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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Bahan dan Alat Penelitian 

Untuk menjalankan sebuah penelitian, dibutuhkan alat dan bahan yang 

menunjang proses penelitian tersebut sehingga peneliti dapat berjalan dengan baik 

dan menghasilkan hasil yang maksimal.  

 Alat dan bahan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini dipaparkan 

sebagai berikut : 

a. Alat 

Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perangkat Keras 

a. Laptop 

b. Processor Intel Core 2 Duo  (2,40 GHz) 

c. Besar memori RAM 4 GB,  

d. SSD 240 GB, 

e. Kapasitas Harddisk 1 TB,  

f. Perangkat mouse dan keyboard standar.   

2. Perangkat lunak    

a. Sistem operasi Windows 8.1,  

b. XAMPP Control Panel dengan Apache sebagai web server,  

c. PHP sebagai bahasa pemrogaman,  

d. MySQL database, 

e. Heidi SQL sebagai database gui.   

f. Web Browser Mozilla Firefox 3.6.8, Chrome, Opera,  

g. Framework laravel,  

h. Laragon 

i. Vs code sebagai Text editor 
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j. Dokumen editor yaitu Ms.office,  

k. Start UML 

b. Bahan  

Bahan yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah data dari  

barang aset SATKORDIKCAM Jepara 20 SD di kecamatan Jepara. Data 

tersebut didapat dari penelitian yang dilakukan di SATKORDIKCAM Jepara.. 

Adapun detail data barang aset seperti yang terlampir. 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur Penelitian ini mempunyai beberapa tahapan diantaranya yaitu : 

1. Mengidentifikasi Masalah 

Yaitu melakukan penelitian terlebih dahulu untuk mengetahui masalah yang 

terjadi di SATKORDIKCAM Jepara. 

2. Pengumpulan Data 

Dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung di SATKORDIKCAM 

Jepara. Untuk mengetahui jenis-jenis barang aset dan juga untuk mendapatkan 

informasi mengenai data barang. 

3. Analisis dan Perancangan Sistem 

Analisis sistem merupakan tahapa dimana untuk mendeskripsikan sistem yang 

berjalan dan sistem yang diusulkan. 

a. sistem yang berjalan 

Analisis sistem yang berjalan ini dilakukan untuk mengetahui proses 

manejemen aset yang saat ini berjalan. Sistem yang berjalan selama ini adalah 

pendataan barang aset secara manual dengan microsoft excel. Dan pengguna 

aset melaporkan barang yang rusak 6 bulan sekali dengan cara membawa 

langsung barang yang rusak tersebut ke kantor dinas kecamatan  lalu 

karyawan kantor mendata barang tersebut secara manual, kesulitan yang di 

hadapi adalah terlalu banyak barang yang terkumpul di kantor dinas 

kecamatan karena tanpa menjelaskan kerusakan dan hanya mengumpulkan 
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barang saja, jadi akan kesulitan jika akan menentukan kelanjutan barang yang 

rusak tersebut apakah di jual, di hibahkan, di perbaiki, dll. Berikut adalah 

gambaran dari flowchart yang berjalan: 

 

Gambar 3.1 flowchat yang berjalan 

b. sistem yang di usulkan 

sistem yang di usulkan yaitu sistem informasi manajemen aset berbasis WEB 

yang dimana aplikasi tersebut bisa membantu dalam memanajemen barang 

aset yang tersebar di berbagai lembaga pendidikan dan menghitung nilai aset 
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berdasarkan kondisi barang. Pada aplikasi tersebut pengguna nantinya akan 

mendaftar, kemudian admin dan pengguna dapat memasukan data barang aset 

yang di gunakan, selanjutnya pengguna aset juga bisa melaporkan aset yang 

bermasalah atau rusak dengan melampirkan foto barang terkini dan 

keterangan fungsi barang tersebut.setalah itu admin akan menerima data 

laporan dan melakukan penilaian dengan memasukan nilai penyusutan 

fungsional, fisik, dan ekonomis setelah itu akan menghasilkan nilai barang 

aset tersebut. Berikut adalah gambaran dari flowchart yang diusulkan : 

 

Gambar 3.2 flowchat yang di usulkan 
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sedangkan perancangan sistem yaitu penulis akan merancang sebuah sistem 

melalui alat bantu UML untuk mempermudah pembuatan aplikasi dan juga 

ERD sebagai perancangan database. Dan juga ada desain Interface yang di 

mana di guanakan untuk tampilan tampilan yang akan di buat. 

4. Pembuatan Sistem 

Merupakan pembuatan sistem sesuai rancangan yang telah di buat oleh 

penulis yang di aplikasikan melalui bahasa pemrograman. 

5. Ujicoba Sistem 

Yaitu setelah melakukan pembangunan sistem atau pembuatan sistem 

kemudian melakukan pengujian kepada sistem yang telah dibuat dengan 

menggunakan metode black box agar aplikasi yang telah dibat sesuai dengan 

yang diharapkan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian teknik pengumpulan data merupakan faktor yang penting dalam 

keberhasilan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam proses membantu penelitian 

ini adalah : 

a. Observasi atau Pengamatan Langsung 

peneliti mendatangi tempat penelitian secara langsung guna untuk melakukan 

pengamatan barang aset yang di laporkan. 

b. Wawancara atau Interview 

peneliti akan mewawancarai secara langsung kepada karyawan 

SATKORDIKCAM untuk meminta data barang aset, informasi tentang jenis barang 

aset, proses manajemen aset dan selain itu juga guna memperoleh masukkan terhadap 

sistem yang akan dibuat. 

 

3.4 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

 Metode pengembangan perangkat lunak menganut metode model WaterFall 

(Air Terjun). Metode WaterFall ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat 
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lunak secara sekuensial atau terurut. Dimana metode ini mempunyai lima tahapan 

yaitu analisis kebutuhan,  desain, coding, pengujian sistem (testing) dan Maintenence 

(pemeliharaan). (Tabrani, Muhammad, 2017)Berikut adalah gambaran dari model 

WaterFall: 

 

Gambar 3.3 Model WaterFall 

1. Analisis Kebutuhan 

Pada tahap analisis penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, 

wawancara dan juga studi penelitian sebelumnya. Setelah data berhasil 

dikumpulkan maka penulis akan menganalisa data yang akan di perlukan untuk 

pembuatan aplikasi sistem informasi manajemen aset. 

2. Desain 

proses ini adalah pembuatan perancangan sistem pada desain yang akan di buat 

agar mempermudah penulis dalam pembuatan sistem informasi manajemen aset. 

Pada desain sistem penelitian ini penulis menggunakan alat bantu UML (Unified 

Modelling Lenguage). Sedangkan database menggunakan ERD. Dan juga ada 

desain Interface yang di mana di guanakn untuk tampilan - tampilan yang akan di 

buat. 

3. Coding 

Tahap selanjutnya yaitu setelah dilakukan pembuatan desain sistem penulis 

melakukan pembuatan program  dalam hal ini penulis mengubah desain yang 
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sudah dibuat diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh 

mesin pemrograman, yang akan di buat dengan menggunakan perangkat lunak 

yaitu Laravel, VS code, PHP, dan untuk pembuatn database menggunakan 

MySQL. 

4. Pengujian Sistem (Testing) 

Yaitu setelah dilakukan pembuatan program maka percobaan/testing terhadap 

Sistem Informasi manajemen aset  penulis menguji dengan menggunakan metode 

Black box yaitu pengujian fokus kepada perangkat lunak dari segi fungsional dan 

memastikan semua bagian telah di uji. Hal ini agar meminimalisirkan terjadinya 

kesalahan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan ke inginan.  

5. Maintenance 

Pemeliharaan sistem di lakukan ketika ada pembaruan fitur, ada kesalahan atau 

error pada sistem dan menambahkan sesuai dengan yang di perlukan pengguna. 

 

3.5 Analisis Kebutuhan Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap kebutuhan – kebutuhan sistem 

untuk pembuatan aplikasi. Dimana kebutuhan analisis sistem ini sangat di perlukan 

dalam mendukung kinerja aplikasi, apakah aplikasi yang di buat sudah sesuai dengan 

kebutuhan atau belum. Karena kebutuhan sistem akan mendukung tercapainya tujuan 

suatu aplikasi. Ada 2 kebutuhan sistem dalam pembuatan aplikasi, yang pertama ada 

kebutuhan perangkat keras yang meliputi Laptop, Processor Intel Core 2 Duo (2,40 

GHz), Besar memori RAM 4 GB, Kapasitas Harddisk 1 TB, SSD kapasitas 240 GB, 

Monitor dengan resolusi 1024 x 768 px., Perangkat mouse dan keyboard standar. 

Sedangkan untuk kebutuhan perangkat lunaknya meliputi Sistem operasi Windows 

8.1, XAMPP Control Panel dengan Apache sebagai web server, PHP sebagai bahasa 

web-programming, MySQL database,  Laravel framework, Chrome, Opera, Sublime 

text 3, VS code, Dokumen editor yaitu Ms.office, Android Studio dan Start UML 

untuk membantu perancangan pembuatan sistem. 
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3.6 Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem merupakan tahap penggambaran sistem yang akan 

menghasilkan sebuah aplikasi sesuai dengan yang direncanakan. Berikut tahapan 

rancangan sistem antara lain : 

3.6.1 Alur Sistem Informasi 

Berikut adalah alur sistem informasi pencarian lokasi terdekat yaitu input, proses dan 

output. Yang dimana prosesnya menggunakan metode pendekatan biaya (depreciated 

replacement cost). Untuk gambaran alur sistem informasi dapat dilihat pada gambar 

3.4: 

 

Gambar 3.4 Alur Sistem Informasi 

 

3.6.2 Perhitungan metode depreciated replacement cost 

Berikut adalah Contoh perhitungan metode depreciated replacement cost dengan 

peraturan jenderal kekayaan negara: 

Penyusutan dihitung berdasarkan kerusakan fisik, kemunduran fungsional, dan 

kemunduran ekonomis, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:  

a. Penyusutan Fisik adalah kerusakan karena penggunaan selama penggunaan dan 

karena sebab alamiah. Penyusutan fisik antara lain diakibatkan oleh kerusakan 

struktur, retak, pecah, kering. Perhitungan penyusutan fisik tersebut dapat juga 

dilakukan dengan menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-12/KN/2012 (sebagaimana 

terlampir tabel 3.1). 
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b. Penyusutan fungsional adalah kemunduran nilai yang antara lain diakibatkan 

oleh :   

1. Perencanaan yang tidak baik   

2. Ketidakseimbangan ukuran   

3. Ukuran yang di bawah rata-rata umum   

4. Model atau bentuk yang tidak terbaru   

5. Spesifikasi barang tidak bisa menopang fungsi yang diinginkan saat ini  

6.  Kurangnya kelengkapan fasilitas yang tidak lagi mendukung fungsi yang 

diinginkan saat ini / kecenderungan saat ini 

Penyusutan fungsional pada prinsipnya tergantung subjektivitas penilai. 

Justifikasi yang dilakukan satu penilai dengan penilai yang lain dapat saja 

berbeda. Jika seorang penilai bingung untuk menentukan besarnya suatu 

penyusutan fungsional barang, bisa menggunakan Tabel Penyusutan Fungsional 

Berdasarkan Lampiran III SE-14/KN/2008 tentang Penilaian Barang Bergerak 

Dengan Menggunakan Pendekatan Kalkulasi Biaya(sebagaimana terlampir tabel 

3.2). 

c. Penyusutan Ekonomis adalah penyusutan nilai yang antara lain diakibatkan oleh :   

1. Adanya aturan pemerintah daerah yang membatasi penggunaan barang.  

2. Kondisi lingkungan sekitar, kebiasaan sosial daerah setempat yang 

membatasi penggunaan barang.  

3. Mengurangnya  permintaan konsumen, terhadap barang yang dinilai 

sehingga menjadikan penjualan satu jenis barang menurun hingga 

mempengaruhi pada produksinya. Penurunan kerja inilah yang dihitung 

sebagai penyusutan ekonomis.  

Secara teoritis, besarnya penyusutan ekonomis dihitung dengan biaya yang 

diperlukan untuk menyesuaian objek penilaian dengan kondisi yang diinginkan 

atau dipersyaratkan oleh faktor eksternal, sehingga minat (permintaan) terhadap 

barang tersebut tidak berkurang. Pada umumnya penyusutan fisik ini dihitung 

pada kisaran 5 s/d 30%, sesuai dengan pertimbangan penilai(Rita Sri et al., 2019) 
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Tabel 3.1 Penyusutan Fisik Mengacu Kepada PER-12/KN/2012 (diperinci) 

 

No Kondisi Penyusutan (%) 

I. BAIK (0% s/d 30%) 

1 BARU 

Barang baru dan / atau barang yang dipergunakan dan pernah dilakukan 

perbaikan, tetapi kondisinya masih dalam keadaan prima 

0 – 5 

2 SANGAT BAIK 

Seperti baru, baru dipakai sebentar, belum memerlukan perbaikan 

6 – 15 

3 BAIK 

Telah dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan, kondisi prima 

16 – 30 

II. RUSAK RINGAN (31% s/d 60%) 

4 RUSAK RINGAN 

Barang baru dan / atau barang yang dipergunakan dan pernah dilakukan 

perbaikan, masih memerlukan beberapa perbaikan serta penggantian suku 

cadang minor seperti : seal, bearing dan sebagainya 

31 – 60 

III. RUSAK BERAT (61% s/d 90%) 

5 RUSAK BERAT SEDANG 

Telah dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan,, serta masih 

memerlukan BEBERAPA penggantian suku cadang penting seperti : motor 

penggerak dan komponen penting lainnya, poros utama, atau komponen dari 

struktur utama. 

61 – 80 

6 RUSAK BERAT 

Telah dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan, serta masih 

memerlukan CUKUP BANYAK penggantian suku cadang penting seperti : 

motor penggerak dan komponen penting lainnya, poros utama, atau 

komponen dari struktur utama 

81 – 90 

Penilai dapat 

menyusutkan lebih 

dari 90% s/d 95% 

(berdasarkan 

pengamatan objek 
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penilaian) 

IV. SCRAP 

7 SCRAP 

 Nilai sisa seperti jika barang tersebut dijual secara terpisah untuk setiap 

bagiannya dan tidak lagi dimanfaatkan untuk penggunaannya saat ini. 

Serta tanpa memperhatikan penyesuaian dan perbaikan khusus2. 

 Perkiraan biaya untuk mengembalikan barang seperti dalam keadaan 

semula lebih besar biayanya daripada membeli baru / membuat baru3. 

95 – 100 

 

Tabel 3.2 Penyusutan Fungsional Berdasarkan Lampiran III SE-14/KN/2008 tentang 

Penilaian Barang Bergerak Dengan Menggunakan Pendekatan Kalkulasi Biaya 

Uraian Jenis 

Barang 

Usia Barang (Tahun) Ket 

1 2 3 4 5 – 9 10 dst  

Peralatan 

elektronik 

5% 

10% 

- 10.1% 

- 15% 

15.1% - 

20% 

20.1% - 

30% 

30.1% - 

50% 

50.1% 

- 90% 

Peralatan yang 

mengkonsumsi daya 

listrik/baterai secara 

sendiri atau bersama 

alat lain dan 

memproduksi sesuatu 

secara elektrik 

Peralatan 

mekanik 

bermesin / 

tenaga listrik 

0% - 2% 5.1% - 

10% 

10.1% - 

15% 

15.1% - 

20% 

20.1% - 

30% 

30.1% 

- 50% 

Peralatan yang 

mengkonsumsi daya 

listrik/ baterai dan 

berfungsi membantu 
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sesuatu proses 

Peralatan 

mekanik tak 

bermesin 

0% - 2% 2.1% - 

5% 

5.1% 

8% 

- 8.1% 

12% 

- 12.1% - 

17% 

17.1% 

- 25% 

Peralatan yang tidak 

mengkonsumsi daya 

listrik / baterai dan 

berfungsi membantu 

suatu proses 

Alat Besar 0% - 2% 2.1% - 

5% 

5.1% 

10% 

- 10.1% - 

15% 

15.1% - 

20% 

20.1% 

- 30% 

Alat – alat berat 

Alat Angkut 

Bermesin 

0% - 2% 2.1% - 

5% 

5.1% 

10% 

- 10.1% - 

15% 

15.1% - 

20% 

20.1% 

- 30% 

Alat angkut yang 

mengkonsumsi daya 

listrik / baterai / bahan 

Bakar 

Alat Angkut 

Tak Bermesin 

0% - 2% 2.1% - 

5% 

5.1% 

8% 

- 8.1% 

12% 

- 12.1% - 

17% 

17.1% 

- 25% 

Alat angkut yang 

tidak mengkonsumsi 

daya listrik / baterai / 

bahan 

Bakar 

Meubelair / 

Alat 

Penyimpan 

Perlengkapan 

Kantor Kayu 

0% - 2% 2.1% - 

5% 

5.1% 

10% 

- 10.1% - 

15% 

15.1% - 

25% 

25.1% 

- 40% 

Memiliki unsur kayu 

serendah – rendahnya 

65% 

 

Depreciated Replacement Cost atau Pendekatan biaya adalah sebuah pendekatan 

untuk penilaian sebuah properti yang didasarkan nilai properti pada biaya pembuatan 

baru atau biaya penggantian atau pembelian baru setelah dikurang oleh tingkat 
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penyusutan yang sesuai. Penyusutan ini dihitung menggunakan biaya perbaikan agar 

kondisinya dapat seperti barang dalam keadaan baru. Rumus yang digunakan pada 

metode Biaya Pengganti Terdepresiasi (Depreciated Replacement Cost)  (Rita Sri et 

al., 2019) 

Rumus 

Nilai Barang = NRC x ( 1-p ) ( 1- Kf ) ( 1 – Ke) 

Keterangan  

p  = Penyusutan fisik 

Kf = Penyusutan fungsional 

Ke = Penyusutan ekonomis 

Contoh Perhitungan Menggunakan Pendekatan Biaya   

Pertanyaan : Hitung penyusutan fisiknya. Perkiraan harga barang dalam keadaan 

baru (NRC) sebesar Rp 5.000.000. 

a. NRC, mebelair dalam keadaan baru Rp 5.000.000  

b. Barang rusak berat, sehingga penyusutan fisik dihitung sebesar 90%. 

Berdasarkan tabel 3.1 

c. Penyusutan fungsional. Berdasarkan tabel 3.2. Termasuk peralatan kantor 

kayu, umur 10 tahun, penyusutan fungsinalnya dapat mencapai 40%.  

d. Penyusutan ekonomisnya 20%.   

Perhitugan :  Nilai Barang = NRC x ( 1-p ) ( 1- Kf ) ( 1 – Ke) 

Perhitungan: Nilai Barang = Rp 5.000.000 x ( 1-90% ) ( 1- 40% ) ( 1 – 20%)    = Rp 

5.000.000 x (10%) x ( 60% ) x ( 80% )     = Rp 240.000    

 

3.7 Perancangan Data Base 

 Perancangan Database merupakan proses untuk isi dan pengaturan data yang 

di butuhkan untuk mendukung  rancangan sistem. ERD merupakan suatu model 

untuk menjelaskan hubungan antardata dalam basis data berdasarkan objek-objek 

dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD berfungsi untuk 

memodelkan struktur data dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya 
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digunakan beberapa notasi dan simbol. Adapun ERD perancangan sistem informasi 

manajemen aset  yaitu : 

 

Gambar 3.5 ERD Manajemen Aset 

Kardinalitas dari ERD diatas adalah : 

1. Pengguna aset melakukan mengisi data barang baru mempunyai hubungan 

one to many karena pengguna bisa melakukan input lebih dari satu. 

2. Pengguna aset mengisi laporan barang mempunyai hubungan one to many 

karena pengguna bisa melakukan lapor lebih dari satu. 

3. Admin mendapatkan data laporan barang mempunyai hubungan one to many 

karena pengguna bisa memperoleh data laporan lebih dari satu. 

4. Admin melakukan penilaian mempunyai hubungan one to many karena admin 

bisa melakukan penilaian lebih dari satu. 

5. Admin melakukan perhitungan penyusutan aset mempunyai hubungan one to 

many karena admin bisa melakukan perhitungan lebih dari satu. 

3.7.1 Struktur Tabel 

1. Tabel Pengguna aset 
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Tabel pengguna digunakan untuk menyimpan data pengguna dengan primery 

key yaitu Id_pengguna. Berikut adalah struktur tabel pengguna : 

Tabel 3.3 Pengguna Aset 

Field Type Width Contoh 

Id_pengguna Int  5 99087 

Nama  Varchar  40 SDN 04 Panggang 

No_HP Int  15 089765645455 

Alamat Text  Pangganf 

Email Varchar 50 ESD@gmail.com 

Password Varchar  20 123458 

2. Tabel Admin 

Tabel admin digunakan untuk menyimpan data admin dengan primery key 

yaitu Id_admin. Berikut adalah struktur tabel admin : 

Tabel 3.4 Admin 

Field Type Width Contoh 

Id_admin Int  5 76575 

Nama_instansi Varchar  40 Satkordikcam jepara 

Alamat_instansi Text  Damaan 

Email Varchar 50 satkorjepara@gmail.com 

Password Varchar 20 879898 

3.    Tabel Barang 

mailto:ESD@gmail.com
mailto:satkorjepara@gmail.com
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 Tabel barang digunakan untuk menyimpan data barang dengan primery key 

Id_barang. Berikut adalah struktur tabel barang : 

Tabel 3.5 Barang 

Tabel 3.5 Barang 

Field Type Width Contoh 

Id_barang Int  5 12343 

Nama_barang Varchar 20 Laptop 

Merk_barang Varchar 30 Dell  

Jenis_barang Varchar  30 Elektronik  

Tahun_beli Int  5 2017 

Harga_beli Int  15 1000000 

Jumlah_barang Int  10 1 

Jumlah_harga Int  15 1000000 

Foto  Bloob    

Id_pengguna Varchar  30 Sdn 03 

4. Tabel Lapor Barang 

 Tabel lapor barang digunakan untuk menyimpan data ketiika pengguna 

melakukan pelaporan barang dengan primery key Id_lapor. Berikut adalah struktur 

tabel lapor barang : 

Tabel 3.6 Lapor Barang 

Tabel 3.6 Lapor Barang 

Field Type Width Contoh 

Id_lapor Int  5 12243 

Keterangan Text  Mati total 

Foto Bloob  Foto 
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Id_barang Int  5 12343 

 

5. Tabel Penilaian 

 Tabel penilaian digunakan untuk menyimpan data penilaian dengan primery 

key Id_penilaian. Berikut adalah struktur tabel: 

Tabel 3.7 Penilaian 

Field Type Width Contoh 

Id_penilaian Int  5 35453 

Id_barang Int  5 45540 

Penyusutan_fungsional Int 2 20 

Penyusutan_ekonomis Int 2 20 

Penyusutan_fisik Int 2 20 

 

6. Tabel Penyusutan 

 Tabel penyusutan digunakan untuk menyimpan data penyusutan dengan 

primery key Id_penyusutan. Berikut adalah struktur tabel : 

Tabel 3.8 Data Penyusutan 

Field Type Width Contoh 

Id_penyusutan Int  5 23440 

Id_penilaian Int  5 35453 

Id_barang Int  5 45540 

Penyusutan Int 15 200000 
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3.7.2 Relasi Tabel 

 Relasi tabel adalah hubungan dari beberapa tabel yang berhubungan primery 

key dan foreign key. Adapun gambar relasi tabel sistem informasi manajemen aset 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3.6 Relasi manajemen aset 

 

3.8 UML (Unified Modeling Language) 

 Perancangan ini di buat agar mempermudah peneliti dalam pembuatan sistem. 

Dimana pada proses perancangan  ini penulis mendeskripsikan dalam beberapa 

proses sistem yaitu Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram dan 

Sequence Diagram. 

3.8.1 Use Case Diagram 

 Pada diagram Use Case manajemen aset yang berjalan yaitu Pengguna aset 

dan admin melakukan login pada aplikasi. Admin dapat melakukan kelola barang. 
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Yang dimana jika pengguna aset dapat melakukan lapor barang aset dan admin dapat 

melakukan penilaian barang. Admin memberi perintah kepada system untuk 

melakukan perhitungan nilai aset berdasarkan kondisi aset yang nantinya admin dapat 

melihat nilai aset atau hasil perhitungannya untuk membantu dalam manajemen 

barang. 

Berikut adalah Gambar Use Case Pengguna aset dan admin : 

 

Gambar 3.7 Use Case Manajemen Aset 

 Actor dalam Use Case tersebut adalah Pengguna aset dan Admin. Dimana 

Pengguna aset dan admin melakukan login pada aplikasi. Admin dapat melakukan 

kelola barang. Yang dimana jika pengguna aset dapat melakukan lapor barang aset 

dan admin dapat melakukan penilaian barang. Admin memberi perintah kepada 

system untuk melakukan perhitungan nilai aset berdasarkan kondisi aset. Berikut 

adalah skenario use case : 
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Tabel 3.9 Skenario Use Case Login 

Aktor Utama : Pengguna aset dan 

admin 

Nama Use Case : Login 

Tujuan Use Case : masuk kehalaman 

utama aplikasi 

Kondisi Awal : masuk halaman utama 

aplikasi 

Kondisi Akhir : dapat menjalankan 

aplikasi 

Alur optimistic 

1. Pengguna aset dan admin menuju ke 

website manajemen aset 

2. Pengguna aset dan admin 

memasukkan email dan password pada 

login 

Alur pesimistic 

1. Pengguna aset dan admin gagal 

masuk halaman utama aplikasi 

2. email dan password tidak valid 
 

 

 

Tabel 3.10 Skenario Use Case kelola barang 

Aktor Utama : Admin 

Nama Use Case : kelola barang 

Tujuan Use Case : mengelola data 

barang 

Kondisi Awal : masuk halaman data 

barang 

Kondisi Akhir : dapat menjalankan 

aplikasi 

Alur optimistic 

1. admin masuk ke halaman data barang 

2. admin mengelola data barang 

Alur pesimistic 

1. admin gagal masuk ke halaman data 

barang 
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Tabel 3.11 Skenario Use Case lapor barang 

Aktor Utama : Pengguna aset 

Nama Use Case : lapor kondisi 

barang 

Tujuan Use Case : Pengguna aset 

melakukan pelaporan kondisi barang 

Kondisi Awal : Pengguna aset masuk 

ke halaman lapor aset  

Kondisi Akhir : Pengguna aset 

berhasil melaporkan barang 

 

Alur optimistic 

1. Pengguna aset masuk ke halaman 

lapor aset 

2. Pengguna aset melakukan pelaporan 

kondisi barang 

3. Sistem memvalidasi dan 

menyimpan kedalam data base 

Alur Pesimistic 

1. Sistem batal menyimpan laporan  

 

 

 

Tabel 3.12 Skenario Use Case Penilaian Barang 

Aktor Utama : Admin 

Nama Use Case : Penilaian barang 

Tujuan Use Case : Admin dapat 

menilai laporan pengguna aset 

kemudian menyimpan penilaian 

Kondisi Awal : Admin menuju ke 

halaman penilaian dan sistem akan 

menampilkan menu penilaian 

Kondisi Akhir : Sistem Akan 

menampilkan hasil dari penilaian 

kondisi barang. 

Alur Optimistic : 

1. Admin masuk menu penilaian 

barang 

2. menilai kondisi barang 

3. menyimpan hasil penilaian 

Alur Pesimistic : 

1. Admin gagal masuk menu penilaian 

barang 

2. data belum di simpan, Input ulang 

lalu menyimpannya. 
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Tabel 3.13 Skenario Use Case Penyusutan aset 

Aktor Utama : admin 

Nama Use Case : Penyusutan aset 

Tujuan Use Case : Untuk melakukan 

perhitungan penyusutan aset 

Kondisi Awal : Sistem akan 

menampilkan halaman penyusutan 

aset 

Kondisi Akhir : Sistem dapat 

menghitung gaji penyusutan aset 

Alur Optimistic 

1. Admin berhasil masuk dalam menu 

Penyusutan aset 

3. admin menerima hasil perhitungan 

Alur Pesimistic 

1. Admin gagal menerima hasil 

perhitungan penyusutan aset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2 Class Diagram 

Class diagram atau diagram kelas menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas – kelas yang akan dibuat untuk membangun sebuah sistem. 

Berikut adalah class diagram manajemen aset : 
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Gambar 3.8 Class Diagram Manajemen Aset 

3.8.3 Activity Diagram 

Berdasarkan Use case diagram diatas, maka dihasilkan Activity Diagram  yaitu 

sebuah aktifitas yang menggambarkan jalannya aktifitas dari sebuah system. Aktifitas 

diagram tersebut antara lain : 

1. Activity Diagram Login 

Selanjutnya yaitu activity Diagram login, untuk lebih jelasnya dapat di lihat 

pada gambar: 
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Gambar 3.9 Activity Diagram Login 

Keterangan: Validasi data adalah  langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa 

data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan 

bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat 

dijelaskan sumber dan kebenaran datanya. 

Pada activity diagram login di atas user akan mengisi username dan password 

kemudian menekan tombol login. Setelah itu, akan di lakukan pengecekan apakah 

data yang di masukan benar atau salah, jika data yang di masukan benar maka akan 

menuju halaman  utama dan jika data yang di masukan salah maka mengisi kembali 

username dan password. 

2. Activity Diagram Kelola Barang 

Selanjutnya yaitu activity Diagram kelola barang, untuk lebih jelasnya dapat di 

lihat pada gambar: 
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Gambar 3.10 Activity Diagram Kelola Barang 

Keterangan : Validasi data adalah  langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa 

data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan 

bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat 

dijelaskan sumber dan kebenaran datanya. 

 Pada diagram activity kelola barang admin akan menuju halaman kelola 

barang, melakukan input barang baru lalu klik simpan, jika admin ingin edit data 
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admin harus memilih data yang akan di edit atau di hapus. Lalu akan muncul 

tampilan data yang telah di kelola. 

3. Activity Diagram Lapor 

Selanjutnya yaitu activity Diagram lapor, untuk lebih jelasnya dapat di lihat 

pada gambar: 

 

Gambar 3.11 Activity Diagram Lapor Barang 
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Keterangan: Validasi data adalah  langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa 

data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan 

bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat 

dijelaskan sumber dan kebenaran datanya. 

Pada activity Diagram lapor kondisi barang pengguna aset dapat melakukan 

edit, hapus dan input. Dimana pada saat pengguna aset akan mengedit data laporan 

jika ada kesalahan input, pengguna aset akan mengklik menu edit laporan, 

selanjutnya pilih barang yang ingin di edit, lalu edit data yang di inginkan kemudian 

menekan tombol simpan setelah itu akan di lakukan pengecekan data apakah data 

tersebut akan di simpan atau tidak, jika data di simpan maka akan menampilkan data 

yang telah di edit dan jika data tersebut tidak di simpan maka akan kembali ke 

halaman data barang. Bagitu juga untuk menghapus data laporan. Dan jika untuk 

menginput data barang maka pengguna aset akan mengklik input laporan untuk 

memasukkan data laporan baru masukan kode barang yang ingin di laporkan, setelah 

memasukkan data yang di inginkan kemudian menekan tombol simpan setelah itu 

akan di lakukan pengecekan data apakah data tersebut akan di simpan atau batal jika 

data di simpan maka akan menampilkan data yang telah di tambahkan. Namun jika 

data tersebut batal di simpan maka akan kembali ke halaman lapor kondisi barang. 

4. Activity Diagram Penilaian 

Selanjutnya yaitu activity Diagram penilaian, untuk lebih jelasnya dapat di lihat 

pada gambar: 
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Gambar 3.12 Activity Diagram Penilaian 
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Keterangan: Validasi data adalah  langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa 

data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan 

bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat 

dijelaskan sumber dan kebenaran datanya. 

Pada activity Diagram penilaian yang pertama adalah pilih laporan barang yang 

akan di lakukan penilaian lalu akan muncul data laporan kondisi barang yang di 

laporkan pengguna aset lalu pengguna barang menilai kondisi barang tersebut 

berdasarkan pada laporan dari pengguna aset, jika ada kesalahan penilaian user bisa 

mengeditnya dengan cara mengklik menu edit penilaian, selanjutnya masukan kode 

barang yang ingin di edit, lalu akan muncul data laporan dari pengguna aset 

selanjutnya edit data yang di inginkan kemudian menekan tombol simpan setelah itu 

akan di lakukan pengecekan data apakah data tersebut akan di simpan atau tidak, jika 

data di simpan maka akan menampilkan data yang telah di edit dan jika data tersebut 

tidak di simpan maka akan kembali ke halaman penilaian. Bagitu juga untuk 

menghapus penilaian. 

5. Activity Diagram Penyusutan 

Selanjutnya yaitu activity Diagram penyusutan, admin menuju ke menu 

penyusutan dan melihat data penyusutan, jika ingin menghapus data penyusutan maka 

pilih data yang akan di hapus dan sistem akan melakukan validasi data dan data akan 

terhapus. untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar: 
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Gambar 3.13 Activity Diagram Penyusutan 

Keterangan: Validasi data adalah  langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa 

data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan 

bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat 

dijelaskan sumber dan kebenaran datanya. 

 

3.8.4 Squence Diagram 

1. Squence Diagram Login 

Pada Squence diagram  Login user akan  mengisi username dan password 

kemudian akan di validasi apakah data sesuai dengan yang ada di data base atau 

tidak. Jika data sesuai maka user akan  menuju halaman utama. Namun jika tidak 
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maka user akan mengisi kembali username dan password. Lebih jelasnya dapat di 

lihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3.14 Squence Diagram Login 

3. Squence Diagram Kelola Barang 

 Selanjutnya yaitu Squence Diagram Kelola barang yang dimana nanti admin 

akan mengelola data barang. Berikut adalah gambaran dari Squence diagram kelola 

barang  : 
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Gambar 3.15 Squence Diagram Kelola Barang 

4. Squence Diagram Lapor Barang 
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Gambar 3.16 Squence Diagram Lapor barang 

5. Squence Diagram Penilaian 
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Gambar 3.17 Squence Diagram Penilaian 

6. Squence Diagram Penyusutan 
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Gambar 3.18 Squence Diagram Penyusutan 

 

3.9 Perancangan User Interface 

Setelah rancangan database serta rancangan sistem telah dibuat, tahap 

selanjutnya adalah  rancangan User Interface yang dimana rancangan User Interface 

ini adalah sebuah gambaran dari tampilan aplikasi yang akan di buat. Berikut adalah 

interface dari tampilan aplikasi yang akan di buat : 

1. Halaman Login 

Halaman login adalah halaman user ketika ingin masuk ke sebuah aplikasi. Yang 

dimana nantinya user akan memasukkan username dan juga password. Jika 

pengguna belum memiliki username dan juga password maka pengguna bisa 

mendaftar terlebih dahulu. Berikut adalah rancangan dari halaman login dapat 

dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 3.19  Halaman Login 

2. Halaman Utama Pengguna dan Asmin 

Halaman utama pengguna merupakan tampilan awal ketika user sudah 

melakukan login. Dihalaman utama terdapat beberapa menu diantaranya ada 

barang aset yaitu digunakan ketika pengguna dan admin ingin melihat data 

barang aset Berikut adalah rancangan halaman utama untuk pengguna dan admin 

dapat di lihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.20 Halaman Utama 
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3. Halaman Barang Aset 

Selanjutnya yaitu halaman barang aset dimana pada halaman ini akan 

menampilkan data barang aset. Berikut adalah rancangan barang aset dapat di 

lihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.21 Halaman Barang Aset 

4. Halaman Lapor 

Halaman lapor  yaitu halaman untuk melaporkan barang aset. Berikut adalah 

rancangan halaman lapor dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.22 Halaman Lapor 
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5. Halaman User Penilaian 

Halaman user penilaian yaitu untuk melakukan penilaian barang ast. Berikut 

adalah rancangan halaman user pengguna dapat di lihat pada gambar di bawah : 

 

Gambar 3.23 Halaman Penilaian 

6. Halaman Penyusutan 

Selanjutnya yaitu halaman penyusutan, dimana pada halaman ini akan 

menampilkan data penyusutan. Berikut adalah rancangan tampilan halaman 

penyusutan dapat di lihat pada gambar di bawah : 
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Gambar 3.24 Halaman Penyusutan 

 

  


