
BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Implementasi Desain Antarmuka (Desain Interface) Sistem 

Informasi Manajemen Aset 

Pada subab ini menjelaskan desain antarmuka (interface) yang telah dibuat pada 

bab sebelumnya. 

4.2 Halaman Login 

Gambar 4.1 merupakan halaman utama dari sistem. Untuk masuk ke dalam 

sistem Admin dan User akan mengisi username dan password. Halaman ini terdiri 

dari username dan password untuk melakukan login ke sistem sesuai hak akses 

masing-masing. 

 

Gambar 4.1 Halaman Login 

4.3 Hasil Implementasi Sistem Pada Halaman Admin 

Pada tahapan ini merupakan hasil dari rancangan dan implementasi sitem untuk 

halaman Admin. 

4.3.1 Halaman Dashboard Admin 

Gambar 4.2 merupakan tampilan antarmuka halaman dashboard pada Admin. 

Pada halaman ini terdapat menu data aset, penambahan aset, peminjaman aset, 

perbaikan aset, pengembalian aset, perpindahan aset, dan penghapusan aset. Halaman 

Dashboard ini merupakan halaman awal pada menu Admin. Pengguna juga dapat 



 

langsung mengakses menu yang diinginkan melalui dashboard, dengan mengklik 

more info. 

 

Gambar 4.2 Halaman Dashboard (Admin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.2 Halaman Data Aset (Admin) 

Gambar 4.3 merupakan halaman data aset untuk admin. Pada halaman ini 

admin dapat mengetahui data aset yang tersedia, data tersebut terdiri dari kode aset, 

nama aset, merk aset, no seri, department, tanggal perolehan, dan masa pakai aset 

tersebut. Admin juga dapat mencetak laporan dalam format pdf maupun excel. Selain 

itu terdapat fitur pencarian, Admin dapat mencari aset yang ingin diinginkan dengan 

mengetik pada kolom “search”. 

 

Gambar 4.3 Halaman Data Aset (Admin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.3 Halaman Data Pengajuan Penambahan Aset (Admin) 

Gambar 4.4 merupakan halaman data pengajuan penambahan aset yang dikirim 

dari pengajuan (user). Pada data pengajuan ini terdapat kode aset dan tanggal 

persetujuan masih kosong dikarenakan status masih belum dikonfirmasi. Admin akan 

melakukan cek data pengajuan dengan mengklik tombol berwarna biru, sedangkan 

tombol kuning untuk mengkonfirmasi, dan merah untuk menolak pengajuan. Selain 

itu terdapat fitur pencarian, Admin dapat mencari aset yang ingin diinginkan dengan 

mengetik pada kolom “search”. 

 

Gambar 4.4 Halaman Data Pengajuan Penambahan Aset (Admin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.4 Halaman Form Persetujuan Penambahan Aset (Admin) 

Gambar 4.5 merupakan form persetujuan penambahan aset, dimana 

Admin akan melakukan cek data pengajuan. Jika disetujui Admin akan 

mengisi kode aset, no seri, jumlah persetujuan, harga real, lokasi barang 

tersebut ditambahkan, masa pakai barang, department penerima, tanggal 

persetujuan, dan keterangan. Setelah selesai data akan tersimpan dan Admin 

melakukan konfirmasi, status juga akan berubah menjadi konfirmasi, kemudian 

muncul pop up ‘Berhasil Konfirmasi’, seperti pada Gambar 4.6. 

Gambar 4.5 Halaman Form Persetujuan Pengajuan Penambahan Aset (Admin) 

Gambar 4.6 Notifikasi Berhasil Konfirmasi Data Pengajuan (Admin) 

 



 

4.3.5 Halaman Konfirmasi Penambahan Aset (Admin) 

Gambar 4.7 merupakan halaman konfirmasi penambahan untuk Admin. Pada 

halaman ini Admin dapat melihat data penambahan yang telah dikonfirmasi. Data 

tersebut terdiri dari kode aset, nama aset, merk aset, no seri, jumlah persetujuan, 

department, tanggal persetujuan, harga real, pihak persetujuan, dan status. Halaman 

ini juga memiliki fitur untuk Admin melakukan cetak laporan dalam format pdf atau 

excel, atau dapat mencetak laporan setiap bulan. Selain pemberitahuan persetujuan 

dikirim ke user melalui sistem, pada halaman ini terdapat aksi yang berfungsi untuk 

mencetak pemberitahuan dalam bentuk hard file. Pada halaman ini juga terdapat fitur 

pencarian, Admin dapat mencari aset yang ingin diinginkan dengan mengetik pada 

kolom “search”. 

 

Gambar 4.7 Halaman Konfirmasi Pengajuan Penambahan Aset (Admin) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.6 Halaman Data Pengajuan Peminjaman Aset (Admin) 

Gambar 4.8 merupakan halaman data pengajuan peminjaman untuk Admin 

yang dikirim oleh user. Pada halaman ini terdapat kode aset, nama aset, merk aset, no 

seri, jumlah pengajuan, pihak pengajuan, department, tanggal pengajuan, masa 

pinjam, status. Admin akan melakukan cek data pengajuan terlebih dahulu dengan 

mengklik tombol berwarna biru pada aksi. Sedangkan tombol berwarna kuning untuk 

mengkonfirmasi, dan tombol merah untuk menolak pengajuan. Selain itu terdapat 

fitur pencarian, Admin dapat mencari aset yang ingin diinginkan dengan mengetik 

pada kolom “search”. 

 

Gambar 4.8 Halaman Data Pengajuan Peminjaman Aset (Admin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.7 Halaman Form Persetujuan Peminjaman Aset (Admin) 

Gambar 4.9 merupakan halaman form persetujuan peminjaman, dimana Admin 

akan melakkan cek data pengajuan. Jika Admin mengkonfirmasi, Admin akan 

mengisi beberapa data yang kosong seperti jumlah persetujuan, tanggal   persetujuan, 

pihak persetujuan, dan keterangan masih kosong. Setelah terisi data akan tersimpan, 

dan Admin melakukan konfirmasi. Status juga akan berubah menjadi konfirmasi, 

kemudian muncul pop up ‘Berhasil Konfirmasi’, seperti pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.9 Halaman Form Persetujuan Peminjaman Aset (Admin) 

 

Gambar 4.10 Notifikasi Berhasil Konfirmasi Data Pengajuan (Admin) 

 

 



 

4.3.8 Halaman Konfirmasi Pengajuan Peminjaman Aset (Admin) 

Pada Gambar 4.11 Admin dapat melihat data peminjaman yang telah 

dikonfirmasi. Data tersebut terdiri dari kode aset, nama aset, merk aset, no seri, jumlah 

persetujuan, department, tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, pihak persetujuan, 

dan status. Halaman ini juga memiliki fitur untuk Admin melakukan cetak laporan 

dalam format pdf atau excel, atau dapat mencetak laporan setiap bulan. Selain 

pemberitahuan persetujuan dikirim ke user melalui sistem, pada halaman ini terdapat 

aksi yang berfungsi untuk mencetak pemberitahuan dalam bentuk hard file. Pada 

halaman ini juga terdapat fitur pencarian, Admin dapat mencari aset yang ingin 

diinginkan dengan mengetik pada kolom “search”. 

 

Gambar 4.11 Halaman Konfirmasi Pengajuan Peminjaman Aset (Admin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.9 Halaman Data Pengajuan Perbaikan Aset (Admin) 

Gambar 4.12 merupakan halaman data pengajuan perbaikan yang dikirim oleh 

user. Pada halaman ini memiliki kode aset, nama aset, merk aset, no seri, department, 

pihak pengajuan, lokasi saat ini, jenis kerusakan, tanggal pengajuan, status. Tanggal 

pengajuan belum terisi, karena status masih belum dikonfirmasi. Admin akan 

melakukan cek data pengajuan terlebih dahulu dengan mengklik tombol berwarna 

biru pada aksi. Sedangkan tombol berwarna kuning untuk mengkonfirmasi, dan 

tombol merah untuk menolak. Selain itu terdapat fitur pencarian, Admin dapat 

mencari aset yang ingin diinginkan dengan mengetik pada kolom “search”. 

 

Gambar 4.12 Halaman Data Pengajuan Perbaikan Aset (Admin) 

4.3.10 Halaman Form Persetujuan Perbaikan Aset (Admin) 

Gambar 4.13 merupakan halaman form persetujuan perbaikan. Admin 

akan melakukan cek data pengajuan. Jika Admin mengkonfirmasi, Admin akan 

mengisi beberapa data yang kosong seperti tanggal persetujuan, pihak persetujuan 

sudah terisi(disabled), tanggal perbaikan, tanggal penyerahan, department penerima 

barang, lokasi penerima, dan kondisi setelah perbaikan.  Setelah terisi data akan 

tersimpan. dan Admin melakukan konfirmasi. Status juga akan berubah menjadi 

konfirmasi, kemudian muncul pop up ‘Berhasil Konfirmasi’, seperti pada Gambar 

4.14. 



 

 

Gambar 4.13 Halaman Form Persetujuan Perbaikan Aset (Admin) 

 

Gambar 4.14 Notifikasi Berhasil Konfirmasi Pengajuan Perbaikan Aset (Admin) 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.11 Halaman Konfirmasi Pengajuan Perbaikan Aset (Admin) 

Pada Gambar 4.15 Admin dapat melihat data perbaikan yang telah 

dikonfirmasi. Data tersebut terdiri dari kode aset, nama aset, merk aset, no seri, 

department, lokasi saat ini, kondisi setelah perbaikan, tanggal persetujuan, pihak 

persetujuan, tanggal perbaikan, tanggal penyerahan (setelah  diperbaiki), dan status. 

Halaman ini juga memiliki fitur untuk Admin melakukan cetak laporan dalam format 

pdf atau excel, atau dapat mencetak laporan setiap bulan. Selain pemberitahuan 

persetujuan dikirim ke user melalui sistem, pada halaman ini terdapat aksi yang 

berfungsi untuk mencetak pemberitahuan dalam bentuk hard file. Pada halaman ini 

juga terdapat fitur pencarian, Admin dapat mencari aset yang ingin diinginkan dengan 

mengetik pada kolom “search”. 

 

Gambar 4.15 Halaman Data Konfirmasi Perbaikan Aset (Admin) 

4.3.12 Halaman Data Pengajuan Pengembalian Aset (Admin) 

Gambar 4.16 merupakan halaman data pengajuan pengembalian yang 

dikirim oleh user. Pada halaman ini terdapat kode aset, nama aset, merk aset, no seri, 

tanggal pengajuan, pihak pengajuan, no hp, dan status. Admin akan melakukan cek 

data pengajuan terlebih dahulu dengan mengklik tombol berwarna biru pada aksi. 

Sedangkan tombol berwarna kuning untuk mengkonfirmasi, dan tombol merah untuk 

menolak. Selain itu terdapat fitur pencarian, Admin dapat mencari aset yang ingin 

diinginkan dengan mengetik pada kolom “search”. 



 

 

Gambar 4.16 Halaman Data Pengajuan Pengembalian Aset (Admin) 

4.3.13 Halaman Form Persetujuan Pengembalian Aset (Admin) 

Gambar 4.17 merupakan halaman form persetujuan pengembalian. Jika 

Admin mengkonfirmasi, Admin akan mengisi beberapa data yang kosong seperti 

tanggal persetujuan, pihak persetujuan sudah terisi(disabled), dan lokasi 

pengembalian barang.  Setelah terisi data akan tersimpan, dan Admin melakukan 

konfirmasi. Status juga akan berubah menjadi konfirmasi, kemudian muncul pop up 

‘Berhasil Konfirmasi’, seperti pada Gambar 4.18. 

 

Gambar 4.17 Halaman Form Persetujuan Pengembalian Aset (Admin) 

 



 

 
Gambar 4.18 Notifikasi Berhasil Konfirmasi Pengajuan Pengembalian Aset 

(Admin) 

4.3.14 Halaman Konfirmasi Pengajuan Pengembalian Aset (Admin) 

Pada Gambar 4.19 Admin dapat melihat data pengembalian yang telah 

dikonfirmasi. Data tersebut terdiri dari kode aset, nama aset, merk aset, no seri, jumlah 

peminjaman, pihak pengajuan, no hp, tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, pihak 

persetujuan, dan status. Halaman ini juga memiliki fitur untuk Admin melakukan 

cetak laporan dalam format pdf atau excel, atau dapat mencetak laporan setiap bulan. 

Selain pemberitahuan persetujuan dikirim ke user melalui sistem, pada halaman ini 

terdapat aksi yang berfungsi untuk mencetak pemberitahuan dalam bentuk hard file. 

Pada halaman ini juga terdapat fitur pencarian, Admin dapat mencari aset yang ingin 

diinginkan dengan mengetik pada kolom “search”. 

 



 

 

Gambar 4.19 Halaman Data Konfirmasi Pengembalian Aset (Admin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.15 Halaman Data Pengajuan Perpindahan Aset (Admin) 

Gambar 4.20 merupakan halaman data pengajuan perpindahan yang dikirim 

oleh user. Pada halaman ini memiliki kode aset, nama aset, merk aset, no seri, jumlah 

pengajuan, tanggal pengajuan, lokasi saat ini, pihak pengajuan, no hp, dan status. 

Admin akan melakukan cek data pengajuan terlebih dahulu dengan mengklik tombol 

berwarna biru pada aksi. Sedangkan tombol berwarna kuning untuk mengkonfirmasi, 

dan tombol merah untuk menolak. Selain itu terdapat fitur pencarian, Admin dapat 

mencari aset yang ingin diinginkan dengan mengetik pada kolom “search”. 

 

Gambar 4.20 Halaman Data Pengajuan Perpindahan Aset (Admin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.16 Halaman Form Persetujuan Perpindahan Aset (Admin) 

Gambar 4.21 merupakan halaman form persetujuan perpindahan. Jika Admin 

mengkonfirmasi, Admin akan mengisi beberapa data yang kosong seperti tanggal 

persetujuan, pihak persetujuan sudah terisi(disabled), dan jumlah persetujuan.  Setelah 

terisi data akan tersimpan, dan Admin melakukan konfirmasi. Status juga akan 

berubah menjadi konfirmasi, kemudian muncul pop up ‘Berhasil Konfirmasi’, seperti 

pada Gambar 4.22. 

 

Gambar 4.21 Halaman Form Persetujuan Perpindahan Aset (Admin) 

 

Gambar 4.22 Notifikasi  Berhasil Konfirmasi Perpindahan Aset (Admin) 

 

 



 

4.3.17 Halaman Konfirmasi Pengajuan Perpindahan Aset (Admin) 

Pada Gambar 4.23 Admin dapat melihat data perpindahan yang telah 

dikonfirmasi. Data tersebut terdiri dari kode aset, nama aset, merk aset, no seri, jumlah 

persetujuan, pihak pengajuan, no hp, lokasi perpindahan, department, tanggal 

persetujuan, pihak persetujuan, dan status. Halaman ini juga memiliki fitur untuk 

Admin melakukan cetak laporan dalam format pdf atau excel, atau dapat mencetak 

laporan setiap bulan. Selain pemberitahuan persetujuan dikirim ke user melalui 

sistem, pada halaman ini terdapat aksi yang berfungsi untuk mencetak pemberitahuan 

dalam bentuk hard file. Pada halaman ini juga terdapat fitur pencarian, Admin dapat 

mencari aset yang ingin diinginkan dengan mengetik pada kolom “search”. 

 

Gambar 4.23 Halaman Data Konfirmasi Perpindahan Aset (Admin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.18 Halaman Data Pengajuan Penghapusan Aset (Admin) 

Gambar 4.24 merupakan halaman data pengajuan penghapusan yang dikirim 

oleh user. Pada halaman ini memiliki kode aset, nama aset, merk aset, no seri, kondisi, 

jumlah pengajuan, tanggal pengajuan, pihak pengajuan, department, dan status. 

Admin akan melakukan cek data pengajuan terlebih dahulu dengan mengklik tombol 

berwarna biru pada aksi. Sedangkan tombol berwarna kuning untuk mengkonfirmasi, 

dan tombol merah untuk menolak. Selain itu terdapat fitur pencarian, Admin dapat 

mencari aset yang ingin diinginkan dengan mengetik pada kolom “search”. 

 

Gambar 4.24 Halaman Data Pengajuan Penghapusan Aset (Admin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.19 Halaman Form Persetujuan Penghapusan Aset (Admin) 

Gambar 4.25 merupakan halaman form persetujuan penghapusan. Jika 

Admin mengkonfirmasi, Admin akan mengisi beberapa data yang kosong seperti 

tanggal persetujuan, pihak persetujuan sudah terisi(disabled), jumlah persetujuan, dan 

keterangan penghapusan. Setelah terisi data akan tersimpan, dan Admin melakukan 

konfirmasi. Status juga akan berubah menjadi konfirmasi, kemudian muncul pop up 

‘Berhasil Konfirmasi’, seperti pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.25 Halaman Form Pengajuan Penghapusan Aset (Admin) 

 

Gambar 4.26 Notifikasi Berhasil Konfirmasi Penghapusan Aset (Admin) 

 

 



 

4.3.20 Halaman Konfirmasi Pengajuan Penghapusan Aset (Admin) 

Pada Gambar 4.27 Admin dapat melihat data penghapusan yang telah 

dikonfirmasi. Data tersebut terdiri dari kode aset, nama aset, merk aset, no seri, 

kondisi, jumlah persetujuan, pihak pengajuan, department, tanggal pengajuan, tanggal 

persetujuan, pihak persetujuan, dan status. Halaman ini juga memiliki fitur untuk 

Admin melakukan cetak laporan dalam format pdf atau excel, atau dapat mencetak 

laporan setiap bulan. Selain pemberitahuan persetujuan dikirim ke user melalui 

sistem, pada halaman ini terdapat aksi yang berfungsi untuk mencetak pemberitahuan 

dalam bentuk hard file. Pada halaman ini juga terdapat fitur pencarian, Admin dapat 

mencari aset yang ingin diinginkan dengan mengetik pada kolom “search”. 

 

Gambar 4.27 Halaman Konfirmasi Penghapusan Aset (Admin) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 Hasil Implementasi Sistem Pada Halaman User 

Pada tahap ini merupakan hasil dari rancangan dan implementasi sistem untuk 

halaman User. 

4.4.1 Halaman Data Aset (User) 

Gambar 4.28 merupakan halaman data aset untuk user. Data tersebut 

ditampilkan di halaman user agar ketika user melakukan pengajuan, dapat melihat 

data aset yang tersedia. Data terdiri dari kode aset, nama aset, merk aset, no seri, 

department, harga real. Selain itu terdapat fitur pencarian, User dapat mencari aset 

yang ingin diinginkan dengan mengetik pada kolom “search”. 

 

Gambar 4.28 Halaman Data Aset (User) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.2 Halaman Data Pengajuan Penambahan Aset (User) 

Gambar 4.29 merupakan halaman data pengajuan penambahan yang diperoleh 

ketika user telah melakukan pengisian form pengajuan. Pada halaman ini terdapat no 

pengajuan, pihak pengajuan, nama aset, merk aset, jumlah pengajuan, department, 

tanggal pengajuan, perkiraan harga, dan status. Halaman ini juga memiliki button 

untuk tambah pengajuan dan beberapa aksi, edit data pengajuan, detail pengajuan, dan 

hapus pengajuan. Jika data dikonfirmasi atau ditolak user tidak bisa melakukan edit 

data, hanya bisa mengakses button detail dan hapus. Selain itu terdapat fitur pencarian, 

User dapat mencari aset yang ingin diinginkan dengan mengetik pada kolom “search”. 

 

Gambar 4.29 Halaman Data Pengajuan Penambahan Aset (User) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.3 Halaman Form Pengajuan Penambahan Aset (User) 

Gambar 4.30 terdapat form pengajuan penambahan. User akan melakukan 

pengisian pada form pertama terdiri dari no pengajuan, pihak pengajuan, dan pada 

form kedua terdapat nama aset, merk aset, jumlah pengajuan, perkiraan harga, dan 

total. Setelah semua field terisi, user melakukan aksi tambah dan diarahkan ke tabel 

temporary/tabel sementara. Pada form ini user dapat melakukan penambahan lagi 

hanya dengan mengisi form kedua, karena no pengajuan dan pihak pengajuan sudah 

otomatis terisi pada saat input data yang pertama. Setelah selesai data akan tersimpan 

dan dikirimkan oleh sistem ke bagian persetujuan. 

 

Gambar 4.30 Halaman Form Pengajuan Penambahan Aset (User) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.4 Halaman Edit Form Pengajuan Penambahan Aset (User) 

Pada Gambar 4.31 terdapat edit form penambahan. Form ini digunakan ketika 

user salah melakukan input data pengajuan. Disini terdapat penambahan satu kolom 

kode aset yang hanya bisa diisi oleh pihak persetujuan (Admin). Dilengkapi dengan 

notifikasi. 

 

Gambar 4.31 Halaman Edit Form Pengajuan Penambahan Aset (User) 

4.4.5 Halaman Detail Pengajuan Penambahan Aset (User) 

Gambar 4.32 merupakan halaman detail yang belum dikonfirmasi oleh Admin. 

Terdapat beberapa data yang masih kosong seperti kode aset, no seri, jumlah 

persetujuan, tanggal persetujuan, lokasi, department, masa pakai, dan pihak 

persetujuan. 



 

Gambar 4.32 Halaman Detail Pengajuan Penambahan Aset Belum Konfirmasi 

(User) 

Pada Gambar 4.33 terdapat halaman detail pengajuan yang sudah dikonfirmasi. 

Seperti pada kode aset, no seri, jumlah persetujuan, tanggal persetujuan, lokasi, 

department, masa pakai, dan pihak persetujuan sudah terisi. Status juga berubah 

menjadi konfirmasi. 

 

Gambar 4.33 Halaman Detail Pengajuan Penambahan Aset Sudah Konfirmasi 

(User) 

 

 



 

4.4.6 Halaman Data Pengajuan Peminjaman Aset (User) 

Gambar 4.34 merupakan halaman data pengajuan peminjaman yang diperoleh 

ketika user telah melakukan pengisian form pengajuan. Pada halaman ini terdapat 

pihak pengajuan, kode aset, nama aset, merk aset, no seri, tanggal pengajuan, masa 

peminjaman, kondisi barang, jumlah pengajuan, dan status. Halaman ini juga 

memiliki button untuk tambah pengajuan dan beberapa aksi, edit data pengajuan, 

detail pengajuan, dan hapus pengajuan. Jika data dikonfirmasi atau ditolak user tidak 

bisa melakukan edit data, hanya bisa mengakses button detail dan hapus. Selain itu 

terdapat fitur pencarian, User dapat mencari aset yang ingin diinginkan dengan 

mengetik pada kolom “search”. 

 

Gambar 4.34 Halaman Data Pengajuan Peminjaman Aset (User) 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.7 Halaman Form Pengajuan Peminjaman Aset (User) 

Pada Gambar 4.35 terdapat form pengajuan peminjaman. User akan melakukan 

pengisian pada form pertama terdiri dari tanggal pengajuan (disabled), department 

(disabled), pihak pengajuan, dan pada form kedua terdapat kode aset, nama aset, merk 

aset, no seri, masa pinjam, jumlah pinjam, dan kondisi. Setelah semua field selesai 

terisi, user melakukan aksi simpan. Data akan tersimpan dan dikirimkan oleh sistem 

ke bagian persetujuan. Dilengkapi dengan notifikasi simpan. 

 

Gambar 4.35 Halaman Form Pengajuan Peminjaman Aset (User) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.8 Halaman Edit Form Pengajuan Peminjaman Aset (User) 

Pada Gambar 4.36 terdapat edit form peminjaman. Form ini digunakan ketika 

user salah melakukan input data pengajuan peminjaman. Dan dilengkapi dengan 

notifikasi. 

 

Gambar 4.36 Halaman Edit Form Pengajuan Peminjaman Aset (User) 

4.4.9 Halaman Detail Pengajuan Peminjaman Aset (User) 

Gambar 4.37 merupakan halaman detail yang belum dikonfirmasi oleh Admin. 

Terdapat beberapa data yang masih kosong seperti jumlah persetujuan, tanggal 

persetujuan, dan pihak persetujuan. 



 

Gambar 4.37 Halaman Detail Pengajuan Peminjaman Aset Belum Dikonfirmasi 

(User) 

Pada Gambar 4.38 terdapat halaman detail pengajuan yang sudah dikonfirmasi. 

Seperti pada jumlah persetujuan, tanggal persetujuan, dan pihak persetujuan sudah 

terisi. Status juga berubah menjadi konfirmasi. 

 

Gambar 4.38 Halaman Detail Pengajuan Peminjaman Aset Sudah Dikonfirmasi 

(User) 

 

 

 



 

4.4.10 Halaman Data Pengajuan Perbaikan Aset (User) 

Gambar 4.39 merupakan halaman data pengajuan perbaikan yang diperoleh 

ketika user telah melakukan pengisian form pengajuan. Pada halaman ini terdapat 

kode aset, pihak pengajuan, nama aset, merk aset, no seri, jenis kerusakan, lokasi saat 

ini, tanggal pengajuan, tanggal selesai perbaikan, dan status. Pada tanggal selesai 

perbaikan masih kosong ketika status masih belum konfirmasi. Halaman ini juga 

memiliki button untuk tambah pengajuan dan beberapa aksi, edit data pengajuan, 

detail pengajuan, dan hapus pengajuan. Jika data dikonfirmasi atau ditolak user tidak 

bisa melakukan edit data, hanya bisa mengakses button detail dan hapus. Selain itu 

terdapat fitur pencarian, User dapat mencari aset yang ingin diinginkan dengan 

mengetik pada kolom “search”. 

 

Gambar 4.39 Halaman Data Pengajuan Perbaikan Aset (User) 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.11 Halaman Form Pengajuan Perbaikan Aset (User) 

Pada Gambar 4.40 terdapat form pengajuan perbaikan. User akan melakukan 

pengisian pada form pertama terdiri dari tanggal pengajuan (disabled), department 

(disabled), pihak pengajuan, dan pada form kedua terdapat kode aset, nama aset, merk 

aset, no seri, jumlah barang, jumlah perbaikan, jenis kerusakan yang terbagi menjadi 

3 jenis kerusakan (ringan, sedang, berat), dan lokasi saat ini. Setelah semua field 

selesai terisi, user melakukan aksi simpan. Data akan tersimpan dan dikirimkan oleh 

sistem ke bagian persetujuan. Dilengkapi juga notifikasi penyimpanan. 

 

Gambar 4.40 Halaman Form Pengajuan Perbaikan Aset (User) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.12 Halaman Edit Form Pengajuan Perbaikan Aset (User) 

Pada Gambar 4.41 terdapat edit form perbaikan. Form ini digunakan ketika 

user salah melakukan input data pengajuan. Dan dilengkapi notifikasi. 

 

Gambar 4.41 Halaman Edit Form Pengajuan Perbaikan Aset (User) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.13 Halaman Detail Pengajuan Perbaikan Aset (User) 

Gambar 4.42 merupakan halaman detail yang belum dikonfirmasi oleh 

Admin. Terdapat beberapa data yang masih kosong seperti tanggal persetujuan, 

tanggal perbaikan, tanggal selesai perbaikan, department penerima, kondisi setelah 

perbaikan, lokasi saat ini, dan pihak persetujuan. 

 

Gambar 4.42 Halaman Detail Pengajuan Perbaikan Aset Belum Dikonfirmasi 

(User) 

Pada Gambar 4.43 terdapat halaman detail pengajuan yang sudah 

dikonfirmasi. Seperti pada tanggal persetujuan, tanggal perbaikan, tanggal selesai 

perbaikan, department penerima, kondisi setelah perbaikan, lokasi saat ini, dan pihak 

persetujuan sudah terisi. Status juga berubah menjadi konfirmasi. 



 

 

Gambar 4.43 Halaman Detail Pengajuan Perbaikan Aset Sudah Dikonfirmasi (User) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.14 Halaman Data Pengajuan Pengembalian Aset (User) 

Gambar 4.44 merupakan halaman data pengajuan pengembalian yang 

diperoleh ketika user telah melakukan pengisian form pengembalian. Pada halaman 

ini terdapat kode aset, nama aset, merk aset, no seri, tanggal pengajuan, pihak 

pengajuan, no hp, dan status. Halaman ini juga memiliki button untuk tambah 

pengajuan dan beberapa aksi, edit data pengajuan, detail pengajuan, dan hapus 

pengajuan. Jika data dikonfirmasi atau ditolak user tidak bisa melakukan edit data, 

hanya bisa mengakses button detail dan hapus. Selain itu terdapat fitur pencarian, User 

dapat mencari aset yang ingin diinginkan dengan mengetik pada kolom “search”. 

 

Gambar 4.44 Halaman Data Pengajuan Pengembalian Aset (User) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.15 Halaman Form Pengajuan Pengembalian Aset (User) 

Pada Gambar 4.45 terdapat form pengajuan pengembalian. User yang telah 

meminjam barang dan akan mengembalikan, dilakukan terlebih dahulu pengisian 

pada form pertama terdiri dari kode pinjam (auto complete), tanggal pengajuan 

(disabled), department (disabled), pihak pengajuan, no hp, jumlah peminjaman 

(disabled), dan pada form kedua terdapat kode aset, nama aset, merk aset, no seri, dan 

kondisi. Setelah semua field selesai terisi, user melakukan aksi simpan. Data akan 

tersimpan dan dikirimkan oleh sistem ke bagian persetujuan. Dilengkapi dengan 

notifikasi penyimpanan. 

 

Gambar 4.45 Halaman Form Pengajuan Pengembalian Aset (User) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.16 Halaman Edit Form Pengajuan Pengembalian Aset (User) 

Pada Gambar 4.46 terdapat edit form pengembalian. Form ini digunakan 

ketika user salah melakukan input data pengajuan. Dan dilengkapi dengan notifikasi. 

 

Gambar 4.46 Halaman Edit Form Pengajuan Pengembalian Aset (User) 

4.4.17 Halaman Detail Pengajuan Pengembalian Aset (User) 

Gambar 4.47 merupakan halaman detail yang belum dikonfirmasi oleh 

Admin. Terdapat beberapa data yang masih kosong seperti tanggal persetujuan, lokasi 

pengembalian, dan pihak persetujuan. 

 

Gambar 4.47 Halaman Detail Pengajuan Pengembalian Aset Belum Konfirmasi 

(User) 



 

Pada Gambar 4.48 terdapat halaman detail pengajuan yang sudah 

dikonfirmasi. Seperti pada tanggal persetujuan, lokasi pengembalian, dan pihak 

persetujuan sudah terisi. Status juga berubah menjadi konfirmasi. 

 

Gambar 4.48 Halaman Detail Pengajuan Pengembalian Aset Sudah Konfirmasi 

(User) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.18 Halaman Data Pengajuan Perpindahan Aset (User) 

Gambar 4.49 merupakan halaman data pengajuan perpindahhan yang 

diperoleh ketika user telah melakukan pengisian form perpindahan. Pada halaman ini 

terdapat kode aset, nama aset, merk aset, no seri, pihak pengajuan, jumlah pengajuan, 

lokasi saat ini, lokasi perpindahan, dan status. Halaman ini juga memiliki button untuk 

tambah pengajuan dan beberapa aksi, edit data pengajuan, detail pengajuan, dan hapus 

pengajuan. Jika data dikonfirmasi atau ditolak user tidak bisa melakukan edit data, 

hanya bisa mengakses button detail dan hapus. Selain itu terdapat fitur pencarian, User 

dapat mencari aset yang ingin diinginkan dengan mengetik pada kolom “search”. 

 

Gambar 4.49 Halaman Data Pengajuan Perpindahan Aset (User) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.19 Halaman Form Pengajuan Perpindahan Aset (User) 

Pada Gambar 4.50 terdapat form pengajuan perpindahan. User akan 

melakukan pengisian pada form pertama terdiri dari tanggal pengajuan (disabled), 

department (disabled), pihak pengajuan, no hp, dan pada form kedua terdapat kode 

aset, nama aset, merk aset, no seri, jumlah barang, jumlah pengajuan, lokasi saat ini, 

lokasi perpindahan(mutasi), dan deskripsi/alasan dipindahkan. Setelah semua field 

selesai terisi, user melakukan aksi simpan. Data akan tersimpan dan dikirimkan oleh 

sistem ke bagian persetujuan. Dilengkapi juga dengan notifikasi penyimpanan. 

 

Gambar 4.50 Halaman Form Pengajuan Perpindahan Aset (User) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.20 Halaman Edit Form Pengajuan Perpindahan Aset (User) 

Pada Gambar 4.51 terdapat edit form perpindahan. Form ini digunakan ketika 

user salah melakukan input data pengajuan. Dan dilengkapi dengan notifikasi. 

 

Gambar 4.51 Halaman Edit Form Pengajuan Perpindahan Aset (User) 

4.4.21 Halaman Detail Pengajuan Perpindahan Aset (User) 

Gambar 4.52 merupakan halaman detail yang belum dikonfirmasi oleh 

Admin. Terdapat beberapa data yang masih kosong seperti tanggal persetujuan, 

jumlah persetujuan, dan pihak persetujuan. 

Gambar 4.52 Halaman Detail Pengajuan Perpindahan Aset Belum Dikonfirmasi 

(User) 



 

Pada Gambar 4.53 terdapat halaman detail pengajuan yang sudah 

dikonfirmasi. Seperti pada tanggal persetujuan, jumlah persetujuan, dan pihak 

persetujuan sudah terisi. Status juga berubah menjadi konfirmasi. 

 

Gambar 4.53 Halaman Detail Pengajuan Perpindahan Aset Sudah Dikonfirmasi 

(User) 

4.4.22 Halaman Data Pengajuan Penghapusan Aset (User) 

Gambar 4.54 merupakan halaman data pengajuan penghapusan yang 

diperoleh ketika user telah melakukan pengisian form penghapusan. Pada halaman ini 

terdapat kode aset, nama aset, merk aset, no seri, department, jumlah pengajuan, 

kondisi, dan status. Halaman ini juga memiliki button untuk tambah pengajuan dan 

beberapa aksi, edit data pengajuan, detail pengajuan, dan hapus pengajuan. Jika data 

dikonfirmasi atau ditolak user tidak bisa melakukan edit data, hanya bisa mengakses 

button detail dan hapus. Selain itu terdapat fitur pencarian, User dapat mencari aset 

yang ingin diinginkan dengan mengetik pada kolom “search”. 



 

 

Gambar 4.54 Halaman Data Pengajuan Penghapusan Aset (User) 

4.4.23 Halaman Form Pengajuan Penghapusan Aset (User) 

Pada Gambar 4.55 terdapat form pengajuan penghapusan. User akan 

melakukan pengisian pada form pertama terdiri dari kode aset, nama aset, merk aset, 

no seri, jumlah pengajuan (disabled), dan pada form kedua terdapat kondisi 

(baik/rusak), tanggal pengajuan (disabled), department (disabled), pihak pengajuan, 

alasan penghapusan. Setelah semua field selesai terisi, user melakukan aksi simpan. 

Data akan tersimpan dan dikirimkan oleh sistem ke bagian persetujuan. Dilengkapi 

dengan notifikasi penyimpanan. 

 

Gambar 4.55 Halaman Form Pengajuan Penghapusan Aset (User) 



 

4.4.24 Halaman Edit Form Pengajuan Penghapusan Aset (User) 

Pada Gambar 4.56 terdapat edit form penghapusan. Form ini digunakan 

ketika user salah melakukan input data pengajuan. Dan dilengkapi notifikasi. 

 

Gambar 4.56 Halaman Edit Form Pengajuan Penghapusan Aset (User) 

4.4.25 Halaman Detail Pengajuan Penghapusan Aset (User) 

Pada Gambar 4.57 merupakan halaman detail yang belum dikonfirmasi oleh 

Admin. Terdapat beberapa data yang masih kosong seperti tanggal persetujuan, 

jumlah persetujuan, pihak persetujuan, dan keterangan persetujuan. 

 

Gambar 4.57 Halaman Detail Pengajuan Penghapusan Aset Belum Dikonfirmasi 

(User) 



 

Pada Gambar 4.58 terdapat halaman detail pengajuan yang sudah 

dikonfirmasi. Seperti pada tanggal persetujuan, jumlah persetujuan, pihak 

persetujuan, dan keterangan persetujuan sudah terisi. Status juga berubah menjadi 

konfirmasi. 

 

Gambar 4.58 Halaman Detail Pengajuan Penghapusan Aset Sudah Dikonfirmasi 

(User) 

4.5 Halaman Laporan Setiap Bulan 

Gambar 4.59 merupakan halaman laporan tiap bulan. Admin dapat melakukan 

cetak laporan di setiap bulannya sesuai tanggal yang dibutuhkan. 

 

Gambar 4.59 Halaman Antarmuka Laporan Setiap Bulan 

 

 



 

4.6 Halaman Laporan Persetujuan Pengajuan 

Pada Gambar 4.60 terdapat halaman laporan pengajuan dalam format pdf yang 

berisikan kode aset, nama aset, merk aset, no seri, lokasi, dan tanggal persetujuan. 

 

Gambar 4.60 Halaman Antarmuka Laporan Persetujuan Pengajuan 

4.7 Pengujian Kinerja Sistem 

Pengujian yang akan dilakukan pada penelitian ini dengan perangkat lunak 

sebagai berikut : 

1. Sistem Operasi Windows 10 

2. Mozilla Firefox sebagai browser untuk menjalankan program 

3. XAMPP Control Panel 

Adapun perangkat keras yang digunakan untuk pengujian adalah : 
1. PC LED LG Intel® Core i7-860 

2. 8GB RAM DDR3 

3. Harddisk 500GB 
Dari data di atas dapat disimpulkan ke dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Tabel Hasil Pengujian Kinerja Sistem 

No Uji Kinerja Hasil 

1 Ukuran file aplikasi 312 MB 

2 Total memori yang terpakai 277 MB 

3 Waktu untuk membuka aplikasi 4 Detik 

4 Waktu untuk membuka laporan 1 detik 

 



 

4.8 Pengujian Sistem 

Pada pembuatan sistem informasi manajemen aset ini dilakukan pengujian 

sistem dengan pengujian black box dan usability testing. 

4.8.1 Pengujian Sistem Black Box 

Dalam tahapan ini menggunakan pengujian black box. Pengujian black box 

merupakan pengujian yang berfokus pada kebutuhan fungsional sistem untuk 

memastikan bahwa sistem yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

tanpa adanya kesalahan. Pengujian halaman website ini dilakukan menggunakan 

browser, kemudian memasukan inputan dan mengecek hasil apakah outputnya sudah 

sesuai yang diharapkan atau tidak. 

Tabel 4.2 Tabel Pengujian Black Box Halaman Login 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Admin input 

username dan 

password yang 

benar dengan 

mengklik tombol 

login 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Dashboard 

Berhasil login dan 

sistem akan 

menampilkan 

halaman utama 

(Dashboard) 

Berhasil 

User input 

username dan 

password yang 

benar dengan 

mengklik tombol 

login 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Data Aset 

Berhasil login dan 

sistem akan 

menampilkan 

halaman utama 

(Data Aset) 

Berhasil 

Memasukkan 

username dan 

password dengan 

kondisi salah lalu  

mengklik tombol 

login 

Sistem akan 

menampilkan pesan 

‘username dan 

password salah’ 

Sistem menolak 

akses login dan 

menampilkan pesan 

‘username dan 

password salah’ 

Berhasil 

 

Tabel 4.3 Tabel Pengujian Black Box Halaman Data Aset (Admin) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Data Aset Sistem akan 

menampilkan 

halaman Data Aset 

Sistem dapat 

menampilkan 

halaman Data Aset 

Berhasil 



 

Admin melakukan 

pencarian pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 

Berhasil 

Admin mencetak 

laporan dalam 

format pdf dengan 

mengklik tombol 

‘PDF’ 

Sistem akan 

menampilkan 

laporan dalam 

format pdf 

Sistem dapat 

menampilkan semua 

laporan aset dalam 

format pdf 

Berhasil 

Admin mencetak 

laporan dalam 

format pdf dengan 

mengklik tombol 

‘Excel 

Sistem akan 

menampilkan 

laporan dalam 

format excel 

Sistem dapat 

menampilkan semua 

laporan aset dalam 

format excel 

Berhasil 

Tabel 4.4 Tabel Pengujian Black Box Halaman Data Pengajuan Penambahan 

(Admin) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Pengajuan 

Penambahan 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Data 

Pengajuan 

Penambahan 

Sistem dapat 

menampilkan Data 

Pengajuan 

Penambahan 

Berhasil 

Admin melakukan 

cek data pengajuan 

dengan mengklik 

tombol biru pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan form 

persetujuan 

penambahan, dan 

Admin akan 

melengkapi form 

persetujuan 

kemudian (klik) 

simpan 

Berhasil 

menampilkan form 

persetujuan 

penambahan, dan 

berhasil mengubah 

data pengajuan 

Berhasil 

Admin melakukan 

konfirmasi 

pengajuan 

penambahan 

dengan mengklik 

tombol kuning pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

status 

‘Konfirmasi’ 

Sistem dapat 

menampilkan 

perubahan status 

menjadi 

‘Konfirmasi’ pada 

kolom status 

Berhasil 



 

Admin melakukan 

tolak pengajuan 

penambahan 

dengan mengklik 

tombol merah pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

status ‘Ditolak’ 

Sistem dapat 

menampilkan 

perubahan status 

menjadi ‘Ditolak’ 

pada kolom status 

Berhasil 

Admin melakukan 

pencarian di 

Halaman Pengajuan 

Penambahan pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 

Berhasil 

Tabel 4.5 Tabel Pengujian Black Box Halaman Konfirmasi Penambahan (Admin) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Konfirmasi 

Penambahan 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman semua 

data pengajuan 

penambahan yang 

telah dikonfirmasi  

Sistem dapat 

menampilkan data 

Konfirmasi 

Pengajuan 

Penambahan 

Berhasil 

Admin melakukan 

cetak laporan dalam 

format pdf atau 

excel 

Sistem akan 

menampilkan 

laporan sesuai 

format yang 

diinginkan (pdf 

atau excel) 

Sistem dapat 

menampilkan 

laporan pengajuan 

penambahan sesuai 

format yang dipilih 

Berhasil 

Admin melakukan 

cetak laporan setiap 

bulan dengan 

mengisi tanggal 

awal dan tanggal 

akhir 

Sistem akan 

laporan setiap 

bulan sesuai 

tanggal yang 

ditentukan 

Berhasil 

menampilkan 

laporan setiap bulan  

sesuai rentang waktu 

yang telah 

ditentukan 

Berhasil 

Admin melakukan 

cetak berita acara 

pengajuan 

penambahan pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

laporan berita 

acara dalam 

format pdf 

Sistem dapat 

menampilkan 

laporan berita acara 

dalam format pdf 

Berhasil 



 

Admin melakukan 

pencarian di 

Halaman 

Konfirmasi 

Penambahan pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 
Berhasil 

Tabel 4.6 Tabel Pengujian Black Box Halaman Pengajuan Peminjaman (Admin) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Pengajuan 

Peminjaman 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Data 

Pengajuan 

Peminjaman 

Sistem dapat 

menampilkan Data 

Pengajuan 

Peminjaman 

Berhasil 

Admin melakukan 

cek data pengajuan 

dengan mengklik 

tombol biru pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

form persetujuan 

peminjaman, dan 

Admin akan 

melengkapi form 

persetujuan 

kemudian (klik) 

simpan 

Berhasil 

menampilkan form 

persetujuan 

peminjaman, dan 

berhasil mengubah 

data pengajuan 

Berhasil 

Admin melakukan 

konfirmasi 

pengajuan 

peminjaman dengan 

mengklik tombol 

kuning pada kolom 

aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

status 

‘Konfirmasi’ 

Sistem dapat 

menampilkan 

perubahan status 

menjadi 

‘Konfirmasi’ pada 

kolom status 

Berhasil 

Admin melakukan 

tolak pengajuan 

peminjaman dengan 

mengklik tombol 

merah pada kolom 

aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

status ‘Ditolak’ 

Sistem dapat 

menampilkan 

perubahan status 

menjadi ‘Ditolak’ 

pada kolom status 

Berhasil 

Admin melakukan 

pencarian di 

Halaman Pengajuan 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan Berhasil 



 

Peminjaman pada 

kolom ‘search’ 

inputan data yang 

diinginkan 

Tabel 4.7 Tabel Pengujian Black Box Halaman Konfirmasi Peminjaman (Admin) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Konfirmasi 

Peminjaman 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman semua 

data pengajuan 

peminjaman yang 

telah dikonfirmasi  

Sistem dapat 

menampilkan data 

Konfirmasi 

Pengajuan 

Peminjaman 

Berhasil 

Admin melakukan 

cetak laporan dalam 

format pdf atau 

excel 

Sistem akan 

menampilkan 

laporan sesuai 

format yang 

diinginkan (pdf 

atau excel) 

Sistem dapat 

menampilkan 

laporan pengajuan 

peminjaman sesuai 

format yang dipilih 

Berhasil 

Admin melakukan 

cetak laporan setiap 

bulan dengan 

mengisi tanggal 

awal dan tanggal 

akhir 

Sistem akan 

laporan setiap 

bulan sesuai 

tanggal yang 

ditentukan 

Berhasil 

menampilkan 

laporan setiap bulan  

sesuai rentang waktu 

yang telah 

ditentukan 

Berhasil 

Admin melakukan 

cetak berita acara 

pengajuan 

peminjaman pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

laporan berita 

acara dalam 

format pdf 

Sistem dapat 

menampilkan 

laporan berita acara 

dalam format pdf 

Berhasil 

Admin melakukan 

pencarian di 

Halaman 

Konfirmasi 

Peminjaman pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 

Berhasil 

Tabel 4.8 Tabel Pengujian Black Box Halaman Pengajuan Perbaikan (Admin) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 



 

Menu Pengajuan 

Perbaikan 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Data 

Pengajuan 

Perbaikan 

Sistem dapat 

menampilkan Data 

Pengajuan Perbaikan Berhasil 

Admin melakukan 

cek data pengajuan 

dengan mengklik 

tombol biru pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

form persetujuan 

perbaikan, dan 

Admin akan 

melengkapi form 

persetujuan 

kemudian (klik) 

simpan 

Berhasil 

menampilkan form 

persetujuan 

perbaikan, dan 

berhasil mengubah 

data pengajuan 

Berhasil 

Admin melakukan 

konfirmasi 

pengajuan 

perbaikan dengan 

mengklik tombol 

kuning pada kolom 

aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

status 

‘Konfirmasi’ 

Sistem dapat 

menampilkan 

perubahan status 

menjadi 

‘Konfirmasi’ pada 

kolom status 

Berhasil 

Admin melakukan 

tolak pengajuan 

perbaikan dengan 

mengklik tombol 

merah pada kolom 

aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

status ‘Ditolak’ 

Sistem dapat 

menampilkan 

perubahan status 

menjadi ‘Ditolak’ 

pada kolom status 

Berhasil 

Admin melakukan 

pencarian di 

Halaman Pengajuan 

Perbaikan pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 

Berhasil 

Tabel 4.9 Tabel Pengujian Black Box Halaman Konfirmasi Perbaikan (Admin) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Konfirmasi 

Perbaikan 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman semua 

data pengajuan 

Sistem dapat 

menampilkan data 

Konfirmasi 

Pengajuan Perbaikan 

Berhasil 



 

perbaikan yang 

telah dikonfirmasi  

Admin melakukan 

cetak laporan dalam 

format pdf atau 

excel 

Sistem akan 

menampilkan 

laporan sesuai 

format yang 

diinginkan (pdf 

atau excel) 

Sistem dapat 

menampilkan 

laporan pengajuan 

perbaikan sesuai 

format yang dipilih 

Berhasil 

Admin melakukan 

cetak laporan setiap 

bulan dengan 

mengisi tanggal 

awal dan tanggal 

akhir 

Sistem akan 

laporan setiap 

bulan sesuai 

tanggal yang 

ditentukan 

Berhasil 

menampilkan 

laporan setiap bulan  

sesuai rentang waktu 

yang telah 

ditentukan 

Berhasil 

Admin melakukan 

cetak berita acara 

pengajuan 

perbaikan pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

laporan berita 

acara dalam 

format pdf 

Sistem dapat 

menampilkan 

laporan berita acara 

dalam format pdf 

Berhasil 

Admin melakukan 

pencarian di 

Halaman 

Konfirmasi 

Perbaikan pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 
Berhasil 

Tabel 4.10 Tabel Pengujian Black Box Halaman Pengajuan Pengembalian (Admin) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Pengajuan 

Pengembalian 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Data 

Pengajuan 

Pengembalian 

Sistem dapat 

menampilkan Data 

Pengajuan 

Pengembalian 

Berhasil 

Admin melakukan 

cek data pengajuan 

dengan mengklik 

tombol biru pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

form persetujuan 

pengembalian, dan 

Admin akan 

melengkapi form 

Berhasil 

menampilkan form 

persetujuan 

pengembalian, dan 

berhasil mengubah 

data pengajuan 

Berhasil 



 

persetujuan 

kemudian (klik) 

simpan 

Admin melakukan 

konfirmasi 

pengajuan 

pengembalian 

dengan mengklik 

tombol kuning pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

status 

‘Konfirmasi’ 

Sistem dapat 

menampilkan 

perubahan status 

menjadi 

‘Konfirmasi’ pada 

kolom status 

Berhasil 

Admin melakukan 

tolak pengajuan 

pengembalian 

dengan mengklik 

tombol merah pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

status ‘Ditolak’ 

Sistem dapat 

menampilkan 

perubahan status 

menjadi ‘Ditolak’ 

pada kolom status 

Berhasil 

Admin melakukan 

pencarian di 

Halaman Pengajuan 

Pengembalian pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 

Berhasil 

Tabel 4.11 Tabel Pengujian Black Box Halaman Konfirmasi Pengembalian (Admin) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Konfirmasi 

Pengembalian 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman semua 

data pengajuan 

pengembalian 

yang telah 

dikonfirmasi  

Sistem dapat 

menampilkan data 

Konfirmasi 

Pengajuan 

Pengembalian 

Berhasil 

Admin melakukan 

cetak laporan dalam 

format pdf atau 

excel 

Sistem akan 

menampilkan 

laporan sesuai 

format yang 

diinginkan (pdf 

atau excel) 

Sistem dapat 

menampilkan 

laporan pengajuan 

pengembalian sesuai 

format yang dipilih 

Berhasil 

Admin melakukan 

cetak laporan setiap 

Sistem akan 

laporan setiap 

Berhasil 

menampilkan 
Berhasil 



 

bulan dengan 

mengisi tanggal 

awal dan tanggal 

akhir 

bulan sesuai 

tanggal yang 

ditentukan 

laporan setiap bulan  

sesuai rentang waktu 

yang telah 

ditentukan 

Admin melakukan 

cetak berita acara 

pengajuan 

pengembalian pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

laporan berita 

acara dalam 

format pdf 

Sistem dapat 

menampilkan 

laporan berita acara 

dalam format pdf 

Berhasil 

Admin melakukan 

pencarian di 

Halaman 

Konfirmasi 

Pengembalian pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 
Berhasil 

Tabel 4.12 Tabel Pengujian Black Box Halaman Pengajuan Perpindahan (Admin) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Pengajuan 

Perpindahan 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Data 

Pengajuan 

Perpindahan 

Sistem dapat 

menampilkan Data 

Pengajuan 

Perpindahan 

Berhasil 

Admin melakukan 

cek data pengajuan 

dengan mengklik 

tombol biru pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

form persetujuan 

perpindahan, dan 

Admin akan 

melengkapi form 

persetujuan 

kemudian (klik) 

simpan 

Berhasil 

menampilkan form 

persetujuan 

perpindahan, dan 

berhasil mengubah 

data pengajuan 

Berhasil 

Admin melakukan 

konfirmasi 

pengajuan 

perpindahan dengan 

mengklik tombol 

kuning pada kolom 

aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

status 

‘Konfirmasi’ 

Sistem dapat 

menampilkan 

perubahan status 

menjadi 

‘Konfirmasi’ pada 

kolom status 

Berhasil 



 

Admin melakukan 

tolak pengajuan 

perpindahan dengan 

mengklik tombol 

merah pada kolom 

aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

status ‘Ditolak’ 

Sistem dapat 

menampilkan 

perubahan status 

menjadi ‘Ditolak’ 

pada kolom status 

Berhasil 

Admin melakukan 

pencarian di 

Halaman Pengajuan 

Perpindahan pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 

Berhasil 

Tabel 4.13 Tabel Pengujian Black Box Halaman Konfirmasi Perpindahan (Admin) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Konfirmasi 

Perpindahan 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman semua 

data pengajuan 

perpindahan yang 

telah dikonfirmasi  

Sistem dapat 

menampilkan data 

Konfirmasi 

Pengajuan 

Perpindahan 

Berhasil 

Admin melakukan 

cetak laporan dalam 

format pdf atau 

excel 

Sistem akan 

menampilkan 

laporan sesuai 

format yang 

diinginkan (pdf 

atau excel) 

Sistem dapat 

menampilkan 

laporan pengajuan 

perpindahan sesuai 

format yang dipilih 

Berhasil 

Admin melakukan 

cetak laporan setiap 

bulan dengan 

mengisi tanggal 

awal dan tanggal 

akhir 

Sistem akan 

laporan setiap 

bulan sesuai 

tanggal yang 

ditentukan 

Berhasil 

menampilkan 

laporan setiap bulan  

sesuai rentang waktu 

yang telah 

ditentukan 

Berhasil 

Admin melakukan 

cetak berita acara 

pengajuan 

perpindahan pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

laporan berita 

acara dalam 

format pdf 

Sistem dapat 

menampilkan 

laporan berita acara 

dalam format pdf 

Berhasil 



 

Admin melakukan 

pencarian di 

Halaman 

Konfirmasi 

Perpindahan pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 
Berhasil 

Tabel 4.14 Tabel Pengujian Black Box Halaman Pengajuan Penghapusan (Admin) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Pengajuan 

Penghapusan 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Data 

Pengajuan 

Penghapusan 

Sistem dapat 

menampilkan Data 

Pengajuan 

Penghapusan 

Berhasil 

Admin melakukan 

cek data pengajuan 

dengan mengklik 

tombol biru pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

form persetujuan 

penghapusan, dan 

Admin akan 

melengkapi form 

persetujuan 

kemudian (klik) 

simpan 

Berhasil 

menampilkan form 

persetujuan 

penghapusan, dan 

berhasil mengubah 

data pengajuan 

Berhasil 

Admin melakukan 

konfirmasi 

pengajuan 

penghapusan 

dengan mengklik 

tombol kuning pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

status 

‘Konfirmasi’ 

Sistem dapat 

menampilkan 

perubahan status 

menjadi 

‘Konfirmasi’ pada 

kolom status 

Berhasil 

Admin melakukan 

tolak pengajuan 

penghapusan 

dengan mengklik 

tombol merah pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

status ‘Ditolak’ 

Sistem dapat 

menampilkan 

perubahan status 

menjadi ‘Ditolak’ 

pada kolom status 

Berhasil 

Admin melakukan 

pencarian di 

Halaman Pengajuan 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan Berhasil 



 

Penghapusan pada 

kolom ‘search’ 

inputan data yang 

diinginkan 

Tabel 4.15 Tabel Pengujian Black Box Halaman Konfirmasi Penghapusan (Admin) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Konfirmasi 

Penghapusan 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman semua 

data pengajuan 

penghapusan yang 

telah dikonfirmasi  

Sistem dapat 

menampilkan data 

Konfirmasi 

Pengajuan 

Penghapusan 

Berhasil 

Admin melakukan 

cetak laporan dalam 

format pdf atau 

excel 

Sistem akan 

menampilkan 

laporan sesuai 

format yang 

diinginkan (pdf 

atau excel) 

Sistem dapat 

menampilkan 

laporan pengajuan 

penghapusan sesuai 

format yang dipilih 

Berhasil 

Admin melakukan 

cetak laporan setiap 

bulan dengan 

mengisi tanggal 

awal dan tanggal 

akhir 

Sistem akan 

laporan setiap 

bulan sesuai 

tanggal yang 

ditentukan 

Berhasil 

menampilkan 

laporan setiap bulan  

sesuai rentang waktu 

yang telah 

ditentukan 

Berhasil 

Admin melakukan 

cetak berita acara 

pengajuan 

penghapusan pada 

kolom aksi 

Sistem akan 

menampilkan 

laporan berita 

acara dalam 

format pdf 

Sistem dapat 

menampilkan 

laporan berita acara 

dalam format pdf 

Berhasil 

Admin melakukan 

pencarian di 

halaman 

Konfirmasi 

Penghapusan pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 
Berhasil 

Tabel 4.16 Tabel Pengujian Black Box Halaman Data Aset (User) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 



 

Menu Data Aset Sistem akan 

menampilkan 

halaman Data Aset 

Sistem dapat 

menampilkan 

halaman Data Aset 

Berhasil 

Admin melakukan 

pencarian di pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 

Berhasil 

Tabel 4.17 Tabel Pengujian Black Box Halaman Pengajuan Penambahan Aset 

(User) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Pengajuan 

Tambah Aset 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Data 

Pengajuan 

Penambahan Aset 

Sistem dapat 

menampilkan 

halaman Data 

Pengajuan 

Penambahan Aset 

Berhasil 

User melakukan 

input pengajuan 

penambahan 

dengan mengklik 

tambah pengajuan 

dan mengisi semua 

data, lalu menekan 

tombol simpan 

Menginput data 

pengajuan 

penambahan 

dengan megisi 

semua field, 

kemudian sistem 

akan menyimpan 

data dan 

menampilkan 

pesan “Berhasil 

Melakukan 

Pengajuan” 

Sistem dapat 

menyimpan data 

pengajuan 

penambahan, dan 

menampilkan pesan 

“Berhasil 

Melakukan 

Pengajuan” 

kemudian list data 

pengajuan 

penambahan akan 

bertambah 

Berhasil 

User melakukan 

edit data dengan 

mengklik tombol 

berwarna kuning 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Edit 

Form Pengajuan 

Penambahan, jika 

ada data yang 

salah user 

melakukan 

pengubahan data 

tersebut dan 

sistem akan 

menyimpan 

Sistem dapat 

menyimpan 

perubahan data 

pengajuan, dan 

menampilkan pesan 

“Berhasil Diubah” 

kemudian list data 

pengajuan akan 

berubah  

Berhasil 



 

perubahan data, 

kemudian tampil 

pesan “Berhasil 

Diubah” 

User melihat detail 

data pengajuan 

penambahan 

dengan mengklik 

tombol detail 

berwarna hijau 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Detail 

Data Pengajuan 

Penambahan 

Sistem dapat 

menampilkan Detail 

Data Pengajuan 

Penambahan 
Berhasil 

User melakukan 

hapus data dengan 

mengklik tombol 

hapus berwarna 

merah 

Sistem akan 

menampilkan 

notifikasi “Apakah 

Yakin Data Akan 

Dihapus?”, jika 

setuju user 

menekan button 

”Yes”, kemudian 

muncul pesan 

“Deleted” 

Sistem dapat 

menampilkan 

notifikasi “Apakah 

Yakin Data Akan 

Dihapus?”, jika 

setuju user menekan 

button ”Yes”, 

kemudian muncul 

pesan “Deleted”. 

Dan data pengajuan 

penambahan akan 

terhapus. 

Berhasil 

User melakukan 

pencarian di 

halaman Data 

Pengajuan 

Penambahan pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 
Berhasil 

Tabel 4.18 Tabel Pengujian Black Box Halaman Pengajuan Peminjaman Aset 

(User) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Pengajuan 

Pinjam Aset 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Data 

Pengajuan 

Peminjaman Aset 

Sistem dapat 

menampilkan 

halaman Data 

Pengajuan 

Peminjaman Aset 

Berhasil 

User melakukan 

input pengajuan 

Menginput data 

pengajuan 

Sistem dapat 

menyimpan data 
Berhasil 



 

peminjaman dengan 

mengklik tambah 

pengajuan dan 

mengisi semua 

data, lalu menekan 

tombol simpan 

peminjaman 

dengan mengisi 

semua field, 

kemudian sistem 

akan menyimpan 

data dan 

menampilkan 

pesan “Berhasil 

Melakukan 

Pengajuan” 

pengajuan 

peminjaman, dan 

menampilkan pesan 

“Berhasil 

Melakukan 

Pengajuan” 

kemudian list data 

pengajuan 

peminjaman akan 

bertambah 

User melakukan 

edit data dengan 

mengklik tombol 

berwarna kuning 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Edit 

Form Pengajuan 

Peminjaman, jika 

ada data yang 

salah user 

melakukan 

pengubahan data 

tersebut dan 

sistem akan 

menyimpan 

perubahan data, 

kemudian tampil 

pesan “Berhasil 

Diubah” 

Sistem dapat 

menyimpan 

perubahan data 

pengajuan, dan 

menampilkan pesan 

“Berhasil Diubah” 

kemudian list data 

pengajuan akan 

berubah  
Berhasil 

User melihat detail 

data pengajuan 

peminjaman dengan 

mengklik tombol 

detail berwarna 

hijau 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Detail 

Data Pengajuan 

Peminjaman 

Sistem dapat 

menampilkan Detail 

Data Pengajuan 

Peminjaman 
Berhasil 

User melakukan 

hapus data dengan 

mengklik tombol 

hapus berwarna 

merah 

Sistem akan 

menampilkan 

notifikasi “Apakah 

Yakin Data Akan 

Dihapus?”, jika 

setuju user 

menekan button 

”Yes”, kemudian 

Sistem dapat 

menampilkan 

notifikasi “Apakah 

Yakin Data Akan 

Dihapus?”, jika 

setuju user menekan 

button ”Yes”, 

kemudian muncul 

pesan “Deleted”. 

Berhasil 



 

muncul pesan 

“Deleted” 

Dan data pengajuan 

peminjaman akan 

terhapus. 

User melakukan 

pencarian di 

halaman Data 

Pengajuan 

Peminjaman pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 
Berhasil 

Tabel 4.19 Tabel Pengujian Black Box Halaman Pengajuan Perbaikan Aset (User) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Pengajuan 

Perbaikan Aset 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Data 

Pengajuan 

Perbaikan Aset 

Sistem dapat 

menampilkan 

halaman Data 

Pengajuan Perbaikan 

Aset 

Berhasil 

User melakukan 

input pengajuan 

perbaikan dengan 

mengklik tambah 

pengajuan dan 

mengisi semua 

data, lalu menekan 

tombol simpan 

Menginput data 

pengajuan 

perbaikan dengan 

mengisi semua 

field, kemudian 

sistem akan 

menyimpan data 

dan menampilkan 

pesan “Berhasil 

Melakukan 

Pengajuan” 

Sistem dapat 

menyimpan data 

pengajuan 

perbaikan, dan 

menampilkan pesan 

“Berhasil 

Melakukan 

Pengajuan” 

kemudian list data 

pengajuan perbaikan 

akan bertambah 

Berhasil 

User melakukan 

edit data dengan 

mengklik tombol 

berwarna kuning 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Edit 

Form Pengajuan 

Perbaikan, jika 

ada data yang 

salah user 

melakukan 

pengubahan data 

tersebut dan 

sistem akan 

menyimpan 

Sistem dapat 

menyimpan 

perubahan data 

pengajuan, dan 

menampilkan pesan 

“Berhasil Diubah” 

kemudian list data 

pengajuan akan 

berubah  

Berhasil 



 

perubahan data, 

kemudian tampil 

pesan “Berhasil 

Diubah” 

User melihat detail 

data pengajuan 

perbaikan dengan 

mengklik tombol 

detail berwarna 

hijau 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Detail 

Data Pengajuan 

Perbaikan 

Sistem dapat 

menampilkan Detail 

Data Pengajuan 

Perbaikan 
Berhasil 

User melakukan 

hapus data dengan 

mengklik tombol 

hapus berwarna 

merah 

Sistem akan 

menampilkan 

notifikasi “Apakah 

Yakin Data Akan 

Dihapus?”, jika 

setuju user 

menekan button 

”Yes”, kemudian 

muncul pesan 

“Deleted” 

Sistem dapat 

menampilkan 

notifikasi “Apakah 

Yakin Data Akan 

Dihapus?”, jika 

setuju user menekan 

button ”Yes”, 

kemudian muncul 

pesan “Deleted”. 

Dan data pengajuan 

perbaikan akan 

terhapus. 

Berhasil 

User melakukan 

pencarian di 

halaman Data 

Pengajuan 

Perbaikan pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 
Berhasil 

Tabel 4.20 Tabel Pengujian Black Box Halaman Pengajuan Pengembalian Aset 

(User) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Pengajuan 

Pengembalian Aset 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Data 

Pengajuan 

Pengembalian 

Aset 

Sistem dapat 

menampilkan 

halaman Data 

Pengajuan 

Pengembalian Aset 

Berhasil 



 

User melakukan 

input pengajuan 

pengembalian 

dengan mengklik 

tambah pengajuan 

dan mengisi semua 

data, lalu menekan 

tombol simpan 

Menginput data 

pengajuan 

pengembalian 

dengan mengisi 

semua field, 

kemudian sistem 

akan menyimpan 

data dan 

menampilkan 

pesan “Berhasil 

Melakukan 

Pengajuan” 

Sistem dapat 

menyimpan data 

pengajuan 

pengembalian, dan 

menampilkan pesan 

“Berhasil 

Melakukan 

Pengajuan” 

kemudian list data 

pengajuan 

pengembalian akan 

bertambah 

Berhasil 

User melakukan 

edit data dengan 

mengklik tombol 

berwarna kuning 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Edit 

Form Pengajuan 

Pengembalian, 

jika ada data yang 

salah user 

melakukan 

pengubahan data 

tersebut dan 

sistem akan 

menyimpan 

perubahan data, 

kemudian tampil 

pesan “Berhasil 

Diubah” 

Sistem dapat 

menyimpan 

perubahan data 

pengajuan, dan 

menampilkan pesan 

“Berhasil Diubah” 

kemudian list data 

pengajuan akan 

berubah  
Berhasil 

User melihat detail 

data pengajuan 

pengembalian 

dengan mengklik 

tombol detail 

berwarna hijau 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Detail 

Data Pengajuan 

Pengembalian 

Sistem dapat 

menampilkan Detail 

Data Pengajuan 

Pengembalians 
Berhasil 

User melakukan 

hapus data dengan 

mengklik tombol 

hapus berwarna 

merah 

Sistem akan 

menampilkan 

notifikasi “Apakah 

Yakin Data Akan 

Dihapus?”, jika 

setuju user 

menekan button 

Sistem dapat 

menampilkan 

notifikasi “Apakah 

Yakin Data Akan 

Dihapus?”, jika 

setuju user menekan 

button ”Yes”, 

Berhasil 



 

”Yes”, kemudian 

muncul pesan 

“Deleted” 

kemudian muncul 

pesan “Deleted”. 

Dan data pengajuan 

penembalian akan 

terhapus. 

User melakukan 

pencarian di 

halaman Data 

Pengajuan 

Pengembalian pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 
Berhasil 

Tabel 4.21 Tabel Pengujian Black Box Halaman Pengajuan Perpindahan Aset 

(User) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Pengajuan 

Perpindahan Aset 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Data 

Pengajuan 

Perpindahan Aset 

Sistem dapat 

menampilkan 

halaman Data 

Pengajuan 

Perpindahan Aset 

Berhasil 

User melakukan 

input pengajuan 

perpindahan dengan 

mengklik tambah 

pengajuan dan 

mengisi semua 

data, lalu menekan 

tombol simpan 

Menginput data 

pengajuan 

perpindahan 

dengan mengisi 

semua field, 

kemudian sistem 

akan menyimpan 

data dan 

menampilkan 

pesan “Berhasil 

Melakukan 

Pengajuan” 

Sistem dapat 

menyimpan data 

pengajuan 

pepindahan, dan 

menampilkan pesan 

“Berhasil 

Melakukan 

Pengajuan” 

kemudian list data 

pengajuan 

perpindahan akan 

bertambah 

Berhasil 

User melakukan 

edit data dengan 

mengklik tombol 

berwarna kuning 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Edit 

Form Pengajuan 

Perpindahan, jika 

ada data yang 

salah user 

melakukan 

Sistem dapat 

menyimpan 

perubahan data 

pengajuan, dan 

menampilkan pesan 

“Berhasil Diubah” 

kemudian list data 

Berhasil 



 

pengubahan data 

tersebut dan 

sistem akan 

menyimpan 

perubahan data, 

kemudian tampil 

pesan “Berhasil 

Diubah” 

pengajuan akan 

berubah  

User melihat detail 

data pengajuan 

perpindahan dengan 

mengklik tombol 

detail berwarna 

hijau 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Detail 

Data Pengajuan 

Perpindahan 

Sistem dapat 

menampilkan Detail 

Data Pengajuan 

Perpindahan 

Berhasil 

User melakukan 

hapus data dengan 

mengklik tombol 

hapus berwarna 

merah 

Sistem akan 

menampilkan 

notifikasi “Apakah 

Yakin Data Akan 

Dihapus?”, jika 

setuju user 

menekan button 

”Yes”, kemudian 

muncul pesan 

“Deleted” 

Sistem dapat 

menampilkan 

notifikasi “Apakah 

Yakin Data Akan 

Dihapus?”, jika 

setuju user menekan 

button ”Yes”, 

kemudian muncul 

pesan “Deleted”. 

Dan data pengajuan 

perpindahan akan 

terhapus. 

Berhasil 

User melakukan 

pencarian di 

halaman Data 

Pengajuan 

Perpindahan pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 

Berhasil 

Tabel 4.22 Tabel Pengujian Black Box Halaman Pengajuan Penghapusan Aset 

(User) 

Data Yang Diuji 
Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Menu Pengajuan 

Penghapusan Aset 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Data 

Sistem dapat 

menampilkan 

halaman Data 

Berhasil 



 

Pengajuan 

Penghapusan Aset 

Pengajuan 

Penghapusan Aset 

User melakukan 

input pengajuan 

penghapusan 

dengan mengklik 

tambah pengajuan 

dan mengisi semua 

data, lalu menekan 

tombol simpan 

Menginput data 

pengajuan 

penghapusan 

dengan mengisi 

semua field, 

kemudian sistem 

akan menyimpan 

data dan 

menampilkan 

pesan “Berhasil 

Melakukan 

Pengajuan” 

Sistem dapat 

menyimpan data 

pengajuan 

penghapusan, dan 

menampilkan pesan 

“Berhasil 

Melakukan 

Pengajuan” 

kemudian list data 

pengajuan 

penghapusan akan 

bertambah 

Berhasil 

User melakukan 

edit data dengan 

mengklik tombol 

berwarna kuning 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Edit 

Form Pengajuan 

Penghapusan, jika 

ada data yang 

salah user 

melakukan 

pengubahan data 

tersebut dan 

sistem akan 

menyimpan 

perubahan data, 

kemudian tampil 

pesan “Berhasil 

Diubah” 

Sistem dapat 

menyimpan 

perubahan data 

pengajuan, dan 

menampilkan pesan 

“Berhasil Diubah” 

kemudian list data 

pengajuan akan 

berubah  
Berhasil 

User melihat detail 

data pengajuan 

penghapusan 

dengan mengklik 

tombol detail 

berwarna hijau 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman Detail 

Data Pengajuan 

Penghapusan 

Sistem dapat 

menampilkan Detail 

Data Pengajuan 

Penghapusan 
Berhasil 

User melakukan 

hapus data dengan 

mengklik tombol 

hapus berwarna 

merah 

Sistem akan 

menampilkan 

notifikasi “Apakah 

Yakin Data Akan 

Dihapus?”, jika 

Sistem dapat 

menampilkan 

notifikasi “Apakah 

Yakin Data Akan 

Dihapus?”, jika 

Berhasil 



 

setuju user 

menekan button 

”Yes”, kemudian 

muncul pesan 

“Deleted” 

setuju user menekan 

button ”Yes”, 

kemudian muncul 

pesan “Deleted”. 

Dan data pengajuan 

penghapusan akan 

terhapus. 

User melakukan 

pencarian di 

halaman Data 

Pengajuan 

Penghapusan pada 

kolom ‘search’ 

Sistem akan 

menampilkan data 

yang telah dicari 

Sistem dapat 

menampilkan 

inputan data yang 

diinginkan 
Berhasil 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel black box admin dan user, dapat 

disimpulkan bahwa fitur-fitur yang terdapat pada sistem informasi manajemen aset 

memberikan hasil yang sesuai, dapat berfungsi dengan baik, dan bebas dari kesalahan. 

4.8.2 Usability Testing 

Usability Testing merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah user 

dapat menggunakan sistem dengan mudah, dan seberapa efektif dan efisien sebuah 

sistem dapat membantu pengguna untuk mencapai tujuannya. Pengukuran variable 

mengacu pada Skala Likert (Likert Scale), yang merupakan skala penelitian untuk 

mengukur pendapat. Skala likert memiliki 5 pilihan skala, sebagai berikut : 

1. SS (Sangat Setuju/Sangat Baik), diberi nilai 5 

2. S (Setuju/Baik), diberi nilai 4-4.9 

3. CS (Cukup Setuju), diberi nilai 3-3.9 

4. TS (Tidak Setuju/Tidak Baik), diberi nilai 2-2.9 

5. STS (Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Baik), diberi nilai 1.1.9 

Keterangan Penelitian : 

• Usefulness : Kegunaan sistem. 

• Ease of Learning : Kemudahan pengguna dalam mempelajari sistem. 

• Ease of Use : Kemudahan pengguna dalam menggunakan sistem. 

• Satisfaction : Kepuasan pengguna terhadap sistem. 

Tabel 4.23 Tabel Pengujian Usability Persetujuan Pengajuan (Admin) 

No Variabel 
Penilaian 

Jumlah 
1 2 3 4 5 



 

Usefulness 

1 

Sistem dapat membantu 

memudahkan petugas dalam 

mengelola data aset 

0 0 0 0 2 5 

2 

Sistem memudahkan 

petugas dalam mencetak 

laporan pengajuan 

0 0 0 0 2 5 

3 

Sistem memudahkan 

petugas dalam mencetak 

laporan aset 

0 0 0 0 2 5 

4 

Sistem dapat membantu 

mengurangi kesalahan, jika 

terjadi salah dalam input 

data 

0 0 0 0 2 5 

5 

Sistem dapat membantu 

petugas dalam melakukan 

persetujuan pengajuan 

0 0 0 0 2 5 

Ease of Learning 

6 
Petugas dapat memahami 

penggunaan sistem 
0 0 0 0 2 5 

7 

Penyampaian informasi 

mudah dipahami dan 

dimengerti 

0 0 0 0 2 5 

Ease of Use 

8 
Sistem dapat digunakan 

dengan mudah 
0 0 0 0 2 5 

9 
Sistem dapat digunakan 

secara rutin dengan mudah 
0 0 0 0 2 5 

Satisfaction 

10 
Sistem ini penting bagi 

petugas pengelola aset 
0 0 0 0 2 5 

Jumlah Rata-Rata 5.0 



 

Berdasarkan tabel pengujian usability persetujuan pengajuan, diperoleh hasil 

rata-rata pengujian petugas persetujuan pengajuan adalah 5.0 yang berarti sangat baik, 

dan sistem dapat digunakan petugas dengan mudah. 

Tabel 4.24 Tabel Pengujian Usability Pengajuan (User) 

No Variabel 
Penilaian 

Jumlah 
1 2 3 4 5 

Usefulness 

1 

Sistem dapat membantu 

memudahkan pegawai 

dalam melakukan 

pengajuan penambahan, 

peminjaman, perbaikan, 

pengembalian, 

perpindahan, dan 

penghapusan aset 

0 0 0 0 2 5 

2 

Sistem dapat membantu 

mengurangi kesalahan, jika 

terjadi salah dalam input 

data 

0 0 0 0 2 5 

3 

Sistem dapat membantu 

pegawai dalam melihat 

data aset yang tersedia 

0 0 0 0 2 5 

Ease of Learning 

4 

Pengguna mudah 

memahami dan mengerti 

cara menggunakan sistem 

0 0 0 1 1 4.5 

5 

Penyampaian informasi 

mudah dipahami dan 

dimengerti 

0 0 0 0 2 5 

Ease of Use 

8 

Sistem dapat digunakan 

dengan mudah, tanpa 

kesulitan 

0 0 0 0 2 5 



 

9 
Sistem dapat digunakan 

secara rutin dengan mudah 
0 0 0 1 1 4.5 

Satisfaction 

10 

Sistem ini penting bagi 

pegawai yang ingin 

menambah, meminjam, 

memperbaiki, 

mengembalikan, 

memindahkan, dan 

menghapus aset 

0 0 0 0 2 5 

Jumlah Rata-Rata 4.8 

Berdasarkan tabel pengujian usability pengajuan tersebut, diperoleh hasil rata-

rata pengujian persetujuan pengajuan adalah 4.8 yang berarti sangat baik, dan sistem 

dapat digunakan dengan mudah. 

Berdasarkan pengujian usability yang dilakukan petugas persetujuan dan 

pengajuan diperoleh hasil rata-rata (5.0 + 4.8) = 4.9. Kesimpulan berdasarkan 

pengujian usability sistem informasi manajemen aset adalah baik dan mudah 

digunakan, serta mudah dipahami oleh pengguna. 

4.8.3 Implementasi Pengujian Menggunakan Metode SUS 

Uji aplikasi juga dilakukan dengan menggunakan metode SUS (System 

Usability Scale) dengan 10 pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. 

Tabel 4.25 Hasil Pengujian (Data Mentah) 

Responden 
Skor 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Responden 1 5 3 4 2 5 2 5 2 4 1 

Responden 2 4 2 4 3 5 1 4 3 5 2 

Responden 3 5 2 5 3 5 2 4 2 4 3 

Responden 4 5 2 5 2 4 1 5 3 4 2 

Responden 5 5 2 5 3 5 2 5 2 5 2 

Responden 6 5 2 5 3 5 2 5 2 5 2 

Responden 7 5 3 5 3 4 3 4 2 4 2 

Responden 8 4 2 5 2 4 2 5 2 5 1 

Responden 9 5 2 5 2 5 1 5 3 5 2 

Responden 10 5 3 4 3 5 2 5 1 4 2 

Responden 11 5 3 4 3 5 2 4 1 4 3 

Responden 12 5 3 5 3 5 2 5 2 5 2 



 

Responden 13 5 1 5 3 3 1 4 3 4 3 

Responden 14 5 2 4 3 5 2 5 3 5 2 

Responden 15 5 2 5 2 5 1 5 2 5 2 

Responden 16 5 2 5 2 5 2 5 3 5 1 

Responden 17 4 3 5 3 4 2 5 2 4 3 

Responden 18 4 2 4 3 5 3 4 2 5 2 

Dari data analisis pada tabel 4.25 menggunakan metode SUS dan menghasilkan 

data pada tabel 4.26 : 

Dengan rumus :  Untuk soal nomor ganjil = (X-1) 

             Untuk soal nomor genap = (5-X) 

            Kemudian dikalikan dengan persamaan  

((X-1)+..)((5-X)+..))*2.5 

Tabel 4.26 Hasil Pengujian (Data Olahan) 

Respond

en 

Skor Jumla

h 

Jumla

h * 

2.5 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

5 

Q

6 

Q

7 

Q

8 

Q

9 

Q1

0 

Responde

n 1 
4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 33 82,5 

Responde

n 2 
3 3 3 2 4 4 3 2 4 3 31 77,5 

Responde

n 3 
4 3 4 2 4 3 3 3 3 2 31 77,5 

Responde

n 4 
4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 33 82,5 

Responde

n 5 
4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 34 85 

Responde

n 6 
4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 34 85 

Responde

n 7 
4 2 4 2 3 2 3 3 3 3 29 72,5 

Responde

n 8 
3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 34 85 

Responde

n 9 
4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 35 87,5 

Responde

n 10 
4 2 3 2 4 3 4 4 3 3 32 80 

Responde

n 11 
4 2 3 2 4 3 3 4 3 2 30 75 



 

Responde

n 12 
4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 33 82,5 

Responde

n 13 
4 4 3 2 2 4 3 2 3 2 29 72,5 

Responde

n 14 
4 3 3 2 4 3 4 2 4 3 32 80 

Responde

n 15 
4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 36 90 

Responde

n 16 
4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 35 87,5 

Responde

n 17 
3 2 4 2 3 3 4 3 3 2 29 72,5 

Responde

n 18 
3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 30 75 

Skor Rata – Rata (Hasil Akhir) 80,5 

Setelah mendapatkan hasil akhir skor, dapat digolongkan sebagai berikut : 

• Berdasarkan Acceptability Ranges sistem ini termasuk ke dalam kategori 

Acceptable. 

• Berdasarkan Grade Scale sistem ini termasuk ke dalam kategori B. 

• Berdasarkan Adjectives Rating sistem ini termasuk ke dalam kategori 

Excellent. 

 


