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BAB V 

IMPLEMENTASI SISTEM 

5.1 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem adalah tahapan yang dilakukan setelah perancangan, 

tahapan ini adalah mengimplementasikan perancangan ke dalam bahasa 

pemrograman sehingga terciptanya aplikasi. Tujuan dari implementasi sistem 

adalah untuk menerapkan perancangan yang telah dilakukan terhadap sistem 

sehingga pengguna dapat memberikan masukan bagi pengembangan sistem yang 

telah dibangun. 

5.1.1 Implementasi Perangkat Keras 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam implemetasi aplikasi 

sistem pendukung keputusan penentuan jumlah pemesanan barang ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Processor  : Intel(R) Core(TM) i3-2100 3.10 GHz  

2. Harddisk  : 250 GB.  

3. Memory  : 2 GB.  

4. VGA Card  : 128 Mb.  

5. Monitor : 14 “ 

5.1.2 Implementasi Perangkat Lunak 

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam penerapan aplikasi 

sistem pendukung keputusan penentuan jumlah pemesanan barang adalah sebagai 

berikut : 

1. Sistem Operasi : Sistem Operasi Windows XP Professional 

SP3. 

2. Bahasa Pemrograman : Borland Delphi 5.0. 

3. DBMS : MySQL 5.1.36 
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5.1.3 Implementasi Database 

Pembuatan database dilakukan dengan mengunakan aplikasi database 

MySQL. Implementasi database dalam bahasa SQL adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi database 

CREATE DATABASE `spk` DEFAULT CHARACTER SET 

latin1 COLLATE latin1_swedish_ci; 

USE `spk`; 

 

2. Implementasi Tabel Supplier 

 

3. Implementasi Tabel Persediaan 
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4. Implementasi Tabel Variabel 

 

5. Implementasi Tabel Rule 

 

6. Implementasi Tabel User 

 

7. Implementasi JualMaster 
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8. Implementasi Tabel JualDetail 

 

9. Implementasi Tabel OrderMaster 

 

10. Implementasi Tabel OrderDetail 
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5.2 Implementasi Antarmuka 

5.2.1    Iterasi Satu : Form Menu Login  

Saat pertama kali menjalankan aplikasi, setiap pengguna akan diminta 

melakukan “Login” untuk memasukkan Nama User dan kata sandi (Password). 

Tampilan Login sebagai berikut 

 

                
 

         Gambar 5.1 Form Menu Login 

  

Tujuan dari Login adalah untuk menentukan jenis hak akses bagi 

pengguna yang akan menentukan menu apa yang akan diberikan sistem kepada 

pengguna.  

Hak akses aplikasi dibagi atas lima kategori yaitu : 

1. Admin 

2. Manager  

3. Supervisor Purchase Order ( P.O )  

4. Supervisor Gudang 

5. Kasir Penjualan  
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Admin adalah pengelola sistem, memiliki hak untuk menambahkan data user, 

import data supplier. 

Manager memiliki hak akses hanya untuk menginput data rule dan melihat 

laporan data pemesanan barang. 

Supervisor Purchase Order ( P.O ) memiliki hak akses untuk melakukan 

pemesanan barang dan membuat laporan pemesanan barang. 

Supervisor Gudang memiliki hak akses untuk menginput data persediaan. 

Kasir Penjualan memiliki hak akses untuk menginput data penjualan. 

 

5.2.2 Iterasi Satu : Form Menu Admin 

 

Setelah melakukan Login sebagai admin dengan benar, pengguna akan 

mendapatkan form utama aplikasi sebagai berikut : 

                        

 
 

         Gambar 5.2 Form Menu Admin 

Pada menu ini pengguna bisa menambah data user dengan memilih menu 

Setting kemudian pilih User dan selanjutnya bisa dimasukkan nama, password, 

dan akses. 
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5.2.3 Iterasi Satu : Form Menu Data Supplier 

 

Pengguna dengan akses Admin bisa melakukan import data supplier 

dengan memilih menu Data kemudian klik menu Supplier maka akan tampil form 

sebagai berikut :  

 

 
 

Gambar 5.3 Form Menu Data Supplier 

 

Form ini dilengkapi dengan menu - menu sebagai berikut : 

 Import, digunakan untuk menambah data supplier ke database. 

 Selesai, digunakan untuk keluar dari form data supplier. 

 

5.2.4 Iterasi Satu : Form Menu Import Data Supplier 

 

Untuk melakukan penambahan data supplier, setelah user mengklik button 

Import maka aplikasi akan menampilkan form import data supplier sebagai 

berikut : 
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Gambar 5.4 Form Menu Import Data Supplier 

 

5.2.5 Iterasi Dua : Form Menu Supervisor Purchasing Order ( P.O ) 

 

Setelah melakukan Login sebagai P.O dengan benar, pengguna akan 

mendapatkan form utama aplikasi sebagai berikut : 

 
 

Gambar 5.5 Form Menu Supervisor Purchasing Order ( P.O ) 

 

Form ini dilengkapi dengan menu - menu diantaranya sebagai berikut : 

 Variabel, digunakan untuk menambah variable fuzzy ke dalam 

database. 

 Simulasi, digunakan untuk melakukan simulasi perhitungan fuzzy. 
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 Pemesanan Barang, digunakan untuk memproses data pemesanan 

barang. 

 Laporan, untuk membuat laporan pemesanan Barang. 

 

5.2.6 Iterasi Dua : Form Menu Setting Variabel 

 

Untuk melakukan setting variabel, setelah memilih menu Setting, 

kemudian menu Variabel maka akan ditampilkan form setting variabel sebagai 

berikut : 

 

 
 

Gambar 5.6 Form Menu Setting Variabel 

Pada form ini dimasukkan data variabel seperti variabel penjualan 

mempunyai jumlah batas sedikit, sedang dan banyak dan leadtime atau waktu 

pembuatan berapa hari. 

5.2.7 Iterasi Dua : Form Menu Setting Rule Fuzzy 

 

Untuk melakukan penambahan rule fuzzy, setelah memilih menu Setting, 

kemudian menu Rule maka akan ditampilkan form Rule sebagai berikut : 
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Gambar 5.7 Form Menu Setting Rule Fuzzy 

 

Pada form ini dimasukkan rule fuzzy yang akan digunakan sistem untuk 

melakukan perhitungan dalam menentukan jumlah pemesanan barang. 

5.2.8 Iterasi Tiga : Form Menu Simulasi 

 

Untuk melakukan proses simulasi, setelah memilih menu Setting, 

kemudian menu Simulasi maka akan ditampilkan form Simulasi sebagai berikut : 

 
 

Gambar 5.8 Form Menu Simulasi 
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Pada form ini pengguna bisa melakukan simulasi perhitungan dengan 

menggunakan  metode fuzzy sugeno dengan cara memasukkan jumlah persediaan 

dan jumla penjualan, kemudian klik button Hitung, button Proses, button NilaiZ 

dan button NilaiPesan, maka sistem akan menampilkan jumlah pesanan barang. 

5.2.9 Iterasi Tiga : Form Menu Data Persediaan 

 

Pengguna dengan akses Supervisor Gudang bisa melakukan import data 

persediaan dengan memilih menu Data kemudian pilih menu Persediaan maka 

akan tampil form sebagai berikut :  

 

 
 

Gambar 5.9 Form Menu Persediaan 

 

Form ini dilengkapi dengan menu - menu sebagai berikut : 

 Import Data Persediaan, digunakan untuk menambah data persediaan 

ke database. 

 Selesai, digunakan untuk keluar dari form data persediaan. 
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5.2.10 Iterasi Tiga :  Form Menu Import Data Persediaan 

 

Untuk melakukan penambahan data persediaan, setelah user mengklik 

button Import Data Persediaan maka aplikasi akan menampilkan form import data 

persediaan sebagai berikut : 

 
 

Gambar 5.10 Form Menu Import Data Persediaan 

 

5.2.11 Iterasi Empat : Form Menu Data Penjualan 

 

Pengguna dengan akses Kasir Penjualan bisa melakukan import data 

penjualan dengan memilih menu Data kemudian plih menu Penjualan maka akan 

tampil form sebagai berikut :  

 
 

Gambar 5.11 Form Menu Data Penjualan 
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Form ini dilengkapi dengan menu - menu sebagai berikut : 

 Import, digunakan untuk menambah data penjualan ke database. 

 Selesai, digunakan untuk keluar dari form data penjualan. 

 

5.2.12 Iterasi Empat : Form Menu Import Data Penjualan 

 

Untuk melakukan penambahan data penjualan, setelah user mengklik 

button Import maka aplikasi akan menampilkan form import data penjualan 

sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 5.12 Form Menu Import Data Penjualan 

 

 

5.2.13 Iterasi Empat : Form Menu Pemesanan Barang 

 

Pengguna dengan akses P.O bisa melakukan pemesanan barang dengan 

memilih menu Pemesanan kemudian plih menu Pemesanan maka akan tampil 

form sebagai berikut :  
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Gambar 5.13 Form Menu Pemesanan Barang 

 

Form ini dilengkapi dengan menu - menu sebagai berikut : 

 TransNew, digunakan untuk membuat pemesanan barang baru. 

 Pesanan, digunakan untuk menetukan jumlah pemesanan barang. 

 Simpan, digunakan untuk penyimpanan data pemesanan barang ke 

database. 

 Hapus, digunakan untuk menghapus data pesanan. 

 Batal, digunakan untuk membatalkan pemesanan barang. 

 Data Pesanan, digunakan untuk melihat data pemesanan barang yang 

sudah disimpan di database. 

 Selesai, digunakan untuk keluar dari form pemesanan barang. 

 

5.2.14 Iterasi Empat : Form Menu Pilih Data Supplier 

 

Untuk melakukan pemesanan barang, user mengklik button TranNew 

maka aplikasi akan menampilkan form pilih data supplier sebagai berikut : 
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Gambar 5.14 Form Menu Pilih Data Supplier 

 

5.2.15 Iterasi Empat : Form Menu Input Kode Barang 

 

Setelah user memilih kode supplier kemudian Enter, maka aplikasi akan 

menampilkan form input kode barang sesuai dengan data supplier yang dipilih 

sebagai berikut :  

 
 

Gambar 5.15 Form Menu Input Kode Barang 
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Setelah user memasukkan kode barang kemudian klik button Simpan 

makan data kode barang dan data persediaan akan disimpan. 

 

5.2.16 Iterasi Empat : Form Menu Range Tanggal Penjualan 

 

Setelah user memasukkan kode barang, kemudian klik button Pesanan, 

maka aplikasi akan menampilkan form Range Tanggal Penjualan sebagai berikut :  

 
 

Gambar 5.16 Form Menu Input Tanggal Penjualan 

 

Setelah user memasukkan range tanggal penjualan kemudian klik button 

Proses makan sistem akan melakukan proses perhitungan jumlah pemesanan 

barang secara otomatis. 

 

5.2.17 Iterasi Empat : Form Menu Data Pemesanan Barang 

 

Hasil dari perhitungan jumlah pemesanan barang akan ditampilkan 

sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 5.17 Form Menu Data Pemesanan Barang 
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5.2.18 Iterasi Empat : Form Konfirmasi Penyimpanan Data Pemesanan 

Barang 

 

Setelah data pemesanan barang diperiksa maka user bisa menyimpan ke 

database dengan cara klik button Simpan, maka sistem akan menampilkan 

message konfirmasi sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 5.18 Form Konfirmasi Penyimpanan Data Pemesanan Barang 

 

Jika user memilih Ya maka data akan disimpan ke database. 

 

5.2.19 Iterasi Empat : Form Data Pemesanan Barang 

 

Setelah data pemesanan barang disimpan ke database maka hasilnya 

bisa dilihat dalam form data pemesanan barang sebagai berikut : 

 
 

Gambar 5.19 Form Menu Data Pemesanan Barang 
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5.2.20 Iterasi Lima : Form Laporan Pemesanan Barang 

 

Data pemesanan barang disimpan ke database hasilnya bisa dicetak ke 

dalam laporan dengan cara memilih menu Laporan dan akan ditampilkan form 

laporan data pemesanan barang sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 5.20 Form Menu Laporan Pemesanan Barang 

 

Setelah pengguna memilih criteria pembuatan laporan ( Semua atau Per 

Supplier ) langkah selanjutnya mengisi tanggal awal dan tanggal akhir data 

pemesanan barang, kemudian klik button Proses. 

 

5.2.21 Iterasi Lima : Form Laporan Semua Supplier 

 

Jika user memilih kriteria laporan Semua  maka laporan data 

pemesanan barang yang ditampilkan adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 5.21 Form Laporan Pemesanan Barang Semua Supplier 
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5.2.22 Iterasi Lima : Form Laporan Per Supplier 

 

Jika user memilih kriteria laporan Per Supplier maka laporan data 

pemesanan barang yang ditampilkan adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 5.22 Form Laporan Pemesanan Barang Per Supplier 

5.3 Implementasi Metode Fuzzy Sugeno 

1. Metode Fuzzy Sugeno yang digunakan pada sistem pendukung keputusan 

pemesanan barang ini dapat membantu Supervisor Purchasing Order ( 

P.O ) dalam melakuan proses perhitungan dengan lebih cepat. 

2. Sebelum proses perhitungan Supervisor Purchasing Order ( P.O ) 

memasukkan data variable, data rule, data persediaan dan data penjualan 

ke dalam database. 

3. Sistem melakukan proses perhitungan jumlah pemesanan barang dan 

menampilkan hasilnya sebagai berikut : 
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Gambar 5.23 Form Menu Data Pemesanan Barang 
 

5.4 Hasil Pengujian ( Testing ) 

Pengujian sistem merupakan hal penting yang bertujuan untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan pada perangkat lunak. Pengujian bermaksud 

untuk mengetahui perangkat lunak yang dibuat sudah memenuhi kriteria yang 

sesuai dengan tujuan perancangan perangkat lunak tersebut.  

1. Pengujian Login  

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Diharapkan Pengamatan Keterangan 

Memasukan data 

login contoh: 

Nama User : AGUS 

Password : 2015 

 

 

Mengisikan data 

login berupa nama 

user dan password 

dengan benar dan 

menampilkan 

menu utama.  

 

Dapat mengisi 

data login berupa 

nama user dan 

password dengan 

benar dan 

menampilkan 

menu utama 

 

    Sukses 

 



71 
 

 

Tabel 5.1 Pengujian Login  

Kasus dan Hasil Uji (Data Salah) 

Data Masukan Diharapkan Pengamatan Keterangan 

Memasukan data 

login contoh: 

Nama User : AGUS 

Password : 2014 

Tampilkan pesan 

kesalahan “Data 

User Tidak 

Dikenal..!”  

 

Muncul pesan 

“Data User Tidak 

Dikenal..!”  

 

    Sukses 

 
Tabel 5.1 Pengujian Login ( Lanjutan ) 

2. Pengujian Pemesanan Barang 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Diharapkan Pengamatan Keterangan 

Memasukkan 

kode supplier 

 

Mengisikan semua 

data supplier pada 

form pilih data 

supplier 

Dapat mengisi 

data supplier pada 

form pilih data 

supplier 

    Sukses 

Memasukkan 

kode barang 

 

Dapat melanjutkan 

pada tahap berikutnya 

yaitu memasukkan 

kode barang. 

 

Dapat melanjutkan 

ke tahap 

berikutnya yaitu 

memasukkan kode 

barang. 

    Sukses 

Kasus dan Hasil Uji (Data Salah) 

Data Masukan Diharapkan Pengamatan Keterangan 

Memasukkan 

kode supplier 

yang salah 

 

Sistem tidak bisa 

masuk ke proses 

berikutnya 

 

Sistem tidak bisa 

masuk ke proses 

berikutnya 

 

     Sukses 

 
Tabel 5.2 Pengujian Pemesanan Barang  
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3. Pengujian Konfirmasi Penyimpanan Data Pesanan 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Diharapkan Pengamatan Keterangan 

Masukan data  range 

penjualan dan data 

pesanan tidak 

kosong 

 

Sistem dapat 

menampilkan 

pesan “ Data 

Sudah Benar ?” 

 

Sistem Dapat 

menampilkan 

konfirmasi 

penyimpanan data.  

 

     Sukses 

Kasus dan Hasil Uji (Data Salah) 

Data Masukan Diharapkan Pengamatan Keterangan 

Data pesanan tidak 

ada / kosong 

 

Sistem tidak bisa 

masuk ke proses 

berikutnya 

 

Sistem tidak bisa 

masuk ke proses 

berikutnya 

 

     Sukses 

 
Tabel 5.3 Pengujian Konfirmasi Penyimpanan Pemesanan Barang  

 

Gambar 5.24 Pengujian Perhitungan Fuzzy 
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Gambar 5.25 Pengujian Fuzzy Menggunakan Manual Excel 

 

Gambar 5.26 Grafik Rule Fuzzy Matlab 

 



74 
 

Keterangan Listing Program : 

// Menghitung derajat keanggotaan penjualan 

procedure TFJual.btnDerajatJual(Sender: TObject); 

var 

f,h,j,y,rendah,normal,tinggi : Real; 

nrendah, nnormal, ntinggi : Real; 

  i : SmallInt; 

 kode : string; 

begin 

  Kode := 'PENJUALAN'; 

  with DMKaryawan do 

  begin 

    if tbParameter.Locate('Variabel',kode,[]) then 

    begin 

      f := tbParameterBatasSedikit.Value; 

      h := tbParameterBatasSedang.Value; 

      j := tbParameterBatasBanyak.Value; 

    end; 

       y:= DMJual.MemDetJualPenjualan.Value; 

    // untuk himpunan sedikit 

     if y <= f then rendah:=1 

     else if (y >=f ) and (y <= h) then rendah:=( h-y )/( h-f) 

     else if y >= h then rendah:=0; 

    // untuk himpunan normal 

     if  (y<=f) or (y>=j) then normal:=0 

     else if (y>=f) and (y<=h) then normal:=(y-f)/(h-f) 

     else if (y>=h) and (y<=j) then normal:=(j-y)/(j-h); 

    // untuk himpunan tinggi 

     if y<=h then tinggi:=0 
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     else if  (y>=h) and (y<=j) then tinggi:=(y-h)/(j-h) 

     else if y>=j then tinggi:=1; 

     nrendah := rendah; 

     nnormal := normal; 

     ntinggi := tinggi; 

     MemJual.close; 

     MemJual.Open; 

     MemJualStock.Edit; 

     MemJualStockJual.Value := y; 

     MemJualStock.Post; 

     MemJual.Append; 

     MemJualHasil.Value := 'SEDIKIT'; 

     MemJualNilai.Value := nrendah; 

     MemJual.Post; 

     MemJual.Append; 

     MemJualHasil.Value := 'SEDANG'; 

     MemJualNilai.Value := nnormal; 

     MemJual.Post; 

     MemJual.Append; 

     MemJualHasil.Value := 'BANYAK'; 

     MemJualNilai.Value := ntinggi; 

     MemJual.Post; 

  end; 

end; 

 


