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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dibahas tentang analisis permasalahan dan perancangan 

sistem dalam Rancang Bangun Aplikasi Pengaturan Material dan Alat Kerja Pada 

PT. Dwi Karya Prasetya Nusantara. Berdasarkan System Development Life Cycle 

(SDLC) yang digunakan. Sebelum melakukan identifikasi masalah dan analisis, 

telah dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu dengan teknik wawancara dan 

observasi yang dilakukan di PT. Dwi Karya Prasetya Nusantara. Berikut ini 

adalah langkah-langkah yang digunakan dalam membangun sistem. 

Identifikasi Masalah

Analisis 

Permasalahan

Analisis Kebutuhan 

Pengguna

Rancangan Sistem

Membangun 

Aplikasi (Coding)

Pengujian

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah dalam membangun sistem. 
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3.1  Communication 

Dalam melakukan communication, ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan. Adapun tahap-tahap dalam analisis sistem yang dilakukan adalah 

identifikasi masalah, analisis permasalahan, solusi permasalahan, dan analisis 

kebutuhan pengguna. 

3.1.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi permasalahan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi 

yang dilakukan di PT. Dwi Karya Prasetya Nusantara. Observasi dilakukan pada 

tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan Juli 2016. Data-data yang dibutuhkan 

untuk dikumpulkan dengan melakukan wawancara pada narasumber yaitu Sales 

Manager pada PT. Dwi Karya Prasetya Nusantara. Pada tahap ini dilakukan 

pengumpulan berbagai informasi tentang proses bisnis, penentuan dalam 

pengaturan material dan alat kerja untuk setiap pemesanan, serta memperoleh 

data-data terkait dengan material dan alat kerja yang digunakan pada PT. Dwi 

Karya Prasetya Nusantara. 

Proses bisnis dalam penerimaan pesanan pelanggan yang terjadi pada PT. 

Dwi Karya Prasetya Nusantara diawali dengan proses pesanan yang dilakukan 

oleh pelanggan. Pelanggan dapat memilih layanan yang telah ditawarkan oleh 

perusahaan. Jika pelanggan sudah melakukan pemesanan, maka sales manager 

akan mencatat pesanan pelanggan dan membuatkan sales order untuk keperluan 

material dan alat kerja dalam melakukan pekerjaan lapangan serta sales manager 

harus menentukan jadwal dan tenaga kerja yang akan melakukan pekerjaan di 

lapangan. Jika sales order sudah mempunyai jadwal, tenaga kerja, alat kerja, dan 

material yang sesuai, maka sales manager akan menggandakan form sales order 
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sebanyak 2 untuk diberikan kepada pelanggan dan dijadikan arsip oleh sales 

manager. Setelah menentukan jadwal dan tenaga kerja sudah selesai, kemudia 

sales manager akan membuat surat jalan dari sales order yang telah dibuat. Surat 

jalan tersebut akan diberikan kepada project manager sebagai acuan dalam 

melakukan pekerjaan di lapangan. Kemudian project manager dan tim akan 

menyelesaikan pekerjaan. 

Setelah pekerjaan lapangan selesai, maka project manager akan 

memberikan hasil pekerjaan kepada sales manager sebagai informasi untuk 

dibuatkan laporan pekerjaan dan berita acara. Sales manager akan memperbanyak 

laporan pekerjaan dan berita acara sebanyak 2 laporan untuk diberikan kepada 

pelanggan dan akan diarsip oleh sales manager. Laporan pekerjaan diperlukan 

untuk dijadikan sebagai histori perbaikan setiap pelanggan. Berita Acara 

diperlukan untuk informasi pekerjaan yang telah diselesaikan yang diberikan 

kepada pelanggan. Dari hasil identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, 

gambaran proses bisnis pada pemesanan di atas dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Document Flow pemesanan jasa service trafo 
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3.1.2 Analisis Permasalahan 

Setelah dilakukan observasi dan wawancara, maka dapat diketahui proses 

alur bisnis yang dilakukan oleh masing-masing bagian dan proses alur dokumen 

atau document flow yang dilakukan oleh masing-masing pengguna, maka proses 

berikutnya adalah melakukan analisis kebutuhan yang sesuai dengan proses-

proses tersebut. Analisis kebutuhan ini dilakukan untuk merancang kebutuhan dari 

masing-masing pengguna sistem. Analisis ini dilakukan pada setiap pengguna 

yang secara langsung berhubungan atau berinteraksi dengan sistem nantinya. 

Berikut ini hasil analisis kebutuhan untuk masing-masing pengguna. 

1. Selama ini, proses pengolahan data di perusahaan hanya menggunakan 

dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. 

2. Sales manager tidak dapat mengetahui jumlah stok material dan alat kerja yang 

ada di gudang dikarenakan belum adanya pencatatan yang baik terhadap 

pengaturan material dan alat kerja. 

3. Sales manager mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian data material 

dan data alat kerja. Sehingga dapat menimbulkan waktu yang lama dalam 

pembuatan sales order dan menentukan perkiraan jadwal kerja. 

4. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakcocokan material atau alat kerja yang 

dibutuhkan dengan data yang ada di gudang. 

3.1.3 Solusi Permasalahan 

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada PT. Dwi Karya 

Prasetya Nusantara, solusi yang diberikan adalah dengan membangun Aplikasi 

Pengaturan Material dan Alat Kerja Pada PT. Dwi Karya Prasetya Nusantara yang 
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dapat membantu sales manager dalam melakukan pengaturan material dan alat 

kerja dan mempermudah untuk pembuatan pesanan pelanggan. 

3.1.4 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan lingkungan sistem, fungsi produk, dan karakteristik pengguna dari 

Aplikasi Pengaturan Material dan Alat Kerja pada DKP dari setiap bagian proses 

bisnis meliputi lingkungan sistem, fungsi-fungsi produk, dan karateristik 

pengguna. 

A. Lingkungan Sistem 

Pada lingkungan sistem ini menjelaskan mengenai alur kerja sistem 

untuk melakukan proses pemesanan dan verifikasi order. Aktor yang ada pada 

tahap ini ada 2, yaitu pelanggan dan sales manager. Komputer atau laptop 

pelanggan dan sales manager harus terhubung dengan jaringan internet agar dapat 

mengakses website pengaturan material dan alat kerja yang dimiliki oleh PT. Dwi 

Karya Prasetya Nusantara sehingga pelanggan dapat melakukan pemesanan yang 

diinginkan. Sebelum melakukan pesanan, pelanggan harus mempunyai username 

untuk dapat login ke dalam aplikasi dengan memasukkan dapat pelanggan dan 

jika pelanggan sudah mempunyai username, maka pelanggan dapat melakukan 

pemesanan. Setelah pelanggan sudah melakukan pemesanan, sales manager 

mendapatkan notifikasi bahwa terdapat pesanan baru dan masuk ke dalam menu 

verifikasi order. Dalam melakukan verifikasi order, sales manager harus melihat 

ketersediaan alat kerja, material, dan jadwal kerja untuk dapat melakukan 

transaksi.  
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Pelanggan

Input data pelanggan dan pesanan

Terhubungan Internet

Data Pelanggan

Data Pesanan

Input Layanan, Tenaga Kerja

Input Data Material, Alat Kerja

Data Material, Alat Kerja

Verifikasi Order

Data Layanan, Tenaga Kerja
Verifikasi Order

Gambar 3.3 Lingkungan Sistem Aplikasi 

B. Fungsi-fungsi Produk 

1. Proses Pemesanan 

a. Deskripsi : Memasukkan Data Pemesanan 

b. Aktor  : Pelanggan 

c. Input  :  

- Jika pelanggan baru, maka diwajibkan untuk membuat   

username dengan mengisi form register.- 

- Jika pelanggan lama akan login dan langsung 

melakukan pemesanan sesuai dengan kebutuhan. 

d. Preproses  : Pelanggan harus terdaftar terlebih dahulu sebelum 

melakukan proses pemesanan. 

e. Proses : - Membuka website pengaturan material dan alat kerja. 

Memasukkan username dan password, jika pelanggan 

baru maka harus membuat data pelanggan dengan 

memilih register pelanggan. Pelanggan memilih add 
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order untuk melakukan pemesanan dan memilih layanan 

yang diinginkan. 

f. Output : Informasi data pemesanan. 

2. Proses Verifikasi Order 

a. Deskripsi : Melakukan  Verifikasi Order. 

b. Aktor  : Sales Manager. 

c. Input  : Kode Order. 

d. Preproses  : Proses ini dapat berjalan jika proses pemesanan sudah 

dilakukan. 

e. Proses : Membuka website pengaturan material dan alat kerja. 

Pilih verifikasi order 

Memilih order pelanggan yang akan diverifkasi. 

Memilih nama tenaga kerja, tanggal mulai dan selesai 

pekerjaan, catatan dari pekerjaan dengan melihat data 

material dan alat kerja yang tersedia. 

f. Output : Surat Jalan. 

3. Karateristik Pengguna 

Ada 2 macam pengguna dalam aplikasi ini, yaitu: 

a. Pelanggan 

Tabel 3.1 Analisis Kebutuhan Pengguna Pelanggan 

Karakteristik Role Fungsi Data yang 

dihasilkan 

Dapat mengakses website 

pengaturan material dan 

alat kerja melalui 

jaringan internet. 

Pelanggan 

dapat 

melakukan 

pesanan 

- Pencatatan Master 

Pelanggan. 

- Melakukan 

Pemesanan. 

- Master 

Pelanggan. 

- Data 

Pesanan. 
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b. Sales Manager 

Tabel 3.2 Analisis Kebutuhan Pengguna Sales Manager 

Karakteristik Role Fungsi Data yang 

dihasilkan 

Dapat mengakses 

website 

pengaturan 

material dan alat 

kerja melalui 

jaringan internet. 

Pelanggan dapat 

melakukan 

verifikasi pesanan 

pelanggan. 

- Pencatatan 

Master Alat 

Kerja 

- Pencatatan 

Master Material 

- Pencatatan 

Master Layanan. 

- Pencatatan 

Master 

Pelanggan. 

- Pencatatan 

Master Tenaga 

Kerja. 

- Melakukan 

verifikasi 

pesanan 

pelanggan 

- Master 

Pelanggan. 

- Master alat 

kerja. 

- Master 

material. 

- Master 

layanan. 

- Master tenaga 

kerja. 

- Surat Jalan. 

- Berita Acara. 

- Laporan 

Pekerjaan. 

3.1.5 Struktur Navigasi 

Terdapat struktur navigasi yang digunakan untuk pengguna aplikasi web 

pengaturan material dan alat kerja ini agar dapat menggunakan fungsi-fungsi pada 

halaman web dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Berikut struktur navigasi 

pada aplikasi pengaturan material dan alat kerja pada PT. Dwi Karya Prasetya 

Nusantara (DKP) : 

A. Struktur Navigasi Untuk Sales Manager 

Pada struktur navigasi ini, dijelaskan tentang fungsi dari setiap halaman 

yang ada pada menu login sebagai sales manager. Terdapat beberapa macam 

menu yang dapat dilihat oleh sales manager yaitu dashboard, maintenance 

master, verifikasi sales order, dan laporan. Dalam menu maintenance data master 

berisi beberapa data dari master material, master alat kerja, master pelanggan, 



29 

 

master layanan, dan master tenaga kerja. sales manager dapat menambah dan 

mengubah data master untuk memberikan informasi dan menunjan proses 

transaki. Data master dibutukan sebagai data utama dalam melakukan pengolahan 

data pesanan dan transkasi dalam aplikasi pengaturan material dan alat kerja yang 

ada di PT. Dwi Karya Prasetya Nusantara. 

Dalam melakukan pengolahan data pesanan, sales manager melihat 

daftar pesanan pelanggan yang belum diverifikasi, kemudian sales manager dapat 

memilih data yang akan diverifikasi dan memasukkan data untuk menerima 

pesanan pelanggan. Dalam transkasi tersebut dihasilkan 3 laporan yang diterima 

dari aplikasi yaitu laporan hasil pekerjaan, laporan berita acara, dan laporan surat 

jalan. Dan dari transaksi tersebut dihasilkan rekap untuk melihat informasi tentang 

rekap order transaksi, rekap pelanggan, dan rekap layanan yang dipilih 

berdasarkan periode. Dalam informarsi rekap memberikan grafik untuk 

mempermudah sales manager dalam melihat hasil rekapan. Struktur navigasi 

yang dijalankan oleh sales manager dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Struktur Navigasi untuk Sales Manager DKP 
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B. Struktur Navigasi Untuk Pelanggan  

Pada struktur navigasi ini, dijelaskan tentang fungsi dari setiap halaman 

yang ada pada menu maintenance data dan melakukan pengolahan pemesanan. 

Menu maintenance data master berisi master pelanggan, halaman maintenance 

data memiliki fungsi untuk menambah dan mengubah data pelanggan. Sedangkan 

menu pengolahan data pemesanan, halaman pengolahan pemesanan tersebut 

berfungsi untuk menambah dan mengubah data pemesanan dibutuhkan oleh 

pelanggan. kemudian pelanggan menunggu konfirmasi dari pihak sales manager 

untuk mendapatkan sales order dari pemesanannya tersebut. Desain struktur 

navigasi dalam untuk pelanggan dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

Login Pelanggan

Beranda

Maintenance 

Data
Pelanggan

Tambah

Edit

Logout

Pesanan

Tambah

Edit

Pengolahan 

Pesanan

 

 Gambar 3.5 Struktur Navigasi Untuk Pelanggan DKP 
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3.2 Planning 

Dalam melakukan proses planning, ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan. Adapun tahap-tahap dalam yang dilakukan adalah pembuatan alur 

sistem yang meliputi block diagram dan system flow. 

3.2.1 Blok Diagram Aplikasi Pengaturan Material dan Alat Kerja 

Untuk membuat blok diagram terndapat input, proses, dan output yang 

dibutuhkan. Input yang dibutuhkan untuk membuat maintenance antara lain 

adalah : data pelanggan, data material, data alat kerja, data tenaga kerja, dan data 

pesanan. Data dari material dan alat kerja dijadikan sebagai maintenance layanan. 

Sedangkan inputan untuk membuat sales order adalah data pesanan pelanggan. 

Sedangkan proses yang dihasilkan dari inputan adalah maintenance 

pelanggan, maintenance alat kerja, maintenance material, maintenance layanan, 

maintenance tenaga kerja, dan transaksi yang dilakukan setelah adanya pesanan 

pelanggan yang telah diverifikasi oleh sales manager. 

Output dari blok diagram adalah hasil informasi dari inputan dan proses 

berupa laporan yang terkait yaitu informasi untuk pembuatan surat jalan, berita 

acara, laporan pekerjaan, dan laporan pesanan. Dimana laporan tersebut akan 

berisi tentang informasi hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh project 

manager dari setiap pelanggan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 

3.6. 
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Block Diagram Aplikasi Pengaturan Material dan Alat Kerja
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Gambar 3.6 Blok Diagram Aplikasi Pengaturan Material dan Alat Kerja 
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3.2.2 System Flow 

Untuk membuat aplikasi pengaturan material dan alat kerja dibutuhkan 

system flow yang sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku pada PT. Dwi 

Karya Prasetya Nusantara. Berikut penjelasan system flow yang dibuat untuk 

membantu proses pembuatan aplikasi pengaturan material dan alat kerja. 

A. System Flow Login 

System flow berikut ini menjelaskan mengenai alir sistem login pada 

aplikasi pengaturan material dan alat kerja pada DKP. Aplikasi dapat diakses oleh 

pelanggan dan sales manager yang mempunyai hak akses masing-masing. Desain 

system flow dalam proses login dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

System Flow Login

SistemSales Manager/Pelanggan

Start

Input 

Username 

dan Password

Verifikasi 

password dan 

username

Sesuai?

Menampilkan 

Menu Utama
End

Yes

Halaman 

Menu 

Utama

Warning 

username dan 
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Data 

Pelanggan

No

Gambar 3.7 System Flow Login 
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B. System Flow Maintenance Data Pelanggan 

System flow berikut ini menjelaskan mengenai alir sistem untuk 

maintenance master pelanggan. Di dalam fungsi maintenance pelanggan terdapat 

proses penyimpanan dan pengubahan data untuk pelanggan. Pelanggan 

memasukkan data secara manual ke dalam aplikasi. Setelah itu, sistem akan 

melakukan penyimpanan data ke dalam tabel pelanggan. Sistem akan 

menampilkan hasil inputan dari tabel data pelanggan. Dalam melakukan 

penambahan dan pengubahan data pelanggan hanya bisa dilakukan oleh 

pelanggan. Desain system flow dalam maintenance pelanggan dapat dilihat pada 

Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 System Flow Maintenance Data Pelanggan 
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C. System Flow Maintenance Data Material 

System flow berikut ini menjelaskan mengenai alir sistem untuk 

maintenance master material. Di dalam fungsi maintenance material terdapat 

proses penyimpanan dan pengubahan data untuk material. Sales Manager 

memasukkan data secara manual ke dalam aplikasi. Setelah itu, sistem akan 

melakukan penyimpanan data ke dalam tabel material. Sistem akan menampilkan 

hasil inputan dari tabel data material. Desain system flow dalam maintenance 

pelanggan dapat dilihat pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 System Flow Maintenance Data Material 
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D. System Flow Maintenance Data Alat Kerja 

System flow berikut ini menjelaskan mengenai alir sistem untuk 

maintenance data alat kerja. Di dalam fungsi maintenance data alat kerja terdapat 

proses penyimpanan dan pengubahan data. Sales Manager memasukkan data 

secara manual ke dalam aplikasi. Setelah itu, sistem akan melakukan 

penyimpanan data ke dalam tabel alat kerja. Sistem akan menampilkan hasil 

inputan dari tabel data alat kerja. Desain system flow dalam maintenance data alat 

kerja dapat dilihat pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 System Flow Maintenance Data Alat Kerja 
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E. System Flow Maintenance Data Tenaga Kerja 

System flow berikut ini menjelaskan mengenai alir sistem untuk 

maintenance data tenaga kerja. Di dalam fungsi maintenance data tenaga kerja 

terdapat proses penyimpanan dan pengubahan. Data tenaga kerja dibutuhkan 

untuk menentukan petugas yang melaukan pekerjaan lapangan. Sales Manager 

memasukkan data secara manual ke dalam aplikasi. Setelah itu, sistem akan 

melakukan penyimpanan data ke dalam tabel tenaga kerja. Sistem akan 

menampilkan hasil inputan dari tabel tenaga kerja. Desain system flow dalam 

maintenance data tenaga kerja dapat dilihat pada Gambar 3.11. 
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 Gambar 3.11 System Flow Maintenance Data Tenaga Kerja 
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F. System Flow Maintenance Data Layanan 

System flow berikut ini menjelaskan mengenai alir sistem untuk 

maintenance data layanan. Di dalam fungsi maintenance data layanan terdapat 

proses penyimpanan dan pengubahan data. Sales Manager memasukkan data 

secara manual ke dalam aplikasi. Setelah itu, sistem akan melakukan 

penyimpanan data ke dalam tabel layanan. Sistem akan menampilkan hasil 

inputan dari tabel data layanan. Desain system flow dalam maintenance data 

layanan dapat dilihat pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 System Flow Maintenance Data Layanan 
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G. System Flow Pesanan Pelanggan 

System flow berikut ini menjelaskan mengenai alir sistem untuk data 

pesanan. Di dalam fungsi system flow tersebut pelanggan dapat memasukkan data 

pemesanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan ke dalam aplikasi. Setelah itu, 

sistem akan melakukan penyimpanan data ke dalam tabel pesanan. Jika pesanan 

pelanggan yang telah di verifikasi tidak sesuai dengan tanggal yang diingkan, 

maka pelanggan dapat mengubah pesanan tersebut. Sistem akan menampilkan 

hasil inputan dari tabel data pesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan. Desain 

system flow pesanan pelanggan dapat dilihat pada Gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 System Flow Pesanan Pelanggan 
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H. System Flow Verifikasi Sales Order 

System flow berikut ini menjelaskan mengenai alir sistem untuk data 

sales order. Di dalam fungsi verifikasi sales order terdapat proses penyimpanan 

dan pengubahan data. Sales Manager memasukkan data sales order sesuai 

permintaan pelanggan. Setelah itu, sistem akan melakukan penyimpanan data ke 

dalam tabel sales order yang diambil dari tabel data pesanan, data pelanggan, data 

layanan dan data tenaga kerja. Sistem akan menampilkan hasil inputan dari tabel 

data sales order. Desain system flow verifikasi sales order dapat dilihat pada 

Gambar 3.14. 
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Gambar 3.14 System Flow Verifikasi Sales Order 
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I. System Flow Laporan Hasil Pekerjaan 

System flow berikut ini menjelaskan mengenai alir sistem untuk laporan 

hasil pekerjaan. Di dalam fungsi laporan hasil pekerjaan, sales manager dapat 

melihat laporan hasil pekerjaan. Sistem akan membuat laporan hasil pekerjaan 

dari data pekerjaan dan data pelanggan, kemudian sistem akan menampilkan 

laporan hasil pekerjaan. Sales manager mencetak laporan hasil pekerjaan dan 

dibagikan kepada pelanggan. Desain system flow laporan hasil pekerjaan dapat 

dilihat pada Gambar 3.15. 
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Gambar 3.15 System Flow Laporan Hasil Pekerjaan 
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J. System Flow Laporan Berita Acara 

System flow berikut ini menjelaskan mengenai alir sistem untuk laporan 

berita acara. Sales Manager memilih finish pekerjaan yang telah dilakukan project 

manager, kemudian sistem akan otomatis membuat laporan berita acara dari 

beberapa tabel yaitu dari data sales order, data pesanan, dan data pelanggan. 

Ketika laporan berita acara telah terbuat, pelanggan otomatis mendapatkan 

laporan berita acara bahwa pekerjaan telah diselesaikan. Sales manager dan 

pelanggan dapat mencetak laporan berita acara. Desain system flow laporan berita 

acara dapat dilihat pada Gambar 3.16. 
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Gambar 3.16 System Flow Laporan Berita Acara 
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K. System Flow Laporan Surat Jalan 

System flow berikut ini menjelaskan mengenai alir sistem untuk laporan 

surat jalan. Sales Manager memilih finish pekerjaan yang telah dilakukan project 

manager, kemudian sistem akan otomatis membuat laporan surat jalan dari tabel 

data pesanan dan data pelanggan. Desain system flow laporan berita acara dapat 

dilihat pada Gambar 3.17. 
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Gambar 3.17 System Flow Laporan Surat Jalan 

3.3 Modeling 

Dalam proses modeling bertujuan untuk menghasilkan perancangan yang 

memenuhi kebutuhan aplikasi yang ditentukan selama proses communication dan 

planning. Pada proses ini akan merancang desain proses, merancang skema 

database, merancang user interface, dan merancang desain fisik. Desain proses 
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dan merancang skema database berfungsi untuk menggambarkan data yang 

digunakan dan dianalisis untuk sistem. Proses perancangan user interface 

berfungsi untuk merancang tampilan dari antar muka pengguna. Antar muka 

pengguna ini bertujuan untuk menghubungkan antara pengguna dengan aplikasi 

yang dibangun. Sedangkan merancang desain fisik berfungsi untuk merancang 

desain fisik yang digambarkan dengan Conceptual Data Model (CDM) dan 

Physical Data Model (PDM). 

3.3.1 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan gambaran perancangan sistem 

yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi yang dapat 

digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem. Diagram ini 

menjabarkan secara lebih rinci. 

Dalam pembuatan DFD ini diawali dengan Context Diagram, lalu 

didekomposisikan menjadi DFD level 0, level 1, dan level 2. Berikut ini 

merupakan penjelasan selengkapnya tentang Context Diagram dan DFD yang 

dirancang untuk aplikasi pengaturan material dan alat kerja adalah sebagai 

berikut. 

A. Context Diagram 

Context diagram merupakan diagram pertama dalam rangkaian suatu 

DFD yang menggambarkan entity yang berhubungan dengan sistem dan aliran 

data secara umum. Pada context diagram ini terdapat dua entitas yang dapat 

berinteraksi dengan sistem, yaitu sales manager dan pelanggan PT. Dwi Karya 

Prasetya Nusantara.  
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Pada diagram konteks ini digambarkan dengan adanya aliran data dari 

entitas-entitas ke sistem, dan sebaliknya dari sistem ke entitas-entitas. Selain itu, 

tiap entitas memiliki aliran data yang berbeda ke dalam sistem. Context diagram 

dapat dilihat pada gambar 3.18. 
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Gambar 3.18 Context Diagram Aplikasi Pengaturan Material dan Alat Kerja 

B. Diagram Jenjang 

Diagram berjenjang menggambarkan hirarki proses-proses dari level dan 

kelompok proses yang terlibat dalam aplikasi yang diawali dari context diagram 

sampai DFD level dan menunjukan sub proses dari context diagram. Diagram 

berjenjang digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan DFD. Desain diagram 

jenjang dapat dilihat pada gambar 3.17. 
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Gambar 3.19 Diagram Jenjang Aplikasi Pengaturan Material dan Alat Kerja 

 

 



48 

 

C. DFD Level 0 

Pada  DFD Level 0 mempunyai tiga (3) proses dan tujuh (7) data store 

yang fungsinya masing-masing adalah penjabaran lebih lanjut tentang proses 

dalam sistem dan tabel yang digunakan dalam penyimpanan data. Dari keempat 

proses tersebut akan dijelaskan lebih detail lagi dalam DFD Level 1.  

Pada DFD level 0 ini terdapat tiga proses utama, antara lain Maintenance 

Data Master, Mengelola Data Pesanan, dan Membuat Laporan. Dari tiap proses 

tersebut mempunyai 2 aktor yang menjalankan aplikasi yaitu pelanggan dan sales 

order. Untuk proses maintenance data master, masing-masing aktor mempunyai 

kegunaan yang berbeda. Sales order dapat melakukan insert dan update data alat 

kerja, data material, data layanan, dan data tenaga kerja. Sedangkan pelanggan 

hanya dapat menambah dan mengubah data pelanggan.  

Untuk proses kedua, dalam mengelola data pesanan, pelanggan dapat 

menambah pesanan dari layanan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sales 

manager melakukan verifikasi sales order yang telah dipesan oleh pelanggan 

dengan jadwal, material, dan alat kerja yang tersedia.  

Dan proses yang ketiga adalah pembuatan laporan, sales manager 

mempunyai tiga laporan yang didapatkan dari aplikasi yaitu laporan pekerjaan, 

laporan berita acara, dan laporan pesanan. Sedangkan pelanggan hanyak 

mendapatkan dua laporan, yaitu laporan pekerjaan dan laporan berita acara. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.20. 
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Gambar 3.20 DFD Level 0 

1. DFD Level 1 Maintenance Data Master 

Pada DFD Level 1 maintenance data master terdapat lima (5) sub proses 

yaitu maintenance data material, maintenance data alat kerja, maintenance data 

layanan, maintenance data pekerjaan, dan maintenance data pelanggan. Sub 

proses maintenance data material berfungsi untuk mengelola data-data 

material. Sub proses maintenance data alat kerja berfungsi untuk mengelola 
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data-data alat kerja. Sub proses maintenance data layanan berfungsi untuk 

mengelola data-data layanan. Sub proses maintenance data pekerjaan berfungsi 

untuk mengelola data-data pekerjaan. Sub proses maintenance data pelanggan 

berfungsi untuk mengelola data-data pelanggan. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 3.21. 
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Gambar 3.21 DFD Level 1 Maintenance Data Master 

 

2. DFD Level 1 Mengelola Data Pesanan 

Pada DFD Level 1 mengelola data pesanan terdapat dua (2) sub proses 

yaitu pesanan pelanggan dan sales order. Sub proses pesanan pelanggan 

berfungsi untuk mencatat data pesanan pelanggan dengan menampilkan data 

layanan, kemudian pesanan pelanggan yang telah diinputkan tercatat ke dalam 

data pesanan.  
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Sub proses sales order berfungsi untuk melakukan verifikasi sales order, 

jika pesanan pelanggan sudah disetujui maka sales order sudah terbuat dari 

beberapa data yaitu data dari data alat kerja, data material, data tenaga kerja 

data pelanggan, dan data pesanan yang kemudian disimpan di dalam tabel data 

sales order. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.22. 
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Gambar 3.22 DFD Level 1 Mengelola Data Pesanan 

3. DFD Level 1 Membuat Laporan 

Pada DFD Level 1 membuat laporan terdapat sub proses yaitu laporan 

hasil pekerjaan, laporan berita acara, dan laporan pelanggan. Sub proses 

laporan pekerjaan berfungsi untuk meringkas hasil pekerjaan yang sudah 

dikerjakan di lapangan. Laporan hasil pekerjaan diambil dari data pelanggan 

dan data sales order. 
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Sub proses kedua, laporan berita acara dibuat dibuat ketika pekerjaan 

lapangan telah selesai. Laporan ini didapatkan dari beberapa tabel yaitu tabel 

pelanggan, sales order, dan pesanan. Sedangkan sub proses ketiga adalah 

laporan surat jalan yang hanya dapat dilihat oleh sales manager. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.23. 
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Gambar 3.23 DFD Level 1 Membuat Laporan 
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3.3.2 Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan sebuah desain 

perancangan yang dapat menggambarkan hubungan antar tabel di dalam suatu 

sistem. ERD mempunyai dua bentuk, yaitu Conceptual Data Model (CDM) dan 

Physical Data Model (PDM) yang masing-masing mempunyai perbedaan. 

A. Conceptual Data Model 

Aplikasi pengaturan material dan alat kerja mempunyai 7 tabel yang 

dihasilkan dari kebutuhan sistem yang terdapat di dalam data flow diagram yaitu 

tabel pelanggan, pesanan, material, alat kerja, layanan, sales order, dan tenaga 

kerja. Setiap tabel mempunyai relasi dan kegunaan masing-masing. Relasi tabel 

layanan menjelaskan bahwa satu layanan dapat mempunyai banyak material dan 

alat kerja. 

Tabel pelanggan mempunyai hubungan dengan tabel pesanan yang 

kemudian membentuk tabel baru dengan nama detil pesanan, pelanggan dapat 

melakukan banyak sales order. Sedangkan pada tabel pesanan dan sales order 

juga mempunyai relasi many to many yang dapat membentuk tabel baru dengan 

nama tabel detil sales order, dan juga dengan tabel pesanan dan layanan yang 

dapat membentuk sebuah tabel baru dengan nama tabel detil layanan. Desain 

CDM dari aplikasi pengaturan material dan alat kerja dapat dilihat pada Gambar 

3.24. 
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Gambar 3.24 Conceptual Data Model 

B. Physical Data Model 

Desain PDM dari aplikasi pengaturan material dan alat kerja mempunyai 

3 tabel baru yang telah dijelaskan di CDM, sehingga jumlah tabel sekarang 

menjadi 10 tabel yang terdiri dari tabel pelanggan, pesanan, material, alat kerja, 

layanan, sales order, tenaga kerja, detil layanan, detil pesanan, dan detil sales 

order. Desain PDM dari aplikasi pengaturan material dan alat kerja dapat dilihat 

pada Gambar 3.25. 
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Gambar 3.25 Physical Data Model 
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3.3.3 Struktur Tabel 

Struktur Tabel dapat membantu pengguna dalam hal pemeliharaan data 

dalam jumlah yang besar dan setiap tabel memiliki struktur tabel yang saling 

terintegrasi untuk memberikan informasi yang cukup lengkap bagi pengguna 

sistem, diantaranya sebagai berikut : 

1. Tabel Pelanggan 

Nama tabel : Pelanggan. 

Primary key: ID_PELANGGAN 

Foreign key : - 

Fungsi : Menyimpan data master pelanggan. 

Tabel 3.3 Pelanggan 

No Kolom Tipe Data Lebar Constraint 

1. ID_Pelanggan Varchar 10 Primary Key 

2. Nama_Pelanggan Varchar 1024  

3. Alamat_Pelanggan Varchar 1024  

4. Pass_Pelanggan int   

5. Email_Pelanggan Varchar 50  

6. Phone Pelanggan int   

2. Tabel Material 

Nama tabel : Material. 

Primary key: id_material 

Foreign key : - 

Fungsi : Menyimpan data master material. 
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Tabel 3.4 Material. 

No Kolom Tipe Data Lebar Constraint 

1. ID_material Varchar 10 Primary Key 

2. Nama_material Varchar 100  

3. stok int   

3. Tabel Alat Kerja 

Nama tabel : Alat Kerja. 

Primary key: id_alatkerja 

Foreign key : - 

Fungsi : Menyimpan data master material. 

Tabel 3.5 Alat Kerja. 

No Kolom Tipe Data Lebar Constraint 

1. Id_alatkerja Varchar 10 Primary Key 

2. Nama_alatkerja Varchar 100  

3. jumlah int   

4. Tabel Layanan 

Nama tabel : Layanan. 

Primary key: id_layanan 

Foreign key : - 

Fungsi : Menyimpan data master material. 
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Tabel 3.6 Layanan 

No Kolom Tipe Data Lebar Constraint 

1. Id_layanan Varchar 10 Primary Key 

2. Id_material Varchar 10  

3. Id_alatkerja Varchar  10  

4. Nama_layanan Varchar  100  

5. Waktu_layanan datetime   

5. Tabel Tenaga Kerja 

Nama tabel : Tenaga Kerja. 

Primary key: ID_tenagakerja 

Foreign key : - 

Fungsi : Menyimpan data master tenaga kerja. 

Tabel 3.7 Tenaga Kerja 

No Kolom Tipe Data Lebar Constraint 

1. ID_tenagakerja Varchar 10 Primary Key 

2. Nama_tenagakerja Varchar 100  

3. email Varchar  100  

3. No_telp Varchar  15  

6. Tabel Pesanan 

Nama tabel : Pesanan. 

Primary key: ID_PESANAN 

Foreign key : - 

Fungsi : Menyimpan data pesanan pelanggan. 
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Tabel 3.8 Pesanan 

No Kolom Tipe Data Lebar Constraint 

1. ID_Pesanan Varchar 10 Primary Key 

2. Jumlah_pesanan Varchar 100  

3. Tgl_pesanan Datetime   

7. Tabel Detil Pesanan 

Nama tabel : Detil Pesanan. 

Primary key: - 

Foreign key : id_pesanan, id_pelanggan. 

Fungsi : Menyimpan data transksi pesanan pelanggan. 

Tabel 3.9 Detil Pesanan 

No Kolom Tipe Data Lebar Constraint 

1. ID_Pesanan Varchar 10 Foreign Key 

2. Id_pelanggan Varchar 10 Foreign Key 

3. deskripsi Varchar    

8. Tabel Sales Oder 

Nama tabel : Sales Order. 

Primary key: kd_order. 

Foreign key : - 

Fungsi : Menyimpan data transksi sales order. 
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Tabel 3.10 Sales Order 

No Kolom Tipe Data Lebar Constraint 

1. Kd_order Varchar 10 Foreign Key 

2. Id_pelanggan Varchar  10  

3. Id_tenagakerja varchar 10  

9. Tabel Detil Sales Oder 

Nama tabel : Detil Sales Order. 

Primary key: - 

Foreign key : id_pesanan, id_pelanggan. 

Fungsi : Menyimpan data transksi sales order.. 

Tabel 3.11 Detil Sales Order. 

No Kolom Tipe Data Lebar Constraint 

1. ID_Pesanan Varchar 10 Foreign Key 

2. Kd_order Varchar 10 Foreign Key 

3. No_po Varchar    

4. Tgl_mulai_kerja datetime   

5. Tgl_selesai_kerja datetime   

6.  Petugas 

(tenaga_kerja) 

varchar   

10. Tabel Detil Layanan 

Nama tabel : Detil Layanan. 

Primary key: - 

Foreign key : id_pesanan, id_layanan. 

Fungsi : Menyimpan data transksi pesanan.. 
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Tabel 3.12 Detil Layanan. 

No Kolom Tipe Data Lebar Constraint 

1. ID_layanan Varchar 10 Foreign Key 

2. ID_pesanan Varchar 10 Foreign Key 

3. deskripsi Varchar    

3.3.4 Desain Input Output 

Desain input output adalah sebuah desain / rancangan sistem berbentuk 

form yang diimplementasikan dan berfungsi sebagai antar muka pengguna dengan 

sistem. Desain input merupakan desain masukan dari pengguna ke sistem yang 

akan disimpan ke dalam database dan menghasilkan output berupa laporan. 

Desain tersebut diantaranya adalah desain input dan desain output. 

A. Desain Input 

A.1 Desain Form Login 

Halaman login adalah tampilan awal aplikasi yang akan dijalankan. 

Tujuan dari form login adalah untuk keamanan sistem dan dapat digunakan hanya 

kepada pengguna yang memiliki hak akses di dalam sistem. Pada halaman login 

pengguna harus memasukkan username dan password kemudian tekan tombol 

login. Jika pengguna tersebut masih baru maka pengguna dapat menekan link 

register new member untuk membuat member baru, pendaftaran member baru 

hanya dapat dilakukan oleh pelanggan. Desain halaman login dapat dilihat pada 

gambar 3.26. 
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Gambar 3.26 Desain Form Login 

A.2 Desain Beranda (Sales Manager) 

Halaman beranda merupakan tampilan awal ketika admin sales manager 

sudah masuk ke dalam sistem. Beranda digunakan untuk menampilkan informasi 

tentang order pelanggan. informasi sekilas yang ditampilkan di dalam beranda 

adalah informasi mengenai jumlah dari masing-masing order waiting check, order 

waiting schedule, order waiting list, order in progress, dan order finish. Di bawah 

terdapat tabel daftar verifikasi order pelanggan, pengguna dapat melihat 10 

informasi dari mengenai order pelanggan meliputi nama pelanggan, nama layanan 

yang dipesan oleh pelanggan, tanggal pesanan, jumlah pesanan, status, tanggal 

melakukan verifikasi, tanggal mulai pekerjaan, dan tanggal selesai pekerjaan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.27. 
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Gambar 3.27 Desain Beranda (Sales Manager) 

A.3 Desain Master Pelanggan (Sales Manager) 

Halaman master pelanggan menampilkan informasi tentang data 

pelanggan. Pengguna hanya dapat melihat informasi mengenai data pelanggan, 

tidak dapat menambah atau mengubah data pelanggan karena pelanggan dapat 

menambah dan mengubah sendiri data tersebut dengan akses login yang berbeda. 

 

Gambar 3.28 Desain Master Pelanggan (Sales Manager) 
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A.4 Desain Master Material (Sales Manager) 

Halaman master material menampilkan informasi tentang data material. 

Pengguna dapat melihat informasi mengenai data material, fungsi dari master 

material ini adalah untuk mengetahui jumlah stok material yang ada di gudang. 

Halaman ini digunakan untuk menambah dan mengubah data material. Tombol 

update digunakan untuk mengubah data material dan tombol refresh digunakan 

untuk memperbarui data setelah pengguna berhasil menambah data material. 

 

Gambar 3.29 Desain Master Material (Sales Manager) 

Jika pengguna akan menambahkan data material, pengguna menekan 

tombol add material lalu sistem akan menampilkan form add data material. 

Pengguna tidak perlu memasukkan kode material karena kode sudah bersifat auto-

generate. Setelah pengguna sudah mengisi form add data material, selanjutnya 

pegguna dapat mencentang status dari data material tersbut dan kemudian 

menekan tombol simpan. Tombol cancel digunakan untuk membatalkan data yang 

akan disimpan. 
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Gambar 3.30 Desain Form Add Data Material 

A.5 Desain Master Alat Kerja (Sales Manager) 

Halaman master alat kerja menampilkan informasi tentang data alat 

kerja. Pengguna dapat melihat informasi mengenai data alat kerja dan fungsi dari 

master alat kerja ini adalah untuk mengetahui jumlah stok alat kerja dan status 

dari alat kerja yang ada di gudang. Halaman ini digunakan untuk menambah dan 

mengubah data alat kerja. Tombol update digunakan untuk mengubah data alat 

kerja dan tombol refresh digunakan untuk memperbarui data setelah pengguna 

berhasil menambah data alat kerja. 

 

Gambar 3.31 Desain Master Alat Kerja (Sales Manager) 
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Jika pengguna akan menambahkan data alat kerja, pengguna menekan 

tombol add alat lalu sistem akan menampilkan form add data alat kerja. Pengguna 

tidak perlu memasukkan kode alat kerja karena kode sudah bersifat auto-generate. 

Setelah pengguna sudah mengisi form add data alat kerja, selanjutnya pegguna 

dapat mencentang status dari data alat kerja tdan kemudian menekan tombol 

simpan. Tombol cancel digunakan untuk membatalkan data yang akan disimpan. 

 

Gambar 3.32 Desain Form Add Data Alat Kerja 

A.6 Desain Master Layanan (Sales Manager) 

Halaman master alat kerja menampilkan informasi tentang data alat 

kerja. Halaman ini digunakan untuk menambah dan mengubah data layanan. 

Tombol edit digunakan untuk mengubah data alat kerja, tombol hapus digunakan 

untuk menghapus data bahan yang ada di data layanan dan tombol refresh 

digunakan untuk memperbarui data setelah pengguna berhasil menambah data alat 

kerja. Sedangkan tombol add detail digunakan untuk menambah detil bahan pada 

setiap layanan, dalam satu layanan mempunyai banyak material dan alat kerja 

yang dapat dilihat pada gambar 3.33. 
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Gambar 3.33 Desain Master Layanan (Sales Manager) 

Jika pengguna akan menambahkan data layanan, pengguna menekan 

tombol add layanan lalu sistem akan menampilkan form add data layanan. 

Pengguna tidak perlu memasukkan kode layanan karena kode sudah bersifat auto-

generate. Setelah pengguna sudah mengisi form add data layanan, selanjutnya 

pegguna dapat mencentang status dari data layanan dan kemudian menekan 

tombol simpan. Tombol cancel digunakan untuk membatalkan data yang akan 

disimpan. 

 

Gambar 3.34 Desain Form Add Data Layanan 
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Gambar 3.35 Desain Form Add Data Detil Layanan 

A.7 Desain Master Tenaga Kerja (Sales Manager) 

Halaman master tenaga kerja menampilkan informasi tentang data tenaga 

kerja / petugas. Pengguna dapat melihat informasi mengenai data tenaga kerja dan 

fungsi dari master tenaga kerja ini adalah untuk mengetahui nama-nama tenaga 

kerja / petugas yang bekerja di lapangan. Halaman ini digunakan untuk 

menambah dan mengubah data tenaga kerja. Tombol update digunakan untuk 

mengubah data tenaga kerja dan tombol refresh digunakan untuk memperbarui 

data setelah pengguna berhasil menambah data tenaga kerja. 

 

Gambar 3.36 Desain Master Tenaga Kerja (Sales Manager) 
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Jika pengguna akan menambahkan data tenaga kerja, pengguna menekan 

tombol add petugas lalu sistem akan menampilkan form add data tenaga kerja. 

Pengguna tidak perlu memasukkan kode tenaga kerja / petugas karena kode sudah 

bersifat auto-generate. Setelah pengguna sudah mengisi form add data tenaga 

kerja, selanjutnya pegguna dapat mencentang status dari data tenaga kerja dan 

kemudian menekan tombol simpan. Tombol cancel digunakan untuk 

membatalkan data yang akan disimpan. 

 

Gambar 3.37 Desain Form Add Data Tenaga Kerja 

A.8 Desain Verifikasi Sales Order (Sales Manager) 

Halaman verifikasi sales order menampilkan informasi tentang data 

pesanan pelanggan yang akan diverifikasi, sudah diverifikasi, dan sedang dalam 

proses pekerjaan lapangan. Pengguna dapat melihat informasi mengenai data-data 

tersebut. Jika pelanggan sudah melakukan pesanan, maka pesanan tersebut akan 

masuk ke data verifikasi pelanggan yang berstatus waiting schedule / menunggu 

jadwal dari verifikasi yang dilakukan sales manager. Tombol refresh digunakan 

untuk memperbarui data, tombol verifikasi order digunakan untuk melakukan 

verifikasi jadwal order oleh pelanggan, tombol cancel jadwal digunakan untuk 
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membatalkan jadwal yang telah diverifikasi, dan tombol finish digunakan untuk 

menyelesaikan jadwal kerja ketika pekerjaan lapangan sudah selesai dikerjaan. 

 

Gambar 3.38 Desain Verifikasi Sales Order (Sales Manager) 

Jika pengguna akan melakukan verifikasi order, pengguna menekan 

tombol action verifikasi order dan kemudian akan muncul form verifikasi order. 

Setelah pengguna selesai mengisi form verikasi order¸ kemudian menekan tombol 

simpan. Tombol cancel digunakan untuk membatalkan data yang akan disimpan. 

 

Gambar 3.39 Desain Form Verifikasi Order 
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A.9 Desain Form Laporan (Sales Manager) 

Desain form laporan ini digunakan untuk tampilan awal laporan sebelum 

dicetak. Isi dari desain form laporan yaitu menampilkan nama pelanggan, pesanan 

dari pelanggan, tanggal mulai pekerjaan, tanggal selesai pekerjaan, deskripsi dari 

pesanan pelanggan, data material dan alat kerja mengenai data layanan yang 

dipesan.  

 

Gambar 3.40 Desain Form Laporan (Sales Manager) 

A. 10 Desain Form Master Pelanggan 

Jika pelanggan belum mempunyai hak akses untuk login ke dalam sistem 

maka pelanggan harus mendaftar sebagai pelanggan baru dengan menekan link 

yang ada di halaman login kemudian akan muncul form untuk menambah data 

pelanggan.  Tombol register digunakan untuk menyimpan data yang telah diisi 

oleh pelanggan dan tombol cancel digunakan untuk membatalkan data yang akan 

dimasukkan ke dalam database dan masuk ke tabel pelanggan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.41. 
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Gambar 3.41 Desain Form Master Pelanggan 

A.11 Desain Beranda (Pelanggan) 

Halaman beranda merupakan tampilan awal ketika pelanggan sudah 

masuk ke dalam sistem. Beranda digunakan untuk menampilkan informasi tentang 

histori order yang telah dilakukan pelanggan dan status progress. Informasi 

sekilas yang ditampilkan di dalam beranda adalah informasi mengenai jumlah dari 

order waiting schedule, order waiting list, order in progress, dan order finish. Di 

bawah terdapat tabel daftar order pelanggan, pengguna dapat melihat 10 informasi 

dari mengenai order pelanggan meliputi nama layanan yang dipesan, tanggal 

pesanan / order, jumlah pesanan, status, tanggal mulai pekerjaan, dan tanggal 

selesai pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.42 
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Gambar 3.42 Desain Beranda (Pelanggan) 

A.12 Desain Form Data Order 

Halaman form data order menampilkan informasi tentang data order. 

Pengguna dapat melihat informasi mengenai data order yang sedang berlangsung 

atau masih dalam proses menunggu verifikasi dari sales manager. Fungsi dari 

form data order ini adalah untuk mengetahui status dan histori dari pesanan 

pelanggan. Tombol refresh digunakan untuk memperbarui data setelah pengguna 

berhasil menambah data tenaga kerja dan tombol add order digunakan untuk 

menambah pesanan pelanggan. Desain dari form data order dapat dilihat pada 

gambar 3.43 
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Gambar 3.43 Desain Form Data Order 

Jika pelanggan menekan tombol add order maka akan muncul form 

untuk menambah data order. Pelanggan memilih layanan yang dibutuhkan dan 

memasukkan jumlah order. Tombal simpan digunakan untuk menyimpan data 

yang telah diisi dan tombol cancel untuk membatalkan. Setelah pelanggan berhasil 

menyimpan data order tersebut, pengguna dapat mengisi deskripsi dengan 

memasukkan jenis atau keterangan tentang jenis trafo. 

 

Gambar 3.44 Desain Form Add Data Order 
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B. Desain Output 

B.1 Desain Laporan Pekerjaan 

Halaman ini menampilkan bentuk laporan pekerjaan yang nantinya akan 

dicetak dan diberikan kepada pelanggan setelah proses pekerjaan lapangan selesai. 

Tampilan laporan seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.45 Desain Laporan Pekerjaan 
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B.1 Desain Laporan Berita Acara 

Halaman ini menampilkan bentuk laporan berita acara yang nantinya 

akan dicetak dan diberikan kepada pelanggan setelah proses pekerjaan lapangan 

selesai. Tampilan laporan dapat dilihat pada gambar 3.43. 

 

Gambar 3.46 Desain Laporan Berita Acara 

B.1 Desain Laporan Surat Jalan 

Halaman ini menampilkan bentuk laporan surat jalan yang nantinya akan 

dapat dilihat oleh pelanggan dan sales manager ketika proses pesanan sudah 

diverifikasi oleh sales manager. Tampilan laporan dapat dilihat pada gambar 3.47. 
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Gambar 3.47 Laporan Surat Jalan 

3.3.5 Desain Uji Coba 

Desain uji coba digunakan untuk melakukan uji coba dari sistem yang 

telah dibangun. Metode yang digunakan untuk melakukan uji coba adalah 

menggunakan metode black box testing. Di bawah ini merupakan tabel test case 

yang telah direncanakan pada saat melakukan uji coba desain. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.13. 
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Tabel 3.13 Test Case  

No. Tujuan Input Output diharapkan 

1. 
Memasukkan 

username salah. 

Username salah, password 

benar. 

Muncul pesan 

error kesalahan 

login.  

2. 
Memasukkan 

password salah. 

Username benar, password 

salah. 

Muncul pesan 

error kesalahan 

login. 

3. 

Memasukkan 

password dan 

username salah. 

Username salah, password 

salah. 

Muncul pesan 

error kesalahan 

login. 

4. 

Menampilkan 

informasi jumlah 

order. 

Login sebagai sales 

manager DKP. 
Tampil informasi 

jumlah order. 

5. 
Menampilkan menu 

master  

Login sebagai sales 

manager. 

Tampil menu 

master  

6. 

Mengubah password 

sales manager. 

Memasukkan password 

lama diganti password baru 

pada form change password 

kemudian menekan tombol 

simpan. 

Password berhasil 

disimpan. 

7. Tambah data 

material. 

Memasukkan data material 

pada form master data 

material kemudian menekan 

tombol simpan. 

Tampil daftar 

material yang telah 

ditambahkan pada 

tabel material. 

8. 

Ubah data material. Memilih action edit 

kemudian muncul form edit 

data material, setelah edit 

data selesai maka menekan 

tombol simpan. 

Data material 

berhasil diubah. 

9. 

Menghapus data 

material. 

Menekan tombol delete 

pada action yang ada di 

tabel material. 

Data material 

berhasil dihapus. 

10. 

Tambah data alat 

kerja. 

Memasukkan data alat kerja 

pada form master data alat 

kerja kemudian menekan 

tombol simpan. 

Tampil daftar alat 

kerja yang telah 

ditambahkan pada 

tabel alat kerja. 

11. 

Ubah data alat kerja. Memilih action edit 

kemudian muncul form edit 

data alat kerja, setelah edit 

data selesai maka menekan 

tombol simpan. 

Data alat kerja 

berhasil diubah. 

12. 

Menghapus data alat 

kerja. 

Menekan tombol delete 

pada action yang ada di 

tabel alat kerja. 

Data alat kerja 

berhasil dihapus. 

13. 
Tambah data tenaga 

kerja. 

Memasukkan data tenaga 

kerja pada form master data 

Tampil daftar 

tenaga kerja yang 
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No. Tujuan Input Output diharapkan 

alat kerja kemudian 

menekan tombol simpan. 

telah ditambahkan 

pada tabel tenaga 

kerja. 

14. 

Ubah data tenaga 

kerja. 

Memilih action edit 

kemudian muncul form edit 

data tenaga kerja, setelah 

edit data selesai maka 

menekan tombol simpan. 

Data tenaga kerja 

berhasil diubah. 

15. 

Menghapus data 

tenaga kerja. 

Menekan tombol delete 

pada action yang ada di 

tabel tenaga kerja. 

Data tenaga kerja 

berhasil dihapus. 

16. 

Tambah data 

layanan. 

Memasukkan data layanan 

pada form master data 

layanan kemudian menekan 

tombol simpan. 

Tampil daftar 

layanan yang telah 

ditambahkan pada 

tabel layanan. 

17. 

Tambah detil 

layanan. 

Memilih data dari material 

atau alat kerja kemudian 

menekan tombol tambah. 

Tampil daftar detil 

layanan yang telah 

ditambahkan pada 

tabel detil layanan. 

18. 

Ubah data layanan. Memilih action edit 

kemudian muncul form edit 

data layanan, setelah edit 

data selesai maka menekan 

tombol simpan. 

Data layanan 

berhasil diubah. 

19. 

Menghapus data 

layanan. 

Menekan tombol delete 

pada action yang ada di 

tabel layanan. 

Data layanan 

berhasil dihapus. 

20. 

Menghapus data 

detil layanan. 

Menekan tombol delete 

pada action yang ada di 

tabel detil layanan. 

Data detil layanan 

berhasil dihapus. 

21. 
Menampilkan menu 

verifikasi order. 

Login sebagai sales 

manager. 

Tampil menu 

verifikasi order. 

22. 

Mengubah progress 

status jadwal. 

Memilih tanggal verifikasi 

dan memulai pekerjaan. 

Tampil progress 

status sesuai 

dengan tanggal 

yang dipilih. 

23. 

Melakukan 

pembatalan jadwal. 

Menekan tombol cancel 

jadwal. 

Tampilan progress 

status berubah 

menjadi waiting 

schedule. 

24. 

Melakukan finish 

pekerjaan. 

Memilih finish untuk 

memperbarui data jika 

pekerjaan sudah selesai 

dikerjakan. 

Tampilan progress 

status berubah 

menjadi finish. 

25. 

Mencetak laporan 

surat jalan tiap order 

pelanggan  yang 

Masuk ke verifikasi order 

lalu pilih order pelanggan 

ingin dicetak. 

Cetak laporan surat 

jalan setiap order 

pelanggan 
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No. Tujuan Input Output diharapkan 

dipilih. 

26. 

Mencetak laporan 

berita acara tiap 

order pelanggan  

yang dipilih. 

Masuk ke verifikasi order 

lalu pilih order pelanggan 

ingin dicetak. 

Cetak laporan 

berita acara setiap 

order pelanggan 

27. 

Mencetak laporan 

pekerjaan tiap order 

pelanggan  yang 

dipilih. 

Masuk ke verifikasi order 

lalu pilih order pelanggan 

ingin dicetak. 

Cetak laporan 

pekerjaan setiap 

order pelanggan 

28. 

Mencetak rekap 

order transaksi 

berdasarkan peirode 

order yang dipilih. 

Masuk ke rekap order 

transaksi lalu pilih periode 

order ingin dicetak.  

Cetak rekap order 

transaksi 

berdasarkan 

periode yang 

dipilih. 

29. 

Mencetak rekap 

transaksi pelanggan 

berdasarkan peirode 

order yang dipilih. 

Masuk ke rekap pelanggan 

lalu pilih periode order ingin 

dicetak.  

Cetak rekap 

transaksi pelanggan 

berdasarkan 

periode yang 

dipilih. 

30. 

Mencetak rekap 

transaksi layanan 

berdasarkan peirode 

order yang dipilih. 

Masuk ke rekap jenis layanan 

lalu pilih periode order ingin 

dicetak.  

Cetak rekap 

transaksi layanan 

berdasarkan 

periode yang 

dipilih. 

31. 

Menambah data 

pelanggan 

Memasukkan data 

pelanggan pada form 

register pelanggan 

kemudian menekan tombol 

register. 

Data berhasil 

disimpan dan 

pelanggan dapat 

login ke dalam 

aplikasi. 

32. 
Menampilkan menu 

data order 

Login sebagai pelanggan Tampil menu data 

order. 

33. 

Menampilkan 

informasi jumlah 

order. 

Login sebagai pelanggan Tampil informasi 

jumlah order. 

34. 

Tambah data order. Memasukkan data order 

pada form add data order 

kemudian menekan tombol 

simpan. 

Tampil daftar order 

yang telah 

ditambahkan pada 

tabel data order. 

35. 

Menambah deskripsi 

data order 

Memilih action add 

deskripsi order kemudian 

muncul form add deskripsi 

order setelah selesai maka 

menekan tombol simpan. 

Data deskripsi 

order berhasil 

ditambah. 

36. 
Menghapus data 

order. 

Menekan tombol hapus 

order pada action. 

Data order berhasil 

dihapus. 

 


