
BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

Implementasi program merupakan suatu tahap penerapan dari analisis dan 

perancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Perangkat lunak yang 

dibangun, dikembangkan dengan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor 

(PHP) dan penggunaan MySQL sebagai database. Adapun kebutuhan yang harus 

disiapkan agar program dapat diterapkan adalah kebutuhan perangkat lunak dan 

kebutuhan perangkas keras.  

Pada Gambar 4.1 bagan implementasi, dapat dijelaskan bahwa pada tahap 

penerapan dari analisis dan perancangan sistem ada beberapa perangkat lunak 

yang perlu diinstall, yaitu: Windows XP Profesional SP 2 sebagai sistem operasi 

yang mendukung semua perangkat lunak yang dijalankan nantinya, XAMPP 

win32-MySQL 5.5.27 dan Adobe Dreamweaver CS 5.5 sebagai perangkat lunak 

pendukung perancangan dan pembuatan sistem dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan HTML, lalu Mozila Firefox atau Google Chrome sebagai 

perangkat lunak untuk menjalankan sistem yang dibuat nantinya. Setelah semua 

perangkat lunak di install maka lanjut pada uji coba dan implementasi sistem yang 

dimana pembangun harus membuat sistem lalu melakukan testing sistem, setelah 

selesai testing baru dilakukan hosting dan dicek apa bisa digunakan, lalu tahap 

akhir dari perancangan analisis dan pembuatan sistem, yaitu: merancang dan 

membangun sistem penjadwalan produksi pada PKIS Sekar Tanjung. 
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Gambar 4.1 Bagan Implemetasi 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

  Sistem Informasi Penjadwalan Produksi pada PKIS Sekar Tanjung 

dijalankan pada sebuah perangkat keras dengan spesifikasi berikut yang 

dibutuhkan: 

a. Komputer dengan prosessor 2 GHz atau lebih tinggi. 

b. Hardisk 160 GB atau lebih tinggi. 

c. Keyboard dan mouse. 

d. Memori RAM 1 GB atau lebih tinggi . 

e. Monitor VGA dengan resolusi 800 x 600 atau lebih tinggi. 

f. Printer. 

g. HUB. 

h. Kabel Lan RJ45.  

 

 

 

 



4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

  Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkannya 

Sistem Informasi Penjadwalan Produksi Pada PKIS Sekar Tanjung adalah: 

a. Sistem operasi adalah Microsoft Windows XP Profesional Service Pack 2. 

b. Adobe Dreamweaver CS 5.5. 

c. XAMPP 1.8.1 

d. MySQL 5.5.27 

e. Mozilla Firefox. 

 

4.1.3 Instalasi Program dan Pengaturan Sistem 

Pengembangan aplikasi sistem informasi penjadwalan ini membutuhkan 

perangkat lunak yang telah terinstalisasi dan pengaturan sistem adalah : 

a. Instal Microsoft Windows XP Profesional Service Pack 2 

b. Instal Mozila Firefox 

c. Instal Adobe Dreamweaver CS 5.5 

d. Instal XAMPP win32-1.8.1 

Pada Gambar 4.2, dapat dijelaskan bahwa pada tahap implementasi 

sistem ada beberapa perangkat lunak yang harus diinstall, yaitu: widows XP 

Profesional SP 2 sebagai sistem operasi yang mendukung semua perangkat lunak 

yang dijalankan nantinya, XAMPP 1.8.1, dan Adobe Dreamweaver CS 5.5 

sebagai perangkat lunak pendukung saat website melakukan maintenance, lalu 

Mozila Firefox sebagai perangkat lunak untuk menjalankan sistem yang dibuat. 
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Gambar 4.2 Bagan Instalasi Sistem 

4.2 Implementasi Sistem  

Setelah kebutuhan sistem terpenuhi, maka tahap selanjutnya adalah 

mengimplementasikan rancangan sistem ke-dalam sebuah rancang bangun sistem 

informasi penjadwalan pada PKIS Sekar Tanjung. Implementasi sistem informasi 

penjadwalan pada PKIS Sekar Tanjung akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

4.2.1 Menu Login 

Pada saat masuk dalam halaman sistem informasi penjadwalan yang 

pertama kali muncul adalah tampilan halaman login. Halaman login ini digunakan 

untuk melakukan validasi terhadap pengguna sebelum masuk kedalam sistem 

yang dibuat. Pada halaman ini, pengguna harus memasukkan username/password 

pada kolom username dan password yang telah disediakan. Setelah itu, pengguna 

tinggal menekan tombol login atau meneka tombol enter pada keyboard agar 

proses validasi dapat dilakukan oleh aplikasi. Apabila data yang dimasukkan 

pengguna tidak valid, maka pengguna diminta untuk memasukkan username dan 

password kembali pada halaman  login. Apabila data yang dimasukkan valid, 



maka pengguna dapat masuk kedalam sistem dan menggunakan menu-menu yang 

telah disediakan aplikasi sesuai dengan level pengguna. Tampilan halam login 

dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Halaman Menu Login 

4.2.2 Menu Utama 

Setelah melakukan login akan muncul tampilan menu utama. Pada menu 

utama ini, terdapat beberapa menu-menu yang dapat dibuka untuk mengolah data 

jadwal dan transaksi inventori. Tampilan menu utama dibedakan menjadi empat 

bagian, yaitu: bagian Gudang, bagian PPIC, bagian QC, dan bagian Produksi. 

Tampilan halaman menu utama dapat dilihat pada Gambar 4.4.   

 

Gambar 4.4 Halaman Menu Utama 



4.2.3 Master Pelanggan 

Pada halaman master pelanggan, digunakan untuk menginputkan dan 

merubah data pelanggan. Halama master pelanggan memberikan informasi berupa 

informasi data pelanggan dan dapat diakses pada bagian PPIC. Tampilan master 

pelanggan dapat dilihat pada Gambar 4.5 untuk view data pelanggan dan Gambar 

4.6 untuk input data pelanggan. 

 

Gambar 4.5 Halaman Daftar Master Pelanggan 

 

Pada halaman input master pelanggan digunakan untuk menginputkan data 

pelanggan. Isi data pelanggan berupa nama pelanggan, alamat pelanggan, nomer 

telepon, dan e-mail. Untuk tampilan halaman form input data master pelanggan 

dapat dilihat pada Gambar 4.6. 



 

Gambar 4.6 Halaman Input Data Master Pelanggan 

4.2.4 Master Bahan 

Halaman master bahan, digunakan untuk memberikan informasi data-data 

bahan yang sudah disimpan dalam database. Data yang sudah disimpan dapat 

dirubah apabila terjadi kesalahan atau perubahan dalam menyimpanan data. Untuk 

lebih jelas halaman master bahan dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Halaman Daftar Master Bahan 



Untuk halaman input master bahan, digunakan untuk menyimpan dan 

merubah data master bahan. Apabila ada kesamaan nama bahan dan nama 

pelanggan dalam melakukan penyimpanan maka sistem akan memberikan 

warning terhadap input tersebut. Data input pada master bahan berupa nama 

bahan, nama pelanggan, jenis bahan dan unit. Untuk lebih jelas halaman input 

data master bahan dapat dilihat pada Gambar 4.8.  

 

Gambar 4.8 Halaman Input Data Master Bahan 

4.2.5 Master Produk 

Halaman master produk, digunakan untuk melihat data-data produk yang 

sudah disimpan dalam database. Data master produk merupakan daftar  produk 

yang diproduksi pada prusahaan. Untuk data yang sudah disimpan dapat dirubah 

apabila terjadi kesalahan atau perubahan dalam menyimpanan data. Setiap produk 

yang disimpan dalam database memiliki satu formula. Untuk lebih jelas halaman 

master produk dapat dilihat pada Gambar 4.9. 



 

Gambar 4.9 Halaman Master Produk 

Tampilan form input data master produk digunakan untuk memasukkan 

data master produk. Data input berupa nama pelanggan, nama produk, jenis 

produk, isi kemasan, dan waktu inkubasi. Data input master produk bersumber 

dari pemberian setiap pelanggan. Data master produk yang masukkan akan 

disimpan dalam database master produk. Data master produk yang disimpan 

dalam database akan digunakan untuk memasukkan daftar data formula produk 

tersebut. Untuk lebih jelas halaman form input data master produk dapat dilihat 

pada Gambar 4.10. 



 

Gambar 4.10 Halaman Input Data Master Produk 

4.2.6 Master Mesin 

Tampilan master mesin digunakan untuk menampilkan daftar data master 

mesin. Data master mesin digunakan sebagai informasi daftar mesin dan kapasitas 

yang dimiliki mesin filling. Data master mesin yang sudah disimpan dalam 

database dapat dirubah apabila ada kesalahan penyimpanan atau perubahan data 

penyimpanan. Untuk lebih jelas tampilan halaman daftar master mesin dapat 

dilihat pada Gambar 4.11. 



 

Gambar 4.11 Halaman Master Mesin 

Tampilan form input data master mesin, digunakan untuk melakukan 

proses menyimpan atau merubah data master mesin. Input data master mesin 

berupa nama mesin, jenis mesin, kapasitas dan jumlah mesin. Data yang 

diunputkan akan disimpan dalam database. Data master mesin didapat dari 

departemen produksi yang memberikan daftar data mesin dan kapasitas yang 

dimiliki mesin filling. Untuk lebih jelas halaman form input data master mesin 

dapat dilihat pada Gambar 4.12  



 

Gambar 4.12 Halaman Input Data Master Mesin 

4.2.7 Master Formula 

Tampilan master formula, digunakan untuk melihat daftar formula yang 

sudah disimpan dalam database. Setiap data produk yang disimpan dalam 

database memiliki satu formula sendiri. Informasi dari daftar data formula 

digunakan dalam penyusunan jadwal produksi untuk dapat mengetaui data-data 

bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Isi dari daftar formula itu sendiri 

berupa beberapa data bahan dengan jumlah bahan. Untuk lebih jelas halaman 

master formula dapat dilihat pada Gambar 4.13 



 

Gambar 4.13 Halaman Master Formula 

Input data master formula digunakan untuk menyimpan atau merubah data 

formula. Input data formula dilakukan setelah memasukkan data master produk. 

Data formula diperoleh dari pelanggan, dan setiap jenis produk memiliki formula 

yang berbeda dengan jenis produk yang lain atau satu produk memiliki satu 

formula. Setiap formula yang disimpan dalam database memiliki lebih dari satu 

jenis bahan. Proses input data formula dilakukan dari halaman data master produk 

pada Gambar 4.9. Untuk lebih jelas halaman form input data master formula dapat 

dilihat pada Gambar 4.14. 



 

Gambar 4.14 Halaman Input Data Master Formula 

4.2.8 Jadwal Produksi 

Tampilan halaman jadwal produksi digunakan untuk melihat daftar data 

jadwal produksi yang sudah disimpan dalam database. Daftar data jadwal 

produksi yang tampil berupa jadwal produsi dalam satu periode/bulan. Informasi 

yang ditampilkan berupa nama produk, nama pelanggan, jenis produk, jumlah 

produksi, dan tanggal produksi. Dari daftar jadwal produksi juga dapat melihat 

daftar kebutuhan bahan baku yang dibutukan dalam produksi. Dalam halaman 

jadwal produksi terdapat beberapa menu yang dapat diakses seperti: susun jadwal 

produksi, cetak laporan jadwal produksi, dan tambah permohonan produksi. 

Untuk lebih jelas halaman daftar jadwal produksi dapat dilihat pada Gambar 4.15.  



 

Gambar 4.15 Halaman Jadwal Produksi 

Tampilan proses penyusunan daftar jadwal produksi didapat dari data 

permohonan produksi yang sudah diinputkan seperti Gambar 4.15. Setiap 

permohonan prosuksi akan disusun untuk mencegah jadwal produksi yang 

tabrakan/crash. Setiap pelanggan bisa melakukan beberapa kali produksi dalam 

setiap periodenya dan akan disusun untuk mendapat jadwal prosuksi satu periode. 

Data yang ditampilkan pada susun jadwal produksi berupa nama produk dan 

waktu mulainya produksi. Proses penyusunan jadwal produksi dilakukan dengan 

cara pilih nama produk yang dipindah, kemudian klik dan tahan proses kliknya 

terus dipindah menuju tanggal yang diinginkan. Untuk lebih jelas halaman susun 

jadwal produksi dapat dilihat pada Gambar 4.16  



 

Gambar 4.16 Halaman Susun Jadwal Produksi 

Tampilan form input data permohonan produksi digunakan untuk 

melakukan input data permohonan produksi dan proses menyimpan atau merubah 

data permohonan produksi. Data jadwal produksi didapat dari pelanggan yang 

melakukan pesanan. Data pesanan berupa nama produk yang akan diproduksi, isi 

kemasan, jenis produk, jumlah produksi, tanggal produksi dan keterangan. Data 

yang di-input akan disimpan dalam database, yang kemudian akan ditampilkan 

pada halaman daftar jadwal produksi seperti Gambar 4.15. Data permohonan 

produksi bersumber dari permohonan produksi oleh setiap pelanggan yang akan 

melakukan produksi. Untuk lebih jelas halaman form input data permohonan 

produksi dapat dilihat pada Gambar 4.17  



 

Gambar 4.17 Halaman Input Permohonan Produksi 

4.2.9 Jadwal Pengiriman Bahan Baku 

Tampilan jadwal pengiriman baha baku digunakan untuk melihat data 

jadwal pengiriman bahan baku yang sudah disimpan pada database. Setiap 

melakukan proses produksi, pelanggan harus menyiapkan dan memenuhi 

kebutuhan bahan baku sesuai dengan master formula. Penyusunan jadwal 

pengiriman bahan baku disesuaikan dengan jadwal produksi dan daftar formula. 

Dengan adanya jadwal pengiriman bahan baku ini, pelanggan lebih awal 

mendapat informasi kebutuhan bahan baku. Pelanggan lebih mudah dalam 

memenuhi kebutuhan pengiriman bahan baku produksi. Untuk lebih jelas halaman 

jadwal pengiriman bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.18 



 

Gambar 4.18 Halaman Jadwal Pengiriman Bahan 

Halaman form input data jadwal pengiriman bahan baku digunakan untuk 

menginputkan data pengiriman bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Data 

untuk menyusun jadwal pengiriman bahan baku didapat dari halaman view 

kebutuhan bahan baku. Pada view kebutuhan bahan baku terdapat informasi data 

bahan baku yang harus dipenuhi setiap pelanggan. Setiap proses produksi akan 

membutuhkan bahan baku untuk produksi, maka dari itu dibutuhkan jadwal 

pengiriman bahan baku. Halaman input data jadwal pengiriman bahan baku dapat 

dilihat pada Gambar 4.19 



 

Gambar 4.19 Halaman Input Jadwal Pengiriman Bahan 

4.2.10 Jadwal Pengambilan Produk 

Halaman jadwal pengambilan produk, digunakan untuk melihat data-data 

jadwal pengambilan produk yang sudah disimpan dalam database. Setiap 

melakukan penyusunan jadwal peroduksi, maka jadwal pengambilan produk 

secara otomatis ikut tersusun. Untuk lebih jelas halaman daftar jadwal 

pengambilan produk dapat dilihat pada Gambar 4.20 



 

Gambar 4.20 Halaman Jadwal Pengambilan Produk 

4.2.11 Form Pencarian Data Formula 

Laporan formula diperoleh dari data-data formula yang sudah tersimpan 

dalam database. Untuk mendapat laporan formula suatu produk dilakukan suatu 

proses pencarian data formula. Pencarian data berupa input nama produk. 

Halaman cari data formula dapat dilihat pada Gambar 4.21.  

 

Gambar 4.21 Halaman Cari Data Formula  



4.2.12 Pencarian Penggunaan Bahan Baku 

Dalam proses produksi penggunaan bahan baku akan dicatat dan disimpan 

dalam database. Untuk mengetahui laporan data penggunaan bahan baku 

dilakukan proses pencarian data transaksi penggunaan bahan baku. Proses 

pencarian data dilakukan dengan cara menginputkan data pencarian pada halaman 

pencarian data penggunaan bahan baku untuk produksi Halaman proses pencarian 

data penggunaan bahan baku produksi dapat dilihat pada Gambar 4.22.  

 

Gambar 4.22 Halaman Cari Data Bahan Baku Produksi 

4.2.13 Daftar Stok  Bahan Baku 

Halaman daftar data stok bahan baku digunakan untuk mengetahui 

informasi data stok bahan baku yang ada dalam gudang setiap pelanggan. Data 

stok bahan baku akan didapat dari hasil transaksi keluar masuk bahan baku. Setiap 

terjadi penerimaan atau pengiriman bahan baku yang dilakukan bagian gudang 



akan berpengaruh terhadap data stok bahan baku yang tersimpan. Untuk lebih 

jelas halaman daftar stok bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.23.  

 

Gambar 4.23 Halaman Daftar Stok Bahan Baku 

4.2.14 Transaksi Penerimaan Bahan Baku 

Halaman transaksi penerimaan bahan baku digunakan untuk melihat daftar 

penerimaan bahan baku yang akan diterima bagian Gudang. Setiap pelanggan 

yang melakukan pengiriman bahan baku pada PKIS Sekar Tanjung akan 

disesuaikan berdasarkan daftar penerimaan bahan baku yang sudah dibentuk 

seperti Gambar 4.18 . Kemudian pelanggan yang melakukan pengiriman bahan 

baku akan dicatat dan disimpan dalam database. Untuk lebih jelas halaman daftar 

transaksi penerimaan bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.24.  



 

Gambar 4.24 Halaman Daftar Bahan Baku Belum Diterima 

Halaman daftar data transaksi penerimaan bahan baku digunakan untuk 

melihat data-data transaksi penerimaan bahan baku yang sudah diterima oleh 

bagian Gudang. Setiap pelanggan yang melakukan pengiriman bahan baku pada 

PKIS Sekar Tanjung akan dicatat dan disimpan dalam database. Data yang sudah 

tersimpan dalam database dapat digunakan untuk membuat surat jalan 

penerimaan bahan baku pada pengirim bahan baku. Untuk lebih jelas halaman 

transaksi penerimaan bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.25.  



 

Gambar 4.25 Halaman Daftar Transaksi Penerimaan Bahan Baku  

Untuk mendapatkan daftar data transaksi penerimaan bahan baku  pada 

Gambar 4.33, maka dilakukan proses input data transaksi penerimaan bahan baku. 

Setiap pelanggan yang mengirim bahan baku akan dicatat dan disimpan dalam 

database. Data yang masukkan dalam sistem berupa jumlah bahan baku, tanggal 

penerimaan bahan, dan nama pengirim bahan dari pelanggan. Setelah bahan 

diterima dan dilakukan proses penerimaan bahan baku maka akan dibuatkan surat 

penerimaan bahan baku seperti Gambar 4.76. Untuk lebih jelas halaman input data 

transaksi penerimaan bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.26. 



 

Gambar 4.26 Halaman Input Transaksi Penerimaan Bahan Baku 

4.2.15 Tampilan Kirim Bahan Baku Produksi 

. Tampilan halaman daftar kirim bahan baku untuk produksi digunakan 

untuk menampilkan daftar bahan baku yang akan dikirim pada bagian produksi. 

Setiap kegiatan produksi yang akan dilakukan, bagian Gudang akan menyiapkan 

bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Bahan baku yang disiapkan akan 

disesuaikan berdasarkan daftar kirim bahan baku pada jadwal produksi. Setelah 

bagian Gudang menyiapkan bahan baku sesuai daftar pengiriman bahan baku, 

kemudian transaksi pengiriman bahan baku untuk produksi dicatat dan disimpan 

dalam database. Untuk lebih jelas halaman daftar kirim bahan baku produksi 

dapat dilihat pada Gambar 4.27.  



 

Gambar 4.27 Halaman Daftar Kirim Bahan Produksi 

Tampilan halaman daftar transaksi kirim bahan baku produksi, digunakan 

untuk melihat daftar data-data transaksi pengiriman bahan baku produksi yang 

sudah dilakukan pada bagian produksi. Setiap pengiriman bahan baku akan dicatat 

dan disimpan dalam database. Proses iput data transaksi kirim bahan baku 

produksi dapat dilihat pada Gambar 4.29. Untuk lebih jelas halaman daftar data 

transaksi pengiriman bahan baku untuk produksi dapat dilihat pada Gambar 4.28.  



 

Gambar 4.28 Halaman Daftar Transaksi Kirim Bahan Produksi 

Halaman input data transaksi kirim bahan baku produksi digunakan untuk 

memasukkan dan penyimpanan data bahan baku yang dikirim untuk proses  

produksi. Setiap melakukan proses produksi akan membutuhkan bahan baku 

sesuai dengan formula produk yang akan diproduksi. Proses input data transaksi 

kirim bahan baku produksi dilakukan untuk mengurangi data stok bahan baku 

dalam gudang.Tampilan halaman input kirim bahan produksi dapat dilihat pada 

Gambar 4.29. 



 

Gambar 4.29 Halaman Input Kirim Bahan 

4.2.16 Daftar Bahan Baku Reject 

Halaman daftar bahan baku reject digunakan untuk menampilkan daftar 

data bahan baku yang rusak/reject. Apabila dalam proses pengecekan bahan baku 

terdapat bahan baku yang rusak/reject maka data bahan baku reject akan dicatat 

dan disimpan dalam database. Informasi data bahan baku rusak akan diberikan 

pada bagian gudang sebagai informasi bahan baku rusak. Kemudian bahan baku 

reject tersebut akan dikembalikan pada pelanggan yang bersangkutan. Untuk lebih 

jelas halaman daftar bahan baku rusak/reject dapat dilihat pada Gambar 4.30.  

 

Gambar 4.30 Halaman Daftar Bahan Rusak 



 Untuk melakukan pengembalian bahan baku yang rusak dilakukan proses 

pengiriman bahan baku pada pelanggan. Proses transaksi pengembalian bahan 

baku berupa input data transaksi pengembalian  bahan baku  yang akan 

dikembalikan oleh bagian produksi. Untuk lebih jelas tampilan halaman input 

transaksi pengembalian bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.31. 

 

Gambar 4.31 Halaman Input Kirim Bahan Baku Reject 

 Setelah melakukan proses pengiriman bahan baku reject pada pelanggan, 

data transaksi pengiriman bahan baku  reject yang sudah disimpan dalam 

database akan ditampilkan untuk mengetahui daftar data transaksi pengiriman 

bahan baku reject. Untuk lebih jelas tampilan halaman data transaksi pengiriman 

bahan baku reject dapat dilihat pada Gambar 4.32. 



 

Gambar 4.32 Halaman Daftar Transaksi Bahan Rusak 

4.2.17 Terima Sisa Bahan Baku 

Halaman transaksi penerimaan sisa bahan baku dari produksi dicatat dan 

disimpan dalam database. Data transaksi tersebut akan menambahkan data stok 

bahan yang ada pada database. Untuk lebih jelas halaman daftar transaksi 

penerimaan sisa bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.33  

 

Gambar 4.33 Halaman Daftar Terima Sisa Bahan 



4.2.18 Daftar Data Stok Produk 

Halaman daftar data stok produk digunakan untuk mengetahui informasi 

daftar data stok produk yang ada dalam gudang. Data stok produk dihasikan 

berdasarkan data transaksi keluar masuk produk. Untuk lebih jelas halaman daftar 

stok produk dapat dilihat pada Gambar 4.34.  

 

Gambar 4.34 Halaman Daftar Data Stok Produk 

4.2.19 Transaksi Penerimaan Produk 

Setelah melakukan proses produksi, maka bagian Produksi mengirim 

produk yang dihsilkan pada bagian Gudang untuk dilakukan penyimpanan hasil 

produksi. Tampilan halaman transaksi penerimaan hasil produksi digunakan untuk 

melihat data transaksi penerimaan produk yang akan diterima bagian Gudang. 

Untuk lebih jelas transaksi penerimaan  produk dapat dilihat pada Gambar 4.35. 



 

Gambar 4.35 Halaman Daftar Penerimaan Produk 

4.2.20 Daftar Produk Belum Dilakukan Pengecekan 

Setelah melakukan penerimaan produk oleh bagian gudang, maka data 

produk tersebut akan digunakan untuk mengirim data sampel produk pada bagian 

QC. Untuk lebih jelas halaman daftar data produk yang belum dicek dapat dilihat 

pada Gambar 4.36 

 

Gambar 4.36 Halaman Daftar Produk Belum Dicek 



Setelah melakukan pengiriman sampel produk oleh bagian Gudang, maka 

daftar pengiriman sampel produk digunakan untuk membuat surat jalan 

penerimaan sampel produk pada bagian QC. Untuk lebih jelas halaman daftar 

transaksi pengiriman sampel produk dapat dilihat pada Gambar 4.37. 

 

Gambar 4.37 Halaman Daftar Pengiriman Sampel Produk  

Setelah melakukan penerimaan produk oleh bagian gudang, maka data 

bahan tersebut akan digunakan untuk mengirim data sampel produk pada bagian 

QC. Proses pengiriman dilakukan dengan cara menginputkan data sampel produk. 

Untuk lebih jelas halaman form input pengiriman data sample produk dapat dilihat 

pada Gambar 4.38 



 

Gambar 4.38 Halaman Input Data Sampel Produk 

4.2.21 Transaksi Kirim Produk 

Halaman daftar kirim produk digunakan untuk melihat data-data produk 

yang akan dikirim pada pelanggan. Setiap melakukan pengiriman produk, bagian 

Gudang menyesuaikan dengan daftar pengiriman produk. Untuk lebih jelas daftar 

kirim produk  dapat dilihat pada Gambar 4.39. 

 

Gambar 4.39 Halaman Daftar Transaksi Kirim Produk 



Tampilan halaman daftar transaksi pengiriman produk digunakan untuk 

melihat daftar transaksi pengiriman produk pada pelanggan. Untuk lebih jelas 

daftar transaksi pengiriman produk  dapat dilihat pada Gambar 4.40. 

 

Gambar 4.40 Halaman Daftar Transaksi Pengiriman Produk 

Tampilan halaman input transaksi kirim produk, digunakan untuk 

menginputkan data produk yang selesai diproduksi. Untuk lebih jelas halaman 

input kirim produk dapat dilihat pada Gambar 4.41. 

 

Gambar 4.41 Halaman Input Kirim Produk 



4.2.22 Transaksi Penerimaan Susu Mentah 

Halaman daftar penerimaan susu mentah digunakan untuk menampilkan 

daftar bahan yang akan diterima. Setiap pelanggan yang mengirim susu mentah 

akan dicatat dan disimpan dalam database. Setelah melakukan penyimpanan data 

akan dicetak surat penerimaan susu mentah dan diberikan pada pengirim susu 

mentah. Surat penerimaan akan diterima pengirim yang kemudian diserahkan 

pada bagian QC untuk melakukan pengecekan susu mentah. Tampilan daftar 

penerimaan susu mentah dapat dilihat pada Gambar 4.42.  

 

Gambar 4.42  Halaman Daftar Penerimaan Susu Mentah 

Halaman daftar transaksi penerimaan susu mentah digunakan untuk 

menampilkan data transaksi penerimaan bahan. Setiap pelanggan yang mengirim 

susu mentah akan dicatat dan disimpan dalam database. Tampilan daftar transaksi 

penerimaan susu mentah dapat dilihat pada Gambar 4.43.  



 

Gambar 4.43  Halaman Daftar Transaksi Penerimaan Susu Mentah 

Untuk mendapatkan data penerimaan susu mentah maka diperlukan input 

data penerimaan susu mentah. Input data penerimaan susu mentah dilakukan 

melelui penerimaan susu mentah. Sebelum melakukan input data, kendaraan yang 

mengangkut susu mentah akan ditimbang. Data yang diinputkan berupa data nama 

pelanggan yang mengirim susu mentah, berat kendaraan dan muatan, tanggal 

pengiriman, nama pengirim, dan keterangan. Kemudian data akan disimpan dalam 

database. Tampilan input transaksi penerimaan susu mentah dapat dilihat pada 

Gambar 4.44 



 
Gambar 4.44  Halaman Input Data Transaksi Susu Mentah 

Halaman daftar tranasksi penerimaan susu mentah digunakan untuk 

menampilkan data transaksi penerimaan susu mentah. Setiap pelanggan yang 

mengirim susu mentah akan dicatat dan disimpan dalam database. Setelah 

dilakukan pengecekan susu mentah data akan diasimpan dalam database dan data 

tersebut digunakan untuk menerima atau menolak susu mentah. Tampilan daftar 

transaksi susu mentah dapat dilihat pada Gambar 4.45.  

 
Gambar 4.45  Halaman Daftar Susu Mentah Setelah Pengecekan 



Untuk mendapatkan data susu mentah, maka diperlukan penimbangan 

kendaraan utuk bisa mengetahui total data susu mentah bersih.. Input data 

penerimaan susu mentah dilakukan melelui penerimaan susu mentah. Sebelum 

melakukan input data, kendaraan yang mengangkut susu mentah akan ditimbang. 

Data yang diinputkan berupa data nama pelanggan yang mengirim susu mentah, 

berat kendaraan dan muatan, tanggal pengiriman, nama pengirim, dan keterangan. 

Kemudian data akan disimpan dalam database. Data yang disimpan akan 

mengurangi total penerimaan diawal. Tampilan input data transaksi penerimaan 

susu mentah dapat dilihat pada Gambar 4.46 

 

Gambar 4.46  Halaman Input Data Penerimaan Susu Mentah 

4.2.23 Transaksi Pengecekan Bahan Baku 

Halaman transaksi cek penerimaan bahan baku digunakan untuk melihat 

daftar bahan yang akan dilakukan pengecekan. Data bahan tersebut diperoleh dari 

transaksi penerimaan bahan bagian Gudang. Halaman daftar transaksi cek bahan 

dapat dilihat pada Gambar 4.47. 



 

Gambar 4.47 Halaman Daftar Bahan Yang Belum Dicek 

Halaman daftar transaksi cek bahan digunakan untuk melihat data-data 

hasil pengecekan bahan yang sudah disimpan dalam database. Setiap bahan yang 

diterima akan dicek oleh bagian QC. Informasi dari daftar hasil pengecekan bahan 

berupa informasi jumlah bahan yang bagus dan jumlah bahan yang rusak/reject. 

Halaman daftar transaksi pengecekan bahan dapat dilihat pada Gambar 4.48. 

 

Gambar 4.48 Halaman Daftar Transaksi Hasil Cek Bahan 



Tampilan input data cek bahan digunakan untuk menginputkan data hasil 

pengecekan bahan. Data input berupa tanggal pengecekan, jumlah bahan yang 

bagus, jumlah bahan yang rusak dan pengecek. Halaman input transaksi 

pengecekan bahan dapat dilihat pada Gambar 4.49. 

 

Gambar 4.49 Halaman Input Data Hasil Pengecekan Bahan Baku 

4.2.24 Pengecekan Susu Mentah 

Setelah melakukan penerimaan susu mentah dari bagian Gudang, daftar 

pernerimaan susu mentah akan digunakan untuk melakukan proses pengecekan 

susu mentah. Hasil pengecekan akan diinputkan melalui sistem dan disimpan 

dalam database. Halaman daftar transaksi penerimaan susu mentah dapat dilihat 

pada Gambar 4.50. 



 

Gambar 4.50  Halaman Daftar Penerimaan Susu Mentah 

Data transaksi hasil pengecekan akan ditampilkan untuk mengetahui daftar 

susu mentah yang sudah dilakukan pengecekan dan mengetahui informasi dari 

daftar hasil pengecekan. Data hasil pengecekan susu mentah didapat dari hasil 

input data hasil pengecekan susu mentah. Proses input data transaksi hasil 

pengecekan susu mentatah dilakukan pada Gambar 4.52 tampilan input data hasil 

pengecekan susu mentah. Halaman daftar transaksi hasil pengecekan susu mentah 

dapat dilihat pada Gambar 4.51. 



 

Gambar 4.51 Halaman Daftar Hasil Cek Susu Mentah 

 Setelah melakukan pengecekan bahan, bagian QC akan menginputkan data 

hasil pengecekan susu mentah. Data input berupa tanggal pengecekan, grade dan 

keterangan. Halaman input data hasil pengecekan susu mentah dapat dilihat pada 

Gambar 4.52. 

 

Gambar 4.52 Halaman Input Data Hasil Pengecekan Susu Mentah 



4.2.25 Transaksi Pengecekan Produk 

Tampilan halaman transaksi cek produk, digunakan untuk melihat data 

hasil pengecekan produk yang sudah disimpan dalam database. Setiap produk 

yang diterima akan dilakukan pengecekan atau inkubasi. Halaman daftar produk 

yang belum dilakukan pengecekan dapat dilihat pada Gambar 4.53. 

 
Gambar 4.53 Halaman Data Produk Belum Dicek 

Tampilan halaman transaksi input data cek produk, digunakan untuk 

menginputkan data transaksi hasil pengecekan produk yang sudah dilakukan 

pengecekan oleh bagian QC. Halaman input data hasil pengecekan produk dapat 

dilihat pada Gambar 4.54. 

 



 
Gambar 4.54 Halaman Transaksi Input Cek Produk 

4.2.26 Terima Bahan Baku Produksi 

Sebelum melakukan proses produksi, bagian Produksi melakukan 

penerimaan bahan untuk produksi. Bahan-bahan akan diterima bagian produksi 

berdasarkan data  formula yang ada. Untuk lebih jelas daftar pengiriman bahan 

baku  untuk produksi dapat dilihat pada Gambar 4.55. 

 

Gambar 4.55  Daftar Penerimaan Bahan Untuk Produksi 



4.2.27 Daftar Bahan Baku Lebih Pada Produksi 

Tampilan halaman bahan lebih, digunakan untuk melihat data bahan yang 

dikirim oleh bagian produksi karena dalam pengirman bahan untuk produksi 

mengalami kelebihan bahan. Karena dalam setiap pengiriman bahan tidak semua 

bahan bisa dikirim sesuai dengan kebutuhan. Setiap membuka kemasan bahan 

hanya bisa dilakukan ditempat yang steril. Untuk lebih jelas daftar bahan lebih 

pada produksi dapat dilihat pada Gambar 4.56. 

 

Gambar 4.56 Halaman Daftar Bahan Lebih pada Produksi 

Tampilan halaman input data bahan lebih, digunakan untuk menginputkan 

data bahan yang berlebih pada gudang. Untuk lebih jelas input data transaksi 

kirim sisa bahan baku produksi dapat dilihat pada Gambar 4.57. 



 

Gambar 4.57 Halaman Input Data Bahan Lebih 

4.2.28 Transaksi Kirim Produk 

Setelah melakukan proses produksi, maka bagian produksi mengirim 

produk yang dihsilkan pada gudang untuk disimpan. Halaman daftar hasil 

produksi digunakan untuk melihat daftar hasil produksi yang akan dikirim. Setiap 

melakukan produksi akan menghasilkan produk yang kemudian dikirim pada 

bagian Gudang untuk penyimpanan. Untuk lebih jelas daftar hasil produksi  dapat 

dilihat pada Gambar 4.58 

 

Gambar 4.58 Halaman Daftar Hasil Produksi  



Halaman transaksi pengiriman produk digunakan untuk melihat data 

transaksi pengiriman produk yang sudah dikirim pada bagian Gudang. Untuk 

lebih jelas halaman transaksi kirim produk dapat dilihat pada Gambar 4.59. 

 
Gambar 4.59 Halaman Transaksi Kirim Produk 

Tampilan halaman input transaksi kirim produk, digunakan untuk 

menginputkan data transaksi pengiriman produk pada bagian Gudang. Untuk lebih 

jelas input transaksi kirim produk  dapat dilihat pada Gambar 4.60. 

 



Gambar 4.60 Halaman Input Transaksi Kirim Produk 

4.2.29 Grafik Total Susu Mentah 

Tampilan grafik total susu mentah merupakan tampilan yang menjelaskan 

tentang informasi total susu mentah yang ada di gudang. Seialin itu grafik juga 

menjelaskan total susu mentah stiap pelanggan. Grafik total susu mentah akan 

berubah apabila ada penambahan jumlah susu mentah atau pengurangan jumlah 

susu mentah. Untuk lebih jelas halaman grafik total susu mentah dapat dilihat 

pada Gambar 4.61. 

 

Gambar 4.61 Grafik Susu Mentah 

4.2.30 Laporan Daftar Data Formula 

Dari proses pencarian data formula akan menghasilkan suatu laporan 

formula.  Laporan formula memberi informasi kebutuhan bahan yang dibutuhkan 

dalam proses produksi. Untuk lebih jelas halaman laporan daftar formula dapat 

dilihat pada Gambar 4.62.  



 

Gambar 4.62 Laporan Daftar Formula 

4.2.31 Laporan Jadwal Produksi 

Setelah melakukan penyusunan jadwal produksi oleh bagian PPIC, maka 

akan menghasilkan sebuah laporan jadwal produksi per-periode/per-pelanggan. 

Laporan jadwal produksi dapat dibentuk berdasarkan tanggal periode atau nama 

pelanggan. Laporan jadwal produksi yang dibetuk berdasarkan nama pelanggan 

ditujukan pada pelanggan yang melakukan produksi pada PKIS Sekar Tanjung 

untuk informsi jadwal produksi setiap pelanggan. Laporan jadwal produksi yang 

dibentuk berdasarkan tanggal periode digunakan untuk informasi kebutuhan 

perusahaan. Halaman laporan jadwal produksi dapat dilihat pada Gambar 4.63.  



 

Gambar 4.63 Laporan Jadwal Produksi 

4.2.32 Laporan Jadwal Pengiriman Bahan Baku 

Setelah menyusun jadwal pengiriman bahan baku, maka akan dibentuk 

jadwal pengiriman bahan baku. Jadwal pengiriman bahan baku menghasilakan 

sebuah laporan jadwal pengiriman bahan per-periode atau per-pelanggan. Laporan 

jadwal pengiriman bahan yang dibetuk berdasarkan nama pelanggan ditujukan 

pada pelanggan yang melakukan produksi pada PKIS Sekar Tanjung untuk 



informsi jadwal pengiriman bahan setiap pelanggan. Sedangkan laporan jadwal 

pengiriman bahan yang dibentuk berdasarkan tanggal periode digunakan untuk 

informasi kebutuhan perusahaan. Halaman laporan jadwal pengiriman bahan baku 

dapat dilihat pada Gambar 4.64.  

 

Gambar 4.64 Laporan Jadwal Pengiriman Bahan Baku 

4.2.33 Laporan Jadwal Pengambilan Produk 

Setelah penyusunan jadwal produksi, jadwal pengambilan produk akan 

secara otomatis tersusun. Untuk menghasilkan laporaan jadwal pengambilan 



produk dibentuk berdasarkan laporan per-periode atau per-pelanggan. Laporan 

jadwal pengambilan produk yang dibetuk berdasarkan nama pelanggan ditujukan 

pada pelanggan yang melakukan produksi pada PKIS Sekar Tanjung. Sedangkan 

laporan jadwal pengambilan produk yang dibentuk berdasarkan tanggal periode 

digunakan untuk informasi kebutuhan perusahaan. Untuk lebih jelas halaman 

laporan jadwal pengambilan produk dapat dilihat pada Gambar 4.65  

 

Gambar 4.65 Laporan Jadwal Pengambilan Produk 

 



4.2.34 Laporan Daftar Data Stok Bahan Baku 

Halaman laporan stok bahan digunakan untuk memberikan informasi stok 

bahan yang ada di gudang. Setiap melakukan transaksi keluar masuk bahan  baku 

akan mempengaruhi data stok bahan yang ada dalam database. Laporan stok 

bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.66. 

 

Gambar 4.66 Laporan Daftar Data Stok Bahan 



4.2.35 Laporan Daftar Data Stok Produk 

Laporan daftar data stok produk digunakan untuk memberikan informasi 

daftar data stok produk setiap pelanggan. Setiap transaksi keluar masuk produk 

akan berpengaruh pada data stok produk. Tampilan laporan daftar data stok 

produk dapat dilihat pada Gambar 4.67. 

 

Gambar 4.67 Laporan Daftar Data Stok Produk 



4.2.36 Surat Jalan Penerimaan Bahan Baku 

Laporan surat jalan  penerimaan bahan baku digunakan untuk memberikan 

tanda terima penerimaan bahan baku dari pelanggan. Setiap transaksi pengiriman 

bahan akan dibuatkan surat jalan penerimaan bahan baku. Laporan surat jalan 

pengiriman bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.68. 

 

Gambar 4.68 Tanda Terima Penerimaan Bahan Baku 

4.2.37 Laporan Transaksi Penerimaan Bahan 

Halaman laporan penerimaan bahan digunakan untuk menampilkan 

informasi penerimaan bahan dari pelanggan. Setiap transaksi pengiriman bahan 

akan diolah menjadi sebuah laporan transaksi penerimaan bahan baku. Halaman 

laporan transaksi penerimaan bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.69. 



 

Gambar 4.69 Laporan Transaksi Penerimaan Bahan Baku 

4.2.38 Surat Jalan Penerimaan Susu Mentah 

Halaman laporan surat jalan penerimaan susu mentah digunakan untuk 

memberikan informasi penerimaan susu mentah dari pelanggan pada bagian QC. 

Setiap transaksi akan dicatat dan direkap menjadi sebuah laporan penerimaan susu 

mentah. Untuk lebih jelas laporan surat jalan penerimaan susu mentah dapat 

dilihat pada Gambar 4.70. 



 

Gambar 4.70 Surat Jalan Penerimaan Susu Mentah 

4.2.39 Laporan Transaksi Penerimaan Susu Mentah 

Halaman laporan transaksi penerimaan susu mentah digunakan untuk 

memberikan informasi data transaksi penerimaan susu mentah dari pelanggan. 

Setiap transaksi akan dicatat dan direkap menjadi sebuah laporan penerimaan susu 

mentah. Untuk lebih jelas laporan data transaksi penerimaan susu mentah dapat 

dilihat pada Gambar 4.71. 



 

Gambar 4.71 Laporan Transaksi Penerimaan Susu Mentah 

4.2.40 Laporan Transaksi Bahan Baku Riject 

Laporan transaksi bahan baku riject digunakan untuk memberikan 

informasi pengiriman bahan baku pada pelanggan yang mengalami kerusakan. 

Setiap transaksi pengiriman bahan akan diolah  menjadi sebuah laporan transaksi 

bahan riject  untuk mengetahui data bahan  riject . Laporan transaksi pengiriman 

bahan baku riject dapat dilihat pada Gambar 4.72. 



 

Gambar 4.72 Laporan Transaksi Kirim Bahan Baku Riject  

4.2.41 Laporan Pengiriman Bahan Baku Produksi 

Laporan transaksi pengiriman bahan baku untuk produksi dilakukan untuk 

mengetahui data transaksi pengiriman bahan baku produksi yang terjadi per-

periode tertentu. Laporan transaksi pengiriman bahan baku untuk produksi 

digunakan untuk mengetahui jumlah bahan baku yang dikirim untuk kegiatan 

proses produksi. Halaman laporan transaksi pengiriman bahan baku produksi 

dapat dilihat pada Gambar 4.73. 



 

Gambar 4.73 Laporan Kirim Bahan Baku Produksi 

4.2.42 Laporan Transaksi Penerimaan Sisa Bahan Baku 

Laporan transaksi penerimaan sisa bahan untuk produksi digunakan untuk 

mengetahui transaksi penerimaan sisa bahan yang terjadi per-periode tertentu. 



Laporan transaksi penerimaan sisa bahan produksi digunakan untuk mengetahui 

jumlah bahan yang dikirim dari bagian produksi. Halaman laporan transaksi 

penerimaan sisa bahan dapat dilihat pada Gambar 4.74. 

 

Gambar 4.74 Laporan Transaksi Penerimaan Sisa Bahan 

4.2.43 Laporan Transaksi Penerimaan Hasil  Produksi 

Laporan transaksi penerimaan hasil produksi digunakan untuk mengetahui 

transaksi penerimaan produk yang dilakukan pihak gudang dari bagian Produksi 



dalam suatu periode tertentu. Setiap transaksi penerimaan hasil produksi akan 

diolah menjadi laporan per-periode. Laporan transaksi peberimaan hasil produksi 

dapat dilihat pada Gambar 4.75. 

 

Gambar 4.75 Laporan Transaksi Penerimaan Hasil Produksi 

4.2.44 Laporan Transaksi Pengiriman Sampel  Produk 

Laporan transaksi pengiriman sampel produk digunakan untuk mengetahui 

transaksi pengiriman produk yang dilakukan pihak gudang untuk bagian QC 



dalam suatu periode tertentu. Setiap transaksi pengiriman sampel produk akan 

diolah menjadi laporan per-periode. Laporan transaksi pengiriman sampel produk 

dapat dilihat pada Gambar 4.76. 

 

Gambar 4.76 Laporan Transaksi Pengiriman Sampel Produk 

4.2.45 Surat Jalan Kirim Produk 

Laporan surat jalan pengiriman produk digunakan untuk tanda bukti serah 

terima produk. Data transaksi pengiriman produk yang dilakukan bagian Gudang 



akan dicetak surat jalan untuk tanda bukti pengiriman produk. Laporan surat jalan 

pengiriman produk dapat dilihat pada Gambar 4.77. 

 

Gambar 4.77 Surat Jalan Kirim Produk 

4.2.46 Laporan Transaksi Pengiriman Produk 

Laporan transaksi pengiriman produk digunakan untuk mengetahui 

transaksi pengiriman produk yang dilakukan pihak gudang pada pelanggan dalam 

suatu periode tertentu. Data transaksi pengiriman produk yang dilakukan bagian 

Gudang akan diolah menjadi laporan per-periode. Laporan transaksi pengambilan 

produk dapat dilihat pada Gambar 4.78. 



 

Gambar 4.78 Laporan Transaksi Kirim Produk 

4.2.47 Laporan Transaksi Pengecekan Bahan Baku 

Halaman laporan transaksi pengecekan susu mentah digunakan untuk 

memberikan informasi data transaksi hasil pengecekan susu mentah pada 

pelanggan dan kebutuhan perusahaan. Setiap transaksi hasil pengecekan bahan 

baku akan dicatat dan direkap menjadi sebuah laporan pengecekan bahan baku 

dalam satu periode/bulan. Untuk lebih jelas laporan data transaksi hasil 

pengecekan bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.79. 



 

Gambar 4.79 Laporan Transaksi Pengecekan Bahan Baku 

4.2.48 Laporan Transaksi Pengecekan Susu Mentah 

Halaman laporan pengecekan susu mentah digunakan untuk memberikan 

informasi pengecekan susu mentah pada pelanggan. Setiap transaksi pengecekan 

susu mentah akan dicatat dan direkap menjadi sebuah laporan transaksi 



pengecekan susu mentah. Untuk lebih jelas laporan pengecekan susu mentah 

dapat dilihat pada Gambar 4.80. 

 

Gambar 4.80 Laporan Pengecekan Susu Mentah 

4.2.49 Laporan Transaksi Pengecekan Sampel Produk 

Halaman laporan transaksi pengecekan sampel produk digunakan untuk 

memberikan informasi pengecekan sampel produk dari hasil produksi. Setiap 



transaksi pengecekan akan dicatat dan direkap menjadi sebuah laporan 

pengecekan sampel produk. Halaman laporan transaksi pengecekan sample 

produk dapat dilihat pada Gambar 4.81. 

 

Gambar 4.81 Laporan Transaksi Pengecekan Sampel Produk 

4.2.50 Laporan Penerimaan Bahan Baku Produksi 

Halaman laporan penerimaan bahan untuk produksi digunakan untuk 

mengetahui total jumlah bahan yang dirima dalan setiap produksi dalam suatu 

periode tertentu. Untuk lebih jelas laporan penerimaan bahan untuk produksi 

dapat dilihat pada Gambar 4.82. 



 

Gambar 4.82 Laporan Transaksi Penerimaan Bahan Baku 

4.2.51 Laporan Transaksi Kirim Sisa Bahan Produksi 

Halaman laporan pengiriman sisa bahan baku produksi digunakan untuk 

mengetahui  informasi jumlah pengiriman sisa bahan bakau produksi yang 



digunakan dalan setiap produksi. Untuk lebih jelas laporan pengiriman sisa bahan 

produksi dapat dilihat pada Gambar 4.83. 

 

Gambar 4.83 Laporan Transaksi Kirim Sisa Bahan 

 



4.2.52 Laporan Penggunaan Bahan Baku Produksi 

Halaman laporan penggunaan bahan bahan untuk produksi digunakan 

untuk mengetahui berapa jumlah bahan yang digunakan dalan setiap produksi. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.84. 

 

Gambar 4.84 Laporan Penggunaan Bahan Baku Produksi 

4.2.53 Laporan Transaksi Kirim Hasil Produksi 

Halaman laporan hasil produksi digunakan untuk memberikan informasi 

hasil produksi kepada masing-masing pelanggan. Setiap pelanggan akan diberikan 



laporan hasil produksi perbulan. Untuk lebih jelas laporan hasil produksi lihat 

pada Gambar 4.85. 

 

Gambar 4.85 Laporan Transaksi Kirim Hasil Produksi 

4.3 Hasil Uji Coba Sistem 

 Setelah melakukan impelementasi sistem, tahap selanjutnya adalah 

melakukan uji coba dan evaluasi terhadap sistem. Tujuan evaluasi ini adalah 

untuk mengetahui apakah aplikasi yang telah dibuat ini sudah berjalan dengan 



baik dan sesuai dengan tujuan atau output yang diharapkan. Uji coba ini akan 

dilakukan dengan menggunakan metode black box testing. Adapun evaluasi yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

4.3.1 Hasil Uji Coba Login 

Pada hasil uji coba ini, bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi 

melakukan koneksi pada database dan melakukan verifikasi kode dengan 

password dapat dieksekusi dengan benar. Hasil uji coba melakukan login dapat 

dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Melakukan Login pada Sistem 

ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

1 Pengujian validitas 

username dan 

password untuk jenis 

pengguna PPIC 

Username = admin, 

Password = admin, 

kemudian klik 

tombol login 

Sistem langsung 

mengarahkan 

kepada halaman 

awal menu utama. 

Sukses  

 
2 Pengujian terhadap 

input username dan 

password yang salah 

Username =  xx, 

Password = aa, 

kemudian klik 

tombol login 

Terdapat pesan 

kesalahan 

dibawah  form 

login 

Sukses 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

 
  

4.3.2 Hasil Uji Coba Halaman Master 

Halaman master digunakan oleh bagian PPIC untuk mengelola data 

master. Melalui halaman ini, bagian PPIC dapat melihat seluruh data-data master 

yang ada dan melakukan input data. Pengujian dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa tautan-tautan yang disediakan dapat mengarahkan bagian PPIC kepada 

halaman-halaman yang tepat.  

Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Halaman Master  

ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

3 Pengujian terhadap 

fungsi tautan judul 

master  

Klik pada tautan 

judul  data master  

Sistem 

mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman data 

master  

Sukses 

 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

4 Menguji fungsi 

tautan Input  data 

master  

Klik pada tautan 

Input data master 

Sistem 

mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman Input 

data master  

Sukses 

 
5 Menguji fungsi 

tatutan edit data 

master  

Klik pada tautan edit 

data master 

Sistem 

mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman edit data 

master  yang 

dimaksud 

Sukses 

 

6 Menguji hasil 

pencarian data 

master  yang  ada 

Nama pelanggan = 

„danone’, kemudian 

tunggu sampai data 

pelanggan  danone 

keluar  

Tabel hasil 

pencarian yang 

berisi data master  

pelanggan dengan 

pelanggan danone 

Sukses 

 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

 
7 Menguji hasil 

pencarian data 

pelanggan yang 

tidak ada 

Nama pelanggan = 

lalalla, kemudian 

tunggu sampai data 

keluar  

Pesan bahwa data 

master pelanggan 

tidak ditemukan 

Sukses 

 

 

  

4.3.3 Hasil Uji Coba Proses Jadwal Produksi 

Halaman jadwal produksi digunakan oleh bagian PPIC untuk mengelola 

data jadwal produksi. Melalui halaman ini, bagian PPIC dapat menampilkan 

keselurah data, mengubah dan menambah data jadwal produksi. Pengujian 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa tautan-tautan yang disediakan dapat 

mengarahkan bagian PPIC kepada halaman-halaman yang tepat. Hasil uji coba 

untuk fungsi proses  jadwal produksi dapat dilihat pada tabel 4.3. 

 



Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Jadwal Produksi 

ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

8 Pengujian terhadap 

fungsi tautan judul 

jadwal produksi 

Klik pada tautan 

judul jadwal 

produksi 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman jadwal 

produksi 

Sukses 

 

 
9 Menguji fungsi 

tautan Input jadwal 

produksi hari yang 

kosong 

Input data 

permohonan:  

clevo chocolate, 

19-10-2014, 

750.000 pcs, ok 

 

Sistem menampilkan 

Message Box : 

Simpan berhasil 

Sukses 

 

 
10 Menguji fungsi 

tautan Input jadwal 

Input data 

permohonan:  

Sistem menampilkan 

MessageBox : 

Sukses 

 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

produksi hari 

sudah ada jadwal 

clevo chocolate, 

19-10-2014, 

750.000 pcs, ok 

 

“Penambahan 

Produksi 750.000 

untuk tanggal 19-10-

2014 melebihi 

kapasitas, yang bisa 

diisi sejumlah = 0” 

Dan “Produk Sudah 

Ada, Silakan 

Diperiksa Kembali..” 

 
11 Menguji proses 

penyusunan jadwal 

produksi 

Produksi tanggal 

19-10-2014 

pindah ke tanggal 

10-10-2014  

Penyimpanan tanggal 

produksi 19-10-2014 

pindah ke tanggal 10-

10-2014 

Sukses 

 

 

 
12 Menguji hasil 

pencarian data 

bahan yang ada 

Nama produk = 

“WHITE”, 

kemudian tunggu 

pencarian sampai 

data keluar  

Tabel jadwal hasil 

pencarian yang berisi 

data jadwal yang 

mengandung kata 

“WHITE” 

Sukses 

 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

 
13 Mengiji cetak 

laporan 

Input periode Tampilan data laporan Sukses 

 

 
 

4.3.4 Hasil Uji Coba Proses Jadwal Pengiriman Bahan 

Halaman jadwal pengiriman bahan digunakan oleh bagian PPIC untuk 

mengelola data jadwal pengiriman bahan. Melalui halaman ini, bagian PPIC dapat 

menampilkan keselurah data, mengubah dan menambah data jadwal pengiriman 



bahan. Pengujian dimaksudkan untuk memastikan bahwa tautan-tautan yang 

disediakan dapat mengarahkan bagian PPIC kepada halaman-halaman yang tepat. 

Hasil uji coba untuk fungsi proses jadwal pengiriman bahan dapat dilihat pada 

tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Coba Jadwal Pengiriman Bahan 

ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

 

14 

 

 

Pengujian terhadap 

fungsi tautan judul 

jadwal pengiriman 

bahan 

Klik pada tautan 

judul jadwal 

pengiriman bahan 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman jadwal 

pengiriman bahan 

Sukses 

 

 

 
 

15 

 

Menguji fungsi 

tautan Input jadwal 

pengriman bahan 

Input data jadwal 

pengiriman bahan 

Sistem menampilkan 

Message Box : Simpan 

berhasil 

Sukses 

 

 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

 

 
16 

 

 

Menguji fungsi 

tautan tampil 

kebutuhan bahan 

Klik pada tautan 

judul tampil 

kebutuhan bahan. 

Kemudian pilih 

pelanggan dan 

prtiode 

 

Sistem mengarahkan 

pengguna pada 

tampilan kebutuhan 

bahan suatu pelanggan 

dalam satu periode 

Sukses 

 

 

 
 

17 

 

 

Menguji proses 

hapus data jadwal 

pengiriman bahan 

Pilih data yang 

akan dihapus 

kemudian klit 

tautan hapus  

Data jadwal kirim 

bahan akan terhapus 

dan muncul message: 

“1 data jadwal 

pengririman bahan 

berhasil dihapus!!” 

Sukses 

 

 

 

 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

 
 

18 Menguji hasil 

pencarian data 

bahan yang ada 

Nama bahan = 

“MPSK”, terus 

tunggu pencarian 

sampai data keluar  

Tabel jadwal hasil 

pencarian yang berisi 

data jadwal 

pengiriman bahan 

untuk nama bahan 

“MPSK” 

Sukses 

 

 
19 Mengiji cetak 

laporan 

Input periode 

bulan “oktober” 

Tampilan data laporan 

jadwal pengiriman 

bahan 

Sukses 

 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

 
 

4.3.5 Hasil Uji Coba Proses Jadwal pengambilan Produk 

Halaman jadwal pengambilan produk digunakan oleh bagian PPIC untuk 

mengelola data jadwal pengambilan produk. Melalui halaman ini, bagian PPIC 

dapat menampilkan keselurah data, mengubah dan menambah data jadwal 

pengambilan produk. Pengujian dimaksudkan untuk memastikan bahwa tautan-

tautan yang disediakan dapat mengarahkan bagian PPIC kepada halaman-halaman 

yang tepat. Hasil uji coba untuk fungsi proses jadwal pengambilan produk dapat 

dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Coba Jadwal Pengambilan Produk 

ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

20 Pengujian terhadap 

fungsi tautan judul 

jadwal pengambilan 

produk 

Klik pada tautan 

judul jadwal 

pangambilan 

produk 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman jadwal 

pengambilan produk 

Sukses 

 

 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

 
21 Menguji fungsi 

tautan update jadwal 

pengambilan produk 

Ubah jadwal 

pengambilan 

produk 

 

Sistem menampilkan 

Message Box: 

“Update berhasil” 

Sukses 

 

 

 
22 Menguji hasil 

pencarian data bahan 

yang ada 

Nama produk = 

“WHITE”,  

terus tunggu 

hasil sampai 

data keluar  

Tabel jadwal hasil 

pencarian yang berisi 

data jadwal dengan 

nama produk 

“WHITE” 

Sukses 

 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

 
23 Mengiji cetak 

laporan per-periode 

Input periode Tampilan data laporan 

per periode suatu 

pelanggan 

Sukses 

 

 
 

4.3.6 Hasil Uji Coba Halaman Laporan 

Halaman laporan digunakan oleh bagian PPIC untuk menampilkan 

informasi data transaksi yang dilakukan. Melalui halaman ini, bagian PPIC dapat 

menampilkan data transaksi, dan dapat dicetak. Pengujian dimaksudkan untuk 



memastikan bahwa tautan-tautan yang disediakan dapat mengarahkan bagian 

PPIC kepada halaman-halaman yang tepat. Hasil uji coba untuk fungsi 

menampilkan halaman laporan bahan dapat dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Coba Halaman Laporan 

ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

24 Pengujian terhadap 

fungsi tautan judul 

laporan 

Klik pada tautan 

judul laporan 

Sistem 

mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman laporan-

laporan yang bisa 

ditampilkan sistem 

Sukses 

 

 
25 

 

Menguji fungsi 

tautan Input  

pencarian data 

Klik pada tautan 

Input periode 

Tabel laporan hasil 

pencarian yang 

berisi data tansaksi 

Sukses 

 

 

 

 
 

 



4.3.7 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Terima Bahan 

Halaman penerimaan bahan digunakan oleh Gudang untuk mengelola data 

transaksi penerimaan bahan yang dilakukan. Melalui halaman ini, bagian Gudang 

dapat menampilkan keselurah data, mengubah dan menambah transaksi 

penerimaan bahan yang belum dilakukan pengecekan. Pengujian dimaksudkan 

untuk memastikan bahwa tautan-tautan yang disediakan dapat mengarahkan 

bagian Gudang kepada halaman-halaman yang tepat. Hasil uji coba untuk fungsi 

menampilkan halaman transaksi penerimaan bahan dapat dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Penerimaan Bahan  

ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

26 Pengujian terhadap 

fungsi tautan judul 

bahan masuk 

Klik pada tautan 

judul bahan baku 

masuk 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman bahan baku 

masuk 

Sukses 

 

 
 27 

 

Menguji fungsi 

tautan Input  

transaksi 

penerimaan bahan 

Klik pada tautan 

Input  penerimaan 

bahan baku 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman penerimaan 

bahan baku 

Sukses 

 



ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

 

28 Menguji fungsi 

tatutan edit 

penerimaan bahan 

baku 

Klik pada tautan 

edit penerimaan 

bahan baku 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman ubah 

penerimaan bahan 

baku 

Sukses 

 

 
29 Menguji hasil 

pencarian data bahan 

baku yang ada 

dalam database 

Nama bahan baku 

= “PREMIX”, 

kemudian tunggu 

pencarian sampai 

data keluar hasil 

Tabel hasil 

pencarian yang 

berisi data tansaksi 

penerimaan bahan 

baku yang 

mengandung kata  

“PREMIX” 

Sukses 

 



ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

 
30 Menguji tautan cetak 

surat jalan 

Pilih tautan cetak Sistem mengarahkan 

pada surat jalan 

untuk transaksi yang 

dipilih. 

Sukses 

 

 
 

4.3.8 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Kirim Bahan 

Halaman penerimaan bahan digunakan oleh Gudang untuk mengelola data 

transaksi pengieiman bahan yang dilakukan. Melalui halaman ini, bagian Gudang 

dapat menampilkan keselurah data, mengubah dan menambah transaksi 

pengiriman bahan yang belum dilakukan pengecekan. Pengujian dimaksudkan 



untuk memastikan bahwa tautan-tautan yang disediakan dapat mengarahkan 

bagian Gudang kepada halaman-halaman yang tepat. Hasil uji coba untuk fungsi 

menampilkan halaman transaksi pengiriman bahan dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Kirim Bahan  

ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

31 Pengujian fungsi 

tautan judul kirim 

bahan 

Klik pada tautan 

judul kirim bahan 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman kirim bahan 

Sukses 

 

 
32 

 

Menguji fungsi 

tautan Input  

transaksi kirim 

bahan 

Klik pada tautan 

Input  kirim bahan 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman form input  

kirim bahan 

Sukses 

 

 
33 Menguji fungsi 

tatutan edit kirim 

bahan 

Klik pada tautan 

edit kirim bahan 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman edit kirim 

bahan 

Sukses 

 

 



ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

 
34 Menguji hasil 

pencarian data bahan 

yang ada 

Nama bahan = 

“premix suc01”, 

kemudian tunggu 

pencarian sampai 

data keluar hasil 

Tabel hasil 

pencarian yang 

berisi data tansaksi 

kirim bahan dengan 

nama bahan” premix 

suc01” 

Sukses 

 

 
35 Menguji tautan cetak 

laporan 

Pilih tautan 

laporan 

Sistem mengarahkan 

pada laporan 

Sukses 

 

 



4.3.9 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Kirim Bahan Rusak 

Halaman penerimaan bahan digunakan oleh Gudang untuk mengelola data 

transaksi pengiriman bahan rusak. Melalui halaman ini, bagian Gudang dapat 

menampilkan keselurah data, mengubah dan menambah transaksi pengiriman 

bahan yang sudah dilakukan pengecekan. Pengujian dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa tautan-tautan yang disediakan dapat mengarahkan bagian 

Gudang kepada halaman-halaman yang tepat. Hasil uji coba fungsi menampilkan 

halaman transaksi pengiriman bahan rusak dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Kirim Bahan Rusak  

ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

36 Pengujian fungsi 

tautan judul kirim 

bahan 

Klik pada tautan 

judul kirim bahan 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman kirim bahan 

Sukses 

 

 
37 Menguji fungsi 

tautan Input  

transaksi kirim 

bahan rusak 

Klik pada tautan 

Input  kirim bahan 

rusak 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman kirim bahan 

rusak 

Sukses 

 

 



ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

38 Menguji lihat daftar 

pengiriman 

Klik pada tautan 

view transaksi 

Sistem mengarahkan 

pada halaman view 

transaksi 

Sukses 

 

 
39 Menguji tautan cetak 

laporan 

Pilih tautan 

laporan 

Sistem mengarahkan 

pada laporan 

Sukses 

 

 
 

4.3.10 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Terima Sisa Bahan 

Halaman penerimaan sisa bahan digunakan oleh Gudang untuk mengelola 

data transaksi pengieiman bahan yang dilakukan. Melalui halaman ini, bagian 

Gudang dapat menampilkan keselurah data dan menambah transaksi penerimaan 



sisa bahan yang belum dilakukan proses produksi. Pengujian dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa tautan-tautan yang disediakan dapat mengarahkan bagian 

Gudang kepada halaman-halaman yang tepat. Hasil uji coba fungsi menampilkan 

halaman transaksi penerimaan sisa bahan dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Penerimaan Sisa Bahan  

ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

40 Pengujian fungsi 

tautan judul terima 

sisa bahan 

Klik pada tautan 

judul terima sisa 

bahan 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman terima sisa 

bahan 

Sukses 

 

 
41 

 

Menguji fungsi 

tautan Terima bahan 

Klik pada tautan 

terima sisa bahan 

Sistem memasukkan 

data bahan yang 

diterima 

Sukses 

 

 
42 Menguji hasil 

pencarian data bahan 

yang ada 

Nama bahan = 

“MPSK”, terus 

tunggu pencarian 

sampai data 

keluar hasil 

Tabel hasil 

pencarian yang 

berisi data tansaksi 

sisa bahan yang 

nama bahannya 

“MPSK” 

Sukses 

 



ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

 
 

4.3.11 Hasil Uji Coba Halaman Daftar Stok Produk 

Halaman daftar stok produk digunakan oleh Gudang untuk mengelola data 

stok produk yang dilakukan. Melalui halaman ini, bagian Gudang dapat 

menampilkan keselurah data. Pengujian dimaksudkan untuk memastikan bahwa 

tautan-tautan yang disediakan dapat mengarahkan bagian Gudang kepada 

halaman-halaman yang tepat. Hasil uji coba untuk fungsi menampilkan halaman 

stok produk dapat dilihat pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Coba Halaman Stok Produk  

ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

43 Pengujian fungsi 

tautan judul stok 

produk 

Klik pada tautan 

judul stok produk 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman stok produk 

Sukses 

 

 



ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

44 

 

Cetak laporan stok 

per-pelanggan 

Klik pada tautan 

stok produk 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman laporan stok 

produk per-pelanggan 

Sukses 

 

 
45 Menguji hasil 

pencarian data stok 

yang ada 

Nama produk = 

“WHITE”, terus 

tunggu pencarian 

sampai data 

keluar hasil 

Tabel hasil pencarian 

yang berisi data stok 

produk dengan nama 

“WHITE” 

Sukses 

 

 
 

4.3.12 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Terima Hasil Produksi 

Halaman penerimaan hasil produksi digunakan oleh bagian Gudang untuk 

mengelola data transaksi pengiriman hasil produksi yang dilakukan. Melalui 



halaman ini, bagian Gudang dapat menampilkan selurah data, mengubah dan 

menambah transaksi penerimaan hasil produksi yang belum dilakukan 

pengecekan. Pengujian dimaksudkan untuk memastikan bahwa tautan-tautan yang 

disediakan dapat mengarahkan bagian Gudang kepada halaman-halaman yang 

tepat. Hasil uji coba untuk fungsi menampilkan halaman transaksi penerimaan 

hasil produksi dapat dilihat pada tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Penerimaan Hasil Produksi  

ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

46 Pengujian fungsi 

tautan judul terima 

produk 

Klik pada tautan 

judul terima 

produk 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman terima 

produk 

Sukses 

 

 
47 

 

Menguji fungsi 

tautan Input  

transaksi terima 

produk 

Klik pada tautan 

Input  terima 

produk 

Sistem akan 

menampilkan pesan 

”Save Success” di 

pojok kiri atas 

tampilan 

Sukses 

 

 

48 Menguji fungsi 

tatutan edit terima 

produk 

Klik pada tautan 

edit terima produk 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman edit terima 

produk 

Sukses 

 



ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

 
49 Menguji hasil 

pencarian data 

produk yang ada 

Nama produk = 

“clevo”, kemudian 

tunggu pencarian 

sampai data 

keluar hasil 

Tabel hasil 

pencarian yang 

berisi data tansaksi 

terima produk 

dengan nama „clevo‟ 

Sukses 

 

 
50 Menguji tautan cetak 

laporan 

Pilih tautan 

laporan 

Sistem mengarahkan 

pada laporan 

Sukses 

 

 



4.3.13 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Kirim Sampel Produk 

Halaman kirim sampel produk digunakan oleh Gudang untuk mengelola 

data transaksi pengiriman sampel produk yang dilakukan. Melalui halaman ini, 

bagian Gudang dapat menampilkan keselurah data dan menambah transaksi 

pengiriman sampel produk yang belum dilakukan pengecekan. Pengujian 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa tautan-tautan yang disediakan dapat 

mengarahkan bagian Gudang kepada halaman-halaman yang tepat. Hasil uji coba 

untuk fungsi menampilkan halaman transaksi pengiriman sampel produk dapat 

dilihat pada tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Kirim Sampel Produk 

ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

51 Pengujian fungsi 

tautan judul kirim 

sampel produk 

Klik pada tautan 

judul kirim 

sampel produk 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman kirim 

sampel produk 

Sukses 

 

 
52 

 

Menguji fungsi 

tautan Input  

transaksi kirim 

sampel produk 

Klik pada tautan 

Input  kirim 

sampel produk 

Sistem dapat 

mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman kirim 

sampel produk 

Sukses 

 



ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

 
53 Menguji fungsi 

tatutan daftar 

transaksi kirim 

sampel 

Klik pada tautan 

daftar transaksi 

kirim sampel 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman daftar 

transaksi kirim 

sampel produk 

Sukses 

 

 
54 Menguji hasil 

pencarian data 

produk yang ada 

dalam database 

Nama produk = 

“chocolate” , 

kemudian tunggu 

pencarian sampai 

data keluar hasil 

Tabel hasil 

pencarian yang 

berisi data transaksi 

kirim sampel produk 

dengan kata kunci 

“chocolate” 

Sukses 

 



ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

 
55 Menguji tautan cetak 

surat jalan 

Pilih tautan cetak Sistem mengarahkan 

pada surat jalan 

Sukses 

 

 
56 Menguji tautan cetak 

laporan 

Pilih tautan 

laporan 

Sistem mengarahkan 

pada laporan 

Sukses 

 



ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

 
 

4.3.14 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Kirim Produk 

Halaman kirim produk digunakan oleh Gudang untuk mengelola data 

transaksi pengiriman produk yang dilakukan. Melalui halaman ini, bagian Gudang 

dapat menampilkan keselurah data dan menambah transaksi pengiriman produk 

yang sudah dilakukan pengecekan. Pengujian dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa tautan-tautan yang disediakan dapat mengarahkan bagian Gudang kepada 

halaman-halaman yang tepat. Hasil uji coba untuk fungsi menampilkan halaman 

transaksi pengiriman produk dapat dilihat pada tabel 4.14. 

 

 



Tabel 4.14 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Kirim Produk 

ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

57 Pengujian fungsi 

tautan judul kirim 

produk 

Klik pada tautan 

judul kirim 

produk 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman kirim 

produk 

Sukses 

 

 

58 

 

Menguji fungsi 

tautan Input  

transaksi kirim 

produk 

Klik pada tautan 

Input  kirim 

produk 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman kirim 

produk 

Sukses 

 

 
59 Menguji fungsi 

tatutan daftar 

transaksi kirim 

produk 

Klik pada tautan 

daftar transaksi 

kirim produk 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman daftar 

transaksi kirim 

produk 

Sukses 

 



ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

 
60 Menguji hasil 

pencarian data 

bahan yang ada 

Nama produk = 

“clevo”, kemudian 

tunggu pencarian 

sampai data 

keluar hasil 

Tabel hasil 

pencarian yang 

berisi data transaksi 

kirim produk  

Sukses 

 

 
61 Menguji tautan 

cetak surat jalan 

Pilih tautan cetak Sistem mengarahkan 

pada surat jalan 

Sukses 

 



ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

 
62 Menguji tautan 

cetak laporan 

Pilih tautan 

laporan 

Sistem mengarahkan 

pada laporan 

 

 

 



4.3.15 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Terima Susu Mentah 

Halaman terima susu mentah digunakan oleh Gudang untuk mengelola 

data transaksi terima susu mentah yang dilakukan. Melalui halaman ini, bagian 

Gudang dapat menampilkan keselurah data dan menambah transaksi penerimaan 

susu mentah. Pengujian dimaksudkan untuk memastikan bahwa tautan-tautan 

yang disediakan dapat mengarahkan bagian Gudang kepada halaman-halaman 

yang tepat. Hasil uji coba untuk fungsi menampilkan halaman transaksi 

penerimaan susu mentah dapat dilihat pada tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Terima Susu Mentah 

ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

63 Pengujian fungsi 

tautan judul terima 

susu mentah 

Klik pada tautan 

judul terima susu 

mentah 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman terima susu 

mentah 

Sukses 

 

 
64 

 

Menguji fungsi 

tautan Input  

transaksi terima susu 

mentah 

Klik pada tautan 

Input  terima susu 

mentah 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman terima susu 

mentah 

Sukses 

 



ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

 
65 Menguji fungsi 

tatutan daftar 

transaksi terima susu 

mentah 

Klik pada tautan 

daftar transaksi 

terima susu 

mentah 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman daftar 

transaksi terima susu 

mentah 

Sukses 

 

 

 
   

66 

Menguji tautan cetak 

surat jalan 

Pilih tautan cetak Sistem mengarahkan 

pada suart jalan 

Sukses 

 



ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

 
67 Menguji tautan cetak 

laporan 

Pilih tautan 

laporan 

Sistem mengarahkan 

pada laporan 

Sukses 

 

 
68 Menguji fungsi 

hitung susu mentah 

Klik tautan hitung Sistem akan 

menampilkan data 

transaksi penerimaan 

susu mentah 

Sukses 

 



ID Tujuan Input  Output yang 

diharapkan 

Status 

 
69 Menguji input  data 

susu yang diterima 

Klik tautan terima 

susu mentah 

Sistem akan 

menampilkan menu 

input  data terima 

susu mentah 

Sukses 

 

 
 

4.3.16 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Cek Susu Mentah 

Halaman cek susu mentah digunakan oleh QC untuk mengelola data 

transaksi cek susu mentah yang dilakukan. Melalui halaman ini, bagian QC dapat 

menampilkan keselurah data dan menambah transaksi cek susu mentah. Pengujian 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa tautan-tautan yang disediakan dapat 

mengarahkan bagian QC kepada halaman-halaman yang tepat. Hasil uji coba 



untuk fungsi menampilkan halaman transaksi cek susu mentah dapat dilihat pada 

tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Cek Susu Mentah 

ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

70 Pengujian fungsi 

tautan judul cek susu 

mentah 

Klik pada tautan 

judul cek susu 

mentah 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman cek susu 

mentah 

Sukses 

 

 
71 

 

Menguji fungsi 

tautan Input 

transaksi cek susu 

mentah 

Klik pada tautan 

Input cek susu 

mentah 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman cek susu 

mentah 

Sukses 

 

 
72 Menguji fungsi 

tatutan daftar 

transaksi cek susu 

mentah 

Klik pada tautan 

daftar transaksi 

cek susu mentah 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman daftar 

transaksi cek susu 

mentah 

Sukses 

 

 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

 
73 Menguji hasil 

pencarian data bahan 

yang ada 

Nama pelanggan 

= “danon”, terus 

tunggu pencarian 

sampai data 

keluar hasil 

Tabel hasil 

pencarian yang 

berisi data tansaksi 

cek susu mentah 

Sukses 

 

 
74 Menguji tautan cetak 

surat jalan 

Pilih tautan cetak Sistem mengarahkan 

pada suart jalan 

Sukses 

 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

 
75 Menguji tautan cetak 

laporan 

Pilih tautan 

laporan 

Sistem mengarahkan 

pada laporan 

Sukses 

 

 
 



4.3.17 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Cek Bahan 

Halaman cek bahan digunakan oleh QC untuk mengelola data transaksi 

cek bahan yang dilakukan. Melalui halaman ini, bagian QC dapat menampilkan 

keselurah data dan menambah transaksi cek bahan. Pengujian dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa tautan-tautan yang disediakan dapat mengarahkan bagian QC 

kepada halaman-halaman yang tepat. Hasil uji coba untuk fungsi menampilkan 

halaman transaksi cek bahan dapat dilihat pada tabel 4.17. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Cek Bahan 

ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

76 Pengujian fungsi 

tautan judul cek 

bahan 

Klik pada tautan 

judul cek bahan 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman cek bahan 

Sukses 

 

 
 

77 

 

Menguji fungsi 

tautan Input 

transaksi cek bahan 

baku. 

Klik pada tautan 

Input cek bahan 

baku 

Sistem dapat 

mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman cek bahan 

baku 

Sukses 

 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

 
78 Menguji fungsi 

tatutan daftar 

transaksi cek bahan 

Klik pada tautan 

daftar transaksi 

cek bahan 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman daftar 

transaksi cek bahan 

Sukses 

 

 
 

79 

Menguji hasil 

pencarian data bahan 

yang ada 

Nama pelanggan 

= ”MPSK 03”, 

terus tunggu 

pencarian sampai 

data keluar hasil 

Tabel hasil 

pencarian yang 

berisi data tansaksi 

cek bahan dengan 

kata kunci ”MPSK 

03”, 

Sukses 

 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

 
80 Menguji tautan cetak 

surat jalan 

Pilih tautan cetak Sistem mengarahkan 

pada suart jalan 

Sukses 

 

 
81 Menguji tautan cetak 

laporan 

Pilih tautan 

laporan 

Sistem mengarahkan 

pada laporan 

Sukses 

 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

 
 

4.3.18 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Cek Produk 

Halaman cek produk digunakan oleh QC untuk mengelola data transaksi 

cek produk. Melalui halaman ini, bagian QC dapat menampilkan keselurah data 

dan menambah transaksi cek produk. Pengujian dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa tautan-tautan yang disediakan dapat mengarahkan bagian QC kepada 

halaman-halaman yang tepat. Hasil uji coba untuk fungsi menampilkan halaman 

transaksi cek produk dapat dilihat pada tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Hasil Uji Coba Halaman Transaksi Cek Produk 

ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

83 Pengujian fungsi 

tautan judul cek 

Klik pada tautan 

judul cek produk 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

Sukses 

 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

produk halaman cek produk 

 
84 

 

Menguji fungsi 

tautan Input 

transaksi cek produk 

Klik pada tautan 

Input cek produk 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman cek produk 

Sukses 

 

 
85 Menguji fungsi 

tatutan daftar 

transaksi cek produk 

Klik pada tautan 

daftar transaksi 

cek produk 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman daftar 

transaksi cek produk 

Sukses 

 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

 
86 Menguji hasil 

pencarian data bahan 

yang ada 

Nama pelanggan 

= “CHOCOLATE”, 

terus tunggu 

pencarian sampai 

data keluar hasil 

Tabel hasil 

pencarian yang 

berisi data tansaksi 

cek produk dengan 

kata kunci 

“CHOCOLATE” 

Sukses 

 

 
84 Menguji tautan cetak 

surat jalan 

Pilih tautan cetak Sistem mengarahkan 

pada suart jalan 

Sukses 

 



ID Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

 
88 Menguji tautan cetak 

laporan 

Pilih tautan 

laporan 

Sistem mengarahkan 

pada laporan 

Sukses 

 

 



4.3.19 Hasil Uji Coba Halaman Terima Bahan Produksi 

Halaman penerimaan bahan untuk produksi digunakan oleh Produksi 

untuk mengelola data transaksi penerimaan bahan yang dilakukan. Melalui 

halaman ini, bagian Produksi dapat menampilkan keselurah data dan menambah 

transaksi penerimaan bahan yang belum dilakukan penerimaan. Pengujian 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa tautan-tautan yang disediakan dapat 

mengarahkan bagian Produksi kepada halaman-halaman yang tepat. Hasil uji coba 

untuk fungsi menampilkan halaman transaksi penerimaan bahan dapat dilihat pada 

tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Hasil Uji Coba Halaman Terima Bahan Produksi  

ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

89 Pengujian terhadap 

fungsi tautan judul 

terima bahan 

produksi  

Klik pada tautan 

judul terima 

bahan produksi 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman terima bahan 

produksi 

Sukses 

 

 
90 

 

Menguji fungsi 

tautan terima 

transaksi bahan 

produksi 

Klik pada tautan 

terima bahan 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman penerimaan 

bahan 

Sukses 

 



ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

 
91 Menguji hasil 

pencarian data bahan 

baku  yang ada pada 

database 

Nama bahan baku 

= “SWS03”, 

kemudian tunggu 

pencarian sampai 

data bahan baku 

tampil. 

Tabel hasil pencarian 

yang berisi data 

tansaksi penerimaan 

bahan baku dengan 

kata kunci “SWS03” 

Sukses 

 

 
92 Menguji tautan cetak 

laporan 

Pilih tautan cetak 

laporan 

Sistem mengarahkan 

pada menu  input 

pencarian periode 

laporan 

Sukses 

 



ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

 
 

4.3.20 Hasil Uji Coba Halaman Kirim Hasil Produksi 

Halaman kirim produk digunakan oleh produksi untuk mengelola data 

pengiriman produk. Melalui halaman ini, produksi dapat menampilkan keselurah 

data dan menambah data transaksi pengiriman produk. Pengujian dimaksudkan 

untuk memastikan bahwa tautan-tautan yang disediakan dapat mengarahkan 

bagian produksi kepada halaman-halaman yang tepat. Hasil uji coba untuk fungsi 

menampilkan halaman pengiriman hasil produksi dapat dilihat pada tabel 4.20.  

Tabel 4.20 Hasil Uji Coba Halaman Kirim Hasil Produksi 

ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

93 Pengujian terhadap 

fungsi tautan judul 

kirim produk 

Klik pada tautan 

judul kirim 

produk 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman kirim 

Sukses 

 

 



ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

produk 

 
94 Menguji fungsi 

tautan Input kirim 

produk 

Klik pada tautan 

Input kirim 

produk 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman Input kirim 

produk 

Sukses 

 

 
95 Menguji fungsi 

tatutan edit 

transaksi kirim 

produk 

Klik pada tautan 

edit kirim produk 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman edit kirim 

produk 

Sukses 

 

 



ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

 
96 Menguji hasil 

pencarian data 

bahan yang telah 

ada 

Nama produk  = 

“Chocolate”, 

kemudian tunggu 

pencarian sampai 

data keluar 

dengan sendirinya 

Tabel pelanggan 

hasil pencarian yang 

berisi data produk 

yang dikirim dengan 

nama “Chocolate” 

Sukses 

 

 

 
97 Menguji 

pembuatan laporan 

transaksi kirim 

produk 

Klik tautan cetak 

laporan 

Sistem akan 

menampilkan menu 

pemilihan periode 

cetak laporan 

Sukses 

 

 

 



ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

 
 

4.3.21 Hasil Uji Coba Halaman Kirim Sisa Bahan 

Halaman kirim sisa bahan digunakan oleh produksi untuk mengelola data 

pengiriman sisa bahan. Melalui halaman ini, bagian Produksi dapat menampilkan 

keselurah data dan menambah data sisa bahan yang akan dikirim. Pengujian 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa tautan-tautan yang disediakan dapat 

mengarahkan bagian produksi kepada halaman-halaman yang tepat. Hasil uji coba 

untuk fungsi menampilkan halaman kirim sisa bahan dapat dilihat pada tabel 4.21.  

Tabel 4.21 Hasil Uji Coba Halaman Kirim Sisa Bahan 

ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

98 Pengujian 

terhadap fungsi 

tautan judul kirim 

sisa bahan 

Klik pada tautan 

judul kirim sisa 

bahan 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman kirim sisa 

bahan 

Sukses 

 

 



ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

 
99 Menguji fungsi 

tautan Input kirim 

sisa bahan 

Klik pada tautan 

Input kirim sisa 

bahan 

Sistem mengarahkan 

pengguna kepada 

halaman Input kirim 

sisa bahan 

Sukses 

 

 

 
100 Menguji 

pembuatan 

laporan transaksi 

kirim sisa bahan 

Klik tautan cetak 

laporan 

Sistem akan 

menampilkan menu 

pemilihan periode 

cetak laporan 

Sukses 

 

 

 



ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

 
 

4.3.22 Hasil Data Uji Coba Penyusunan Jadwal Produksi 

Untuk melakukan data uji coba penyusunan jadwal produksi pelanggan 

mengirim data pemesanan produksi pada bagian PPIC. Data pesanan berupa daftar 

pesanan produksi dalam satu periode/bulan. Proses penyusunan jadwal produksi 

dimulai dari pelanggan Indolakto, Lintang Visikusuma, Kalbe Farma, Danone dan 

Garuda Food. Pada tabel 4.22 merupakan hasil uji coba input data dari 

permohonan produksi Indolakto.  

Tabel 4.22 Hasil Data Uji Coba Pelanggan Indolakto 

ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

101 Pengujian input data 

pesanan jadwal 

produksi dari 

pelanggan Indolakto 

Input data 

pesanan produksi 

dari pelanggan 

Indolakto 

Sistem akan 

menyimpan data 

pesanan pelanggan 

Indolato pada 

database. 

Sukses 

 



ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

 
102 Pengujian hasil input 

permohonan produksi 

pelanggan Indolakto 

Select data pesanan 

produksi dari 

pelanggan Indolakto 

Sistem akan 

tampilkan data 

pesanan dari 

pelanggan Indolato  

untuk bulan 

November 2014 

Sukses 

 
  

 Hasil uji coba input data permohonan roduksi dari pelanggan Lintang Visi 

Kusuma. Data input bersalal dari data uji coba pada tabel 3.46 pada desain uji 

coba. Untuk hasil uji coba input data permohonan produksi dari pelanggan 

Lintang Visikusuma dapat dilihat pada tabel 4.23. 



Tabel 4.23 Hasil Data Uji Coba Pelanggan Lintang Visikusuma 

ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

103 

 

Menguji input 

pesanan dari 

pelanggan Lintang 

Visikusuma 

Input data pesanan 

produksi dari 

pelanggan Lintang 

Visikusuma 

Sistem akan 

menyimpan data 

pesanan pelanggan 

Lintang 

Visikusuma pada 

database. 

Sukses 

 

 
104 Pengujian hasil input 

permohonan produksi 

pelanggan Lintang 

Visikusuma 

Select data pesanan 

produksi dari 

pelanggan Lintang 

Visikusuma 

Sistem akan 

tampilkan data 

pesanan dari 

pelanggan Lintang 

Visikusuma untuk 

bulan November 

2014 

Sukses 

 

 
 

Hasil uji coba input data permohonan roduksi dari pelanggan Kalbe 

Farma. Data input bersalal dari data uji coba pada tabel 3.47 pada desain uji coba 

data permohonan produksi Kalbe Farma. Untuk hasil uji coba input data 

permohonan produksi dari pelanggan Kalbe Farma dapat dilihat pada tabel 4.24. 



Tabel 4.24 Hasil Data Uji Coba Pelanggan Kalbe Farma 

ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

105 Menguji input 

pesanan dari 

pelanggan Kalbe 

Farma 

Input data 

pesanan produksi 

dari pelanggan 

Kalbe Farma 

Sistem akan 

menyimpan data 

pesanan pelanggan 

Kalbe Farma pada 

database. 

Sukses 

 

 

 
106 Pengujian hasil input 

permohonan produksi 

pelanggan Kalbe 

Farma 

Select data pesanan 

produksi dari 

pelanggan Kalbe 

Farma 

Sistem akan 

tampilkan data 

pesanan dari 

pelanggan Kalbe 

Farma untuk bulan 

November 2014 

Sukses 

 
 



Hasil uji coba input data permohonan roduksi dari pelanggan Danone. 

Data input bersalal dari data uji coba pada tabel 3.47 pada desain uji coba data 

permohonan produksi Danone. Untuk hasil uji coba input data permohonan 

produksi dari pelanggan Ddanone dapat dilihat pada tabel 4.25. 

Tabel 4.25 Hasil Data Uji Coba Pelanggan Danone 

ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

107 Menguji input 

pesanan dari 

pelanggan Danone 

Input data 

pesanan produksi 

dari pelanggan 

Danone 

Sistem akan 

menyimpan data 

pesanan pelanggan 

Danone pada 

database. 

Sukses 

 

 

 
108 Menguji Input data 

pesanan dari pelanggan 

Danone, tanggal input 

sama dengan 

pelanggan lain  

Input data pesanan 

produksi dari 

pelanggan Danone 

Sistem memberikan 

warning apabila ada 

input tanggal sama 

akan tetapi kapasitas 

tidak mencukupi. 

Tangal 27-11-2014 

sudah diisi oleh 

pelanggan Lintang dan 

Indolakto harus 

dicarikan tanggal lain 

yang kosong 

Sukses 

 



ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

 
109 Menguji tautan daftar 

tanggal kosong yang 

bisa diisi oleh 

pelanggan Danone  

Klik tautan susun 

jadwal kemudian 

lihat tanggal yang 

kosong untuk 

pelanggan Danone 

Sistem menampikan 

data tanggal yang 

kosong dan yang sudah 

diisi. Tanggal yang 

dipilih adalah tanggal 

24-11-2014 dan 25-11-

2014, tanggal tersebut 

mendekati tanggal 

permohonan.  

Sukses 

 

 
110 Pengujian input data 

permohonan 

disesuikan 

berdasarkan tanggal 

yang kosong pada 

database 

Input permohonan 

produksi pada 

tanggal yang 

kosong.  

Sistem akan 

menyimpan data 

pesanan dari 

pelanggan Danone 

untuk tanggal 24-11-

2014 dan 25-11-2014. 

Sukses 



ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

 
111 Pengujian hasil input 

permohonan 

produksi pelanggan 

Danone. Pengujian 

terhadap hasil input 

ngan data input 

Select data pesanan 

produksi dari 

pelanggan Danone 

untuk bulan 

November 2014 

Sistem akan tampilkan 

data pesanan dari 

pelanggan Danone 

untuk bulan November 

2014 dengan jumlah 

pesanan 10 kali 

produksi 

Sukses 

 
 



Hasil uji coba input data permohonan roduksi dari pelanggan Garuda 

Food. Data input bersalal dari data uji coba pada tabel 3.49 pada desain uji coba 

data permohonan produksi Garuda Food. Untuk hasil uji coba input data 

permohonan produksi dari pelanggan Garuda Food dapat dilihat pada tabel 4.26. 

Tabel 4.26 Hasil Data Uji Coba Pelanggan Garuda Food 

ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

112 Menguji input 

pesanan dari 

pelanggan Danone 

Input data 

pesanan produksi 

dari pelanggan 

Danone 

Sistem akan 

menyimpan data 

pesanan pelanggan 

Danone pada 

database. 

Sukses 

 

 

 
113 Menguji Input data 

pesanan dari pelanggan 

Danone, tanggal input 

sama dengan 

pelanggan lain  

Input data pesanan 

produksi dari 

pelanggan Garuda 

Food untuk tanggal 

5-11-2014 

Sistem memberikan 

warning apabila ada 

input tanggal sama, 

akan tetapi kapasitas 

tidak mencukupi. 

Tangal 5-11-2014 

sudah diisi oleh 

pelanggan Kalbe 

Farma maka harus 

dicarikan tanggal lain 

yang kosong 

Sukses 

 



ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

 
114 Menguji tautan daftar 

tanggal kosong yang 

bisa diisi oleh 

pelanggan Garuda 

Food  

Klik tautan susun 

jadwal kemudian 

lihat tanggal yang 

kosong untuk 

pelanggan Garuda 

Food 

Sistem menampikan 

data tanggal yang 

kosong dan yang sudah 

diisi. Tanggal yang 

dipilih adalah tanggal 

07-11-2014 dan 08-11-

2014, untuk mengganti 

tanggal 05-11-2014 

dan 06-11-2014, 

karena tanggal tersebut 

mendekati tanggal 

permohonan.  

Sukses 

 

 
115 Pengujian hasil input 

permohonan produksi 

pelanggan Garuda 

Food. Pengujian 

Select data pesanan 

produksi dari 

pelanggan Garuda 

Food untuk bulan 

Sistem akan 

tampilkan data 

pesanan dari 

pelanggan Garuda 

Sukses 



ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

terhadap hasil input 

ngan data input 

November 2014 Food untuk bulan 

November 2014 

dengan jumlah 

pesanan 13 kali 

produksi 

 
116 Menguji input data 

permohonan 

produksi dalam satu 

periode/bulan 

Pilih tautan view 

data permohonan 

Sistem mengarahkan 

pada hasil pencarian 

permohonan produksi 

dalam satu periode/ 

bulan untuk seluruh 

pelanggan. 

Sukses 

 



ID Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

 
117 Menguji tautan cetak 

laporan per-periode 

pelanggan Indolakto 

Pilih tautan 

laporan dan pilih 

pencarian hasil 

jadwal produksi 

pelanggan 

Indolakto bulan 

Novemver 2014 

Sistem mengarahkan 

pada laporan jadwal 

produksi pelanggan 

Indolakto untuk 

bulan November 

2014  

Sukses 

 

 
 

4.4 Evaluasi 

Dari proses uji coba yang dilakukan pada tahap sebelumnya, maka hasil 

dari uji coba dirangkum dalam tahap evaluasi. Dari uji coba sistem dapat 

disimpulkan bahwa semua menu dan fitur yang ada dalam sistem dapat berjalan 



dengan baik. Evaluasi dilakukan mulai dari sistem pada bagian PPIC, bagian 

Gudang, bagian QC dan bagian Produksi. 

 

4.4.1 Evaluasi Sistem Bagian PPIC  

Dari hasil uji coba pada sistem untuk bagian PPIC, fitur pengolahan data 

master, proses penyusunan jadwal produksi, dan pembuatan laporan dapat 

berjalan dengan baik. Pada pengolahan data master, semua fitur dapat berjalan 

dengan baik mulai dari tambah data master, ubah data master dan hapus data 

master. Pada proses penyusunan jadwal produksi, fitur penambahan data 

permohonan produksi, perubahan data permohonan produksi, warning, dan hapus 

data permohonan produksi dapat berjalan dengan baik. Hasil input data master 

dan data jadwal produksi yang tersimpan dalam database dapat dicetak dalam 

bentuk laporan periode atau setiap pelanggan. 

 

4.4.2 Evaluasi Sistem Bagian Gudang  

Dari hasil uji coba pada sistem bagian Gudang, fitur pengolahan data 

transaksi penerimaan bahan baku, transaksi kirim bahan baku untuk produksi, 

transaksi penerimaan hasil produksi, transaksi kirim produk pada pelanggan, dan 

pembuatan laporan dapat berjalan dengan baik. Pada pengolahan data transaksi 

keluar masuk bahan baku, semua fitur dapat berjalan dengan baik mulai dari 

transaksi penerimaan bahan baku, transaksi penerimaan sisa bahan baku produksi, 

transaksi kirim bahan baku riject dan pengiriman bahan baku produksi. Pada 

pengolahan data transaksi keluar masuk produk, semua fitur dapat berjalan dengan 

baik mulai dari fitur penerimaan hasil produksi, transaksi kirim sampel produk 



dan transaksi kirim produk. Semua hasil input transaksi dapat disimpan dalam 

database dan dapat dicetak dalam bentuk laporan periode atau setiap pelanggan. 

 

4.4.3 Evaluasi Sistem Bagian QC  

Dari hasil uji coba pada sistem untuk bagian QC, fitur pengolahan data 

transaksi cek bahan baku, pengolahan data transaksi cek produk, dan pembuatan 

laporan dapat berjalan dengan baik. Pada pengolahan data transaksi cek bahan 

baku fitur input dan tampil data  transaksi cek bahan baku dapat berjalan dengan 

baik. Pada pengolahan data transaksi cek produk fitur input dan tampil data 

transaksi cek produk dapat berjalan dengan baik. Hasil input data transaksi yang 

dilakukan dapat disimpan dalam database dan dapat dicetak dalam bentuk laporan 

periode atau setiap pelanggan. 

 

4.4.4 Evaluasi Sistem Bagian Produksi  

Dari hasil uji coba pada sistem untuk bagian Produksi, fitur pengolahan data 

transaksi penerimaan bahan baku, kirim sisa bahan baku, transaksi kirim produk, 

dan pembuatan laporan dapat berjalan dengan baik. Pada pengolahan data 

transaksi penrimaan bahan baku fitur input dan tampil data transaksi penerimaan 

bahan baku dapat berjalan dengan baik. Pada pengolahan data transaksi kirim 

produk, fitur input dan tampil kirim produk dapat berjalan dengan baik. Pada 

pengolahan data transaksi kirim sisa bahan baku, fitur kirim sisa bahan baku dapat 

berjalan dengan baik. Hasil input data transaksi penerimaan bahan baku, data 

transaksi kirim sisa bahan baku dan data transaksi kirim produk yang tersimpan 

dalam database dapat dicetak dalam bentuk laporan periode atau setiap 

pelanggan. 


