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Abstract 

This research discuss about the development of asset’s recording application in 

PDAM Ambon. The main problem found concerning with the asset recording in PDAM 

Ambon is that the asset’s recording process have not done using effective and efficien 

way, so that fragile from the abuse of asset, difficult on asset’s controlling and there is no 

reporting system that can produce report immediately and accurately whenever its 

needed. The result of this research is an asset’s recording system/ application. The 

system development process was using prototyping method and used the object oriented 

approach on the design and implementation process. Provided by integrated reporting 

system, this system is expected can solve the problems concerning with assets 

management. Based on system testing performed using blackbox method, it can be 

concluded that all functionality can work well and the application is able to help the 

process of recording and reporting of assets on PDAM Ambon. 

 

Keyword: object oriented, prototyping, blackbox 

 

 

     Abstrak 

Penelitian ini membahas mengenai pengembangan aplikasi pencatatan aset di 

PDAM Kota Ambon. Permasalahan utama yang dihadapi terkait dengan pencatatan aset 

di PDAM Kota Ambon adalah (1) proses pencatatan aset belum dilakukan dengan efektif 

dan efisien, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan aset, (2) sulitnya pengawasan 

terhadap aset dan (3) belum terdapat sistem pelaporan aset yang cepat dan akurat di mana 

sewaktu-waktu dibutuhkan bisa segera dihasilkan. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah 

aplikasi pencatatan aset. Proses penelitian untuk pengembangan sistem dilakukan 

menggunakan metode prototyping dan pada proses perancangan dan implementasi 

dilakukan dengan pendekatan berorientasi objek menggunakan UML. Aplikasi dilengkapi 

dengan pelaporan yang terintegrasi, sistem ini diharapkan bisa menjawab persoalan 

terkait pengelolaan aset. Berdasarkan pengujian sistem yang dilakukan menggunakan 

metode blackbox, dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsionalitas dapat bekerja dengan 

baik dan aplikasi sudah dapat membantu proses pencatatan dan pelaporan aset pada 

PDAM Kota Ambon.  

 

Kata kunci: aset, berorientasi objek, prototyping, blackbox 
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1. Pendahuluan 

 

Aset merupakan salah satu penunjang yang mempunyai arti penting bagi 

operasional sebuah organisasi. Keberadaan Aset sangat menunjang dalam 

kegiatan operasional sebuah organisasi, misalnya dalam kegiatan administrasi, 

keuangan, kepegawaian, dan lain-lain.  

Mengingat arti penting aset bagi kelancaran operasional sebuah organisasi,  

maka aset perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan aset yang baik tidak hanya 

pengelolaan secara fisik, namun juga pengelolaan secara administratif, baik 

manual maupun elektronik (Computer Based). Berdasarkan hasil pengamatan 

yang ada pada PDAM Kota Ambon pengelolaan aset ini, selain dimaksudkan 

untuk menunjang kegiatan operasional organisasi, juga bisa mempunyai banyak 

manfaat terlebih dalam mengantisipasi berbagai permasalahan terkait dengan 

pengelolaan aset, seperti sulitnya pengawasan terhadap penggunaan aset yang ada, 

tindakan penyalahgunaan aset susah untuk diketahui dan dicegah karena 

kurangnya pengawasan dalam sebuah aset terkandung nilai uang. Nilai uang 

terkait dengan kekayaan yang dimiliki. Tanpa sistem pengelolaan yang baik 

terhadap aset, maka akan susah untuk mengetahui terjadinya perubahan nilai 

terhadap aset-aset yang ada, sistem pelaporan aset yang tidak akurat dan tidak bisa 

menggambarkan kondisi terkini dari aset yang ada akan menyebabkan rencana 

penggunaan anggaran belanja aset tahun berikutnya menjadi tidak optimal.  

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon sebagai salah satu 

perusahaan daerah pada saat ini memiliki jumlah pelanggan yang cukup banyak 

dengan area pelayanan meliputi seluruh Kota Ambon. Secara teknik sistem 

pelayanan sudah berjalan cukup baik. Namun secara internal ditemui beberapa 

kendala yang kemudian bisa berdampak terhadap performa pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan. Salah satu permasalahan adalah mengenai 

pencatatan aset serta inventori barang-barang yang ada di perusahaan. Pencatatan 

aset/barang belum dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga rentan terhadap 

penyalahgunaan aset yang kemudian akan berdampak pada peningkatan biaya 

untuk pengadaan. Manajemen aset sangat diperlukan untuk mencapai level 

layanan yang dibutuhkan dengan cara yang paling efisien dalam biaya dengan 

pengadaan, akuisisi, maintenance, operasi, rehabilitasi dan pemberhentian aset-

aset untuk konsumen saat ini dan dimasa yang akan datang. Bagi perusahaan air 

minum kinerja keberhasilan aset infrastruktur air minum dapat berupa tingkat 

kontinuitas pasokan air minum harian/jangka panjang, kecukupan tekanan/aliran 

dan kualitas air minum yang sesuai dengan standar kesehatan, dan tingkat 

buangan limbah operasi dan pemeliharaan infrastruktur air minum.  

Dalam penelitian ini, akan dikembangkan sebuah sistem informasi aset dan 

inventori yang nantinya diharapkan bisa dipergunakan oleh PDAM Kota Ambon 

dengan metologi pengembangan menggunakan metode prototyping dan proses  

perancangan sistem menggunakan pendekatan berorientasi objek (UML). 
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2. Tinjauan Pustaka 

 

Pengertian Aset 

  Aset adalah sumber daya yang mempunyai manfaat ekonomik masa 

datang yang cukup pasti atau diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu 

entitas akibat transaksi atau kejadian masa lalu [13]. Aset mempunyai sifat 

sebagai manfaat ekonomik dan bukan sebagai sumber ekonomik karena manfaat 

ekonomik tidak membatasi bentuk atau jenis sumber ekonomik yang dapat 

dimasukkan sebagai aset. Aset pada umumnya terbagi 2 yaitu aset tetap dan aset 

tidak berwujud. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi 

perusahaan [13]. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat 

atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas tanah, peralatan, gedung bangunan, 

jalan dan sebagainya. Aset tidak berwujud adalah jenis aset yang tidak memiliki 

wujud fisik. Contoh dari aset ini adalah hak cipta, paten, merek dagang, rahasia 

dagang [13]. 

 

Sistem Informasi 

  Sistem informasi didefinisikan sebagai sekumpulan fungsi yang bekerja 

secara bersama-sama dalam mengelola : pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan 

serta pendistribusian informasi [1]. Dari definisi di atas, maka semua pekerjaan 

yang berkaitan dengan pengolalahan, penyimpanan, pemrosesan serta 

pendistribusian informasi dapat dikatakan sebagai bagian dari sistem informasi. 

Jadi sistem pencatatan stok dengan kartu stok manual dan pelaporan kondisi stok 

pun dapat dikatakan sebagai sistem informasi. Mark G. Simkin mendefinisikan 

bahwa sistem informasi adalah sekumpulan elemen yang bekerja secara bersama-

sama baik manual maupun berbasis komputer dalam melaksanakan pengolahan 

data yang berupa pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan data untuk 

menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna bagi proses pengambilan 

keputusan [2]. 

 Dari definisi di atas jelas bahwa sistem informasi tidak barus selalu 

berbantuan komputer. Sebagai contoh pada sistem pencatatan stok yang dilakukan 

secara manual dan sistem pelaporan pun dilakukan secara manual. Sedangkan 

contoh untuk sistem informasi yang berbantuan komputer sistem informasi 

akademik berbasis web. Di mana proses pengumpulan/ entri data, penyimpanan, 

pemrosesan data menjadi informasi dilakukan menggunakan bantuan komputer. 

Perlu dipahami bahwa ide untuk menyertakan komputer dalam sistem informasi 

tidak harus mengotomatiskan semua proses, melainkan untuk meningkatkan 

kinerja sistem informasi itu sendiri. Keberadaan komputer akan meningkatkan 

kecepatan dan ketepatan dalam menghasilkan informasi. Oleh karena itu untuk 

sistem informasi yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah sistem 

informasi yang berbasis komputer. 
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3. Metode Penelitian 

 

Metode yang dipakai dalam pengembangan sistem adalah metode 

prototyping. Metode prototyping ditampilkan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1 Model Prototype [14] 

 

Salah satu metode pengembangan piranti lunak adalah dengan 

menggunakan model prototyping. Model ini biasanya digunakan jika customer 

hanya memberikan tujuan pembuatan piranti lunak secara umum, tidak 

mendefinisikan input, proses, dan output secara detail [14].  

Prototyping dimulai dengan komunikasi antara pengembang dengan 

customer untuk mediskusikan tujuan secara keseluruhan dari piranti lunak dan 

mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang harus ada pada piranti lunak. 

Kemudian pengembang membuat rancangan piranti lunak secara cepat dengan 

fokus pada aspek piranti lunak yang akan terlihat oleh pengguna. Rancangan 

tersebut kemudian dibangun menjadi prototype. Prototype kemudian dibawa 

kepada customer untuk dievaluasi. Hasil evaluasi dari customer kemudian 

digunakan untuk proses pengembangan selanjutnya. Proses ini terus berulang 

sampai piranti lunak mencapai tahap akhir. 

Tahapan pengembangan sistem menggunakan metode prototyping dalam 

penelitian ini adalah: 1) Analisis kebutuhan. Pada tahapan ini akan  dilakukan 

identifikasi masalah dan analisa sistem yang berjalan saat ini. Kemudian dilakukan 

analisa kebutuhan sistem yang akan menjadi dasar dalam melakukan perancangan 

sistem. 2) Perancangan. Pada tahapan ini akan dilakukan proses perancangan 

sistem dengan pendekatan berorientasi objek menggunakan Unified Modelling 

Language (UML). Langkah yang dilakukan meliputi identifikasi actor, pembuatan 

use case diagram, activity diagram, sequence diagram dan class diagram. Selain 

itu pada tahapan ini juga dilakukan perancangan antar muka dan perancangan 

basis data. 3) Implementasi Prototype. Pada tahapan ini akan dilakukan proses 

implementasi dari perancangan yang sudah dibangun. 4) Evaluasi. Pada tahapan 

ini akan dilakukan evaluasi atau pengujian terhadap hasil implementasi 
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menggunakan metode blackbox. Langkah-langkah dalam pengembangan sistem 

adalah sebagai berikut: 

 

 Sistem yang saat ini berjalan meskipun sudah memanfaatkan teknologi 

komputer, namun pemrosesan data masih belum terintegrasi. Proses pendataan 

aset, sirkulasi aset serta sistem pelaporan dilakukan menggunakan aplikasi 

pengolah data yaitu Microsoft Excel.  

 

Mulai

Transaksi Barang Masuk

Pelabelan Item Barang dan Catat 

Lokasinya 

Transaksi Barang Keluar

Transaksi Pelepasan Aktiva 

Transaksi Pemindahan Aset Antar 

Lokasi

Pembuatan Laporan

Selesai

 
Gambar 2 Flowchart Aktivitas dalam Pengelolaan Aset 

 

Aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan aset pada Gambar 2 

dijelaskan sebagai berikut : 1) Transaksi barang masuk merupakan transaksi 

masuknya aset; 2) Aset yang masuk kemudian diberi label untuk kemudian 

dilakukan didistribusikan ke lokasi-lokasi yang membutuhkan. Lokasi merupakan 

bagian atau unit tertentu dalam organisasi, misalnya bagian personalia, bagian 

kasir, bagian gudang, dan lain-lain; 3) Dimungkinkan terjadinya perpindahan aset 

antar lokasi; 4) Transaksi keluar merupakan transaksi yang menyebabkan aset 

berkurang secara kuantitas. Yang termasuk ke dalam transaksi keluar adalah hibah 

keluar dan pemusnahan. Hibah keluar terjadi ketika organisasi menyumbangkan 

atau memberikan barang pihak eksternal atau rekanan. Pemusnahan merupakan 

transaksi pencatatan item barang yang sudah tidak mempunyai nilai pakai lagi; 5) 

Transaksi pelepasan activa merupakan transaksi yang terjadi ketika organisasi 

menjual atau melelang aset-aset yang sudah masuk kategori tidak mempunyai nilai 

pakai lagi kepada rekanan; 6) Seluruh aktivitas di atas dicatat kemudian dibuatkan 

laporannya. Langkah awal dari proses pengembangan sistem ini adalah 

mengumpulkan seluruh kebutuhan/ requirement system. Daftar kebutuhan dalam 

pengembangan sistem dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Daftar Requirement/ Kebutuhan Sistem 

Actor Kebutuhan/ Requirement 

Admin  Admin dapat login dan logout 

 Admin dapat mengganti password 

 Admin dapat menambah dan meng-edit master data kategori 
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barang, sub kategori barang, barang, merk, lokasi, rekanan dari 

database. 

 Admin dapat menambah dan menghapus user. 

 Admin dapat melakukan labelisasi barang 

 Admin dapat membuat rencana kebutuhan perlengkapan. 

 Admin dapat mencatat dan meng-edit transaksi barang masuk 

melalui pembelian. 

 Admin dapat mencatat dan meng-edit transaksi barang masuk 

melalui hibah masuk. 

 Admin dapat mencatat dan meng-edit transaksi pemindahan aset 

antar lokasi. 

 Admin dapat mencatat dan meng-edit transaksi barang keluar 

melalui hibah keluar. 

 Admin dapat mencatat dan meng-edit transaksi barang keluar 

melalui pemusnahan barang. 

 Admin dapat mencatat dan meng-edit transaksi pelepasan aktiva. 

 Admin dapat menampilkan dan mencetak daftar barang. 

 Admin dapat menampilkan dan mencetak laporan transaksi 

barang masuk melalui pembelian 

 Admin dapat menampilkan dan mencetak laporan transaksi 

barang masuk melalui hibah masuk. 

 Admin dapat menampilkan dan mencetak laporan pemindahan 

aset antar lokasi. 

 Admin dapat menampilkan dan mencetak laporan transaksi 

barang keluar melalui hibah keluar. 

 Admin dapat menampilkan dan mencetak laporan transaksi 

pemusnahan. 

 Admin dapat menampilkan dan mencetak kartu stok barang per 

lokasi 

 Admin dapat menampilkan dan mencetak rekapitulasi barang. 

 Admin dapat menampilkan dan mencetak laporan pelepasan 

active 

User  User dapat login dan logout  

 User dapat mengganti password 

 User dapat mencatat dan meng-edit transaksi barang masuk 

melalui pembelian. 

 User dapat mencatat dan meng-edit transaksi barang masuk 

melalui hibah masuk. 

 User dapat mencatat dan meng-edit transaksi pemindahan aset 

antar lokasi. 

 User dapat mencatat dan meng-edit transaksi barang keluar 

melalui hibah keluar. 

 User dapat mencatat dan meng-edit transaksi barang keluar 

melalui pemusnahan barang. 

 User dapat mencatat dan meng-edit transaksi pelepasan aktiva. 

 

 

Dalam proses perancanganan sistem, dipergunakan pendekatan 

menggunakan UML (Unified Modelling Language).  Perancangan sistem dengan 

menggunakan pendekatan UML menerapkan teknologi pengembangan sistem 

berorientasi objek di mana sebuah sistem/ aplikasi komputer dibangun dari objek-

objek yang saling berelasi.  
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Perancangan sistem menggunakan UML terbagi ke dalam empat tahapan, 

yaitu : pengembangan  use case diagram, pengembangan  class diagram, 

pengembangan activity diagram dan pengembangan sequence diagram. Pada 

Tabel 2 disajikan daftar actor yang berperan di dalam sistem. 

 
Tabel 2 Daftar Actor 

Istilah Deskripsi 

Admin Actor yang berperan dalam proses administrasi sistem seperti 

manajemen user dan mendefinisikan master data serta mencatat 

transaksi, menampilkan dan mencetak laporan juga melakukan proses 

back up data. 

User Actor  yang berperan dalam melakukan proses pencatatan transaksi. 

  

Berikut ini adalah use case diagram yang memperlihatkan peranan setiap actor 

dalam interaksinya dengan sistem. 

Gambar 3 Use Case Diagram 

 

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa actor admin berasosiasi dengan seluruh 

use case yang ada, sementara actor user hanya berasosiasi dengan use case login, 

transaksi barang masuk dan transaksi barang keluar. Dari seluruh use case yang 

ada, use case ubah password merupakan pengecualian. Use case ini merupakan 

perluasan dari use case login. Di mana hanya pengguna sistem, baik admin 

maupun user yang teregistrasi saja yang bisa login ke dalam sistem serta bisa 

melakukan proses ubah password.  

Langkah selanjutnya setelah use case diagram selesai dibuat adalah 

membuat activity diagram untuk setiap use case. Gambar 4 menunjukkan activity 

diagram untuk use case tambah kategori barang. Proses tambah kategori barang 

diawali dengan menginputkan kategori barang. Setelah admin menginputkan 

kategori barang kemudian sistem akan menyimpan kategori barang ini ke dalam 

database sistem. Setelah data kategori barang tersimpan dalam database maka 

tambah kategori barang selesai. 

 

UbahPassword

Login

<<extend>>

Proses Laporan

Manajemen User

Transaksi Barang Masuk

Transaksi Barang Keluar

Pemindahan Aset Antar 

Lokasi

Admin

Master Data

Labelisasi

User
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SistemAdmin

Masukkan Kategori Barang Simpan Kategori Barang

Tambah Kategori Barang Selesai

 
Gambar 4 Activity Diagram untuk Tambah Kategori Barang 

 

Selanjutnya aliran  messages,  events, dan actions  di antara objek dan 

komponen dalam sistem akan dimodelkan dalam sequence diagram. Gambar 5 

menunjukkan sequence diagram untuk use case tambah kategori barang. Proses 

diawali dengan login ke dalam sistem terlebih dahulu. Setelah login berhasil maka 

akan terbuka FormMenu. Dari form ini, dapat diakses Form_Kategori_Barang, 

yang dipergunakan untuk mengolah master data kategori barang. Pengaktifan form 

ini akan mengaktifkan method getResultData(). Method ini berfungsi untuk 

mengambil data kategori barang dari database MySQL. Setelah admin 

menginputkan data kategori barang, sistem akan menyimpan data tersebut dan 

memberikan konfirmasi kepada admin. 

 

Admin FormLogin

Username & Password

FormMenu

Show

Form_Kategori_Barang

Show

Tambah Kategori Barang

Simpan Kategori BarangKonfirmasi

Konfirmasi getResultData(rs)

 
Gambar 5 Sequence diagram untuk Tambah Kategori Barang 

 

 Gambar 6 menunjukkan package diagram untuk sistem yang akan 

dikembangkan. Dan pada Tabel 3 disajikan daftar package beserta deskripsinya. 

Untuk class digram dapat dilihat pada Gambar 7. 
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PDAM_Ambon Form

Gambar

Laporan

MySQL JDBC 

Connector
iReport

 
Gambar 6 Rancangan Package Diagram 

 

Tabel 3 Daftar Package dan Deskripsinya 

Package 

Diagram 

Deskripsi 

PDAM_Ambon Package ini berisikan file PDAM_Ambon.java yang merupakan 

main class dalam project ini. 

Form Package ini berisikan form-form yang mengimplementasikan 

komponen JFrame Form. Selain itu juga berisikan class-class java 

yang merupakan extends atau perluasan dari class 

AbstractTabelModel serta mengimplementasikan seluruh method 

yang terdapat dalam class ini. Fungsi dari class ini adalah sebagai 

model bagi komponen JTable. 

Gambar Package ini berisikan file-file gambar berekstensi *.JPG, *. GIF, 

*.PNG, dan *.Ico. file-file gambar ini nantinya akan dipergunakan 

sebagai icon item menu dan tombol serta bagian lain yang tujuannya 

selain untuk memperjelas fungsionalitas sebuah fitur, juga untuk 

mempercantik tampilan form. 

Laporan Package ini berisikan file-file untuk menampilkan laporan 

 
 

 
Gambar 7 Class Diagram 

 

 

 

 

 

 



9 

 

4. Implementasi dan Pengujian Sistem 

 

Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan 

editor NetBeans 7.0.1. Langkah awal pengembangan aplikasi adalah dengan 

membuat sebuah projek baru yang diberi nama PDAM_Ambon. Pada penelitian 

yang dibuat ini terdapat empat bagian, yaitu Source Package, Test Package, 

Libraries, dan  Test Libraries. Pada  Source Package  akan ditempatkan seluruh  

class yang dibangun dalam aplikasi ini, sedangkan pada  Libraries  berisikan 

seluruh library yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Secara umum, 

implementasi form dilakukan dengan memanfaatkan paket javax.Swing. Sistem 

yang dibangun memiliki fitur menu sebagai berikut: 1) Master data, Menu master 

data dipergunakan untuk mendefinisikan data-data yang akan dipergunakan dalam 

setiap transaksi terkait dengan pencatatan aset, seperti master data kategori 

barang, sub kategori barang, barang, merk, lokasi dan rekanan. Pada menu master 

data ini, secara umum pemrosesan data meliputi empat aktivitas utama, yaitu 

tambah, update, cari dan tampilkan data. Setiap aktivitas tersebut dilakukan 

menggunakan bahasa SQL yang nantinya akan dieksekusi pada MySQL server, di 

mana setiap perintah akan dikirimkan pada MySQL sebagai sebuah statemen yang 

dikirim dengan menggunakan koneksi yang sudah dibangun. Koneksi ini 

dibangun dengan memanfaatkan driver yang tersedia pada JDBC MySQL 

Connector; 2) Transaksi, Menu transaksi berguna untuk melakukan segala 

aktivitas terkait dengan sirkulasi aset, baik melibatkan pihak eksternal/ rekanan 

maupun pihak internal/ lokasi atau bagian dalam PDAM Kota Ambon. Transaksi 

yang melibatkan pihak eksternal meliputi transaksi masuk (pembelian dan hibah 

masuk), transaksi keluar (hibah keluar dan pemusnahan) serta pelepasan activa. 

Sedangkan yang melibatkan internal adalah transaksi pemindahan aset antar 

lokasi. Selain itu juga terdapat fitur untuk melakukan proses labelisasi. Proses 

labelisasi adalah proses setup atau pencatatan serta pembelian label untuk setiap 

item aset/ barang; 3) Laporan, Menu laporan berguna dalam proses menampilkan 

dan mencetak laporan. Fitur laporan yang tersedia antara lain daftar item barang 

untuk menampilkan daftar aset beserta deskripsinya, laporan pembelian, laporan 

hibah masuk, laporan hibah keluar, laporan pemusnahan, laporan pemindahan 

aset, serta laporan pelepasan activa; dan 4) Sistem, Menu sistem berkaitan dengan 

sistem, seperti manajemen user informasi tentang sistem serta ubah password. 

Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman java dengan 

editor NetBeans 7.0.1.  Form login dapat dilihat pada Gambar 8. Implementasi 

form login ini dilakukan dengan menciptakan sebuah JFrame Form baru dan 

diberi nama form_login.java. Komponen-komponen yang dipergunakan antara 

lain JLabel, JTextField dan JButton. Komponen JLabel  berguna dalam 

memberikan label, komponen  JTextField berguna sebagai tempat pengguna 

dalam meng-input-kan data ke dalam sistem, sedangkan komponen JButton 

dipergunakan untuk menyimpan perintah yang akan dieksekusi oleh sistem.  

 Secara garis besar, proses login dilakukan dengan melakukan pengecekan 

username dan password yang diinputkan oleh pengguna. Berdasarkan input 

username dan password ini, sistem akan melakukan querry ke database. Jika 
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username dan password yang di input-kan cocok dengan salah satu record dalam 

tabel pengguna, maka pengguna tersebut berhak menggunakan sistem.  

 

 
Gambar 8 Form Login 

 

 Setelah pengguna berhasil melewati proses login, maka selanjutnya akan 

dieksekusi form menu. Form menu ini diimplementasikan dengan menggunakan 

JFrame Form dan diberi nama form_utama.java. Tampilan form menu dapat 

dilihat pada Gambar 9. Tampilan form menu ini sendiri sudah mengalami satu kali 

perubahan. Di mana tampilan terdahulu kurang merepresentasikan organisasi 

PDAM. 

 

 
Gambar 9 Form Menu 

 

Setelah form menu dieksekusi, pengguna dapat mengakses menu-menu 

yang ada di dalam sistem. Pada menu master data terdapat fitur-fitur master data 

yang dipergunakan untuk mendefinisikan data-data yang akan dipergunakan 

dalam keseluruhan proses di dalam sistem. 
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Gambar 10 Form Kategori Barang 

 

Gambar 10 merupakan tampilan untuk form kategori barang. Pada form 

ini, input dilakukan melalui komponen JTextField. Terdapat tiga JTextField, yaitu 

JTextField untuk id kategori barang, nama kategori barang dan pencarian kategori 

barang. Perintah untuk menyimpan data kategori barang baru disimpan pada 

komponen JButton tambah pada event actionPerformed. Untuk perintah edit 

kategori barang disimpan dalam komponen JButton edit. Proses edit kategori 

barang diawali dengan proses pencarian data kategori barang yang akan di edit.  

Perintah yang digunakan untuk menyimpan data kategori barang dapat dilihat 

pada Kode Program 11 dan Kode Program 12. 

 
Kode Program 1 Perintah untuk Tambah Kategori Barang 

 try {

        stKategoriBarang.executeUpdate("insert into kategori_barang(nama_kategori_barang) values ('"+vNamaKategori+"');");

        ResultSet rs =  getResultData();

        this.TabelKategori.setModel(new mdKategoriBarang(rs));

        this.closeResultSet(rs);

 } catch (SQLException ex) {

        Logger.getLogger(form_kategori_barang.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

 }

 
 
Kode Program 2 Perintah untuk Edit Kategori Barang 

try{

            stKategoriBarang.executeUpdate("update kategori_barang set nama_kategori_barang='"+vNamaKategori+"' where 

id_kategori_barang="+vIdKategoriBarang+";");            

            ResultSet rs =  getResultData();

            this.TabelKategori.setModel(new mdKategoriBarang(rs));

            this.closeResultSet(rs);            

        } catch (SQLException ex) {

            Logger.getLogger(form_kategori_barang.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

        }
 

 

 Kode Program 1 dan Kode Program 2 merupakan proses tambah dan edit/ 

update dilakukan dengan memanfaatkan statement stKategoriBarang. Untuk 

menampilkan data dalam tabel,  ResultSet sebagai hasil query terhadap tabel 

kategori barang dengan memanfaatkan statement stKategoriBarang kemudian 

dijadikan sebagai sumber data dalam model data untu tabel kategori. 

Pengujian dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode black box. 

Pengujian black box adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa 
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memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Metode ini digunakan 

untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar. Pengujian 

black box merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada 

sepesifikasi perangkat lunak yang dibuat. Adapun hal–hal yang akan di ujikan 

menggunakan metode black box ini dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4 Rencana Pengujian Sistem 

Requirement yang diuji Butir uji 

Login Melakukan login 

Master data kategori barang Menambah dan meng-edit data kategori barang 

Master data sub kategori 

barang 

Menambah dan meng-edit data sub kategori 

barang 

Master data barang Menambah dan meng-edit data barang 

Master data lokasi Menambah dan meng-edit data lokasi 

Master data merk Menambah dan meng-edit data merk 

Master data rekanan Menambah dan meng-edit data rekanan 

Transaksi pembelian Menginputkan dan meng-edit transaksi 

pembelian 

Transaksi hibah masuk Menginputkan dan meng-edit transaksi hibah 

masuk 

Transaksi labelisasi Melakukan proses pelabelan item barang dan 

setup lokasi untuk item barang. 

Transaksi item barang Menampilkan dan meng-edit deskripsi item 

barang 

Transaksi hibah keluar Menginputkan dan meng-edit transaksi hibah 

keluar 

Transaksi pemusnahan Menginputkan dan meng-edit transaksi 

pemusnahan 

Transaksi pemindahan aset 

antar lokasi 
Melakukan proses pemindahan lokasi aset. 

Transaksi pelepasan activa Menginputkan dan meng-edit transaksi 

pelepasan active 

Laporan daftar aset Menampilkan dan mencetak daftar aset 

Laporan pembelian Menampilkan dan mencetak laporan pembelian 

Laporan hibah masuk Menampilkan dan mencetak laporan hibah 

masuk 

Laporan hibah keluar Menampilkan dan mencetak laporan hibah 

keluar 

Laporan pemindahan aset Menampilkan dan mencetak laporan pemindahan 

aset 

Laporan pelepasan activa Menampilkan dan mencetak laporan pelepasan 

activa. 
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5. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pengamatan serta analisa yang penulis lakukan, dapat 

disimpulkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon masih 

belum menerapkan sistem informasi berbasis komputerisasi dalam seluruh 

operasional kerja/ pelayanan publik. Dalam penelitian ini diambil topik mengenai 

sistem informasi aset dan inventory didasari pemikiran bahwa dalam setiap aspek 

aktivitas bisnis, aset sangat diperlukan dan mutlak ada. Dengan sistem pencatatan 

aset yang masih manual, akan menimbulkan banyak masalah seperti 

penyalahgunaan aset serta kehilangan aset. Yang mana hal ini akan berdampak 

kepada kelancaran aktivitas, pengeluaran serta perencanaan. 

Dalam penelitian ini dihasilan sebuah sistem informasi berbasis desktop 

yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman java dengan 

menggunakan pendekatan berorientasi objek menggunakan UML (Unified 

Modelling Language). Berdasarkan hasil pengujian sistem didapat kesimpulan 

bahwa perangkat lunak yang dihasilkan dalam penelitian ini secara fungsional 

berjalan dengan baik serta sesuai dengan yang diharapkan. 
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