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BAB IV 

HASIL DAN UJI COBA 

 

IV.1. Tampilan Hasil 

 1.  Tampilan Login 

Pada tampilan login ini sebagai halaman untuk masuk ke dalam sistem 

informasi akuntansi pada asuransi prudential dapat dilihat pada gambar IV.1. 

 

Gambar IV.1 Tampilan Login 

2. Tampilan Halaman Home 

Halaman home merupakan halaman utama setelah melakukan login. Bentuk 

halaman home dapat dilihat pada gambar IV.2. 



76 

 

 

Gambar IV.2. Tampilan Home 

 

3. Tampilan Halaman Check Premi 

Halaman check premi merupakan halaman yang digunakan user melihat data 

premi user tersebut. Bentuk tampilan halaman check premi ini dapat dilihat 

pada gambar IV.3. 

 

Gambar IV.3. Tampilan Halaman Check Premi 
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4. Tampilan Halaman Setting Akun 

Halaman akun merupakan halaman untuk mengubah password pada sistem. 

Bentuk Halaman akun dapat dilihat pada gambar IV.4. 

 
 

Gambar IV.4. Tampilan Halaman Akun 

5. Tampilan Halaman Panel 

 Pada halaman ini menampilkan tentang data keseluruhan asuransi yang akan 

di input. Bentuk tampilan halaman panel dapat dilihat pada gambar IV.5. 

 

Gambar IV.5. Tampilan Halaman Panel 
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6. Tampilan Halaman Daftar Polis 

Halaman daftar polis merupakan halaman untuk melihat data-data nasabah 

yang terdaftar pada polis asuransi prudential. Bentuk halaman daftar polis 

dapat dilihat pada gambar IV.6. 

 

Gambar IV.6 Tampilan Halaman Daftar Polis 

7. Tampilan Halaman Create New Polis  

Halaman create new polis merupakan halaman untuk menambah nasabah yang 

mendaftar polis asuransi baru prudential. Bentuk Halaman create new polis 

dapat dilihat pada gambar IV.7. 

 
 

Gambar IV.7. Tampilan Halaman Create New Polis 
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8. Tampilan Halaman Edit Daftar Polis 

Halaman edit daftar polis merupakan halaman untuk meng-update data-data 

nasabah yang terdaftar pada polis asuransi prudential. Bentuk halaman edit 

daftar polis dapat dilihat pada gambar IV.8. 

 

Gambar IV.8. Tampilan Halaman Edit Daftar Polis 

9. Tampilan Halaman Daftar Pembayaran Premi 

Halaman daftar pembayaran premi merupakan halaman untuk melihat daftar 

nasabah prudential yang telah melakukan pembayaran premi. Bentuk halaman 

daftar pembayaran premi dapat dilihat pada gambar IV.9. 

 

Gambar IV.9. Tampilan Halaman Daftar Pembayaran Premi 
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10. Tampilan Halaman Create Pembayaran Premi 

Halaman create  pembayaran premi merupakan halaman untuk membuat 

premi pembayaran polis nasabah prudential. Bentuk halaman create 

pembayaran premi dapat dilihat pada gambar IV.10. 

 

Gambar IV.10. Tampilan Halaman Create  Pembayaran Premi 

11. Tampilan Halaman Edit Premi 

Halaman ini menampilkan pengeditan data pembayaran premi apabila ada 

kesalahan dalam peng-input-an data. Bentuk halaman edit premi dapat dilihat 

pada gamabr IV.11. 

 

Gambar IV.11. Tampilan Halaman Edit Pembayaran Premi 
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12. Tampilan Halaman Data Klaim Nasabah 

 Halaman data klaim nasabah merupakan halaman untuk melihat nasabah yang 

mengajukan klaim asuransi. Bentuk halaman data klaim nasabah dapat dilihat 

pada gambar IV.12. 

 

Gambar IV.12. Tampilan Halaman Data Klaim Nasabah 

13. Tampilan Halaman Create Klaim Nasabah 

Halaman create data klaim nasabah merupakan halaman untuk menambah 

data nasabah yang mengajukan klaim asuransi prudential. Bentuk halaman 

create klaim nasabah dapat dilihat pada gambar IV.13. 

 

Gambar IV.13. Tampilan Halaman Create Data Klaim Nasabah 
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14. Tampilan Halaman Fasilitas Asuransi  

Halaman fasilitas asuransi merupakan halaman untuk melihat data fasilitas 

asuransi yang disediakan oleh prudential. Bentuk halaman fasilitas asuransi 

dapat dilihat pada gambar IV.14. 

 

Gambar IV.14. Tampilan Halaman Daftar Fasilitas Asuransi 

15. Tampilan Halaman Create Fasilitas Asuransi 

Halaman ini untuk melakukan penambahan fasilitas yang disediakan asuransi 

prudential. Bentuk halaman create fasilitas asuransi dapat dilihat pada 

gambar IV.15. 

 

Gambar IV.15. Tampilan Halaman Create Fasilitas Asuransi 
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16. Tampilan Halaman Daftar Rumah Sakit 

Halaman ini untuk melihat daftar rumah sakit yang disediakan asuransi 

prudential dapat dilihat pada gambar IV.16. 

 

Gambar IV.16. Tampilan Halaman Daftar Rumah Sakit 

17. Tampilan Halaman Create Rumah Sakit Baru 

Pada halaman ini untuk melakukan penambahan data rumah sakit baru yang 

dijadikan rujukan. Bentuk halaman create rumah sakit dapat dilihat pada 

gambar IV.17. 

 

Gambar IV.17. Tampilan Halaman Create Daftar Rumah Sakit Baru 
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18. Tampilan Halaman Tipe Polis 

Pada halaman ini menampilkan tipe polis pada asuransi prudential dapat 

dilihat pada gambar IV.18. 

 

Gambar IV.18. Tampilan Halaman Tipe Polis 

19. Tampilan Halaman Create Tipe Polis Baru 

Halaman ini untuk melakukan penambahan tipe polis baru pada asuransi 

prudential. Bentuk tampilan halaman create tipe polis baru dapat dilihat pada 

gambar IV.19. 

 

Gambar IV.19. Tampilan Halaman Create Tipe Polis Baru 
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20.  Tampilan Halaman Update Tipe Baru 

Halaman update tipe baru ini untuk meng-update data tipe yang baru. 

Bentuk tampilan halaman update dapat dilihat pada gambar IV.20. 

 

Gambar IV.20. Tampilan Halaman Update Tipe Polis Baru 

21. Tampilan Biaya 

Halaman biaya ini menampilkan data beban dan transaksi lain pada asuransi 

prudential. Tampilan biaya dapat dilihat pada gambar IV.21. 

 

Gambar IV.21. Tampilan Biaya 
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22. Tampilan Tambah Data Biaya 

Pada tampilan ini menampilkan inputan untuk menambah data biaya atau 

transaksi lainnya yang terjadi pada asuransi prudential. Tampilan tambah 

data biaya dapat dilihat pada gambar IV.22. 

 

Gambar IV.22. Tampilan Tambah Data Biaya 

23. Tampilan Laporan Jurnal Umum 

Pada tampilan ini merupakan tampilan untuk laporan jurnal umum pada 

asuransi prudential yang dapat disesuiakan dengan periodenya. Bentuk 

tampilan laporan jurnal umum dapat dilihat pada gambar IV.23. 

 

Gambar IV.23. Tampilan Laporan Jurnal Umum 
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24. Tampilan Laporan Jurnal Umum 

Pada laporan jurnal umum menampilkan laporan yang di pilih berdasarkan 

periodenya. Bentuk laporan jurnal umum yang telah dipilih berdasarkan 

periodenya dapat dilihat pada gambar IV.24. 

 

Gambar IV.24. Tampilan Laporan Jurnal Umum Berdasarkan Periode 

25. Tampilan Laporan Laba Rugi 

Pada halaman laporan laba rugi ini menampilkan laporan laba dan rugi pada 

asuransi prudential yang dapat dipilih berdasarkan periode tertentu. Bentuk 

laporan laba rugi dapat dilihat pada gambar IV.25. 

 

Gambar IV.25. Tampilan Laporan Laba Rugi 
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26. Tampilan Laporan Neraca Saldo 

Pada halaman ini menampilkan  laporan neraca saldo pada asuransi 

prudential yang dapat dilihat berdasarkan periode yang diinginkan. Bentuk 

laporan neraca saldo dapat dilihat pada gambar IV.26. 

 

Gambar IV.26. Tampilan Laporan Neraca Saldo 

27. Tampilan Laporan Buku Besar 

Pada halaman ini menampilkan laporan buku besar asuransi prudential yang 

juga dapat dipilih berdasarkan periode yang diinginkan. Bentuk laporan 

buku besar dapat dilihat pada gambar IV.27. 

 

Gambar IV.27. Tampilan Laporan Buku Besar 
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IV.2  Pembahasan 

Pembuatan sistem informasi akuntansi pada asuransi prudential yang dibuat  

penulis dapat dengan mudah digunakan. Dalam sistem informasi akuntansi pada 

asuransi prudential ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

menggunakan MySql sebagai databasenya. Perintah-perintah yang ada pada 

program yang penulis buat juga cukup mudah untuk dipahami karena user / 

pengguna hanya perlu mengklik tombol-tombol yang sudah tersedia sesuai 

kebutuhan. 

Alasan di atas dapat menjadi tujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja 

dan lebih memaksimalkan sumber daya yang terkait untuk mempermudah 

transaksi pada asuransi prudential. 

IV.2.1  Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang dapat digunakan untuk sistem ini antara lain ; 

1. Prosessor Minimal Intel Pentium IV 

2. Harddisk 20 GB 

3. Memory 128 MB 

4. Monitor 

5. Mouse 

6. Keyboard Querty 102 Key 

IV.2.2  Perangkat Lunak (Software) 

1. Sistem operasi Microsoft Windows. 

2. Wamp (MySql, Aphache dan PHP) 
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IV.3. Hasil Pengujian Sistem 

Pengujian sistem yang dilakukan untuk menguji aplikasi yang telah 

dibangun ini dilakukan dengan menggunakan metode Black Box testing 

merupakan tahap pengujian yang memfokuskan kepada persyaratan fungsional 

perangkat lunak. Test Case ini bertujuan untuk menunjukkan fungsi perangkat 

lunak tentang cara beroperasinya. Hasil pengujian sistem ini merupakan suatu 

hasil yang menunjukkan keakuratan dari sebuah sistem. Hasil pengujian pada sub 

bab ini penulis menganalisa bahwa perancangan sistem informasi akuntansi pada 

asuransi prudential mempunyai tingkat keakuratannya yang bagus yang dapat 

dilihat pada table IV.1. 

Tabel 1V.1 Pengujian black box terhadap interface sistem 

No Test Case Hasil Yang 

DIharapkan 

Hasil Yang 

Didapatkan 

Keterangan 

1 Pengujian Button 

Submit/OK 

Sistem Akan 

Memproses Form 

Sistem 

Menjalankan 

proses form 

Berhasil 

2 Pengujian Button 

Cancel 

Sistem akan 

keluar dari 

interface form 

dan kembali ke 

halaman utama 

modul 

Sistem kembali ke 

halaman utama 

modul 

Berhasil 

3 Pengujian Button 

Edit 

Sistem akan 

masuk ke form 

edit 

Sistem masuk ke 

halaman yang 

menyajikan edit 

data 

Berhasil 

4 Pengujian Button 

Delete 

Sistem akan 

menjalankan 

proses 

penghapusan data 

Sistem menghapus 

data yang dipilih 

Berhasil 

5 Pengujian Button 

Menu 

Sistem akan 

masuk ke modul 

yang 

bersangkutan 

Sistem masuk ke 

halaman dari 

modul yang dipilih 

lewat interface 

meni 

Berhasil 
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IV.4.  Kelebihan Dan Kekurangan   

 Adapun kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada aplikasi ini yaitu : 

IV.4.1 Kelebihan 

1. Aplikasi ini lebih efektif karena dalam satu sistem ini sudah dapat melakukan 

banyak proses transaksi asuransi .  

2. Dengan adanya aplikasi ini maka proses transaksi asuransi dapat dilakukan 

secara terkomputerisasi sehingga tidak perlu lagi menggunakan form-form 

secara tertulis untuk menghindari penumpukan dokumen.   

3. Dengan adanya aplikasi ini maka perusahaan dapat mengurangi biaya 

pengeluaran perusahaan karena tidak perlu merekrut karyawan baru untuk 

setiap divisi dan juga mengurangi biaya pengeluaran untuk pencetakan 

formulir karena tidak diperlukan lagi.  

IV.4.2 Kekurangan 

1. Untuk pembuatan aplikasi seperti ini perusahaan harus mengeluarkan biaya 

yang mahal. 

2. Belum tersedianya panduan untuk menggunakan program ini. 

3. Aplikasi ini masih belum bersifat online. 

 

 


