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BAB  IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

4.1   Analisa Sistem 

Analisa sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan 

untuk merancang Sistem yang baru atau diperbarui. Tahap Analisis Sistem ini 

merupakan tahap yang sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini akan 

menyebabkan juga kesalahan keselanjutnya. Tugas utama Analis Sistem dalam 

tahap ini adalah menemukan kelemahan-kelemahan dari sistem yang berjalan 

sehingga dapat diusulkan perbaikannya. 

Dalam menganalisa suatu sistem, maka penulis menganalisa permasalahan 

yang terdapat dalam sistem lama, dan alternatif pemecahan masalahnya di jelaskan 

dalam sistem yang akan diusulkan. Berikut analisa sistem yang berjalan dan sistem 

yang diusulkan. 

1. Analisa Aset 

Teknik analisa kelayakan nilai aset menggunakan 2 metode sebagai berikut: 

a. Net Present Value (NPV) 

Net Present Value adalah teknik yang mempertimbangkan nila waktu/uang 

yang paling banyak digunakan. Perhitungan net present value dilakukan 

sebagai berikut: 

NPV = present cash inflow – present value investment 

(Sumber: Syamsuddin, 2011) 

b. Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) 

Benefit Cost Ratio atau disebut juga dengan istilah profitability index. 

Dalam pendekatan ini hampir sama dengan teknik NPV, hanya saja B/C 

Ratio mengukur present value untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. 

Perhitungan B/C Ratio dilakukan sebagai berikut: 

B/C Ratio =  
Present value cash inflow   

  Present value initial investment 

(Sumber: Syamsuddin, 2011) 
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2. Analisa Sistem Lama  

Pondok Pesanteren Umar Bin Khattab dalam proses pencatatan aset yang 

dimiliki oleh pihak pesantren dalam proses pembuatan laporannya dari data bagian 

saran dan prasana santri, barang yang dimiliki pada setiap ruangan, dan faktur dari 

proses pembelian barang masih di simpan dalam bentk pencatatan manual dan 

penyimpanan laporannya disimpan di dalam buku besar. 

Sehingga pencatatan aset akan memakan waktu yang lama, rentan terhadap 

kerusakan data, lama dalam proses pencarian data kembali dan akan melakukan 

pencatatan kembali dari awal apabila data pelaporan aset tersebut hilang. 

Flowchart sistem yang sedang berjalan pada Pondok Pesantren Umar Bin 

Khattab seperti pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Flowchart Sistem yang Sedang Berjalan 
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Keterangan: 

 Adapun sistem yang sedang berjalan pada Pondok Pesantren Umar Bin 

Khattab pada saat sekrang ini yaitu: pada awalnya penerima aset akan mengajukan 

barang yang ingin dipesan kepada pengelola asset terlebih dahulu, setelah proposal 

diterima oleh bagian pengelola aset maka pengelola aset akan mengajukan validasi 

kepada Kepala Pondok Pesantren Umar Bin Khattab apakakah bisa diterima 

ataupun ditolak. Apabila diterima maka pihak Pondok Pesantren Umar Bin Khattab 

akan menghubungi toko penjualan barang, kemudian pihak dari toko akan 

mengirim barang yang telah dipesan dengan faktur penjualan barang dari pihak 

toko. 

Barang yang telah diterima oleh pihak Pondok Pesantren Umar Bin Khattab 

sebelum diserahkan akan di buat laporan terlebih dahulu sebelum diserahkan 

kepada penerima. Laporan tersebuat dibuat di dalam buku besar dan di simpan 

dalam lemar dokumen. 

1. Analisa Sistem Baru 

Sistem informasi manajemen aset yang diusulkan pada pondok pesantren 

umar bin khattab pekanbaru memiliki 4 pengguna, yaitu: kepala bagian sarana dan 

prasarana sebagai admin, kepala pondok pesantren, bendahara dan bagian kontrol. 

Kepala bagian sarana dan prasarana mempunyai tugas mengelola pengguna sistem, 

data pengadaan aset, data aset tetap, penyusutan aset dan penghapusan aset, kepala 

pondok pesantren dapat melihat laporan-laporan data aset, penyusutan aset dan 

grafik. Bendahara mempunyai tugas mengelola data pembelian aset dan bagian 

kontrol mempunyai tugas mengelola data perbaikan aset. 

Proses pengadaan aset adalah pemohon mengajukan permohonan aset 

kepada Kepala sarana dan prasarana (admin), kemudian admin akan menginputkan 

data pengadaan aset yang kemudian diverifikasi oleh kepala pondok pesantren, 

setelah diverfikasi oleh kepala pondok pesantren maka bagian bendahara akan 

melakukan pembelian aset yang diajukan dan memasukkan data pembelian aset ke 

dalam sistem. Jika ada permasalah aset maka pemohon akan melapor kepada bagian 

kontrol, kemudian bagian kontrol akan menginputkan data perbaikan aset yang 

telah dilakukan ke dalam sistem.  
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4.2 Analisa Kebutuhan Pengguna 

Analisa kebutuhan pengguna (user) adalah apa saja yang dapat dilakukan 

oleh sistem untuk membantu pekerjaan user. Keterangan pengguna sistem 

informasi dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Deskripsi Kebutuhan User 

No Aktor Synonym Keterangan 

1 Kepala Sarana 

Prasarana 

Administrator Pihak yang berhak menggunakan sistem 

dan bertugas mengelola user serta 

mengelola password pada 

sistem,mengelola data aset tetap, 

mengelola data lahan dan bangunan, 

penyusutan aset, pemeliharaan aset, 

pengadaan aset serta penghapusan aset. 

2 Kepala Kepala Pondok 

Pesantren 

Pihak yang menggunakan sistem untuk 

melihat informasi laporan aset tetap, 

laporan data lahan bangunan, penyusutan 

aset, laporan kondisi aset, pembelian dan 

pemeliharaan aset. 

3 Bendahara Bendahara Pihak yang menggunakan sistem dan 

bertugas untuk mengelola data pembelian 

aset dan masalah biaya lainnya. 

4 Kontrol Bagian Kontrol Pihak yang menggunakan sistem untuk 

mengelola pemeliharaan aset. 

4.3 Analisa Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

Bagian ini menjelaskan hardware yang digunakan dalam proses 

membangun sistem informasi manajemen aset pada Pondok Pesantren Umar Bin 

Khattab. Adapun spesifikasi perangkat keras yang digunakan dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Spesifikasi Hardware 

No. Nama Perangkat Spesifikasi Perangkat 

1. Processor Intel (R) Core(TM) i5-4200U CPU 1.6GHz 

(4CPUs). 

2. RAM 4 GB. 

3. Vidio Graphics Array (VGA) Intel (R) HD Graphics Family 2 GB. 

4. Hardisk 500 GB. 

5. Monitor Display 14 inc. 

6. Keyboard + Mouse  
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4.4 Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat keras yang terdapat pada komputer tidak akan berarti tanpa 

perangkat lunak begitu juga sebaliknya. Jadi perangkat lunak dan perangkat keras 

saling mendukung satu sama lain. Perangkat keras hanya berfungsi jika diberikan 

intruksi – intruksi melalui perangkat lunak. 

Adapun perangkat lunak yang digunakan pada proses membangun sistem 

manajemen aset pada Pondok Pesantren Umar Bin Khattab ini adalah sebagai 

berikut: 

Spesikasi software yang digunakan untuk membangun sistem dapat dilihat 

pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Spesikasi Perangkat Lunak 

No. Perangkat 

Lunak 

Spesifikasi Kegunaan 

1. Web Browser Google Chrome Version 

55.0.2883.87 m (64-bit) 

Untuk Menampilkan Sistem. 

2. PHP  PHP Version 5.6.15 Script Program. 

3. MySQL Server  Database. 

5. Sublime Text 3 Version 3|, Build 3147 Aplikasi Pemrograman. 

6. Adobe 

Photoshop  

CS5 Image Editing. 

7. Visio 2013 Visio ® 2013 (15.0.4420.1017) 

32-bit 

Rancangan Sistem. 

4.5 Arsitektur Sistem Informasi 

Berikut ini gambaran arsitektur sistem informasi manajemen aset Pondok 

Pesantren Umar Bin Khattab yang diusulkan dapat dilihat pada Gambar 4.2. 



 

40 

 

 

Gambar 4.2  Arsitektur Sistem 

Berdasarkan arsitektur di atas, dapat dilihat Untuk mengakses jaringan 

internet ini dibutuhkan koneksi internet, dimana koneksi internet ini bisa kita 

dapatkan dengan cara berlangganan pada Internet Service Provider (ISP). User 

akan meminta (request) halaman ke web server untuk ditampilkan di komputer 

user. Kemudian web server menerima permintaan (request) dari user dan 

Mengirimkan apa yang diminta oleh user (response). 

4.6  Perancangan Sistem 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka dapat dilakukan rancangan 

sistem informasi manajemen aset menggunakan pendekatan berorientasi objek 

yaitu dengan Unifield Modeling Language (UML). Adapun diagram UML yang 

digunakan sebagai berikut : 

1. Use Case Diagram. 

2. Class Diagram. 

3. Sequence Diagram. 

4. Activity Diagram. 

Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam sistem informasi manajemen  aset 

Pondok Pesantren Umar Bin Khattab terlihat Pada Tabel 4.4 di bawah ini: 
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Tabel 4.4 Daftar Aktor 

No Aktor Deskripsi 

1. 1. Admin Bagian yang bertugas mengelola user, data pengadaan aset, data 

aset tetap, penyusutan aset, pemeliharaan aset, pembelian aset, 

dan penghapusan aset. 

2. 2. Kepala Pondok 

Pesantren 

Bagian yang melihat aset tetap, penyusutan aset, laporan aset 

dan grafik. 

3. 3. Staff/Kontrol Staff/kontrol bertugas mengelola data perbaikan aset pondok 

pesantren. 

4. 4. Bendahara Bagian Bendahara untuk melihat data pengadaan aset, 

mengelola data pembelian. 

4.7 Diagram Use Case 

Analisa sistem usulan dalam bentuk diagram usecase seperti pada Gambar 

4.3 berikut ini:  

  

Gambar 4.3 Usecase diagram sistem usulan 

Keterangan:  

Pada prosedur sistem usulan ini terdapat 4 orang aktor, yaitu: Kepala 

PONTREN, Kepala Bagian Aset (admin), Bagian Kontrol Aset, dan Bendahara. 

Semua aktor harus login terlebih dahulu agar bisa melakukan tugasnya masing-
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masing. Kepala PONTREN melakukan login terlebih dahulu, tugasnya adalah 

melihat aset tetap, penyusutan aset, laporan-laporan, grafik dan kelola akun. Kepala 

Bagian Aset login terlebih dahulu, tugasnya adalah kelola data bangunan lahan, 

kelola data aset tetap, penyusutan aset, pemeliharaan aset, pengadaan aset 

pembelian aset dan kelola user. Bagian Kontrol aset melakukan login terlebih 

dahulu dan melakukan tugasnya yaitu: mengelola data pemeliharan aset. Bendahara 

melakukan login terlebih dahulu, melakukan tugas-tugasnya yaitu: melihat 

pembelian. Daftar use case dari setip aktor dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

Tabel 4.5 Daftar Use Case Diagaram 

No Aktor Use Case Deskripsi 

1.  

 

Kabag Sarana Prasarana 

(Admin) 

Kelola User Proses pengelolan data akun pengguna 

sistem. 

2.   Kelola 

Password 

Proses pengelolaan pengguna dapat 

mengubah password. 

3.   Kelola Data 

Bangunan dan 

lahan 

Proses untuk menangani data 

bangunan dan lahan pada sistem. 

4.   Kelola data aset 

tetap 

Proses untuk menangani data aset tetap 

pada sistem. 

5.   Kelola data 

pengadaan aset 

Proses untuk menangani data aset yang 

akan direncanakan. 

6.   Kelola data 

penyusutan aset 

Proses untuk menangani data 

penyusutan aset pada sistem. 

7.   Kelola data 

penghapusan 

aset 

Proses untuk menangani data 

penghapusan aset pada sistem. 

8.   Kelola data 

pembelian aset 

Proses untuk menangani data 

pembelian aset pada sistem. 

9.   Kelola data 

pemeliharaan 

aset 

Proses untuk menangani data 

pemeliharaan aset pada sistem. 



 

43 

 

Tabel 4.5 Daftar Use Case Diagaram (lanjutan). 

No Aktor Use Case Deskripsi 

10.  Kepala Pontren Kelola 

Password 

Proses pengelolaan pengguna dapat 

mengubah password. 

11.   Lihat data aset 

tetap 

Proses gambaran user dapat melihat 

data aset tetap pada sistem. 

12.   Kelola 

penyusutan aset 

Proses untuk menangani data 

penyusutan aset oleh user pada sistem. 

13.   Lihat data 

laporan 

Proses gambaran user dapat melihat 

data - data laporan yang terdapat pada 

sistem. 

14.   Lihat data grafik Proses gambaran user dapat melihat 

data grafik dari laporan yang terdapat 

pada sistem. 

15.  Bendahara Kelola 

password 

Proses pengelolaan pengguna dapat 

mengubah password. 

16.   Lihat data 

pengadaan 

Proses gambaran user dapat melihat 

data pengadaan aset pada sistem. 

17.   Kelola data 

pembelian aset 

Proses untuk menangani data 

pembelian aset pada sistem. 

18.  Staff kontrol Kelola 

password 

Proses pengelolaan pengguna dapat 

mengubah password. 

19.   Kelola 

pemeliharaan 

aset 

Proses untuk menangani data 

pemeliharaan aset pada sistem. 

Penjelesan lebih rinci tentang use case proses sistem informasi manajamen 

aset pada Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Riau dan scenario use case penulis 

meletakkan pada lampiran tuagas akhir. 

4.8 Activity Diagram   

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin 
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terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat 

menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 

1. Diagram aktivitas  user login. 

Pada activity user login, dimana pengguna memasukkan username dan 

password terlebih dahulu untuk dapat melakun proses ke dalam sistem. 

Terlihat pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Activity Diagram Login Semua User 

2. Activity Diagram Kepala Pontren. 

a. Activity Diagram Kepala Pontren Lihat Data Aset 

Activity Diagram kepala Pontren lihat data aset dimana kepala pontren 

dapat melihat laporan keadaan data aset yang dimiliki oleh Pondok 

Pesantren, prosesnya setelah kepala pontren masuk pada menu beranda, 

kepala pontren memilih halaman aset tetap, kemudian memilih bagian 

data aset mana yang akan dilihat, terlihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Activity Diagram Kepala Pontren Lihat Data Aset 

b. Activity Diagram Kepala Pontren Lihat Data Penyusutan Aset 

Kepala pontren dapat melihat laporan keadaan data penyusutan aset yang 

dimiliki oleh Pondok Pesantren, prosesnya setelah kepala pontren masuk 

pada menu beranda, kepala pontren memilih halaman data penyusutan 

aset, kemudian mengisi form data untuk mnghitung nilai penyusutan 

aset, terlihat pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Kepala Pontren Lihat Data Penyusutan Aset 
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 Lanjutan activity diagram sistem informasi manajemen aset pada Pondok 

Pesantren Umar Bin Khattab Riau penulis meletakkan pada lampiran tugas akhir. 

4.9 Sequence Diagram 

1. Sequence Diagram User Login. 

a. Sequence Diagram Kepala Pondok Pesantren Login. 

Dimana kepala pontren memasukkan username dan password untuk 

dapak masuk kedalam sistem. Terlihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Sequence Diagram Kepala login 

b. Sequence Diagram User Kepala Bagian Sarana Login. 

Dimana kepala bagian sarana memasukkan username dan password 

untuk masuk ke dalam sistem. Terlihat pada Gambar 4.8.  

 

Gambar 4.8 Sequence Diagram User Kepala Bagian Sarana Login 
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c. Sequence Diagram User Staff/Kontrol Login. 

Dimana staff/kontrol memasukkan username dan password untuk ke 

dalam sistem. Terlihat pada Gambar 4.9 

 

Gambar 4.9 Sequence Diagram User Staff/Kontrol Login 

d. Sequence Diagram User Bendahara Login 

Dimana bendahara memasukkan username dan password untuk dapat 

masuk kedalam sistem. Terlihat pada Gambar 4.10 

 

Gambar 4.10 Sequence Diagram User Bendahara Login 
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 Lanjutan sequence diagram sistem informasi manajemen aset pada Pondok 

Pesantren Umar Bin Khattab Riau penulis melettakan pada lampiran tugas akhir. 

4.10 Class Diagram 

Class diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan 

beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem yang sedang kita 

kembangkan. Diagram kelas memberi gambaran Diagram statis tentang sistem dan 

relasi-relasi yang ada didalamnya.  

Diagram kelas yang dibuat pada tahap design merupakan deskripsi lengkap 

dari class-class yang ditangani oleh sistem, dimana masing-masing class telah 

dilengkapi dengan atribut dan operasi yang diperlukan. Terlihat pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Class Digram 
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4.11 Perancangan Struktur Menu 

Struktur menu dibuat sebagai gambaran mengenai skema program yang 

akan dirancang. Berikut ini merupakan struktur menu perancangan sistem informasi 

manajemen aset Pondok Pesantren Umar Bin Khattab. Terlihat pada gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12 Struktur Menu 

 

4.12 Perancangan Database 

Basisdata merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi dan 

pengembangan. Perancangan basisdata (Database) yaitu perancangan yang terdiri 

atas pembuatan tabel yang didalamnya terdiri dari field data dan field kunci yang 

berdasarkan permasalahan awal. 

 



 

50 

 

1. Tabel Aset Tetap 

Nama  : aset_tetap 

Deskripsi : Data Aset Tetap 

Tabel 4.6 Tabel Aset Tetap 

2. Tabel Lahan dan Bangunan 

Nama  : bangunan_lahan 

Deskripsi : Data Aset Tetap 

Tabel 4.7 Tabel Lahan dan Bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Field Tipe 

Data 

Panjang 

Data 

Keterangan 

1. id_aset Int 10 Id Aset (Primary Key) 

2. id_bangunan_lahan Int 10 Id Lahan dan Bangunan (Foreign 

Key) 

3. kode Char 20 Kode Aset 

4. nama_barang Varchar 30 Nama Aset 

5. jenis_barang Varchar 30 Jenis Aset 

6. Jumlah Int 30 Jumlah Aset 

7. Kondisi varchar 30 Kondisi Aset 

8. tanggal_terima date  Tanggal Terima Aset 

9. Keterangan text 30 Keterangan Tambahan aset 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1. id_bangunan_lahan Int 10 Id Lahan dan Bangunan 

2. nama_bangunan varchar 50 Nama Bangunan 

3. luas Int 20 Luas Lahan dan Bangunan 

4. penjelasan text 30 Penjelasan Bangunan 

5. kategori varchar 30 Kategori Bangunan 
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3. Tabel User 

Nama : user 

Deskripsi : Data User 

Tabel 4.8 Tabel User 

4. Tabel Pengadaan 

Nama : pengadaan 

Deskripsi : Data Pengadaan Aset 

Tabel 4.9 Tabel Pengadaan 

5. Tabel Penyusutan 

Nama : penyusutan 

Desrkripsi : Data Penyusutan Aset 

Tabel 4.10 Tabel Pneyusutan 

 

 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1. id_user int 10 Id User sistem 

2. user varchar 32 Username yang digunakan untuk login 

3. password varchar 20 Password Pengguna 

4. level enum 20 Penjelasan Bangunan 

5. nama varchar 30 Nama pengguna 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1. id_pengadaan int 10 Id Pengadaan 

2. jenis_kebutuhan varchar 30 Id Lahan dan Bangunan 

(Foreign Key) 

3. jumlah double  Jumlah Aset yang di usulkan 

4. harga_satuan float  Harga Beli Aset 

5. tanggal_pengadaan date  Tanggal Pengadaan 

No Nama Field Tipe 

Data 

Panjang 

Data 

Keterangan 

1. id_penyusutan int 10 Id Penyusutan Aset 

2. id_aset_tetap int 10 Id Aset Tetap (Foreign Key) 

3. umur_ekonomis double  Masa Penggunaan aset 

4. nilai_residu double  Harga sisa setelah umur 

ekonomis habis 
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6. Tabel Pembelian 

Nama : pembelian  

Deskripsi : Data Pembelian Aset 

Tabel 4.11 Database Pembelian 

 

7. Tabel Pememliharaan 

Nama : pemeliharaan 

Deskripsi : Data Pemeliharaan Aset 

 Tabel 4.12 Database Pemeliharaan 

4.13 Perancangan Interface 

Perancangan antar muka (interface) dibangun dengan tujuan memudahkan 

user pada saat menggunakan sistem informasi yang dibangun. Penekanan interface 

meliputi tampilan yang baik, mudah dipahami (Userfriendly), dan tombol-tombol 

yang familiar. 

 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1. id_pembelian int 10 Id Aset (Primary Key) 

2. id_pengadaan int 10 Id Pengadaan (Foreign Key) 

3. toko varchar 20 Tempat Pembelian 

4. jumlah int 30 Jumlah Aset yang dibeli 

5. harga double 30 Harga Pembelian 

6. tanggal_beli date 30 Tanggal Pembelian 

7. keterangan text 50 Keterangan 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1. id_pemeliharaan int 10 Id Pemeliharaan (Primary Key) 

2. id_aset_tetap int 10 Id Aset Tetap (Foreign Key) 

3. jumlah double 20 Jumlah Aset 

4. tanggal_cek date 30 Tanggal Pengecekan 

5. waktu varchar 30 Waktu Pengerjaan 

6. nama_petugas varchar 30 Petugas 

7. tindakan varchar 70 Tindakan Yang Dilakukan 

8. kondisi enum  Kondisi Aset 

9. keterangan text 30 Keterangan Tambahan aset 
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1. Perancangan Menu Login Semua User 

Tampilan login semua user yang terdapat pada Gambar 4.13, merupakan 

tampilan awal untuk semua user sistem infomasi manajemen aset sebelum 

masuk ke dalam proses sistem. 

 

Gambar 4.13 Menu Login Semua User 

2. Beranda Kepala Pondok Pesantren 

Tampilan beranda kepala pontren yang terdapat pada Gambar 4.14, 

merupakan menu setelah kepala pontren melakukan login, berisi menu-

menu: aset tetap, penyusutan aset, laporan garfik dan kelola password untuk 

kepala pontren.  

 

Gambar 4.14 Beranda Kepala Pondok Pesantren 
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3. Beranda Admin / Kepala Bagian Sarana dan Prasarana 

Tampilan beranda admin/kepala bagian saran prasarana yang terdapat pada 

Gambar 4.15, merupakan menu setelah admin melakukan login, berisi 

menu-menu: beranda, data lahan dan bangunan, data aset tetap, kelola user 

dan kelola password untuk admin. 

 

Gambar 4.15 Menu Beranda Admin 

4. Menu Beranda Bendahara 

Tampilan beranda bendahara yang terdapat pada Gambar 4.16, merupakan 

menu setelah bendahara melakukan login, berisi menu-menu: beranda, 

pengadaan aset, pembelian aset dan kelola password untuk bendahara. 

 

Gambar 4.16 Menu Beranda Bendahara 
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5. Menu Beranda Kontrol 

Tampilan beranda kontrol yang terdapat pada Gambar 4.17, merupakan 

menu setelah bagian kontrol melakukan login, berisi menu-menu: beranda, 

pemeliharaan aset dan kelola password untuk bagian kontrol. 

 

Gambar 4.17 Menu Beranda Kontrol 


