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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem adalah lanjutan dari tahapan perancangan sistem yang 

telah dibahas pada Bab sebelumnya. Pada Bab IV yaitu berisi hasil dan 

pembahasan sistem dan juga cara kerja dari sistem yang telah dibuat. Dalam 

pembuatan sistem informasi manajemen perawatan dan inventaris perangkat TI 

RSI Sultan Hadlirin penulis menggunakan beberapa perangkat lunak yaitu 

meliputi web browser Google Chrome, Adobe Dreamweaver CS 6 untuk menulis 

source code program, Xampp digunakan untuk server lokal dan MySql untuk 

pembuatan Database, dan Android Studio untuk mengubah format web kedalam 

bentuk aplikasi mobile. 

4.2 Implementasi Database 

Database dibuat menggunakan format Mysql. Hasil implementasi dari 

database sistem informasi manajemen perawatan dan inventaris perangkat TI RSI 

Sultan Hadlirin adalah sebagai berikut yaitu sebagai berikut : 

1) Tabel Admin 

Impelementasi database dari tabel admin bisa dilihat seperti pada gambar 

4.1 dibawah ini. 

 

Gambar 4.1 Implemenasi Tabel Admin 

2) Tabel Barang 
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Impelementasi database dari tabel barang bisa dilihat seperti pada gambar 

4.2 dibawah ini. 

 

Gambar 4.2 Implementasi Tabel Barang 

3) Tabel Inventaris 

Impelementasi database dari tabel inventaris bisa dilihat seperti pada 

gambar 4.3 dibawah ini. 

 

Gambar 4.3 Implementasi Tabel Inventaris 

4) Tabel Jadwal 

Impelementasi database dari tabel jadwal bisa dilihat seperti pada gambar 

4.4 dibawah ini. 

 

Gambar 4.4 Implementasi Tabel Jadwal 

5) Tabel Kerusakan 

Impelementasi database dari tabel kerusakan bisa dilihat seperti pada 

gambar 4.5 dibawah ini. 
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Gambar 4.5 Implementasi Tabel Kerusakan 

6) Tabel Ruangan 

Impelementasi database dari tabel ruangan bisa dilihat seperti pada gambar 

4.6 dibawah ini. 

 

Gambar 4.6 Implementasi Tabel Ruangan 

4.3 Implementasi User Interface 

Implementasi user interface merupakan tampilan akhir dari sistem yang 

telah dibuat. Dalam hal ini implementasi user interface sudah berupa tampilan 

aplikasi mobile dengan basis android. Berikut adalah implementasi user interface 

dari sistem informasi manajemen perawatan dan inventaris perangkat TI Rumah 

Sakit Islam Sultan Hadlirin Jepara. 

1) Halaman Utama Aplikasi 

Halaman utama aplikasi merupakan tampilan awal pada saat aplikasi 

pertama kali dibuka oleh user. Berikut adalah tampilan halaman utama aplikasi 

manajemen perawatan dan inventaris perangkat TI RSI Sultan Hadlirin Jepara. 
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Gambar 4.7 Halaman Utama Aplikasi 
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2) Menu Utama Aplikasi 

Menu utama aplikasi merupakan kumpulan dari menu yang ada pada 

halaman utama aplikasi. Berikut adalah tampilan menu utama aplikasi manajemen 

perawatan dan inventaris perangkat TI RSI Sultan Hadlirin Jepara. 

 

Gambar 4.8 Menu Utama Aplikasi 
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3) Tampilan Pilihan Ruangan 

Tampilan pilihan ruangan adalah sebuah tampilan yang menampilkan 

beberapa nama ruangan dirumah sakit. Untuk dapat melaporkan kerusakan user 

harus memilih salah satu ruangan dulu kemudian klik masuk. Berikut adalah 

tampilan halaman utama aplikasi manajemen perawatan dan inventaris perangkat 

TI RSI Sultan Hadlirin Jepara. 

 

Gambar 4.9 Tampilan Daftar Ruangan 
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4) Dashboard User 

Halaman dashboard ruangan akan ditampilkan setelah user memilih ruangan 

dan mengklik tombol masuk. Berikut adalah tampilan dari halaman dashboard 

ruangan. 

 

Gambar 4.10 Tampilan Dashboard User 

 

 

 

 



89 
 

 
 

5) Menu User 

Halaman menu user merupakan kumpulan dari menu yang dapat diakses 

oleh user atau pelapor kerusakan. Menu user memuat beberapa menu diantaranya 

adalah lapor kerusakan, cek data teknisi, cek stok, dan konfirmasi dan penilaian 

kinerja teknisi. 

 

Gambar 4.11 Tampilan Menu User 
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6) Halaman Cek Data Teknisi 

Halaman cek data teknisi merupakan sebuah halaman yang dapat 

menampilkan data teknisi IT dirumah sakit. Berikut adalah tampilan cek data 

teknisi dari aplikasi SI manajemen perawatan dan inventaris perangkat TI RSI 

Sultan Hadlirin Jepara. 

 

Gambar 4.12 Cek Data Teknisi 
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7) Halaman Cek Stok Sparepart 

Halaman cek stok merupakan sebuah halaman yang dapat menampilkan data 

stok sparepart perangkat TI dirumah sakit. Berikut adalah tampilan cek stok dari 

aplikasi SI manajemen perawatan dan inventaris perangkat TI RSI Sultan Hadlirin 

Jepara. 

 

Gambar 4.13 Cek Stok Sparepart 
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8) Form Laporan Kerusakan 

Merupakan sebuah form yang digunakan oleh user pada saat melaporkan 

kerusakan. Dalam halaman ini user harus memasukkan nama ruangan dan juga 

keluhan kerusakan yang ditemukan. 

 

Gambar 4.14 Form Laporan Kerusakan 
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9) Halaman Konfirmasi Dan Penilaian 

Merupakan sebuah halaman yang digunakan untuk mengonfirmasi jika 

perbaikan telah selesai. Selain untuk mengonfirmasi perbaikan dalam halaman ini 

juga dapat digunakan oleh user untuk memberikan penilaian kinerja teknisi pada 

saat melakukan perbaikan terhadap perangkat yang rusak. 

 

Gambar 1.15 Halaman Konfirmasi Dan Penilaian 
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10) Notifikasi Bot Telegram 

Notifikasi kerusakan ditampilkan dalam bentuk pesan teks yang dikirimkan 

melalui aplikasi perpesanan telegram. Berikut adalah notifikasi yang diterima oleh 

teknisi IT pada saat terjadi kerusakan perangkat TI. 

 

Gambar 4.16 Notifikasi Bot Telegram 
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11) Halaman Login 

Halaman login merupakan sebuah halaman yang menampilkan form 

username dan juga password. Teknisi atau pimpinan harus memasukkan username 

dan password yang valid agar dapat masuk ke aplikasi dan mengakses menu 

sesuai dengan kebutuhanya masing – masing. Berikut adalah tampilan form login 

dari aplikasi. 

 

Gambar 4.17 Halaman Login Teknisi Atau Pimpinan 
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12) Menu Teknisi 

Halaman menu teknisi merupakan kumpulan dari menu yang dapat diakses 

oleh teknisi IT RSI Sultan Hadlirin Jepara. Menu teknisi memuat beberapa menu 

diantaranya adalah Kelola kerusakan, Jadwal perawatan, Inventaris, Stok, 

Ruangan, Teknisi. Berikut adalah tampilan dari menu teknisi, 

 

Gambar 4.18 Menu Teknisi 
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13) Dashboard Teknisi 

Dashboard teknisi merupakan sebuah halaman yang ditampilkan setelah 

login teknisi. Dalam halaman ini berisi beberapa laporan kerusakan yang ada dan 

jadwal perawatan perangkat juga ditampilkan pada halaman dashboard teknisi. 

Gambar berikut adalah tampilan dari halaman dashboard teknisi. 

 

Gambar 4.19 Dashboard Teknisi 
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14) Halaman Kelola Kerusakan 

Kelola kerusakan digunakan oleh teknisi dalam melakukan manajemen 

kerusakan perangkat TI dirumah sakit.Halaman kelola kerusakan memuat 

beberapa submenu diantaranya yaitu Laporan belum ditangani, Laporan sedang 

ditangani, Laporan selesai diperbaiki dan riwayat laporan kerusakan. Berikut 

adalah tampilan dari halaman kelola kerusakan. 

 

Gambar 4.20 Halaman Kelola Kerusakan 
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15) Form Detail Laporan 

Sebuah halaman yang menampilkan rincian dari sebuah laporan kerusakan. 

Beberapa detail atau kolom yang ditampilkan dari halaman ini bisa dilihat pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 4.21 Form Detail Laporan 
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16)  Halaman Jadwal Perawatan 

Halaman jadwal perawatan merupakan sebuah halaman yang menampilkan 

data jadwal perawatan perangkat TI RSI Sultan Hadlirin Jepara.  Halaman ini 

dapat diakses oleh teknisi IT maupun pimpinan ruangan SIMRS/IT. Pimpinan 

hanya bisa melihat jadwal sedangkan teknisi dapat mengelola jadwal perawatan 

perangkat TI. 

 

Gambar 4.22 Halaman Jadwal Perawatan 
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17)  Halaman Tambah Jadwal 

Halaman tambah jadwal adalah sebuah menu yang digunakan pada saat 

teknisi IT akan menjadwalkan perawatan perangkat TI, Berikut adalah tampilan 

dari halaman tambah jadwal. 

 

Gambar 4.23 Halaman Tambah Jadwal 
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18)  Halaman Edit Jadwal 

Menu edit jadwal berfungsi jika teknisi hendak melakukan perubahan pada 

jadwal perawatan perangkat TI. Berikut adalah tampilan dari menu edit jadwal. 

 

Gambar 4.24 Halaman Edit Jadwal 
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19)  Halaman Data Inventaris 

Halaman data inventaris merupakan sebuah halaman yang menampilkan 

data inventaris perangkat TI RSI Sultan Hadlirin Jepara.  Halaman ini dapat 

diakses oleh teknisi IT maupun pimpinan ruangan SIMRS/IT. Pimpinan hanya 

bisa melihat inventaris sedangkan teknisi dapat mengelola inventaris perangkat 

TI. 

 

Gambar 4.25 Halaman Data Inventaris 
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20)  Halaman Tambah Inventaris 

Halaman tambah invenaris adalah sebuah menu yang digunakan pada saat 

teknisi IT akan mmenambah inventaris perangkat TI, Berikut adalah tampilan dari 

halaman tambah inventaris 

 

Gambar 4.26 Halaman Tambah Inventaris 

. 
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21) Halaman Edit Invenaris 

Menu edit jinvengaris berfungsi jika teknisi hendak melakukan perubahan 

pada jadwal inventaris perangkat TI di RSI Sultan Hadlirin Jepara. Berikut adalah 

tampilan dari menu edit inventaris. 

 

Gambar 4.27 Halaman Edit Inventaris 
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22)  Halaman Tambah Stok 

Halaman tambah stok adalah sebuah menu yang digunakan pada saat teknisi 

IT akan menambah data stok sparepart, Berikut adalah tampilan dari halaman 

tambah stok. 

 

Gambar 4.28 Halaman Tambah Stok 
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23)  Halaman Data Stok Sparepart 

Halaman data stok merupakan sebuah halaman yang menampilkan data stok 

sparepart perangkat TI RSI Sultan Hadlirin Jepara.  Halaman ini dapat diakses 

oleh teknisi IT maupun pimpinan ruangan SIMRS/IT. Pimpinan hanya bisa 

melihat stok sedangkan teknisi dapat mengelola stok sparepart perangkat TI. 

 

Gambar 4.29 Data Stok Sparepart 
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24)  Halaman Edit Stok 

Menu edit stok berfungsi jika teknisi hendak melakukan perubahan pada 

stok sparepart perangkat TI. Berikut adalah tampilan dari menu edit stok. 

 

Gambar 4.30 Halaman Edit Stok 
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25)  Halaman Tambah Ruangan 

Halaman tambah ruang adalah sebuah menu yang digunakan pada saat 

teknisi IT akan menambahkan data ruangan baru, Berikut adalah tampilan dari 

halaman tambah ruang. 

 

Gambar 4.31 Halaman Tambah Ruangan 
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26)  Halaman Data Ruangan 

Halaman data ruangan merupakan sebuah halaman yang menampilkan data 

ruangan di RSI Sultan Hadlirin Jepara.  Halaman ini dapat diakses oleh teknisi IT 

maupun pimpinan ruangan SIMRS/IT. Pimpinan hanya bisa melihat data ruangan 

sedangkan teknisi dapat mengelola data ruangan. 

 

Gambar 4.32 Halaman Data Ruangan 
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27)  Halaman Edit Data Ruang 

Menu edit data ruuang berfungsi jika teknisi hendak melakukan perubahan 

pada jadwal perawatan perangkat TI. Operasi yang dapat dilakukan antara lain 

adalah Tambah ruang, Edit ruang, dan Hapus ruangan. Berikut adalah tampilan 

dari menu edit ruangan. 

 

Gambar 4.33 Halaman Edit Data Ruang 
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28)  Halaman Data Teknisi 

Halaman data teknisi merupakan sebuah halaman yang menampilkan data 

teknisi IT RSI Sultan Hadlirin Jepara.  Halaman ini dapat diakses oleh teknisi IT 

maupun pimpinan ruangan SIMRS/IT. Pada halaman ini pimpinan dapat 

mengelola data teknisi sedangkan teknisi hanya dapat melihat data teknisi IT. 

 

Gambar 4.34 Halaman Data Teknisi 
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29)  Halaman Tambah Data Teknisi 

Halaman tambah teknisi adalah sebuah menu yang digunakan pada saat 

pimpinan akan menambah data teknisi IT baru, Berikut adalah tampilan dari 

halaman tambah teknisi. 

 

Gambar 4.35 Halaman Tambah Data Teknisi 
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30)  Halaman Edit Data Teknisi 

Menu edit data teknisi berfungsi jika pimpinan ruangan hendak melakukan 

perubahan terhadap teknisi IT. Berikut adalah tampilan dari menu edit data 

teknisi. 

 

Gambar 4.36 Halaman Edit Data Teknisi 

4.4 Pengujian Sistem 

Tahapan uji coba sistem bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang 

sudah dibuat sudah sesuai dengan tujuan awal dibuatnya sistem atau belum. Selain 

hal tersebut pengujian sistem juga berguna untuk mencari kekurangan maupun 

kesalahan dari sistem yang telah dibuat. 
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4.4.1 Tujuan Pengujian Sistem 

Tujuan dari tahapan pengujian sistem adalah untuk menguji fungsi dari 

sistem untuk memastikan apakah aplikasi yang dibuat telah memenuhi target yang 

sesuai dengan tujuan awal pembuatan aplikasi atau belum. selain itu tujuan dari 

pengujian adalah untuk melakukan validasi dalam menerima dan jika dalam 

testing aplikasi masih terdapat kesalahan maka aplikasi dapat segera diperbaiki. 

4.4.2 Metode Pengujian Sistem 

Dalam tahapan pengujian sistem penulis menggunakan metode blackbox 

testing. Blackbox testing yaitu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus 

pada sisi fungsionalitas dari sebuah sistem khususnya pada input aplikasi apakah 

sesuai dengan apa yang ditargetkan atau tidak. Tahapan pengujian adalah sebuah 

tahap yang wajib dilakukan pada siklus hidup pengembangan sistem sebelum 

aplikasi di publikasikan. Penulis memilih metode blackbox testing karena ingin 

mengetahui fungsi validasi dan reaksi sistem terhadap suatu inputan. 

4.4.3 Hasil Pengujian Sistem 

Setelah dilakukan uji coba sistem dengan metode blackbox testing maka 

diperoleh hasil yang bisa dilihat seperti pada tabel berikut. 

Tabel 4.1  Hasil Pengujian Sistem Dengan Metode Blackbox Testing 

Aktifitas 

Pengujian 

Realisasi yang 

diharapkan 
Hasil Pengujian Kesimpulan 

Klik tombol pilih 

ruangan 

Aplikasi 

menampilkan daftar 

ruangan pada 

database 

Aplikasi 

menampilkan 

daftar ruangan 

seperti yang 

diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 
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Pilih salah satu 

ruang kemudian 

klik tombol masuk 

Aplikasi 

menampilkan 

dashboard user dan 

riwayat kerusakan 

yang pernah terjadi 

pada ruangan 

tersebut 

Aplikasi 

menampilkan 

riwayat 

kerusakan dan 

tombol 

konfirmasi 

perbaikan seperti 

yang diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik tombol menu 

user 

Ditampilkan 

beberapa menu 

yaitu dashboard, 

lapor, stok dan 

logout. 

Aplikasi 

menampilkan 

keempat menu 

tersebut seperti 

yang diharapkan. 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Lapor Aplikasi 

menampilkan form 

laporan kerusakan 

yang berisi pilihan 

daftar ruangan dan 

kolom input 

keluhan 

Aplikasi 

menampilkan 

form laporan 

seperti yang 

diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Tombol Lapor Laporan kerusakan 

tersimpan pada 

database dan 

aplikasi 

mengirimkan 

notifikasi telegram 

ke teknisi IT 

Teknisi 

mendapat pesan 

telegram bahwa 

telah terjadi 

kerusakan dan 

laporan 

kerusakan 

tersimpan pada 

database seperti 

yang diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 



117 
 

 
 

Klik Menu Stok Aplikasi 

menampilkan stok 

spare part yang 

tersedia di gudang 

Tampil sebuah 

tabel yang berisi 

stok sparepart 

yang masih 

tersedia data 

yang ditampilkan 

berupa nama 

barang dan 

jumlah barang 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik tombol 

konfirmasi 

Aplikasi 

menampilkan data 

kerusakan yang 

telah selesai 

diperbaiki 

Ditampilkan 

form input 

penilaian dan 

konfirmasi telah 

selesai perbaikan 

dari laporan 

kerusakan yang 

pernah dibuat 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Tombol 

Logout 

Kembali ke 

halaman utama 

aplikasi 

Keluar ke 

halaman utama 

aplikasi tanpa 

login sebagai 

ruangan lagi 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Utama 

Aplikasi 

Ditampilkan 

beberapa menu 

diantaranya adalah 

dashboard, teknisi, 

stok, pimpinan. 

Muncul 

kumpulan 

beberapa menu 

di sebelah kanan 

layar aplikasi 

sesuai dengan 

yang diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 
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Klik Menu Teknisi Ditampilkan data 

teknisi IT Rumah 

Sakit Islam Sultan 

Hadlirin jepara 

Aplikasi 

menampilkan 

data teknisi IT 

tabel yang 

ditampilkan 

berupa nama dan 

nomor telepon 

teknisi 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu 

Pimpinan ( Login ) 

Aplikasi 

menampilkan form 

login dan tombol 

login. 

Muncul form 

isian username 

dan password 

dan tombol 

login. Setelah 

diklik login 

aplikasi 

menampilkan 

dashboard 

pimpinan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Teknisi 

( Login ) 

Aplikasi 

menampilkan form 

login dan tombol 

login. 

Muncul form 

isian username 

dan password 

dan tombol 

login. Setelah 

diklik login 

aplikasi 

menampilkan 

dashboard 

teknisi 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 
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Klik Menu Teknisi Aplikasi 

menampilkan daftar 

menu yang bisa 

diakses oleh teknisi 

Sesuai yang 

diharapkan 

aplikasi 

menampilkan 

menu kelola 

laporan, jadwal 

perawatan, 

inventaris, stok, 

ruang, teknisi, 

dan logout. 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Laporan 

Belum Ditangani 

Aplikasi 

menampilkan data 

kerusakan yang 

belum diperbaiki 

oleh teknisi 

Menampilkan 

tabel laporan 

yang belum 

diperbaiki dan 

ada tombol 

tangani 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Laporan 

Sedang Ditangani 

Aplikasi 

menampilkan data 

kerusakan yang 

sedang diperbaiki 

oleh teknisi 

Menampilkan 

tabel laporan 

yang belum 

diperbaiki dan 

ada tombol 

tangani ( Untuk 

memperbarui 

status perbaikan 

) 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Laporan 

Sedang Ditangani 

Aplikasi 

menampilkan data 

kerusakan yang 

selesai diperbaiki 

oleh teknisi tetapi 

Sesuai yang 

diharapkan 

aplikasi 

menampilkan 

data kerusakan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 
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belum dikonfirmasi 

oleh pelapor 

yang telah 

selesai diperbaiki 

tetapi belum ada 

konfirmasi 

penilaian dari 

pelapor 

Klik Menu Laporan 

Selesai Diperbaiki 

Aplikasi 

menampilkan data 

laporan yang sudah 

selesai diperbaiki 

dan sudah 

dikonfirmasi dan 

diberikan penilaian 

oleh pelapor 

Data yang 

ditampilkan 

aplikasi sudah 

lengkap sudah 

ada penilaian 

dan konfirmasi 

oleh pelapor 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Semua 

Laporan 

Seluruh kerusakan 

yang pernah ada 

ditampilkan dalam 

menu semua 

laporan 

Aplikasi 

menampilkan 

seluruh data 

kerusakan dari 

yang belum 

ditangani sampai 

yang selesai 

diperbaiki seperti 

yang diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Jadwal 

Perawatan 

Aplikasi 

menampilkan 

jadwal perawatan 

perangkat TI, menu 

tambah jadwal, edit 

jadwal, dan hapus 

jadwal 

Ditampilkan data 

jadwal 

perawatan 

beserta tombol 

untuk mengelola 

jadwal 

perawatan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 
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seperti yang 

diharapkan 

Klik Menu Tambah 

Jadwal 

Menampilkan form 

isian untuk 

menambah jadwal 

perawatan dan 

tombol simpan 

untuk menyimpan 

data 

Aplikasi 

menampilkan 

kolom isisan 

untuk menambah 

jadwal 

perawatan baru 

seperti yang 

diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Edit 

Jadwal 

Jadwal yang telah 

tersimpan 

ditampilkan dan 

dapat diperbarui 

Aplikasi 

menampilkan 

data jadwal yang 

tersimpan dan 

dapat diedit 

kemudian ada 

tombol simpan 

untuk 

memperbarui 

data 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Hapus 

Jadwal 

Jika tombol hapus 

diklik ada 

pemberitahuan 

hapus sukses dan 

data jadwal yang 

dipilih hilang 

Data hilang dan 

ada 

pemberitahuan 

hapus sukses 

seperti yang 

diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 
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Klik Menu 

Inventaris 

Aplikasi 

menampilkan 

inventaris perangkat 

TI, menu tambah 

inventaris, edit 

inventaris, dan 

hapus inventaris 

Ditampilkan data 

inventaris 

beserta tombol 

untuk mengelola 

inventaris seperti 

yang diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Tambah 

Inventaris 

Menampilkan form 

isian untuk 

menambah 

inventaris dan 

tombol simpan 

untuk menyimpan 

data 

Aplikasi 

menampilkan 

kolom isisan 

untuk menambah 

inventaris baru 

seperti yang 

diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Edit 

Inventaris 

Inventaris yang 

telah tersimpan 

ditampilkan dan 

dapat diperbarui 

Aplikasi 

menampilkan 

data inventaris 

yang tersimpan 

dan dapat diedit 

kemudian ada 

tombol simpan 

untuk 

memperbarui 

data 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Hapus 

Inventaris 

Jika tombol hapus 

diklik ada 

pemberitahuan 

hapus sukses dan 

data inventaris yang 

dipilih hilang 

Data hilang dan 

ada 

pemberitahuan 

hapus sukses 

seperti yang 

diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 
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Klik Menu Stok Aplikasi 

menampilkan stok 

sparepart , menu 

tambah stok, edit 

stok, dan hapus stok 

Ditampilkan data 

stok sparepart 

beserta tombol 

untuk mengelola 

stok seperti yang 

diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Tambah 

Stok 

Menampilkan form 

isian untuk 

menambah stok dan 

tombol simpan 

untuk menyimpan 

data 

Aplikasi 

menampilkan 

kolom isisan 

untuk menambah 

stok baru seperti 

yang diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Edit 

Stok 

Stok yang telah 

tersimpan 

ditampilkan dan 

dapat diperbarui 

Aplikasi 

menampilkan 

data stok yang 

tersimpan dan 

dapat diedit 

kemudian ada 

tombol simpan 

untuk 

memperbarui 

data 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Hapus 

Stok 

Jika tombol hapus 

diklik ada 

pemberitahuan 

hapus sukses dan 

data stok yang 

dipilih hilang 

Data hilang dan 

ada 

pemberitahuan 

hapus sukses 

seperti yang 

diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 
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Klik Menu Ruang Aplikasi 

menampilkan data 

ruangan , menu 

tambah ruang, edit 

ruang, dan hapus 

ruang 

Ditampilkan data 

ruanganbeserta 

tombol untuk 

mengelola stok 

seperti yang 

diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Tambah 

Ruang 

Menampilkan form 

isian untuk 

menambah ruangan 

dan tombol simpan 

untuk menyimpan 

data 

Aplikasi 

menampilkan 

kolom isisan 

untuk menambah 

ruangan baru 

seperti yang 

diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Edit 

Ruang 

Data ruangan yang 

telah tersimpan 

ditampilkan dan 

dapat diperbarui 

Aplikasi 

menampilkan 

data ruang yang 

tersimpan dan 

dapat diedit 

kemudian ada 

tombol simpan 

untuk 

memperbarui 

data 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Hapus 

Ruangan 

Jika tombol hapus 

diklik ada 

pemberitahuan 

hapus sukses dan 

data ruang yang 

dipilih hilang 

Data hilang dan 

ada 

pemberitahuan 

hapus sukses 

seperti yang 

diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 



125 
 

 
 

Klik Menu Teknisi Aplikasi 

menampilkan data 

teknisi, menu 

tambah teknisi, edit 

teknisi, dan hapus 

teknisi 

Ditampilkan data 

teknisi beserta 

tombol untuk 

mengelola 

teknisi seperti 

yang diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Tambah 

Teknisi 

Menampilkan form 

isian untuk 

menambah data 

teknisi dan tombol 

simpan untuk 

menyimpan data 

Aplikasi 

menampilkan 

kolom isisan 

untuk menambah 

teknisi baru 

seperti yang 

diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Edit 

Teknisi 

Data teknisi yang 

telah tersimpan 

ditampilkan dan 

dapat diperbarui 

Aplikasi 

menampilkan 

data teknisi yang 

tersimpan dan 

dapat diedit 

kemudian ada 

tombol simpan 

untuk 

memperbarui 

data 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 

Klik Menu Hapus 

Teknisi 

Jika tombol hapus 

diklik ada 

pemberitahuan 

hapus sukses dan 

data teknisi yang 

dipilih hilang 

Data hilang dan 

ada 

pemberitahuan 

hapus sukses 

seperti yang 

diharapkan 

[ x ] Diterima 

[   ] Ditolak 
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Selain melakukan pengujian sistem dengan metode blackbox testing 

penulis juga melakukan ujicoba aplikasi yang dibuat secara langsung ke objek 

penelitian yaitu Rumah Sakit Islam Sultan Hadlirin Jepara. Pengujian dilakukan 

dengan cara memberikan kuisioner yang berisi pertanyaan tentang materi 

pengujian sistem. Kuisoner berisi 10 pertanyaan umum tentang pengujian sistem. 

Pada saat melakukan kegiatan ujicoba sistem disana penulis mendapatkan data 

sekitar 22 responden dari unit kerja yang berbeda beda di Rumah Sakit Islam 

Sultan Hadlirin Jepara. Untuk hasil perhitungan kuisoner pengujian sistem bisa 

dilihat seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.37 Analisa Pertanyaan 1 – 5 
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Gambar 4.38 Analisa Pertanyaan 6 – 10 

Dalam pengujian sistem pada objek penelitian tersebut penulis 

menggunakan skala likert. Dalam kuisioner tersebut penulis menggunakan 4 skala 

dengan keterangan sebagai berikut.  

a. Sangat Baik  = SB ( 3 – 4 ) 

b. Baik   = B ( 2 – 3 ) 

c. Cukup   = C ( 1 – 2 ) 

d. Kurang  = Kurang ( 0 – 1 ) 

Setelah dilakukan perhitungan hasil kuisioner tersebut seperti yang di 

jelaskan pada gambar diatas hasil perhitunganya menunjukkan angka 3,41 

sehingga masuk kedalam kategori sangat baik. Hasil tersebut dihitung dengan 

menjumlahkan rata rata dari masing masing pertanyaan dan kemudian di cari rata 

rata hasil dari seluruh pertanyaan. 

4.5 Pembahasan 

Sistem informasi manajemen perawatan dan inventaris perangkat TI RSI 

Sulran Hadlirin Jepara telah melalui tahapan pengujian sistem dengan 

menggunakan  metode blackbox testing. Hasil dari pengujian sistem tersebut 

sistem dapat berjalan dengan normal tanpa kendala dan bekerja sesuai dengan apa 
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yang diharapkan ditandai pada saat sistem menerima inputan output yang 

dihasilkan oleh sistem telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Semua menu 

bekerja dengan baik begitu juga dengan notifikasi bot telegram yang di bangun 

juga dapat mengirim pesan saat itu juga ketika tombol lapor kerusakan di klik. 

dengan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa tujuan pembuatan sistem 

informasi manajemen perawatan dan inventaris perangkat TI di RSI Sultan 

Hadlirin ini sudah mencapai target. Setelah sistem dibuat penulis juga melakukan 

uji coba sistem pada objek penelitian yaitu Rumah Sakit Islam Sultan Hadlirin 

Jepara dengan cara menyebarkan kuisioner ke beberapa unit kerja di rumah sakit 

secara acak. Dalam kegiatan ujicoba tersebut penulis memperoleh sekitar kurang 

lebih 22 narasumber. Dari ke 22 narasumber tersebut kemudian dilakukan 

perhitungan analisa hasil kuisioner. Rata rata yang didapat dari perhitungan 

tersebut adalah 3,41 dari hasil pengujian sistem sehingga menunjukkan hasil yang 

baik.   Diharapkan dengan adanya sistem tersebut dapat diterapkan pada rumah 

sakit yang lain juga yang manajemen perawatan alatnya masih manual sehingga 

dapat membantu petugas IT rumah sakit dan pimpinan unit kerja IT dalam 

bekerja. 

 


