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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dibahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi deskripsi produk, analisa kebutuhan dan usecase diagram. 

Sedangkan deskripsi produk meliputi sequence diagram, activity diagram, class 

diagram dan user interfae. 

3.1 Analisa Sistem 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan, sistem yang akan 

dibangun pada penelitian tugas akhir ini adalah adalah sistem yang berbasis web 

aplication. Sistem akan berjalan pada perangkat Pc, notebook atau netbook. Sistem 

ini dibuat untuk mempermudah guru atau operator sekolah dasar di daerah 

Kabupaten Trenggalek dalam menyusun serta melaporkan laporan inventaris 

barang sekolah. Dengan adanya sistem ini diharapkan guru atau operator sekolah 

dasar tidak perlu lagi susah payah datang ke kantor unit dinas pendidikan 

kecamatan setempat guna melaporkan inventaris barang yang dimiliki masing-

masing sekolah.  

Sistem yang digunakan oleh guru atau operator sekolah ini besifat offline. 

Sistem dirancang sedemikian rupa supaya guru (admin) sekolah dasar dapat 

menyusun laporan inventaris barang tanpa menggunakan jaringan internet yang 

realtime. Akan tetapi ketika jaringan internet tersedia, sistem dapat mengirim data 

laporan yang sudah disusun tersebut ke server yang berada di kantor unit dinas 

pendidikan dan kebudayaan setempat. Sehingga pihak kantor unit dinas pendidikan 

dan kebudayaan setempat dapat mengetahui laporan inventaris barang dari sekolah 

dasar di wilayahnya. 

Sistem ini dapat digunakan oleh guru (admin) sekolah untuk mengolah 

laporan inventaris barang, mulai dari menyusun laporan hingga mencetak laporan. 

Akan tetapi pihak unit dinas pendidikan dan kebudayaan (UDPK) hanya dapat 

melihat data yang telah dikirim oleh masing-masing sekolah. Ini dikarenakan data 

inventaris barang ini bersifat rahasia. Sehingga yang berhak merubah hanya pihak 

sekolah. Sedangkan pihak unit dinas pendidikan dan kebudayaan (UDPK) hanya 
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berhak melihat dan memeriksa saja. Apabila ditemukan laporan yang salah, petugas 

dari unit dinas pendidikan dan kebudayaan (UDPK) cukup menghubungi guru atau 

operator sekolah untuk memperbaiki dan mengirimkan datanya kembali. 

3.1.1 Analisa Masalah 

 Laporan inventaris barang merupakan salah satu administrasi yang wajib 

dipenuhi oleh setiap sekolah dasar di Kabupaten Trenggalek. Laporan ini dibuat 

guna memonitoring pengadaan, pengeluaran serta pemeliharaan barang maupun 

inventaris lainya di setiap sekolah dasar. Masing-masing sekolah harus memberikan 

laporan inventaris barang ke unit dinas pendidikan dan kebudayaan (UDPK) dan 

kebudayaan setempat setiap semester. Laporan ini berupa print out laporan serta 

soft copy dari laporan tersebut. 

 Akan tetapi kondisi geografis Kabupaten Trenggalek yang mayoritas 

penggunungan menjadi sedikit masalah bagi sekolah dalam pengumpulan laporan 

inventaris barang ke unit dinas pendidikan dan kebudayaan (UDPK) setempat. 

Karena jarak antara sekolah dan kantor dinas pendidikan dan kebudayaan yang 

jauh, kondisi jalan yang berada di daerah pegunungan serta koneksi internet yang 

belum terjangkau. Dengan sistem yang akan dikembangkan berikut, diharapkan 

dapat mempermudah guru (admin) sekolah dalam menyusun serta melaporkan 

laporan inventaris barang sekolah ke kantor unit dinas pendidikan dan kebudayaan 

setempat. 

3.1.2 Deskripsi Produk  

 Sistem yang akan dibangun berupa web yang berbasis client dan server. 

Sistem untuk client adalah sistem yang digunakan oleh guru atau operator di 

masing-masing sekolah. Sedangkan sistem untuk server yang digunakan oleh 

petugas yang berada di kantor unit dinas pendidikan dan kebudyaan. Sistem untuk 

client digunakan untuk menyusun laporan. Dalam menyusun laporan, sistem tidak 

harus terkoneksi dengan internet (mode offline). Koneksi internet digunakan ketika 

ingin mengirim data ke server yang berada di kantor unit dinas pendidikan dan 

kebudayaan (UDPK) setempat. Setelah guru atau operator sekolah mengirimkan 

data laporan ke server, maka petugas yang berada di kantor unit dinas pendidikan 

dan kebudayaan (UDPK) dapat melihat laporan masing-masing sekolah. 
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 Pada sistem client disediakan beberapa fitur utama untuk menyusun 

laporan, yaitu: pencatatan pengadaan barang, pencatatan pengeluaran barang,  

pencatatan pemeliharaan barang serta pencetakan laporan. Pada sistem server, fitur 

yang diberikan tidak selengkap pada sistem client. Karena petugas unit dinas 

pendidikan dan kebudayaan (UDPK) hanya diperbolehkan mengkoreksi saja.  

3.1.3 Analisa Kebutuhan Fungsional 

 Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja 

yang natinya dilakukan oleh sistem. Ada kebutuhan utama yang diperlukan sistem 

agar dapat berjalan dengan lancar. Kebutuhan ini menjadi inti dari sistem dimana 

jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka sistem tidak dapat berjalan dengan baik. 

Berikut adalah kebutuhan fungsional dari sistem:  

a. Sistem untuk client. 

1. Pengadaan barang. 

Pada fitur pengadaan barang, user dapat mencatat semua hal-hal yang 

berkaitan dengan pengadaan barang.  

2. Pengeluaran barang. 

Pada fitur pengeluaran barang, user dapat mencatat semua hal-hal yang 

berkaitan dengan pengeluaran barang.  

3. Pemeliharaan barang. 

Pada fitur pemeliharaan barang ini, user dapat mencatat pemeliharaan apa 

saja yang dilakukan oleh sekolah. 

4. Mutasi barang. 

Pada fitur daftar barang mutasi, user dapat mencatat barang-barang yang 

harus dimutasi. Barang mutasi adalah barang yang dapat digunakan 

jangka panjang. 

5. Mengirim data. 

Setelah data laporan selesai disusun, user dapat mengirimkan data laporan 

ke server dengan catatan tersedianya konkesi internet. 

6. Cetak laporan 

Laporan yang telah dibuat oleh user dapat diexport ke dalam format excel. 

b. Sistem untuk server 
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1. Melihat data laporan 

Khusus untuk sistem server hanya diberikan fitur melihat data laporan 

saja. Alasan hanya diberikan 1 fitur tersebut adalah, karena sifat laporan 

ini adalah rahasia dan petugas yang berada di kantor unit dinas pendidikan 

dan kebudayaan hanya berhak mengkoreksi data laporan saja. 

3.1.4 Analisa Kebutuhan Non Fungsional 

 Kebutuhan non fungsional adalah fitur-fitur pelengkap yang menunjang 

kinerja sebuah sistem dan mempunyai pengaruh yang tidak langsung. Kebutuhan 

ini mendeskripsikan sekumpulan batasan, karakteristik dan properti pada sistem, 

baik dalam lingkungan pengembangan maupun operasional, atau atribut kualitas 

yang harus dipenuhi oleh sistem. Berikut adalah kebutuhan non fungsional yang 

ada dalam sistem: 

A. Kebutuhan fungsional untuk sistem client maupun server. 

1. Kebutuhan perangkat keras (Hardware) 

2. Kebutuhan perangkat lunak (Software) 

3. Kebutuhan sumber daya manusia (Brainware) 

4. Keamanan sistem. 

5. Informasi mengenai sistem. 

3.1.5 Use case Diagram untuk sistem client 

 

 

Gambar 3 1 Use case sistem untuk client 
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Gambar 3 2  Use case diagram sistem untuk server 

3.1.6 Use case Scenario 

Tabel 3 1 Skenario mengelola pengadaan barang 

Identifikasi 

Nama Usecase Mengelola pengadaan barang 

Tujuan Operator sekolah mencatat semua data pengadaan barang  

Deskripsi Dalam hal ini yang harus dicatat adalah jenis barang yang 
dibeli, kontrak jual beli/pesanan (tanggal dan nomor), kuitansi 
(tanggal dan nomor), banyak barang, harga satuan, dan 
keterangan. 

Aktor Guru / admin / operator sekolah. 

Skenario Utama 

Kondisi Awal: Sistem menampilkan form pengadaan barang  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Menampilkan pilihan menu pada 
halaman sistem. 

2. Klik menu pengadaan barang   

 3. Menampilkan form pengadaan barang  

4. Input tahun ajara, semester, jenis 
barang yang dibeli, kontrak jual 
beli/pesanan (tanggal dan nomor), 
kuitansi (tanggal dan nomor), banyak 
barang, harga satuan, dan keterangan. 

 

5. Klik tombol tambah.    
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 6. Sistem menerima data inputan dan 
menyimpannya ke database. 

 7.   Sistem memberikan info “pengadaan 
barang berhasil!”. 

8. Mendapatkan info “pengadaan 
barang berhasil!”. 

 

Kondisi Akhir: Operator sekolah berhasil mencatat pengadaan barang. 

 

Tabel 3 2 Skenario mengelola pengeluaran barang 

Identifikasi 

Nama Usecase Mengelola pengeluaran barang. 

Tujuan Operator sekolah mencatat semua data pengeluaran barang. 

Deskripsi Dalam hal ini yang harus dicatat adalah tanggal terima barang, 
tanggal penyerahan barang, dari siapa barang tersebut diterima, 
dokumen / faktur (nomor & tanggal), dasar penerimaan (jenis 
& nomor surat), jumlah barang, nama barang, harga satuan, 
jumlah harga dan keterangan. 

 

Aktor Guru / admin / operator sekolah. 

Skenario Utama 

Kondisi Awal: Sistem menampilkan form pengeluaran barang habis pakai.  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Menampilkan pilihan menu pada 
halaman sistem. 

2. Klik menu pengeluaran barang 
habis pakai. 

 

 3. Menampilkan form pengeluaran 
barang. 

4. Input jenis tanggal terima barang, 
tanggal penyerahan barang, dari siapa 
barang tersebut diterima, dokumen / 
faktur (nomor & tanggal), dasar 
penerimaan (jenis & nomor surat), 
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jumlah barang, nama barang, harga 
satuan, jumlah harga dan keterangan. 

5. Klik tombol tambah.    

 6. Sistem menerima data inputan dan 
menyimpannya ke database. 

 7. Sistem memberikan info “pengeluaran 
barang berhasil!”. 

8. Mendapatkan info “pengeluaran 
barang!”. 

 

Kondisi Akhir: Operator sekolah berhasil mencatat pengeluaran barang. 

 

Tabel 3 3 Skenario mengelola pemeliharaan barang 

Identifikasi 

Nama Usecase Mengelola pemeliharaan barang. 

Tujuan Operator sekolah mencatat semua data pemeliharaan barang. 

Deskripsi Dalam hal ini yang harus dicatat spesifikasi barang ( nomor kode 
barang dan nomor register barang), nama barang yang dipelihara, 
jenis pemeliharaan, pihak yang memelihara, tanggal 
pemeliharaan, biaya pemeliharaan, bukti pemeliharaan dan 
keterangan. 

Aktor Guru / admin / operator sekolah. 

Skenario Utama 

Kondisi Awal: Sistem menampilkan form pemeliharaan barang. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Menampilkan pilihan menu pada 
halaman sistem. 

2. Klik menu pemeliharaan barang.  

 3. Menampilkan form pemeliharaan 
barang 

4. input spesifikasi barang (nomor kode 
barang dan nomor register barang), nama 
barang yang dipelihara, jenis pemeliharaan, 
pihak yang memelihara, tanggal 
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pemeliharaan, biaya pemeliharaan, bukti 
pemeliharaan dan keterangan 

5. Klik tombol tambah.    

 6. Sistem menerima data inputan dan 
menyimpannya ke database. 

 7.Sistem memberikan info 
“pemeliharaan barang berhasil!”. 

8. Mendapatkan info “pemeliharaan barang 
berhasil!”. 

 

Kondisi Akhir : Operator sekolah berhasil mencatat pemeliharaan barang. 

 

Tabel 3 4 Skenario mengelola mutasi barang 

Identifikasi 

Nama Usecase Mengelola mutasi barang. 

Tujuan Operator sekolah mencatat semua data mutasi barang 

Deskripsi Dalam hal ini yang harus dicatat tahun ajaran, semester, jenis 
barang yang dibeli, kontrak jual beli/pesanan (tanggal dan 
nomor), kuitansi (tanggal dan nomor), banyak barang, harga 
satuan, dan keterangan 

Aktor Guru / admin / operator sekolah. 

Skenario Utama 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form rekapan mutasi barang. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Menampilkan pilihan menu pada 
halaman sistem. 

2. Klik menu rekapan mutasi barang.  

 3. Menampilkan form rekapan 

mutasi barang 

4. Input tahun ajara, semester, jenis barang 
yang dibeli, kontrak jual beli/pesanan 
(tanggal dan nomor), kuitansi (tanggal dan 
nomor), banyak barang, harga satuan, dan 
keterangan. 
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5. Klik tombol tambah.    

 6. Sistem menerima data inputan dan 
menyimpannya ke database. 

 7.Sistem memberikan info “rekapan 
mutasi barang berhasil!”. 

8. Mendapatkan info “rekapan mutasi barang 
berhasil!”. 

 

Kondisi Akhir: Operator sekolah berhasil rekapan mutasi barang. 

 

Tabel 3 5 Skenario mengirim data 

Identifikasi 

Nama Usecase Mengirim data 

Tujuan Operator sekolah mengirimkan data ke server yaitu unit dinas 
pendidikan dan kebudayaan (UDPK) 

Deskripsi Dalam hal ini seluruh data laporan yang telas selesai disusun akan 
dikirimkan ke server. 

Aktor Guru / admin / operator sekolah. 

Skenario Utama 

Kondisi Awal :Sistem menampilkan form rekapan mutasi barang. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Menampilkan pilihan menu pada 
halaman sistem. 

2. Klik menu kirim data.  

 3. Menampilkan tahun ajaran serta 
semester 

4. Menekan tombol kirim sesuai dengan 
tahun ajaran dan semester yang diinginkan. 

 

 6. Sistem mengirum data ke server. 

 7.Sistem menampilkan progress bar. 

8. Mendapatkan info “pengiriman data  
berhasil!”. 
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Kondisi Akhir: Operator sekolah berhasil mengirim data laporan. 

 

Tabel 3 6 Skenario mencetak laporan. 

Identifikasi 

Nama Usecase Mencetak laporan  

Tujuan Operator sekolah dapat mencetak laporan dengan format excel. 

Deskripsi Dalam hal Operator sekolah dapat mencetak laporan dengan 
format excel. 

Aktor Guru / admin / operator sekolah. 

Skenario Utama 

Kondisi Awal :sistem menampilkan form rekapan mutasi barang. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Menampilkan pilihan menu pada 
halaman sistem. 

2. Klik menu laporan.  

 3. Menampilkan tahun ajaran serta 
semester 

4. memilih laporan sesuai dengan tahun 
ajaran dan semester yang diinginkan. 

 

 6. Sistem menampilkan seluruh data 
laporan sesuai dengan tahun ajaran 
dan semester yang dipilih. 

8. Menekan tombol cetak laporan  

Kondisi Akhir: Operator sekolah berhasil mencetak laporan. 

 

Tabel 3 7 Skenario melihat laporan 

Identifikasi 

Nama usecase melihat laporan. 

Tujuan Petugas bagian barang dapat melihat laporan yang sudah 
dikategorikan sesuai dengan kebutuhan. 
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Deskripsi Petugas barang dapat melihat data yang telah dikirimkan oleh 
operator sekolah 

Aktor Petugas bagian barang. 

Skenario Utama 

Kondisi Awal: Sistem menampilkan menu utama. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Menampilkan pilihan menu pada 
halaman  sistem. 

2. Klik menu lihat laporan.  

 3. Menampilkan pilihan nama 
sekolah yang akan dilihat laporanya 

4. memilih sekolah yang akan dilihat.  

 6. Sistem menampilkan laporan 
sesuai dengan seolah yang 
diinginkan 

Kondisi Akhir: petugas barang dapat melihat semua data ang telah dikirimkan oleh 
masing-masing sekolah. 

 

3.2 Perancangan sistem 

 Pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem berdasarkan use case 

yang telah dibuat. Perancangan dimulai dari pembuatan activity diagram, sequence 

diagram, class diagram, hingga perangcangan interface sistem. 

3.2.1 Activity diagram 

 Gambar 3.3 merupakan activity diagram dari mengelola pengadaan barang. 

Proses dimulai dari aktor membuka sistem. Kemudian sistem menampilkan menu 

halaman utama. Kemudian aktor memilih menu pengadaan barang. Setelah aktor 

memilih menu penggadaan barang, sistem akan menampilkan sebuah form 

pengadaan. Kemudian aktor mengisi form tersebut dan menyimpanya. Maka data 

akan disimpan di database. 
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Gambar 3.3  Activity diagram mengelola pengadaan barang 

Gambar 3.4 merupakan activity diagram dari mengelola pengeluaran 

barang. Proses dimulai dari aktor membuka sistem. Kemudian sistem menampilkan 

menu halaman utama. Kemudia aktor memilih menu pengeluaran barang. Setelah 

aktor memilih menu pengeluaran barang, sistem akan menampilkan sebuah form 

pengeluaran. Kemudian aktor mengisi form tersebut dan menyimpanya. Maka data 

akan disimpan di database. 

 

Gambar 3. 4  Activity diagram mengelola pengeluaran barang. 

Gambar 3.5 merupakan activity diagram dari mengelola pemeliharaan. 

Proses dimulai dari aktor membuka sistem. Kemudian sistem menampilkan menu 

halaman utama. Kemudian aktor memilih menu pemeliharaan barang. Setelah aktor 

memilih menu pemeliharaan barang, sistem akan menampilkan sebuah form 

pemeliharaan. Kemudian aktor mengisi form tersebut dan menyimpanya. Maka 

data akan disimpan di database. 
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Gambar 3.5  Activity diagram mengelola pemeliharaan barang. 

Gambar 3.6 merupakan activity diagram dari mengelola mutasi barang. 

Proses dimulai dari aktor membuka sistem. Kemudian sistem menampilkan menu 

halaman utama. Kemudian aktor memilih menu mutasi barang. Setelah aktor 

memilih menu mutasi barang, sistem akan menampilkan sebuah form mutasi 

barang. Kemudian aktor mengisi form tersebut dan menyimpanya. Maka data akan 

disimpan di database. 

 

Gambar 3.6  Activity diagram mengelola mutasi 

Gambar 3.7 merupakan activity diagram dari mengirim data. Proses dimulai 

dari aktor membuka sistem. Kemudian sistem menampilkan menu halaman utama. 

Kemudian aktor memilih menu kirim data. Setelah aktor memilih menu mutasi 

barang, sistem akan menampilkan sebuah kolom tahun dan semester. Kemudian 

aktor menekan tombol kirim sesuai dengan tahun dan semester. Maka data akan 

terkirim ke server. 
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                  Gambar 3.7 Activity diagram kirim data 

Gambar 3.8 merupakan activity diagram dari cetak laporan. Proses dimulai 

dari aktor membuka sistem. Kemudian sistem menampilkan menu halaman utama. 

Kemudian aktor memilih menu laporan. Setelah aktor memilih menu laporan 

barang, sistem akan menampilkan data laporan. Kemudian aktor menekan tombol 

cetak laporan. Maka sistem akan melakukan export data laporan tersebut dalam 

bentik excel. 

 

            Gambar 3.8  Activity diagram cetak laporan 

Gambar 3.9 merupakan activity diagram dari sisi server yaitu melihat 

laporan. Proses dimulai dari aktor membuka sistem. Kemudian sistem 

menampilkan menu halaman utama. Kemudian aktor memilih menu laporan. 

Setelah aktor memilih menu laporan, sistem akan menampilkan data laporan.  
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 Gambar 3. 9 Activity diagram lihat laporan untuk server 

3.2.2  Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan kelakuan 

objek pada use case dengan mendiskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang 

dikirimkan dan diterima antar objek. Dibawah ini merupakan sequence diagram 

dari sistem yang akan dikembangkan: 

Gambar 3.10 merupakan sequence diagram dari fitur mengelola pengadaan 

 

 

Gambar 3.10 : Sequence diagram mengelola pengadaan barang 

Gambar 3.11 merupakan sequence diagram dari fitur mengelola 

pengeluaran barang. 
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Gambar 3.11 : Sequence diagram pengeluaran barang 

Gambar 3.12 merupakan sequence diagram dari fitur mengelola 

pemeliharaan barang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 : Sequence diagram fitur mengelola pemeliharaan barang. 

Gambar 3.13 merupakan sequence diagram dari fitur mengelola mutasi barang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Sequence diagram fitur mengelola mutasi barang 
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  Gambar 3.14 merupakan sequence diagram dari fitur mengirim data laporan 

barang. 

 

Gambar 3.14 sequence diagram mengirim data laporan barang. 

  Gambar 3.15 merupakan sequence diagram dari fitur cetak laporan barang. 

 

Gambar 3.15 sequence diagram cetak laporan barang. 

Gambar 3.16 merupakan sequence diagram dari fitur lihat laporan barang. 

 

Gambar 3.16 sequence diagram lihat laporan barang. 
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3.2.3 Class Diagram 

Class diagram merupakan spesifikasi dari pengembangan dan desain 

berorientasi objek yang menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan 

objek beserta hubungan satu sama lain. Berikut adalah penjelasan dari class 

diagram pada gambar 3.17: 

 

Gambar 3.17 class diagram. 

3.2.4 Perancangan Interface 

Pada sub bab ini, akan dijelaskan rancangan interface dari sistem yang akan 

dibangun. Desain interface didesain sesederhana mungkin untuk mempermudah 

penggunaan sistem. Sistem akan dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan 

Framework Codeigniter. 
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3.2.4.1 Login 

Halaman Login merupakan halaman yang disediakan oleh sistem untuk 

melindungi data riwayat transaksi user dari pihak yang tidak memiliki hak untuk 

mengaksesnya. Halaman Login akan tampil ketika program dijalankan.  

Ketika program baru pertama kali dijalankan, username dan password 

dikosongkan. Setelah login berhasil, halaman utama akan tampil. Setelah user 

masuk ke dalam halaman utama sistem, user akan masuk pada halaman menu utama 

/ dashboard. 

 

     Gambar 3.18 Rancangan interface login 

3.2.4.2 Fitur Pengadaan 

Halaman ini adalah fitur pengadaan barang. Disisi sidebar terdapat 

beberpaa menu utama lainya, yaitu : pengeluaran, pemeliharaan, mutasi, cetak 

laporan serta kirim data. Pada fitur pengadaan ini, ditampilkan sebuah konten berisi 

pencatatan pengadaan barang. Didalam konten tersebut dilengkapi dengan beberapa 

fitur, yaitu add, edit, dan delete. Add merupakan fitur untuk menambah data, edit 

untuk merubah data dan delete untuk menghapus data. Detail gambarnya dapat 

dilihat pada gambar 3.19 

 

 

                       

 

 

Gambar 3.19 Rancangan interface pengadaan 
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3.2.4.3 Fitur Pengeluaran 

Pada gambar 3.20 berikut adalah gambar dari fitur pengeluaran. Pada fitur 

pengeluaran ini, ditampilkan sebuah konten berisi pencatatan pengeluaran barang. 

Didalam konten tersebut dilengkapi dengan beberapa fitur, yaitu add, edit, dan 

delete. Add merupakan fitur untuk menambah data, edit untuk merubah data dan 

delete untuk menghapus data.  

 

                     Gambar 3.20 Rancangan interface pengeluaran 

3.2.4.4 Fitur Pemeliharaan 

Pada gambar 3.21 berikut adalah gambar dari fitur pemeliharaan. 

Pemeliharaan merupakan sebuah agenda yang diadakn oleh sekolah guna 

memelihara infrastruktur sekolah, seperti : pemeliharaan gedung kelas, 

pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan lain-lain. Pada fitur pemeliharaan 

ini, ditampilkan sebuah konten berisi pencatatan pemeliharaan inventaris. Didalam 

konten tersebut dilengkapi dengan beberapa fitur, yaitu add, edit, dan delete. Add 

merupakan fitur untuk menambah data, edit untuk merubah data dan delete untuk 

menghapus data. 

 

                                  

 

 

 

 Gambar 3.21 Rancangan interface pemeliharaan 
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3.2.4.5 Fitur Mutasi 

Fitur mutasi adalah fitur yang mempunyai fungsi hampir sama dengan fitur 

pengadaan. Barang yang dicatat pada fitur mutasi hanya barang barang yang dapat 

digunakan dalam jangka panjang. Sama halnya dengan fitur lain, pada fitur ini 

terdapat sebuah konten yang berisi data mutasi yang dilengkapi dengan fitur add, 

update dan delete.   

 

                     Gambar 3.22 Rancangan interface pemeliharaan 

3.2.4.6 Fitur Cetak Laporan 

Fitur cetak laporan digunakan untuk merubah data yang berada dalam 

sistem menjadi excel. Laporan yang dihasilkan sama dengan data laporan yang 

berada dalam sistem. Cara mencetak laporan dengan menekan tombol print yang 

berada dipojok atas konten. 

  

    

 

 

 

Gambar 3.23 Rancangan interface cetak laporan 
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3.2.4.7 Fitur Kirim Data 

Fitur kirim data adalah fitur yang penting dalam sistem ini. Fitur ini 

berfungsi untuk mengirim data laporan ke server yang berada di unit dinas 

pendidikan dan kebudayaan (UDPK). Pengiriman data laporan dilakukan sesuai 

dengan tahun dan semester yang dipilih. 

 

                  Gambar 3.24 Rancangan interface kirim data 

3.2.5 Desain sistem 

Desain sistem ini dibuat untuk menggambarkan bagaimana kondisi yang 

sebenarnya di lapangan. Tidak semua sekolah dasar atau SD di daerah Trenggalek 

mempunyai akses internet. Sehingga diperlukan solusi agar kondisi tersebut tidak 

menjadi hambatan dalam menyusun laporan inventaris barang. Gambar 3.25 

merupakan desain sistem laporan inventaris barang yang dapat digunakan dalam 

kondisi offline dan kondisi minim akses internet. 

 

Gambar 3 25 Desain sistem 

Pada gambar 3.25, gambar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu client dan server. 

Pada bagian client menggambarkan bahwa sistem akan dijalankan pada sebuah PC 
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atau laptop yang dimiliki oleh sekolah maupun operator sekolah yang bertugas 

menyusun laporan. Dalam kondisi offline, untuk sementara data akan disimpan 

dalam database local. Ketika sudah tersedia koneksi internet, operator sekolah 

dapat mengirimkan data laporan yang telah disusun, dengan cara menekan tombol 

kirim data sesuai dengan semester dan tahun ajaran yang diinginkan.  

Setelah berhasil dikirim, data dapat dilihat oleh admin UDPK pada sistem 

server. Sistem server dapat dilihat dengan mengunjungi alamat url 

www.inventarisbarang.com dan melakukan login terlebih dahulu dengan username 

dan password yang telah ditentukan. Setelah berhasil login, admin UDPK dapat 

melihat data dari masing-masing sekolah yang telah mengirimkan datanya sesuai 

dengan tahun ajaran dan semester yang diingkan. 

 

 

http://www.inventarisbarang.com/

