sistem akan

memberikan respon berupa pesan konfirmasi dengan pilihan “Yes” atau “No”.

Jika pengguna memilih “Yes” dan sistem menerima respon tersebut selanjutnya

sistem akan mengakses database untuk melakukan hapus data. Setelah data

terhapus maka sistem akan menampilkan kembali keseluruhan data.



51

f) Sequence Diagram Import Data

Gambar 23. Sequence Diagram Import Data

Sequence diagram import data pada gambar 23 menjelaskan urutan proses

import data yang ada pada sistem informasi. Data yang diimpor berupa file

Microsoft Excel. Pada gambar tersebut terlihat bahwa ketika sistem menampilkan

halaman import data kemudian pengguna memilih file yang akan diimpor.

Kemudian sistem akan membaca file tersebut dan menampilkan data. Setelah

pengguna menekan tombol “Import” kemudian sistem akan menerima respon

untuk simpan data dan mengakses database untuk menyimpan data. Setelah data

berhasil disimpan maka database akan memberikan hasil dan pengguna dapat

melihat data secara keseluruhan pada form.
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g) Sequence Diagram Export Data

Gambar 24. Sequence Diagram Cetak Data

Sequence diagram cetak data pada gambar 24 menjelasakan tentang urutan

proses ketika pengguna akan mengekspor data dalam bentuk file Microsoft Excel.

Setelah pengguna melakukan login dan memilih data yang akan dicetak

berdasarkan tanggal. Kemudian sistem akan menerima respon berupa filter data

dan mengakses database untuk mengambil data. Setelah itu database akan

memberikan hasil dan sistem akan menampilkan data yang dimaksud. Untuk

melakukan cetak data maka pengguna harus menekan tombol “Export” diteruskan

dengan memanggil fungsi export yang ada pada sistem. Kemudian jika sudah

berhasil cetak data dalam bentuk file excel maka sistem akan memberikan respon

berupa pesan “berhasil export data”.

b. Desain Basis Data

Perancangan basis data menggambarkan relasi tabel struktur basis data dari

sistem yang akan dibangun. Pada bagian atas tabel terdapat nama tabel kemudian
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diikuti nama tabel. Sedangkan isi tabel mendefinisikan nama atribut serta jenis

data yang digunakan. Pada tabel terdapat primary key yang berfungsi untuk

menghubungkan antar tabel. Desain relasi tabel database pada Sistem Informasi

Pengelolaan dan Peminjaman Barang Berbasis Desktop di Bengkel Multimedia

SMK Negeri 2 Sewon disajikan pada gambar 25.

Gambar 25. Desain Basis Data Sistem

c. Desain Antarmuka

Desain antarmuka dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai

pengembangan sistem. Desain ini terdiri dari rancangan beberapa halaman yang

dapat dilihat oleh pengguna. Hasil desain antarmuka terlampir pada gambar 62

sampai dengan 85.
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3. Pengodean/Implementasi

a. Implementasi Basis Data

Basis data yang dibuat dalam penelitian ini bernama db_sib. Basis data ini

terdiri dari 13 tabel. Berikut adalah tabel-tabel yang ada pada db_sib.

1) Tabel Barang

Gambar 26. Implementasi Tabel Barang

2) Tabel Barang Temporary

Gambar 27. Implementasi Tabel Barang Temporary

3) Tabel Guru

Gambar 28. Implementasi Tabel Guru

4) Tabel Jenis Barang

Gambar 29. Implementasi Tabel Jenis Barang
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5) Tabel Jurusan

Gambar 30. Implementasi Tabel Jurusan

6) Tabel Kelas

Gambar 31. Implementasi Tabel Kelas

7) Tabel Mata Pelajaran

Gambar 32. Implementasi Tabel Mata Pelajaran

8) Tabel Peminjaman

Gambar 33. Implementasi Tabel Peminjaman

9) Tabel Siswa

Gambar 34. Implementasi Tabel Siswa
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10) Tabel Tingkat

Gambar 35. Implementasi Tabel Tingkat

11) Tabel User

Gambar 36. Implementasi Tabel User

12) Pengembalian

Gambar 37. Implementasi Tabel Pengembalian

13) Rekap Barang

Gambar 38. Implementasi Tabel Rekap Barang
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b. Implementasi Antarmuka (User Interface)

Implementasi antarmuka (user interface) dilakukan menggunakan Microsoft

Visual Basic 2012. Berikut hasil implementasi user interface sistem informasi

pengelolaan dan peminjaman barang berbasis desktop.

1) Halaman Beranda

Gambar 39 berikut ini adalah hasil implementasi user interface halaman

beranda untuk sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel

Multimedia.

Gambar 39. Implementasi Halaman Beranda

2) Halaman Tentang

Gambar 40 berikut adalah implementasi user interface halaman tentang

untuk sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel

Multimedia.
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Gambar 40. Implementasi Halaman Tentang

3) Halaman Login

Gambar 41 berikut ini merupakan implementasi halaman login untuk sistem

informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel Multimedia.

Gambar 41. Implementasi Halaman Login
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4) Halaman Loading

Gambar 42 berikut merupakan implementasi halaman loading untuk sistem

informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel Multimedia.

Gambar 42. Implementasi Halaman Loading

5) Halaman Peminjaman

Gambar 43 berikut ini merupakan implementasi halaman peminjaman untuk

sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel Multimedia.

Gambar 43. Implementasi Halaman Peminjaman
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6) Halaman Pengembalian

Gambar 44 berikut ini merupakan implementasi halaman pengembalian

untuk sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel

Multimedia.

Gambar 44. Implementasi Halaman Pengembalian

7) Halaman Master Data

Gambar 45 berikut merupakan implementasi halaman master data untuk

sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel Multimedia.
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Gambar 45. Implementasi Halaman Master Data

8) Halaman Data Barang

Gambar 46 berikut merupakan implementasi halaman data barang untuk

sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel Multimedia.

Gambar 46. Implementasi Halaman Data Barang
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9) Halaman Data Siswa

Gambar 47 berikut ini merupakan implementasi halaman data siswa untuk

sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel Multimedia.

Gambar 47. Implementasi Halaman Data Siswa

10) Halaman Data Guru

Gambar 48 berikut ini merupakan implementasi halaman data guru untuk

sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel Multimedia.

Gambar 48. Impementasi Halaman Data Guru
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11) Halaman Data Mata Pelajaran

Gambar 49 berikut ini merupakan implementasi halaman data mata

pelajaran untuk sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel

Multimedia.

Gambar 49. Implementasi Halaman Data Mata Pelajaran

12) Halaman Data Tingkat

Gambar 50 berikut ini merupakan implementasi halaman data tingkat untuk

sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel Multimedia.

Gambar 50. Implementasi Halaman Data Tingkat
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13) Halaman Data Jurusan

Gambar 51 berikut ini merupakan implementasi halaman data jurusan untuk

sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel Multimedia.

Gambar 51. Implementasi Halaman Data Jurusan

14) Halaman Data Kelas

Gambar 52 berikut ini merupakan implementasi halaman data kelas untuk

sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel Multimedia.

Gambar 52. Implementasi Halaman Data Kelas
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15) Halaman Data Petugas

Gambar 53 berikut ini merupakan implementasi halaman data petugas untuk

sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel Multimedia.

Gambar 53. Implementasi Halaman Data Petugas

16) Halaman Rekap

Gambar 54 berikut ini merupakan implementasi halaman rekap untuk sistem

informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel Multimedia.

Gambar 54. Implementasi Halaman Rekap
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17) Halaman Rekap Barang

Gambar 55 berikut ini merupakan implementasi halaman rekap barang

untuk sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel

Multimedia.

Gambar 55. Implementasi Halaman Rekap Barang

18) Halaman Rekap Peminjaman

Gambar 56 berikut ini merupakan implementasi halaman rekap peminjaman

untuk sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel

Multimedia.
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Gambar 56. Implementasi Halaman Rekap Peminjaman

19) Halaman Import Data

Gambar 57 berikut ini merupakan implementasi halaman import data untuk

sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel Multimedia.

Gambar 57. Implementasi Halaman Import Data
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20) Halaman Export Data Barang

Gambar 58 berikut ini merupakan implementasi halaman export data barang

untuk sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di Bengkel

Multimedia.

Gambar 58. Implementasi Halaman Export Data Barang

21) Halaman Export Data Peminjaman

Gambar 59 berikut ini merupakan implementasi halaman export data

peminjaman untuk sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di

Bengkel Multimedia.
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Gambar 59. Implementasi Halaman Export Data Peminjaman

c. Implementasi Program

Pengembangan sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang

berbasis desktop dilakukan menggunakan Microsoft Visual Basic 2012 dengan

connector ODBC. Salah satu kode program untuk form peminjaman ditampilkan

pada gambar 60 dan kode program untuk form data barang ditampilkan pada

gambar 61.

Gambar 60. Salah Satu Tampilan Kode dari Form Peminjaman
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Gambar 61. Salah Satu Tampilan Kode dari Form Data Barang

4. Pengujian

Pengujian merupakan tahap terakhir sebelum aplikasi digunakan oleh

pengguna. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kualitas sistem informasi

berdasarkan 2 aspek dalam standar ISO 25010, yaitu pengujian functional

suitability dan usability.

a. Pengujian Functional Usability

Pengujian aspek functional suitability dilakukan dengan menggunakan

lembar test case yang berisi 43 fungsi yang harus diuji. Penguji fungsi dalam

pengembangan sistem informasi ini diantaranya Akhi Ha Runi, S.Pd sebagai Guru

Rekayasa Perangkat Lunak, David Surya Aji Saputra, S.Pd sebagai Back End

Developer di PT. Social Bella Indonesia, dan Hilarius Wira Widya Iswara, S.Pd

sebagai Developer di Wongselo.com. Hasil yang didapatkan direkap pada Tabel 4.
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Tabel 2. Hasil Pengujian Functional Suitability

No. Pertanyaan Ya Tidak
1 2 0
2 2 0
3 2 0
4 2 0
5 2 0
6 2 0
7 2 0
8 2 0
9 2 0
10 2 0
11 2 0
12 2 0
13 2 0
14 2 0
15 2 0
16 2 0
17 2 0
18 2 0
19 2 0
20 2 0
21 2 0
22 2 0
23 2 0
24 2 0
25 2 0
26 2 0
27 2 0
28 2 0
29 2 0
30 2 0
31 2 0
32 2 0
33 2 0
34 2 0
35 2 0
36 2 0
37 2 0
38 2 0
39 2 0
40 2 0
41 2 0
42 2 0
43 2 0

Total 86 0
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Perhitungan pengujian aspek functional suitability mengacu pada rumus :

=
Keterangan :

P = Jumlah fitur yang dirancang

I = Jumlah fitur yang berhasil diimplementasikan

Rumus tersebut diimplementasikan berdasarkan hasil tabel pengujian aspek

functional suitability sebagai berikut :

P = jumlah fitur x jumlah penguji = 43 x 3 = 129

I = jumlah fitur berhasil x jumlah penguji = 43 x 3 = 129

sehingga = = 1

Hasil uji functional suitability pada sistem informasi pengelolaan dan

peminjaman barang di Bengkel Multimedia dari beberapa ahli menunjukkan tidak

ada fungsi yang gagal sehingga kualitas perangkat lunak pada aspek ini telah

terpenuhi.

b. Pengujian Usability

Pengujian usability menggunakan angket System Usability Scale (SUS) yang

memiliki 10 butir pernyataan dan diukur menggunakan Skala Likert. Angket SUS

diberikan kepada 28 responden yang terdiri dari Kepala Bengkel Multimedia,

petugas bengkel, guru, dan siswa. Hasil angket SUS (System Usability Scale)

dijelaskan pada tabel 5. Rata-rata skor yang didapat setelah calon pengguna

mengisi angket SUS yaitu sebesar 71,964. Jeff Sauro (2011) mengatakan bahwa

skor rata-rata SUS adalah 68. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas

perangkat lunak pada aspek usability telah terpenuhi.
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Tabel 3. Hasil Pengujian Aspek Usability

Daftar Responden
Butir Pernyataan Skor

SUS1 2 3 4 5 5 6 8 9 10
Responden 1 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 85
Responden 2 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 72,5
Responden 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 82,5
Responden 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 80
Responden 5 4 3 4 1 3 3 3 3 3 2 72,5
Responden 6 2 3 3 2 4 2 3 3 4 2 72,5
Responden 7 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 72,5
Responden 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 70
Responden 9 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 70
Responden 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 72,5
Responden 11 3 1 4 2 4 2 3 3 4 2 70
Responden 12 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 70
Responden 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 70
Responden 14 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 67,5
Responden 15 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 70
Responden 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 70
Responden 17 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 72,5
Responden 18 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 70
Responden 19 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 70
Responden 20 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 72,5
Responden 21 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 70
Responden 22 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 70
Responden 23 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 72,5
Responden 24 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 72,5
Responden 25 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 67,5
Responden 26 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 67,5
Responden 27 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 72,5
Responden 28 2 1 4 1 4 3 3 3 4 3 70

Rata-rata 71,964

B. Pembahasan

Sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang merupakan sistem

informasi yang dikembangkan untuk membantu memudahkan kinerja petugas

dalam mengelola barang dan peminjaman yang ada di Bengkel Multimedia SMK
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N 2 Sewon. Sistem informasi ini telah melalui tahapan analisis kebutuhan, desain,

pengodean/implementasi, dan pengujian dalam proses pengembangannya.

Tahap analisis dilakukan di Bengkel Multimedia SMK N 2 Sewon dengan

melakukan observasi dan wawancara kepada pihak yang terkait, diantaranya

petugas Bengkel Multimedia dan Ketua Jurusan Multimedia. Hasilnya kemudian

dianalisis untuk mendapatkan daftar kebutuhan atau requirement list yang akan

digunakan dalam tahap selanjutnya yaitu desain.

Tahap desain terdiri dari desain UML (Unified Modeling Language), desain

basis data, dan desain antarmuka (interface) sistem informasi yang akan

dikembangkan.

Tahap selanjutnya yaitu tahap pengodean/implementasi. Desain yang telah

dibuat pada tahap sebelumnya kemudian diimplementasikan dalam bentuk sistem

informasi dengan menggunakan tools. Tahap implementasi meliputi implementasi

basis data, implementasi antarmuka (interface), dan implementasi program. Basis

data pada Sistem Informasi Pengelolaan dan Peminjaman Barang dibuat

menggunakan database MySQL. Implementasi program dan antarmuka dilakukan

dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 2012.

Tahap terakhir yaitu tahap pengujian. Tahap ini dilakukan setelah sistem

informasi selesai dibuat dan siap untuk diuji. Pengujian dilakukan dengan metode

balckbox dan whitebox dengan standar kualitas ISO 25010 berdasarkan aspek

functional suitability dan usability. Pengujian functional suitability dilakukan oleh

3 ahli di berbagai bidang IT. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi

berhasil atau berjalan dengan baik sehingga dapat dikatakan bahwa sistem
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informasi ini telah memenuhi kualitas dari aspek functional suitability. Sedangkan

pengujian usability dilakukan oleh pengguna sistem informasi dengan instrumen

SUS (System Usability Scale). Hasil yang diperoleh dari pengujian tersebut yaitu

71, 964 sehingga dapat dikatakan telah memenuhi aspek usability.

C. Keterbatasan Penelitian

Pengembangan sistem informasi pengelolaan dan peminjaman barang di

Bengkel Multimedia SMK N 2 Sewon memiliki keterbatasan, diantaranya belum

dapat mencetak bukti  peminjaman setiap ada transaksi peminjaman, belum bisa

mengimpor data barang menggunakan database yang sudah ada, serta belum

dapat menambahkan foto barang yang ada di Bengkel Multimedia.


