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4. BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Implementasi Sistem (Konstruksi Sistem) 

Untuk mendukung jalannya aplikasi dashboard dibutuhkan perangkat 

keras dan perangkat lunak. Setelah itu, dilakukan implementasi sistem sehingga 

didapatkan hasil implementasi sistem.  

 

4.1.1  Kebutuhan Sistem 

Terdapat kebutuhan perangkat keras maupun perangkat lunak komputer 

agar aplikasi dashboard yang dibangun dapat digunakan dengan sebagaimana 

mestinya dan sesuai dengan usulan yang dipaparkan sebelumnya. Maksud dari 

kebutuhan perangkat keras adalah spesifikasi minimum komputer yang 

dibutuhkan agar aplikasi dashboard dapat berjalan dengan baik, sedangkan 

maksud dari kebutuhan perangkat lunak adalah daftar perangkat lunak yang 

dibutuhkan untuk membantu kinerja aplikasi dashboard. 

A. Kebutuhan Perangkat Keras 

Aplikasi dashboard yang sudah dibangun membutuhkan beberapa 

spesifikasi perangkat keras. Spesifikasi ini di buat berdasarkan perangkat lunak 

yang dibutuhkan sehingga aplikasi dapat berjalan secara maksimal. Perangkat 

keras tersebut memiliki spesifikasi minimum sebagai berikut: 

1. Processor Core i3 

2. Memory 2 Gb 

3. Harddsik 320 Gb 
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4. VGA 512 Mb 

B. Kebutuhan Perangkat Lunak 
 

Aplikasi dashboard yang sudah dibangun membutuhkan beberapa 

perangkat lunak untuk membantu kinerja aplikasi. Perangkat lunak tersebut yaitu: 

1. Web Server XAMPP versi 1.8.3 

2. Oracle 

3. Disarankan menggunakan Google Chrome  

4. Disarankan menggunakan Sistem Operasi Windows 7 

4.1.2  Hasil Implementasi Sistem 

Aplikasi dashboard ini digunakan oleh Manajer Divisi Perencanaan 

Teknik & Administrasi sebagai user yang melakukan monitoring terhadap kinerja 

mesin HMC dan Karyawan Divisi Perencanaan Teknik & Administrasi sebagai 

user yang melakukan pengelolaan data. Pada sub-bab ini akan dijelaskan 

halaman-halaman apa saja yang digunakan oleh user. 

A. Halaman Menu 

Aplikasi pengelolaan data ini, digunakan oleh satu user, yaitu karyawan 

divisi perencanaan teknik & administrasi. Terdapat menu master dan menu 

transaksi pada aplikasi ini. Menu master dapat diihat pada Gambar 4.1. Menu 

master terdiri dari menu jenis alat yang digunakan untuk mengelola data jenis alat, 

menu alat yang digunakan untuk mengelola data alat, menu BBM yang digunakan 

untuk mengelola data BBM, menu kapal yang digunakan untuk mengelola data 

kapal, menu operator yang digunakan untuk mengelola data operator, menu jenis 
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oli yang digunakan mengelola data jenis oli, menu macam oli yang digunakan 

untuk mengelola data macam oli, menu keterangan yang digunakan untuk 

mengelola data keterangan kondisi, menu teknisi yang digunakan untuk 

mengelola data teknisi.  

Menu transaksi dapat dilihat pada Gambar 4.2. Menu transaksi terdiri 

dari menu entry HRM yang digunakan untuk mengelola data HRM, menu 

kegiatan alat yang digunakan untuk mengelola data kegiatan alat, menu ganti oli 

yang digunakan untuk mengelola data penggantian oli, menu kerusakan spare 

part yang digunakan untuk mengelola data kerusakan spare part, menu kalkulasi 

kegiatan per hari yang digunakan untuk mengelola data kinerja, menu ubah status 

kegiatan alat yang digunakan untuk merubah status kegiatan alat apabila user 

ingin merubah data kegiatan yang sudah dikalkulasi, menu ubah status HRM yang 

digunakan untuk merubah status data HRM apabila user ingin merubah data HRM 

yang sudah di-input-kan data kegiatan pada tanggal yang sama. 

Menu laporan dapat dilihat pada Gambar 4.3. Menu laporan terdiri dari 

menu laporan kinerja yang digunakan untuk mencetak laporan kinerja. 

 

Gambar 4.1 Menu Master Pengelolaan Data 
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Gambar 4.2 Menu Transaksi Pengelolaan Data 

 

Gambar 4.3 Menu Laporan 

B. Halaman Menu Jenis Alat 

Pada Gambar 4.4 merupakan halaman menu jenis alat yang ditampilkan 

pada saat user memilih menu jenis alat. Pada halaman ini, sistem akan 

menampilkan keseluruhan data jenis alat. Pada halaman ini, user dapat melakukan 

pencarian data jenis alat dengan cara mengisi jenis alat pada kolom Cari Jenis 

Alat. Pada halaman ini, user hanya dapat menambahkan data jenis alat dengan 

cara menekan tombol Tambah Data. Gambar 4.5 merupakan halaman untuk 

mengisi data jenis alat baru. User harus mengisi semua kolom yang aktif. Setelah 

mengisi data yang sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan 

menyimpan data dan kembali ke halaman menu jenis alat. Apabila user menekan 

tombol Batal, maka sistem tidak akan menyimpan data jenis alat dan sistem akan 

kembali ke halaman menu jenis alat. 
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Gambar 4.4 Halaman Menu Jenis Alat 

 

Gambar 4.5 Halaman Isi Data Jenis Alat  

C. Halaman Menu Alat 

Pada Gambar 4.6 merupakan halaman menu alat yang ditampilkan pada 

saat user memilih menu alat. Pada halaman ini, sistem akan menampilkan 

keseluruhan data alat. Pada halaman ini, user dapat melakukan pencarian data alat 

dengan cara mengisi jenis alat pada kolom Cari Jenis Alat. Pada halaman ini, user 
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dapat menambahkan data alat dengan cara menekan tombol Tambah Data. 

Gambar 4.7 merupakan halaman untuk mengisi data alat baru. User harus mengisi 

semua kolom yang aktif. Setelah mengisi data yang sesuai, maka user harus 

menekan tombol Simpan. Sistem akan menyimpan data dan kembali ke halaman 

menu alat.  

User juga dapat merubah data alat dengan cara menekan gambar pada 

kolom aksi. Gambar 4.8 merupakan halaman untuk merubah data alat. User dapat 

merubah data pada kolom yang aktif. Setelah data yang dirubah sudah sesuai, 

maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan memperbarui data dan 

kembali ke halaman menu alat. Apabila user menekan tombol Batal, maka sistem 

tidak akan menyimpan data alat dan sistem akan kembali ke halaman menu alat. 

 

Gambar 4.6 Halaman Menu Alat 



108 
 

 

 

Gambar 4.7 Halaman Isi Data Alat 

 

Gambar 4.8 Halaman Rubah Data Alat 

D. Halaman Menu BBM 

Pada Gambar 4.9 merupakan halaman menu BBM yang ditampilkan 

pada saat user memilih menu BBM. Pada halaman ini, sistem akan menampilkan 

keseluruhan data BBM. Pada halaman ini, user dapat melakukan pencarian data 

BBM dengan cara mengisi BBM pada kolom Cari BBM. Pada halaman ini, user 
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dapat menambahkan data BBM dengan cara menekan tombol Tambah Data. 

Gambar 4.10 merupakan halaman untuk mengisi data BBM baru. User harus 

mengisi semua kolom yang aktif. Setelah mengisi data yang sesuai, maka user 

harus menekan tombol Simpan. Sistem akan menyimpan data dan kembali ke 

halaman menu BBM.  

User juga dapat merubah data BBM dengan cara menekan gambar pada 

kolom aksi. Gambar 4.11 merupakan halaman untuk merubah data BBM. User 

dapat merubah data pada kolom yang aktif. Setelah data yang dirubah sudah 

sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan memperbarui data 

dan kembali ke halaman menu BBM. Apabila user menekan tombol Batal, maka 

sistem tidak akan menyimpan data BBM dan sistem akan kembali ke halaman 

menu BBM. 

 

Gambar 4.9 Halaman Menu BBM 
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Gambar 4.10 Halaman Isi Data BBM 

 

Gambar 4.11 Halaman Rubah Data BBM 

E. Halaman Menu Kapal 

Pada Gambar 4.12 merupakan halaman menu kapal yang ditampilkan 

pada saat user memilih menu kapal. Pada halaman ini, sistem akan menampilkan 

keseluruhan data kapal. Pada halaman ini, user dapat melakukan pencarian data 

kapal dengan cara mengisi nama kapal pada kolom Cari Nama Kapal. Pada 
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halaman ini, user dapat menambahkan data kapal dengan cara menekan tombol 

Tambah Data. Gambar 4.13 merupakan halaman untuk mengisi data kapal baru. 

User harus mengisi semua kolom yang aktif. Setelah mengisi data yang sesuai, 

maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan menyimpan data dan 

kembali ke halaman menu kapal.  

User juga dapat merubah data kapal dengan cara menekan gambar pada 

kolom aksi. Gambar 4.14 merupakan halaman untuk merubah data kapal. User 

dapat merubah data pada kolom yang aktif. Setelah data yang dirubah sudah 

sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan memperbarui data 

dan kembali ke halaman menu kapal. Apabila user menekan tombol Batal, maka 

sistem tidak akan menyimpan data kapal dan sistem akan kembali ke halaman 

menu kapal. 

 

Gambar 4.12 Halaman Menu Kapal 
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Gambar 4.13 Halaman Isi Data Kapal 

 

Gambar 4.14 Halaman Rubah Data Kapal 

F. Halaman Menu Operator 

Pada Gambar 4.15 merupakan halaman menu operator yang ditampilkan 

pada saat user memilih menu operator. Pada halaman ini, sistem akan 

menampilkan keseluruhan data operator. Pada halaman ini, user dapat melakukan 

pencarian data operator dengan cara mengisi nama operator pada kolom Cari 
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Nama Operator. Pada halaman ini, user dapat menambahkan data operator dengan 

cara menekan tombol Tambah Data. Gambar 4.16 merupakan halaman untuk 

mengisi data operator baru. User harus mengisi semua kolom yang aktif. Setelah 

menigisi data yang sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan 

menyimpan data dan kembali ke halaman menu operator.  

User juga dapat merubah data operator dengan cara menekan gambar 

pada kolom aksi. Gambar 4.17 merupakan halaman untuk merubah data operator. 

User dapat merubah data pada kolom yang aktif. Setelah data yang dirubah sudah 

sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan memperbarui data 

dan kembali ke halaman menu operator. Apabila user menekan tombol Batal, 

maka sistem tidak akan menyimpan data operator dan sistem akan kembali ke 

halaman menu operator. 

 

Gambar 4.15 Halaman Menu Operator 
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Gambar 4.16 Halaman Isi Data Operator 

 

Gambar 4.17 Halaman Rubah Data Operator 

G. Halaman Menu Jenis Oli 

Pada Gambar 4.18 merupakan halaman menu jenis oli yang ditampilkan 

pada saat user memilih menu jenis oli. Pada halaman ini, sistem akan 

menampilkan keseluruhan data jenis oli. Pada halaman ini, user dapat melakukan 

pencarian data jenis oli dengan cara mengisi jenis oli pada kolom Cari Jenis Oli. 
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Pada halaman ini, user dapat menambahkan data jenis oli dengan cara menekan 

tombol Tambah Data. Gambar 4.19 merupakan halaman untuk mengisi data jenis 

oli baru. User harus mengisi semua kolom yang aktif. Setelah mengisi data yang 

sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan menyimpan data 

dan kembali ke halaman menu jenis oli.  

User juga dapat merubah data jenis oli dengan cara menekan gambar 

pada kolom aksi. Gambar 4.20 merupakan halaman untuk merubah data jenis oli. 

User dapat merubah data pada kolom yang aktif. Setelah data yang dirubah sudah 

sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan memperbarui data 

dan kembali ke halaman menu jenis oli. Apabila user menekan tombol Batal, 

maka sistem tidak akan menyimpan data jenis oli dan sistem akan kembali ke 

halaman menu jenis oli. 

 

Gambar 4.18 Halaman Menu Jenis Oli 
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Gambar 4.19 Halaman Isi Data Jenis Oli 

 

Gambar 4.20 Halaman Rubah Data Jenis Oli 

H. Halaman Menu Macam Oli 

Pada Gambar 4.21 merupakan halaman menu macam oli yang 

ditampilkan pada saat user memilih menu macam oli. Pada halaman ini, sistem 

akan menampilkan keseluruhan data macam oli. Pada halaman ini, user dapat 

melakukan pencarian data macam oli dengan cara mengisi macam oli pada kolom 
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Cari Macam Oli. Pada halaman ini, user dapat menambahkan data macam oli 

dengan cara mengisi tombol Tambah Data. Gambar 4.22 merupakan halaman 

untuk mengisi data macam oli baru. User harus mengisi semua kolom yang aktif. 

Setelah mengisi data yang sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. 

Sistem akan menyimpan data dan kembali ke halaman menu macam oli.  

User juga dapat merubah data macam oli dengan cara menekan gambar 

pada kolom aksi. Gambar 4.23 merupakan halaman untuk merubah data macam 

oli. User dapat merubah data pada kolom yang aktif. Setelah data yang dirubah 

sudah sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan 

memperbarui data dan kembali ke halaman menu macam oli. Apabila user 

menekan tombol Batal, maka sistem tidak akan menyimpan data macam oli dan 

sistem akan kembali ke halaman menu macam oli. 

 

Gambar 4.21 Halaman Menu Macam Oli 
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Gambar 4.22 Halaman Isi Data Macam Oli 

 

Gambar 4.23 Halaman Rubah Data Macam Oli 

I. Halaman Menu Keterangan Kondisi 

Pada Gambar 4.24 merupakan halaman menu keterangan kondisi yang 

ditampilkan pada saat user memilih menu keterangan kondisi. Pada halaman ini, 

sistem akan menampilkan keseluruhan data keterangan kondisi. Pada halaman ini, 

user dapat melakukan pencarian data keterangan kondisi dengan cara mengisi 
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keterangan kondisi pada kolom Cari Keterangan. Pada halaman ini, user dapat 

menambahkan data keterangan kondisi dengan cara menekan tombol Tambah 

Data. Gambar 4.25 merupakan halaman untuk mengisi data keterangan kondisi 

baru. User harus mengisi semua kolom yang aktif. Setelah mengisi data yang 

sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan menyimpan data 

dan kembali ke halaman menu keterangan kondisi.  

User juga dapat merubah data keterangan kondisi dengan cara menekan 

gambar pada kolom aksi. Gambar 4.26 merupakan halaman untuk merubah data 

keterangan kondisi. User dapat merubah data pada kolom yang aktif. Setelah data 

yang dirubah sudah sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem 

akan memperbarui data dan kembali ke halaman menu keterangan kondisi. 

Apabila user menekan tombol Batal, maka sistem tidak akan menyimpan data 

keterangan kondisi dan sistem akan kembali ke halaman menu keterangan 

kondisi. 

 

Gambar 4.24 Halaman Menu Keterangan Kondisi 
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Gambar 4.25 Halaman Isi Data Keterangan Kondisi 

 

Gambar 4.26 Halaman Rubah Data Keterangan Kondisi 

J. Halaman Menu Teknisi 

Pada Gambar 4.27 merupakan halaman menu teknisi yang ditampilkan 

pada saat user memilih menu teknisi. Pada halaman ini, sistem akan menampilkan 

keseluruhan data teknisi. Pada halaman ini, user dapat melakukan pencarian data 

teknisi dengan cara mengisi nama teknisi pada kolom Cari Teknisi. Pada halaman 
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ini, user dapat menambahkan data teknisi dengan cara mengisi tombol Tambah 

Data. Gambar 4.28 merupakan halaman untuk mengisi data teknisi baru. User 

harus mengisi semua kolom yang aktif. Setelah mengisi data yang sesuai, maka 

user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan menyimpan data dan kembali ke 

halaman menu teknisi.  

User juga dapat merubah data teknisi dengan cara menekan gambar pada 

kolom aksi. Gambar 4.29 merupakan halaman untuk merubah data teknisi. User 

dapat merubah data pada kolom yang aktif. Setelah data yang dirubah sudah 

sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan memperbarui data 

kembali ke halaman menu teknisi. Apabila user menekan tombol Batal, maka 

sistem tidak akan menyimpan data teknisi dan sistem akan kembali ke halaman 

menu teknisi. 

 

Gambar 4.27 Halaman Menu Teknisi 
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Gambar 4.28 Halaman Isi Data Teknisi 

 

Gambar 4.29 Halaman Rubah Data Teknisi 

K. Halaman menu Entry HRM 

Pada Gambar 4.30 merupakan halaman menu entry HRM yang 

ditampilkan pada saat user menekan menu entry HRM. Pada halaman ini, sistem 

akan menampilkan keseluruhan data HRM. Pada halaman ini, user dapat 

melakukan pencarian data HRM dengan cara mengisi id alat pada kolom Cari ID 
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Alat. User juga dapat melakukan pencarian data HRM sesuai dengan periode 

waktu, dengan cara mengisi tanggal mulai, tanggal selesai, dan id alat. Pada 

halaman ini, user dapat menambahkan data HRM dengan cara menekan tombol 

Tambah Data. Gambar 4.31 merupakan halaman untuk mengisi data HRM baru. 

User harus mengisi semua kolom yang aktif. Setelah mengisi data yang sesuai, 

maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan menyimpan data dan 

kembali ke halaman menu entry HRM.  

User juga dapat merubah data HRM, dengan cara menekan gambar pada 

kolom aksi. Data HRM dapat dirubah apabila data tersebut data hari ini dan belum 

mengisi data kegiatan. Gambar 4.32 merupakan halaman untuk merubah data 

HRM. User dapat merubah data pada kolom yang aktif. Setelah data yang dirubah 

sudah sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan 

memperbarui data dan kembali ke halaman menu entry HRM. Apabila user 

menekan tombol Batal, maka sistem tidak akan menyimpan data HRM dan sistem 

akan kembali ke halaman menu entry HRM. 

 

Gambar 4.30 Halaman Menu Entry HRM 
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Gambar 4.31 Halaman Isi Data HRM 

 

Gambar 4.32 Halaman Rubah Data HRM 

L. Halaman Menu Kegiatan Alat 

Pada Gambar 4.33 merupakan halaman menu kegiatan alat yang 

ditampilkan pada saat user memilih menu kegiatan alat. Pada halaman ini, sistem 

akan menampilkan keseluruhan data kegiatan alat. Pada halaman ini, user dapat 

melakukan pencarian data kegiatan alat dengan cara mengisi id alat pada kolom 
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Cari ID Alat. User juga dapat melakukan pencarian data kegiatan alat sesuai 

dengan periode waktu, dengan cara mengisi tanggal mulai, tanggal selesai, dan id 

alat. Pada halaman ini, user dapat menambahkan data kegiatan alat dengan cara 

menekan tombol Tambah Data. Gambar 4.34 merupakan halaman untuk mengisi 

data kegiatan alat yang pertama. User harus mengisi semua kolom yang aktif. 

Setelah mengisi data yang sesuai, maka user harus menekan tombol Cek. Apabila 

data sesuai, maka sistem akan melanjutkan ke tampilan isi data kegiatan alat yang 

kedua seperti pada Gambar 4.35. Pada halaman ini, user juga harus mengisi 

semua kolom yang aktif. Setelah mengisi data yang sesuai, maka user harus 

menekan tombol Simpan. Sistem akan menyimpan data dan kembali ke halaman 

menu kegiatan alat.  

User juga dapat merubah data kegiatan alat, dengan cara menekan 

gambar pada kolom aksi. Data kegiatan alat dapat dirubah apabila data tersebut 

belum dikalkulasi. Gambar 4.36 merupakan halaman untuk merubah data kegiatan 

alat. User dapat merubah data pada kolom yang aktif. Setelah data yang dirubah 

sudah sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan 

memperbarui data dan kembali ke halaman menu kegiatan alat. Apabila user 

menekan tombol Batal, maka sistem tidak akan menyimpan data kegiatan alat dan 

sistem akan kembali ke halaman menu kegiatan alat. 
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Gambar 4.33 Halaman Menu Kegiatan Alat 

 

Gambar 4.34 Halaman Isi Data Kegiatan Alat Pertama 

 

Gambar 4.35 Halaman Isi Data Kegiatan Alat Kedua 
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Gambar 4.36 Halaman Rubah Data kegiatan Alat 

M. Halaman Menu Ganti Oli 

Pada Gambar 4.37 merupakan halaman menu ganti oli yang ditampilkan 

pada saat user memilih menu ganti oli. Pada halaman ini, sistem akan 

menampilkan keseluruhan data ganti oli. Pada halaman ini, user dapat melakukan 

pencarian data ganti oli dengan cara mengisi id alat pada kolom Cari ID Alat. 

User juga dapat melakukan pencarian data ganti oli sesuai dengan periode waktu, 

dengan cara mengisi tanggal mulai, tanggal selesai, dan id alat. Pada halaman ini, 

user dapat menambahkan data ganti oli dengan cara menekan tombol Tambah 

Data. Gambar 4.38 merupakan halaman untuk mengisi data ganti oli yang 

pertama. User harus mengisi semua kolom yang aktif. Setelah mengisi data yang 

sesuai, maka user harus menekan tombol Cek. Apabila data sesuai, maka sistem 

akan melanjutkan ke tampilan isi data ganti oli yang kedua seperti pada Gambar 

4.39. Pada halaman ini, user juga harus mengisi semua kolom yang aktif. Setelah 
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mengisi data yang sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan 

menyimpan data dan kembali ke halaman menu ganti oli.  

User juga dapat merubah data ganti oli, dengan cara menekan gambar 

pada kolom aksi. Gambar 4.40 merupakan halaman untuk merubah data ganti oli. 

User dapat merubah data pada kolom yang aktif. Setelah data yang dirubah sudah 

sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan memperbarui data 

dan kembali ke halaman menu ganti oli. Apabila user menekan tombol Batal, 

maka sistem tidak akan menyimpan data ganti oli dan sistem akan kembali ke 

halaman menu ganti oli. 

 

Gambar 4.37 Halaman Menu Ganti Oli 
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Gambar 4.38 Halaman Isi Data Ganti Oli Pertama 

 

Gambar 4.39 Halaman Isi Data Ganti Oli Kedua 

 

Gambar 4.40 Halaman Rubah Data Ganti Oli 
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N. Halaman Menu Kerusakan Spare Part 

Pada Gambar 4.41 merupakan halaman menu kerusakan spare part yang 

ditampilkan pada saat user memilih menu kerusakan spare part. Pada halaman 

ini, sistem akan menampilkan keseluruhan data kerusakan spare part. Pada 

halaman ini, user dapat melakukan pencarian data kerusakan spare part dengan 

cara mengisi id alat pada kolom Cari ID Alat. User juga dapat melakukan 

pencarian data kerusakan spare part sesuai dengan periode waktu, dengan cara 

mengisi tanggal mulai, tanggal selesai, dan id alat. Pada halaman ini, user dapat 

menambahkan data kerusakan spare part dengan cara menekan tombol Tambah 

Data. Gambar 4.42 merupakan halaman untuk mengisi data kerusakan spare part 

baru. User harus mengisi semua kolom yang aktif. Setelah mengisi data yang 

sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan menyimpan data 

dan kembali ke halaman menu kerusakan spare part.  

User juga dapat merubah data kerusakan spare part, dengan cara 

menekan gambar pada kolom aksi. Gambar 4.43 merupakan halaman untuk 

merubah data kerusakan spare part. User dapat merubah data pada kolom yang 

aktif. Setelah data yang dirubah sudah sesuai, maka user harus menekan tombol 

Simpan. Sistem akan memperbarui data dan kembali ke halaman menu kerusakan 

spare part. Apabila user menekan tombol Batal, maka sistem tidak akan 

menyimpan data kerusakan spare part dan sistem akan kembali ke halaman menu 

kerusakan spare part. 
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Gambar 4.41 Halaman Menu Kerusakan Spare Part 

 

Gambar 4.42 Halaman Isi Data Kerusakan Spare Part 

 

Gambar 4.43 Halaman Rubah Data Kerusakan Spare Part 
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O. Halaman Menu Kalkulasi Kegiatan Per Hari 

Pada Gambar 4.44 merupakan halaman menu kalkulasi kegiatan per hari 

yang ditampilkan pada saat user memilih menu kalkulasi kegiatan per hari. Pada 

halaman ini, sistem akan menampilkan halaman isi data kinerja. Pada halaman ini, 

user harus mengisi semua kolom yang aktif. Setelah mengisi data yang sesuai, 

maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan menyimpan data kinerja. 

 

Gambar 4.44 Halaman Menu Kalkulasi Kegiatan Per Hari 

P. Halaman Menu Ubah Status Kegaitan Alat 

Pada Gambar 4.45 merupakan halaman menu ubah status kegiatan alat 

yang ditampilkan pada saat user memilih menu ubah status kegiatan alat. Pada 

halaman ini, sistem akan menampilkan halaman rubah status data kegiatan. Pada 

halaman ini, user harus mengisi semua kolom yang aktif. Setelah mengisi data 

yang sesuai, maka user harus menekan tombol Simpan. Sistem akan merubah 

status data kegiatan dan sistem akan menghapus data kinerja pada tanggal yang 

sama. 
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Gambar 4.45 Halaman Menu Ubah Status Kegiatan Alat 

Q. Halaman Menu Ubah Status HRM 

Pada Gambar 4.46 merupakan halaman menu ubah status HRM yang 

ditampilkan pada saat user memilih menu ubah status HRM. Pada halaman ini, 

sistem akan menampilkan halaman rubah status data HRM. Pada halaman ini, 

user harus mengisi semua kolom yang aktif. Setelah mengisi data yang sesuai, 

maka user harus menekan tombol Simpan. Lalu sistem akan merubah status data 

HRM dan sistem akan menghapus data kegiatan pada tanggal yang sama. 

 

Gambar 4.46 Halaman Menu Ubah Status HRM 
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R. Halaman Menu Laporan Kinerja 

Pada Gambar 4.47 merupakan halaman laporan kinerja yang ditampilkan 

pada saat user memilih menu laporan kinerja. Pada halaman ini, sistem akan 

menampilkan halaman laporan kinerja. Pada halaman ini, user harus mengisi 

semua kolom yang aktif. Setelah mengisi data yang sesuai, maka user harus 

menekan tombol Cetak. Lalu sistem akan mencetak data kinerja. Hasil dari 

laporan kinerja dapat dilihat pada Gambar 4.48. 

 

Gambar 4.47 Halaman Menu Laporan Kinerja 
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Gambar 4.48 Laporan Kinerja 

S. Halaman Dashboard Utama 

Halaman dashboard utama merupakan halaman yang pertama kali 

muncul ketika user akan menggunakan aplikasi dashboard ini. Halaman ini 

berguna untuk menampilkan informasi kinerja keseluruhan mesin HMC pada 

bulan sekarang beserta KPI dari masing-masing kinerja. Kinerja mesin HMC itu 

sendiri terdiri dari ketersediaan (availability), kehandalan (reliability) dan 

penggunaan (utilization).  
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Pada aplikasi ini juga terdapat notifikasi yang berguna sebagai 

pemberitahuan apabila ketersediaan (availability) dan kehandalan (reliability) 

berada dibawah KPI dan apabila penggunaan (utilization) sudah mendekati KPI. 

Pada aplikasi ini juga user juga dapat memilih informasi kinerja mesin HMC 

sesuai dengan bulan dan tahun, dengan cara memilih tahun dan bulan terlebih 

dahulu. Tampilan dari halaman dashboard utama dapat dilihat pada Gambar 4.49. 

 

Gambar 4.49 Halaman Dashboard Utama 

T. Halaman Dashboard Detail Kinerja Salah Satu Mesin HMC 

Halaman dashboard detail kinerja salah satu mesin HMC merupakan 

halaman yang berguna untuk menampilkan informasi detail kinerja salah satu 

mesin HMC. Halaman ini tampil ketika user memilih tautan salah satu mesin 

HMC. Pada halaman ini terdapat informasi kinerja dari salah satu mesin HMC 

beserta KPI dari masing-masing kinerja dan juga beberapa informasi yang 

mempengaruhi kinerja salah satu mesin HMC.  
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Informasi tersebut antara lain, keseluruhan kegiatan selama satu bulan 

sekarang dalam satuan jam, usia sampai dengan tahun sekarang, banyaknya 

penggantian oli selama satu bulan sekarang, HRM hari ini yang tertera pada 

indikator mesin HMC, banyaknya kerusakan spare part selama satu bulan, status 

inspeksi harian pada hari ini, dan tanggal perawatan rutin yang terakhir dilakukan 

dari salah satu mesin HMC. Pada aplikasi ini juga terdapat notifikasi yang 

berguna sebagai pemberitahuan apabila ketersediaan (availability) dan kehandalan 

(reliability) berada dibawah KPI, apabila penggunaan (utilization) sudah 

mendekati KPI, apabila sudah mendekati waktu penggantian oli, dan apabila 

sudah mendekati waktu perawatan rutin. Tampilan dari halaman dashboard detail 

kinerja salah satu mesin HMC dapat dilihat pada Gambar 4.50. 

 

Gambar 4.50 Halaman dashboard detail kinerja salah satu mesin HMC 

U. Halaman Detail Hasil Perhitungan Kinerja Salah Satu Mesin HMC 

Halaman detail hasil perhitungan kinerja salah satu mesin HMC 

merupakan halaman yang berguna untuk menampilkan informasi detail hasil 
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perhitungan kinerja salah satu mesin HMC. Halaman ini tampil ketika user 

menekan tautan kinerja mesin pada halaman detail kinerja. Informasi detail hasil 

perhitungan kinerja salah satu mesin HMC ditampilkan dalam bentuk tabular dan 

diurutkan mulai dari tanggal awal bulan. Tampilan dari halaman detail hasil 

perhitungan kinerja salah satu mesin HMC dapat dilihat pada Gambar 4.51. 

 

Gambar 4.51 Halaman detail hasil perhitungan kinerja salah satu mesin HMC 

V. Halaman Detail Kegiatan Salah Satu Mesin HMC 

Halaman detail kegiatan salah satu mesin HMC merupakan halaman 

yang berguna untuk menampilkan informasi detail salah satu kegiatan salah satu 

mesin HMC selama satu bulan sekarang. Halaman ini tampil ketika menekan 

tautan salah satu kegiatan pada halaman detail kinerja. Informasi detail salah satu 

kegiatan salah satu mesin HMC ditampilkan dalam bentuk tabular yang diurutkan 

mulai dari tanggal awal bulan. Tampilan dari halaman detail kegiatan salah satu 

mesin HMC dapat dilihat pada Gambar 4.52. 
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Gambar 4.52 Halaman detail kegiatan salah satu mesin HMC 

W. Halaman Detail Penggantian Oli Salah Satu Mesin HMC 

Halaman detail penggantian oli salah satu mesin HMC merupakan 

halaman yang berguna untuk menampilkan informasi detail salah satu 

penggantian oli salah satu mesin HMC selama satu bulan sekarang. Halaman ini 

tampil ketika user menekan tautan salah satu penggantian oli pada halaman detail 

kinerja. Informasi detail salah satu penggantian oli salah satu mesin HMC 

ditampilkan dalam bentuk tabular yang diurutkan mulai dari tanggal awal bulan. 

Tampilan dari halaman detail penggantian oli salah satu mesin HMC dapat dilihat 

pada Gambar 4.53. 
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Gambar 4.53 Halaman detail penggantian oli salah satu mesin HMC 

X. Halaman Detail Kerusakan Spare Part Salah Satu Mesin HMC 

Halaman detail kerusakan spare part salah satu mesin HMC merupakan 

halaman yang berguna untuk menampilkan informasi detail kerusakan spare part 

salah satu mesin HMC selama satu bulan sekarang. Halaman ini tampil ketika 

user menekan tautan kerusakan spare part pada halaman detail kinerja. Informasi 

detail kerusakan spar epart salah satu mesin HMC ditampilkan dalam bentuk 

tabular dan diurutkan mulai dari tanggal awal bulan. Tampilan dari halaman 

detail kerusakan spare part salah satu mesin HMC dapat dilihat pada Gambar 

4.54. 
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Gambar 4.54 Halaman detail kerusakan spare part salah satu mesin HMC 

Y. Halaman Detail Inspeksi Harian Salah Satu Mesin HMC 

Halaman detail inspeksi harian salah satu mesin HMC merupakan 

halaman yang berguna untuk menampilkan informasi detail inspeksi harian salah 

satu mesin HMC pada hari ini. Halaman ini tampil ketika user menekan tautan  

inspeksi harian pada halaman detail kinerja. Informasi detail inspeksi harian salah 

satu mesin HMC ditampilkan dalam bentuk tabular. Tampilan dari halaman detail 

inspeksi harian salah satu mesin HMC dapat dilihat pada Gambar 4.55. 
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Gambar 4.55 Halaman detail inspeksi harian salah satu mesin HMC 

Z. Halaman Detail Perawatan Rutin Salah Satu Mesin HMC 

Halaman detail perawatan rutin salah satu mesin HMC merupakan 

halaman yang berguna untuk menampilkan informasi detail perawatan rutin salah 

satu mesin HMC pada tanggal terakhir dilakukan. Halaman ini tampil ketika user 

menekan tautan perawatan rutin salah satu mesin HMC. Informasi detail 

perawatan rutin salah satu mesin HMC ditampilkan dalam bentuk tabular. 

Tampilan dari halaman detail perawatan rutin salah satu mesin HMC dapat dilihat 

pada Gambar 4.56. 
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Gambar 4.56 Halaman detail perawatan rutin salah satu mesin HMC 

4.2  Uji Coba Sistem 

Setelah melakukan perencanaan dan implementasi dari aplikasi 

dashboard, maka tahapan terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

tahap uji coba sistem. Uji coba skenario data dari aplikasi dashboard ini 

dilakukan dengan teknik black box testing. Tahapan uji coba sistem dilakukan 

untuk menguji apakah aplikasi yang sudah dibuat sesuai dengan harapan awal dari 

pemecahan permasalahan yang ada pada Divisi Perencanaan Teknik & 

Administrasi PT. BJTI. Berikut hasil uji coba sistem yang telah dilakukan. 

 
4.2.1 Uji Coba Halaman Menu Jenis Alat 

Uji coba pada menu jenis alat ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

pesan kesalahan isi data jenis alat dapat berjalan. Apabila karyawan tidak mengisi 

data pada keseluruhan kolom yang aktif, maka sistem akan menampilkan pesan 

bahwa kolom harus diisi. Apabila karyawan mengisi data pada keseluruhan kolom 
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yang aktif, maka sistem akan menyimpan data jenis alat dan kembali ke halaman 

menu jenis alat. 

Tabel 4.1 Uji Coba Menu Jenis Alat 

No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
1. Menampilkan 

pesan apabila tidak 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem menampilkan 
pesan bahwa kolom harus 
diisi 

Sukses Gambar 
4.57 

2. Menampilkan 
halaman menu 
jenis alat apabila 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem menampilkan 
halaman menu jenis alat 

Sukses Gambar 
4.4 

 

 

Gambar 4.57 Hasil Uji Coba Pesan Kolom Harus Diisi Halaman Menu Jenis Alat 

4.2.2 Uji Coba Halaman Menu Alat 

Uji coba pada menu alat ini dilakukan untuk mengetahui apakah pesan 

kesalahan isi data alat dapat berjalan. Apabila karyawan tidak mengisi data pada 

keseluruhan kolom yang aktif, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa 
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kolom harus diisi. Apabila karyawan mengisi data pada keseluruhan kolom yang 

aktif, maka sistem akan menyimpan data alat dan kembali ke halaman menu alat. 

Tabel 4.2 Uji Coba Menu Alat 

No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
1. Menampilkan 

pesan apabila tidak 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem menampilkan 
pesan bahwa kolom harus 
diisi 

Sukses Gambar 
4.58 

2. Menampilkan 
halaman menu alat 
apabila mengisi 
data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem menampilkan 
halaman menu alat 

Sukses Gambar 
4.5 

 

 

Gambar 4.58 Hasil Uji Coba Pesan Kolom Harus Diisi Halaman Menu Alat 

4.2.3 Uji Coba Halaman Menu BBM 

Uji coba pada menu bbm ini dilakukan untuk mengetahui apakah pesan 

kesalahan isi data bbm dapat berjalan. Apabila karyawan tidak mengisi data pada 

keseluruhan kolom yang aktif, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa 
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kolom harus diisi. Apabila karyawan mengisi data pada keseluruhan kolom yang 

aktif, maka sistem akan menyimpan data bbm dan kembali ke halaman menu 

bbm. 

Tabel 4.3 Uji Coba Menu BBM 

No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
1. Menampilkan 

pesan apabila tidak 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem menampilkan 
pesan bahwa kolom harus 
diisi 

Sukses Gambar 
4.59 

2. Menampilkan 
halaman menu 
bbm apabila 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem menampilkan 
halaman menu bbm 

Sukses Gambar 
4.9 

 

 

Gambar 4.59 Hasil Uji Coba Pesan Kolom Harus Diisi Halaman Menu BBM 

4.2.4 Uji Coba Halaman Menu Halaman Menu Kapal 

Uji coba pada menu kapal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pesan 

kesalahan isi data kapal dapat berjalan. Apabila karyawan tidak mengisi data pada 



147 
 

 

keseluruhan kolom yang aktif, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa 

kolom harus diisi. Apabila karyawan mengisi data pada keseluruhan kolom yang 

aktif, maka sistem akan menyimpan data kapal dan kembali ke halaman menu 

kapal. 

Tabel 4.4 Uji Coba Menu Kapal 

No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
1. Menampilkan 

pesan apabila tidak 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem menampilkan 
pesan bahwa kolom harus 
diisi 

Sukses Gambar 
4.60 

2. Menampilkan 
halaman menu 
kapal apabila 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem menampilkan 
halaman menu kapal 

Sukses Gambar 
4.12 

 

 

Gambar 4.60 Hasil Uji Coba Pesan Kolom Harus Diisi Halaman Menu Kapal 



148 
 

 

4.2.5 Uji Coba Halaman Menu Operator 

Uji coba pada menu operator ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

pesan kesalahan isi data operator dapat berjalan. Apabila karyawan tidak mengisi 

data pada keseluruhan kolom yang aktif, maka sistem akan menampilkan pesan 

bahwa kolom harus diisi. Apabila karyawan mengisi data pada keseluruhan kolom 

yang aktif, maka sistem akan menyimpan data operator dan kembali ke halaman 

menu operator. 

Tabel 4.5 Uji Coba Menu Operator 

No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
1. Menampilkan 

pesan apabila tidak 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem menampilkan 
pesan bahwa kolom harus 
diisi 

Sukses Gambar 
4.61 

2. Menampilkan 
halaman menu 
operator apabila 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem menampilkan 
halaman menu operator 

Sukses Gambar 
4.15 

 

 

Gambar 4.61 Hasil Uji Coba Pesan Kolom Harus Diisi Halaman Menu Operator 
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4.2.6 Uji Coba Halaman Menu Jenis Oli 

Uji coba pada menu jenis oli ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

pesan kesalahan isi data jenis oli dapat berjalan. Apabila karyawan tidak mengisi 

data pada keseluruhan kolom yang aktif, maka sistem akan menampilkan pesan 

bahwa kolom harus diisi. Apabila karyawan mengisi data pada keseluruhan kolom 

yang aktif, maka sistem akan menyimpan data jenis oli dan kembali ke halaman 

menu jenis oli. 

Tabel 4.6 Uji Coba Menu Jenis Oli 

No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
1. Menampilkan 

pesan apabila tidak 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem menampilkan 
pesan bahwa kolom harus 
diisi 

Sukses Gambar 
4.62 

2. Menampilkan 
halaman menu 
jenis oli apabila 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem menampilkan 
halaman menu jenis oli 

Sukses Gambar 
4.18 

 

 

Gambar 4.62 Hasil Uji Coba Pesan Kolom Harus Diisi Halaman Menu Jenis Oli 
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4.2.7 Uji Coba Halaman Menu Macam Oli 

Uji coba pada menu macam oli ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

pesan kesalahan isi data macam oli dapat berjalan. Apabila karyawan tidak 

mengisi data pada keseluruhan kolom yang aktif, maka sistem akan menampilkan 

pesan bahwa kolom harus diisi. Apabila karyawan mengisi data pada keseluruhan 

kolom yang aktif, maka sistem akan menyimpan data macam oli dan kembali ke 

halaman menu macam oli. 

Tabel 4.7 Uji Coba Menu Macam Oli 

No. Tujuan 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Bukti 

1. Menampilkan pesan 
apabila tidak mengisi 
data pada keseluruhan 
kolom yang aktif 

Sistem menampilkan 
pesan bahwa kolom 
harus diisi 

Sukses Gambar 
4.63 

2. Menampilkan halaman 
menu macam oli apabila 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom yang 
aktif 

Sistem menampilkan 
halaman menu macam 
oli 

Sukses Gambar 
4.21 

 

 

Gambar 4.63 Hasil Uji Coba Pesan Kolom Harus Diisi Halaman Menu Macam 

Oli 
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4.2.8 Uji Coba Halaman Menu Keterangan Kondisi 

Uji coba pada menu keterangan kondisi ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah pesan kesalahan isi data keterangan kondisi dapat berjalan. Apabila 

karyawan tidak mengisi data pada keseluruhan kolom yang aktif, maka sistem 

akan menampilkan pesan bahwa kolom harus diisi. Apabila karyawan mengisi 

data pada keseluruhan kolom yang aktif, maka sistem akan menyimpan data 

keterangan kondisi dan kembali ke halaman menu keterangan kondisi. 

Tabel 4.8 Uji Coba Menu Keterangan Kondisi 

No. Tujuan 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Bukti 

1. Menampilkan pesan 
apabila tidak mengisi 
data pada keseluruhan 
kolom yang aktif 

Sistem menampilkan 
pesan bahwa kolom 
harus diisi 

Sukses Gambar 
4.64 

2. Menampilkan halaman 
menu keterangan kondisi 
apabila mengisi data 
pada keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem menampilkan 
halaman menu 
keterangan kondisi 

Sukses Gambar 
4.24 

 

 

Gambar 4.64 Hasil Uji Coba Pesan Kolom Harus Diisi Halaman Menu 

Keterangan Kondisi 
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4.2.9 Uji Coba Halaman Menu Teknisi 

Uji coba pada menu teknisi ini dilakukan untuk mengetahui apakah pesan 

kesalahan isi data teknisi dapat berjalan. Apabila karyawan tidak mengisi data 

pada keseluruhan kolom yang aktif, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa 

kolom harus diisi. Apabila karyawan mengisi data pada keseluruhan kolom yang 

aktif, maka sistem akan menyimpan data teknisi dan kembali ke halaman menu 

teknisi. 

Tabel 4.9 Uji Coba Menu Teknisi 

No. Tujuan 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Bukti 

1. Menampilkan pesan 
apabila tidak mengisi 
data pada keseluruhan 
kolom yang aktif 

Sistem menampilkan 
pesan bahwa kolom 
harus diisi 

Sukses Gambar 
4.65 

2. Menampilkan halaman 
menu teknisi apabila 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom yang 
aktif 

Sistem menampilkan 
halaman menu 
teknisi 

Sukses Gambar 
4.27 

 

 

Gambar 4.65 Hasil Uji Coba Pesan Kolom Harus Diisi Halaman Menu Teknisi 



153 
 

 

4.2.10 Uji Coba Halaman Menu Entry HRM 

Uji coba pada menu entry HRM ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

pesan kesalahan isi data HRM dapat berjalan. Apabila karyawan tidak mengisi 

data pada keseluruhan kolom yang aktif, maka sistem akan menampilkan pesan 

bahwa kolom harus diisi. Apabila karyawan mengisi tanggal kegiatan dibawah 

tanggal beli alat, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa tanggal kegiatan 

dibawah tanggal beli alat. Apabila data HRM sehari sebelum tanggal kegiatan isi 

tidak ada, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data HRM sehari 

sebelumnya tidak ada. Apabila karyawan mengisi HRM lebih kecil dari HRM 

sehari sebelum tanggal kegiatan isi, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa 

isi HRM lebih besar. Apabila karyawan mengisi data pada keseluruhan kolom 

yang aktif dengan benar, maka sistem akan menyimpan data HRM dan kembali ke 

halaman menu entry HRM. 

Tabel 4.10 Uji Coba Menu Entry HRM 

No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
1. Menampilkan pesan 

apabila tidak mengisi 
data pada keseluruhan 
kolom yang aktif 

Sistem menampilkan 
pesan bahwa kolom harus 
diisi 

Sukses Gambar 
4.66 

2.  Menampilkan pesan 
apabila mengisi tanggal 
kegiatan di bawah 
tanggal beli alat 

Sistem akan menampilkan 
pesan bahwa tanggal 
kegiatan dibawah tanggal 
beli alat 

Sukses Gambar 
4.67 

3. Menampilkan pesan 
apabila data HRM 
sehari sebelum tanggal 
isi tidak ada  

Sistem akan menampilkan 
pesan bahwa data HRM 
sehari sebelumnya tidak 
ada 

Sukses Gambar 
4.68 

4. Menampilkan pesan 
apabila data HRM 
lebih kecil dari data 
HRM sehari sebelum 
tanggal isi 

Sistem akan menampilkan 
pesan bahwa isi HRM 
lebih besar 

Sukses Gambar 
4.69 

5. Menampilkan halaman 
menu entry HRM 

Sistem menampilkan 
halaman menu entry HRM 

Sukses Gambar 
4.30 
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No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
apabila mengisi data 
pada keseluruhan 
kolom yang aktif 
dengan benar 

 

 

Gambar 4.66 Hasil Uji Coba Pesan Kolom Harus Diisi Halaman Menu Entry 

HRM 

 

Gambar 4.67 Hasil Uji Coba Pesan Tanggal Kegiatan Dibawah Tanggal Beli Alat 

Halaman Menu Entry HRM 
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Gambar 4.68 Hasil Uji Coba Pesan Tidak Ada Data HRM Sehari Sebelumnya 

Halaman Menu Entry HRM 

 

Gambar 4.69 Hasil Uji Coba Pesan Isi Data HRM Lebih Besar 

4.2.11 Uji Coba Halaman Menu Kegiatan Alat 

Uji coba pada menu kegiatan alat ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

pesan kesalahan isi data kegiatan alat dapat berjalan. Apabila karyawan tidak 

mengisi data pada keseluruhan kolom yang aktif, maka sistem akan menampilkan 
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pesan bahwa kolom harus diisi. Apabila karyawan mengisi tanggal kegiatan 

dibawah tanggal beli alat, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa tanggal 

kegiatan dibawah tanggal beli alat. Apabila data HRM pada tanggal yang sama 

tidak ada, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa isi data HRM terlebih 

dahulu. Apabila data kegiatan alat sehari sebelum tanggal kegiatan isi tidak ada, 

maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data kegiatan alat sehari 

sebelumnya tidak ada. Apabila karyawan mengisi HRM lebih kecil dari HRM 

sehari sebelum tanggal kegiatan isi, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa 

HRM harus lebih besar. Apabila karyawan mengisi data pada keseluruhan kolom 

yang aktif dengan benar, maka sistem akan menyimpan data kegiatan alat dan 

kembali ke halaman menu kegiatan alat. 

Tabel 4.11 Uji Coba Menu Kegiatan Alat 

No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
1. Menampilkan pesan 

apabila tidak 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem menampilkan 
pesan bahwa kolom harus 
diisi 

Sukses Gambar 
4.70 

2.  Menampilkan pesan 
apabila mengisi 
tanggal kegiatan di 
bawah tanggal beli 
alat 

Sistem akan menampilkan 
pesan bahwa tanggal 
kegiatan dibawah tanggal 
beli alat 

Sukses Gambar 
4.71 

3. Menampilkan pesan 
apabila data HRM 
pada tanggal yang 
sama tidak ada 

Sistem akan menampilkan 
pesan bahwa isi data 
HRM terlebih dahulu 

Sukses Gambar 
4.72 

4. Menampilkan pesan 
apabila data 
kegiatan alat sehari 
sebelum tanggal 
kegiatan isi tidak 
ada 

Sistem akan menampilkan 
pesan bahwa data 
kegiatan alat sehari 
sebelumnya tidak ada 

Sukses Gambar 
4.73 

5. Menampilkan pesan 
apabila HRM lebih 
kecil 

Sistem akan menampilkan 
pesan bahwa HRM harus 
lebih besar 

Sukses Gambar 
4.74 
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No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
6. Menampilkan 

halaman menu 
kegiatan alat apabila 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif dengan 
benar 

Sistem menampilkan 
halaman menu kegiatan 
alat 

Sukses Gambar 
4.33 

 

 

Gambar 4.70 Hasil Uji Coba Pesan Kolom Harus Diisi Halaman Menu Kegiatan 

Alat 

 

Gambar 4.71 Hasil Uji Coba Pesan Tanggal Kegiatan Dibawah Tanggal Beli Alat 

Halaman Menu Kegiatan Alat 
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Gambar 4.72 Hasil Uji Coba Pesan Tidak Ada Data HRM Halaman Menu 

Kegiatan Alat 

 

Gambar 4.73 Hasil Uji Coba Pesan Tidak Ada Data Kegiatan Alat Sehari 

Sebelumnya 
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Gambar 4.74 Hasil Uji Coba Pesan HRM Harus Lebih Besar Halaman Menu 

Kegiatan Alat 

4.2.12 Uji Coba Halaman Menu Penggantian Oli 

Uji coba pada menu penggantian oli ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah pesan kesalahan isi data penggantian oli dapat berjalan. Apabila karyawan 

tidak mengisi data pada keseluruhan kolom yang aktif, maka sistem akan 

menampilkan pesan bahwa kolom harus diisi. Apabila karyawan mengisi tanggal 

kegiatan dibawah tanggal beli alat, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa 

tanggal kegiatan dibawah tanggal beli alat. Apabila data HRM pada tanggal yang 

sama tidak ada, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa isi data HRM 

terlebih dahulu. Apabila karyawan mengisi HRM lebih kecil dari HRM dibawah 

tanggal ganti oli, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa isi HRM lebih 

besar. Apabil karyawan mengisi HRM lebih besar dari HRM diatas tanggal ganti 

oli, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa isi HRM lebih kecil. Apabila 

karyawan mengisi data pada keseluruhan kolom yang aktif dengan benar, maka 
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sistem akan menyimpan data penggantian oli dan kembali ke halaman menu 

penggantian oli. 

Tabel 4.12 Uji Coba Menu Penggantian Oli 

No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
1. Menampilkan 

pesan apabila tidak 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem menampilkan 
pesan bahwa kolom harus 
diisi 

Sukses Gambar 
4.75 

2.  Menampilkan 
pesan apabila 
mengisi tanggal 
kegiatan di bawah 
tanggal beli alat 

Sistem akan menampilkan 
pesan bahwa tanggal 
kegiatan dibawah tanggal 
beli alat 

Sukses Gambar 
4.76 

3. Menampilkan 
pesan apabila data 
HRM pada tanggal 
yang sama tidak 
ada 

Sistem akan menampilkan 
pesan bahwa isi data HRM 
terlebih dahulu 

Sukses Gambar 
4.77 

4. Menampilkan 
pesan apabila 
HRM lebih kecil 
dibawah tanggal 
ganti oli 

Sistem akan menampilkan 
pesan bahwa isi HRM 
lebih besar 

Sukses Gambar 
4.78 

5. Menampilkan 
pesan apabila 
HRM lebih besar 
diatas tanggal ganti 
oli 

Sistem akan menampilkan 
pesan bahwa isi HRM 
lebih kecil 

Sukses Gambar 
4.79 

6. Menampilkan 
halaman menu 
penggantian oli 
apabila mengisi 
data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif dengan 
benar 

Sistem menampilkan 
halaman menu 
penggantian oli 

Sukses Gambar 
4.37 
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Gambar 4.75 Hasil Uji Coba Pesan Kolom Harus Diisi Halaman Menu 

Penggantian Oli 

 

Gambar 4.76 Hasil Uji Coba Pesan Tanggal Penggantian Oli Dibawah Tanggal 

Beli Alat Halaman Menu Penggantian Oli 
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Gambar 4.77 Hasil Uji Coba Pesan Tidak Ada Data HRM Halaman Menu 

Penggantian Oli 

 

Gambar 4.78 Hasil Uji Coba Pesan HRM Lebih Harus Besar Halaman Menu 

Penggantian Oli 
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Gambar 4.79 Hasil Uji Coba Pesan HRM Lebih Harus Kecil Halaman Menu 

Penggantian Oli 

4.2.13 Uji Coba Halaman Menu Kerusakan Spare Part 

Uji coba pada menu kerusakan spare part ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah pesan kesalahan isi data kerusakan spare part dapat berjalan. 

Apabila karyawan tidak mengisi data pada keseluruhan kolom yang aktif, maka 

sistem akan menampilkan pesan bahwa kolom harus diisi. Apabila karyawan 

mengisi tanggal kegiatan dibawah tanggal beli alat, maka sistem akan 

menampilkan pesan bahwa tanggal kegiatan dibawah tanggal beli alat. Apabila 

karyawan mengisi tanggal selesai perbaikan dibawah tanggal rusak, maka sistem 

akan menampilkan pesan bahwa tanggal selesai perbaikan harus diatas tanggal 

rusak. Apabila karyawan mengisi data pada keseluruhan kolom yang aktif dengan 

benar, maka sistem akan menyimpan data kerusakan spare part dan kembali ke 

halaman menu kerusakan spare part. 
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Tabel 4.13 Uji Coba Menu Kerusakan Spare Part 

No. Tujuan 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Bukti 

1. Menampilkan pesan 
apabila tidak mengisi 
data pada keseluruhan 
kolom yang aktif 

Sistem menampilkan 
pesan bahwa kolom 
harus diisi 

Sukses Gambar 
4.80 

2.  Menampilkan pesan 
apabila mengisi 
tanggal kegiatan di 
bawah tanggal beli 
alat 

Sistem akan 
menampilkan pesan 
bahwa tanggal kegiatan 
dibawah tanggal beli 
alat 

Sukses Gambar 
4.81 

3. Menampilkan pesan 
apabila mengisi 
tanggal selesai 
perbaikan di bawah 
tanggal rusak 

Sistem akan 
menampilkan pesan 
bahwa tanggal 
perbaikan harus diatas 
tanggal rusak 

Sukses Gambar 
4.82 

4. Menampilkan 
halaman menu 
kerusakan spare part 
apabila mengisi data 
pada keseluruhan 
kolom yang aktif 
dengan benar 

Sistem menampilkan 
halaman menu 
kerusakan spare part 

Sukses Gambar 
4.41 

 

 

Gambar 4.80 Hasil Uji Coba Pesan Kolom Harus Diisi Halaman Menu Kerusakan 

Spare Part 
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Gambar 4.81 Hasil Uji Coba Pesan Tanggal Rusak Dibawah Tanggal Beli Alat 

Halaman Menu Kerusakan Spare Part 

 

Gambar 4.82 Hasil Uji Coba Pesan Tanggal Perbaikan Dibawah Tanggal Rusak 

Halaman Menu Kerusakan Spare Part 

4.2.14 Uji Coba Halaman Menu Kalkulasi Kegiatan Per Hari 

Uji coba pada menu kalkulasi kegiatan per hari ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah pesan kesalahan isi data kinerja dapat berjalan. Apabila 
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karyawan tidak mengisi data pada keseluruhan kolom yang aktif, maka sistem 

akan menampilkan pesan bahwa kolom harus diisi. Apabila data kegiatan yang 

dikalkukasi tidak ada dan/atau belum 24 jam dan/atau sudah dikalkulasi 

sebelumnya, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa isi data kegiatan yang 

lain. Apabila karyawan mengisi data pada keseluruhan kolom yang aktif dengan 

benar, maka sistem akan menyimpan data kinerja dan akan menampilkan pesan 

bahwa data kegiatan berhasil dikalkulasi. 

Tabel 4.14 Uji Coba Menu Kalkulasi Keigatan Per Hari 

No. Tujuan 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Bukti 

1. Menampilkan pesan 
apabila tidak mengisi 
data pada keseluruhan 
kolom yang aktif 

Sistem menampilkan 
pesan bahwa kolom 
harus diisi 

Sukses Gambar 
4.83 

2.  Menampilkan pesan 
apabila data kegiatan 
yang dikalkukasi tidak 
ada dan/atau belum 24 
jam dan/atau sudah 
dikalkulasi sebelumnya 

Sistem akan 
menampilkan pesan 
bahwa isi data 
kegiatan yang lain 

Sukses Gambar 
4.84 

3. Menampilkan pesan 
apabila data kinerja 
tersimpan 

Sistem akan 
menampilkan pesan 
bahwa data kegiatan 
berhasil dikalkulasi 

Sukses Gambar 
4.85 

 

 

Gambar 4.83 Hasil Uji Coba Pesan Kolom Harus Diisi Halaman Menu Kalkulasi 
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Gambar 4.84 Hasil Uji Coba Pesan Isi Data Kegiatan yang Lain 

 

Gambar 4.85 Hasil Uji Coba Pesan Data Kegiatan Berhasil Dikalkulasi 

4.2.15 Uji Coba Halaman Menu Ubah Status Kegiatan Alat 

Uji coba pada menu ubah status kegiatan alat ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah pesan kesalahan bah status data kegiatan alat dapat berjalan. 

Apabila karyawan tidak mengisi data pada keseluruhan kolom yang aktif, maka 

sistem akan menampilkan pesan bahwa kolom harus diisi. Apabila data kegiatan 

yang dirubah tidak ada, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data 

kegiatan tidak ada. Apabila karyawan mengisi data pada keseluruhan kolom yang 

aktif dengan benar, maka sistem akan merubah data kegiatan, menghapus data 
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kinerja pada tanggal yang sama dan akan menampilkan pesan bahwa status data 

kegiatan berhasil dirubah. 

Tabel 4.15 Uji Coba Menu Ubah Status Kegiatan Alat 

No. Tujuan 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Bukti 

1. Menampilkan pesan 
apabila tidak 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem menampilkan 
pesan bahwa kolom 
harus diisi 

Sukses Gambar 
4.86 

2.  Menampilkan pesan 
apabila data 
kegiatan yang 
dirubah tidak ada  

Sistem akan 
menampilkan pesan 
bahwa data kegiatan 
tidak ada 

Sukses Gambar 
4.87 

3. Menampilkan pesan 
apabila status data 
kegiatan berhasil 
dirubah 

Sistem akan 
menampilkan pesan 
bahwa status data 
kegiatan berhasil dirubah 

Sukses Gambar 
4.88 

 

 

Gambar 4.86 Hasil Uji Coba Pesan Kolom Harus Diisi Rubah Status Data 

Kegiatan Alat 
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Gambar 4.87 Hasil Uji Coba Pesan Data Kegiatan Tidak Ada 

 

Gambar 4.88 Hasil Uji Coba Pesan Status Data Kegiatan Berhasil Dirubah 

4.2.16 Uji Coba Halaman Menu Ubah Status HRM 

Uji coba pada menu ubah status HRM ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah pesan kesalahan ubah status data HRM dapat berjalan. Apabila karyawan 

tidak mengisi data pada keseluruhan kolom yang aktif, maka sistem akan 

menampilkan pesan bahwa kolom harus diisi. Apabila data HRM yang dirubah 



170 
 

 

tidak ada, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data HRM tidak ada. 

Apabila karyawan mengisi data pada keseluruhan kolom yang aktif dengan benar, 

maka sistem akan merubah data HRM, menghapus data kegiatan alat pada tanggal 

yang sama dan akan menampilkan pesan bahwa status data HRM berhasil 

dirubah. 

Tabel 4.16 Uji Coba Menu Ubah Status HRM 

No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
1. Menampilkan 

pesan apabila tidak 
mengisi data pada 
keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem menampilkan 
pesan bahwa kolom harus 
diisi 

Sukses Gambar 
4.89 

2.  Menampilkan 
pesan apabila data 
HRM yang dirubah 
tidak ada  

Sistem akan menampilkan 
pesan bahwa data HRM 
tidak ada 

Sukses Gambar 
4.90 

3. Menampilkan 
pesan apabila data 
HRM berhasil 
dirubah 

Sistem akan menampilkan 
pesan bahwa status data 
HRM berhasil dirubah 

Sukses Gambar 
4.91 

 

 

Gambar 4.89 Hasil Uji Coba Pesan Kolom Harus Diisi Rubah Status Data HRM 
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Gambar 4.90 Hasil Uji Coba Pesan Data HRM Tidak Ada 

 

Gambar 4.91 Hasil Uji Coba Pesan Status Data HRM Berhasil Dirubah 

4.2.17 Uji Coba Halaman Menu Laporan Kinerja 

Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui pesan kesalahan pada menu 

laporan kinerja dapat berjalan dan apakah aplikasi dapat mencetak laporan kinerja 

sesuai dengan contoh laporan pada lampiran 1. 
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Tabel 4.17 Uji Coba Menu Laporan Kinerja 

No. Tujuan 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Bukti 

1. Menampilkan pesan 
apabila tidak mengisi data 
pada keseluruhan kolom 
yang aktif 

Sistem 
menampilkan 
pesan bahwa kolom 
harus diisi 

Sukses Gambar 
4.92 

2.  Mencetak laporan kinerja 
sesuai dengan contoh 
laporan pada lampiran 1  

Sistem akan 
mencetak laporan 
kinerja 

Sukses Gambar 
4.48 

 

 

Gambar 4.92 Hasil Uji Coba Pesan Kolom Harus Diisi Halaman Menu Laporan 

Kinerja 

4.2.18 Uji Coba Menampilkan Informasi Kinerja Mesin HMC Sesuai Bulan 

dan Tahun 

Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat 

menampilkan informasi kinerja mesin HMC sesuai bulan dan tahun. Untuk 

melakukan uji coba tersebut dilakukan dengan melakukan akses ke halaman 

tersebut, melihat dari dashboard utama. 
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Tabel 4.18 Uji Coba Menampilkan Informasi Kinerja Mesin HMC Sesuai Bulan 

dan Tahun 

No. Tujuan 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Bukti 

1. Menampilkan pesan 
apabila tidak memilih 
bulan atau tahun 

Sistem menampilkan 
pesan bahwa harus 
memilih bulan dan 
tahun 

Sukses Gambar 
4.93 

2. Menampilkan halaman 
utama dashboard apabila 
sudah memilih bulan dan 
tahun 

Sistem menampilkan 
halaman utama 
dashboard 

Sukses Gambar 
4.49 

3.  Menampilkan notifikasi 
apabila availability dan 
reliability berada di 
bawah KPI 

Sistem menampilkan 
notifikasi 

Sukses  Gambar 
4.94 

4. Tidak menampilkan 
notifikasi apabila 
utilization masih berada 
dibawah KPI 

Sistem tidak 
menampilkan 
notifikasi 

Sukses Gambar 
4.94 

 

 

Gambar 4.93 Pesan Apabila Tidak Memilih Bulan atau Tahun 
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Gambar 4.94 Notifikasi Halaman Utama Dashboard 

4.2.19 Uji Coba Menampilkan Detail Informasi Kinerja Salah Satu Mesin 

HMC 

Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat 

menampilkan detail informasi kinerja salah satu mesin HMC. Untuk melakukan 

uji coba tersebut dilakukan dengan melakukan akses ke halaman tersebut, melihat 

dari dashboard detail kinerja. 

Tabel 4.19 Uji Coba Menampilkan Detail Informasi Kinerja Salah Satu Mesin 

HMC 

No. Tujuan 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Bukti 

1. Menampilkan halaman 
dashboard detail 
kinerja 

Sistem menampilkan 
dashboard detail 
kinerja 

Sukses Gambar 
4.50 

2. Menampilkan 
notifikasi apabila 
availability dan 
reliability berada di 
bawah KPI, data HRM 
dan data inspeksi 
harian belum diisi 

Sistem menampilkan 
notifikasi 

Sukses Gambar 
4.95 
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No. Tujuan 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Bukti 

3. Tidak menampilkan 
notifikasi apabila 
utilization masih 
berada dibawah KPI 

Sistem tidak 
menampilkan 
notifikasi 

Sukses Gambar 
4.95 

 

 

Gambar 4.95 Notifikasi Halaman Detail Dashboard 

4.2.20 Uji Coba Menampilkan Detail Hasil Perhitungan Kinerja Salah Satu 

Mesin HMC 

Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat 

menampilkan detail hasil perhitungan kinerja salah satu mesin HMC. Untuk 

melakukan uji coba tersebut dilakukan dengan melakukan akses ke halaman 

tersebut, melihat dari detail hasil perhitungan kinerja. 

Tabel 4.20 Uji Coba Menampilkan Detail Hasil Perhitungan Kinerja Salah Satu 

Mesin HMC 

No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
1. Menampilkan 

halaman detail 
hasil perhitungan 
kinerja 

Sistem menampilkan detail 
hasil perhitungan kinerja 

Sukses Gambar 
4.51 
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4.2.21 Uji Coba Menampilkan Detail Kegiatan Salah Satu Mesin HMC 

Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat 

menampilkan detail kegiatan salah satu mesin HMC. Untuk melakukan uji coba 

tersebut dilakukan dengan melakukan akses ke halaman tersebut, melihat dari 

detail kegiatan. 

Tabel 4.21 Uji Coba Menampilkan Detail Kegiatan Salah Satu Mesin HMC 

No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
1. Menampilkan 

halaman detail 
kegiatan 

Sistem menampilkan detail 
kegiatan 

Sukses Gambar 
4.52 

4.2.22 Uji Coba Menampilkan Detail Kerusakan Spare Part Salah Satu 

Mesin HMC 

Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat 

menampilkan detail kerusakan spare part salah satu mesin HMC. Untuk 

melakukan uji coba tersebut dilakukan dengan melakukan akses ke halaman 

tersebut, melihat dari detail kerusakan spare part. 

Tabel 4.22 Uji Coba Menampilkan Detail Kerusakan Spare Part Salah Satu Mesin 

HMC 

No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
1. Menampilkan 

halaman detail 
kerusakan spare 
part 

Sistem menampilkan detail 
kerusakan spare part 

Sukses Gambar 
4.54 

4.2.23 Uji Coba Menampilkan Detail Inspeksi Harian Salah Satu Mesin 

HMC 

Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat 

menampilkan detail inspeksi harian salah satu mesin HMC. Untuk melakukan uji 
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coba tersebut dilakukan dengan melakukan akses ke halaman tersebut, melihat 

dari detail inspeksi harian. 

Tabel 4.23 Uji Coba Menampilkan Detail Inspeksi Harian Salah Satu Mesin HMC 

No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
1. Menampilkan 

halaman detail 
inspeksi harian 

Sistem menampilkan detail 
inspeksi harian 

Sukses Gambar 
4.55 

4.2.24 Uji Coba Menampilkan Detail Perawatan Rutin Salah Satu Mesin 

HMC 

Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah fungsi aplikasi dapat 

menampilkan detail perawatan rutin salah satu mesin HMC. Untuk melakukan uji 

coba tersebut dilakukan dengan melakukan akses ke halaman tersebut, melihat 

dari detail perawatan rutin. 

Tabel 4.24 Uji Coba Fungsi Menampilkan Detail Perawatan Rutin Salah Satu 

Mesin HMC 

No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
1. Menampilkan 

halaman detail 
perawatan rutin 

Sistem menampilkan detail 
perawatan rutin  

Sukses Gambar 
4.56 

4.2.25 Uji Coba Menampilkan Detail Penggantian Oli Salah Satu Mesin 

HMC 

Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat 

menampilkan detail penggantian oli salah satu mesin HMC. Untuk melakukan uji 

coba tersebut dilakukan dengan melakukan akses ke halaman tersebut, melihat 

dari detail penggantian oli. 
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Tabel 4.25 Uji Coba Menampilkan Detail Penggantian Oli Salah Satu Mesin 

HMC 

No. Tujuan Output yang diharapkan Hasil Bukti 
1. Menampilkan 

halaman detail 
penggantian oli 

Sistem menampilkan detail 
penggantian oli 

Sukses Gambar 
4.53 

4.3 Evaluasi Sistem 

Tahap evaluasi ini menampilkan hasil evaluasi aplikasi yang telah 

dibangun apakah sudah dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dijelaskan 

pada bab sebelumnya. Berikut ini adalah hasil evaluasi dari aplikasi yang 

dibangun. 

Tabel 4.26 Hasil Evaluasi Sitem 

No Permasalahan Penyelesaian oleh 
aplikasi 

Pada Fitur/ 
Halaman 

Hasil 

1. Mengalami kesulitan 
dalam melihat 
pencapaian kinerja 
mesin beserta KPI 

Aplikasi menyediakan 
batas berupa garis 
pada masing-masing 
kinerja mesin HMC 

Dashboard 
utama 
(Gambar 
4.49) dan 
dashboard 
detail 
kinerja 
(Gambar 
4.50) 

Terpenuhi 

2. Mengalami kesulitan 
dalam kontrol terkait 
hal-hal yang 
mempengaruhi kinerja 
mesin 

Aplikasi menyediakan 
tampilan detail 
kinerja mesin 

Dashboard 
detail 
kinerja 
(Gambar 
4.50) 

Terpenuhi 

3. Mengalami kesulitan 
dalam mengetahui 
kondisi kinerja mesin 
saat ini 

Aplikasi menyediakan 
tampilan detail 
kinerja mesin 

Dashboard 
detail 
kinerja 
(Gambar 
4.50) 

Terpenuhi 

4. Mengalami kesulitan 
dalam hal pengambilan 
keputusan 

Aplikasi menyediakan 
notifikasi 

Notifikasi 
dashboard 
utama 
(Gambar 
4.94) dan 

Terpenuhi 
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No Permasalahan Penyelesaian oleh 
aplikasi 

Pada Fitur/ 
Halaman 

Hasil 

notifikasi 
dashboard 
detail 
kinerja 
(Gambar 
4.95) 

Dari penjelasan Tabel 4.26 dapat dilihat bahwa aplikasi yang dibangun 

dapat menangani masalah, antara lain: 

1. Untuk menangani beberapa kesulitan dalam melihat pencapaian kinerja 

mesin beserta KPI, diselesaikan dengan fitur yang menampilkan batas 

berupa garis pada masing-masing kinerja mesin HMC. 

2. Untuk menangani kesulitan dalam kontrol terkait hal-hal yang 

mempengaruhi kinerja mesin, diselesaikan dengan fitur yang menampilkan 

informasi detail kinerja mesin HMC. 

3. Untuk menangani kesulitan dalam mengetahui kondisi kinerja mesin saat 

ini, diselesaikan dengan fitur yang menampilkan informasi detail kinerja 

mesin HMC yang terbaru. 

4. Untuk menangani kesulitan dalam hal pengambilan keputusan, 

diselesaikan dengan fitur yang menampilkan notifikasi. 


