BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas implementasi dan evaluasi dari Rancang
Bangun Aplikasi Perencanaan Persediaan Obat dengan Metode Min-Max pada
Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri.. Dalam tahap implementasi dan evaluasi
terhadap aplikasi (software) yang telah dibuat akan menggunakan model SDLC
yaitu prototipe yang dipadukan SWEBOK. Pada model prototipe tersebut terdapat
dua tahap untuk melakukan proses implementasi dan evaluasi yaitu Contruction of
Prototype dan Deployment, Delivery, and Feedback.
Dalam tahap construction of protoype akan dilakukan menggunakan
konsep dari SWEBOK yaitu software construction. Software construction
merupakan proses untuk melakukan konversi hasil desain dalam tahap software
design kedalam bentuk aplikasi yang lengkap melalui tahapan pengkodean
(coding) sebagai tahap implementasi. Setelah tahap construction of prototype atau
tahap implementasi, maka selanjutnya adalah tahap untuk melakukan evaluasi
dengan menggunakan tahap deployment, delivery, and feedback. Untuk
menyelesaikan tahap deployment, delivery, and feedback akan digunakan konsep
dari SWEBOK yaitu software testing yang merupakan tahap untuk melakukan
verifikasi yang dinamis dari tingkah laku sebuah sistem yang diwakili oleh
beberapa masukan yang diterima oleh software. Lebih jelasnya dapat dilihat pada
Gambar 4.1.
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4.1. Software Construction
Software construction merupakan tahap implementasi dari hasil analisa
dan perancangan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya. Dengan adanya
implementasi tersebut, diharapkan dapat membantu pihak perusahaan dalam
proses perencanaan persediaan obat agar lebih optimal.

4.1.1. Practical Consideration
Sebelum melakukan tahap implementasi dari sistem yang telah dibuat,
pihak pengguna ataupun stakeholder dapat mempersiapkan kebutuhan perangkat
keras maupun perangkat lunak yang telah didefinisikan pada tahap analisa dan
perancangan sistem. Karena dalam practical consideration sendiri akan dilakukan
sebuah kegiatan dimana seorang pengembang software harus berusuan dengan
kendala dari real world dan harus mampu dilakukan dengan cepat dan tepat,
karena akan berpengaruh terhadap konstruksi dari software.

A. Construction Design
Pada tahap construction design, penjelasannya akan lebih mengarah pada
fungsi-fungsi yang terdapat pada proses perencanaan persediaan obat. Penjelasan
dari fungsi-fungsi tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan fungsional yang
telah didefinisikan pada tahap sebelumnya. Sebelum masuk kedalam fungsi yang
terdapat pada proses perencanaan persediaan lebih dalam, akan dijelaskan Form
Login dan Form Halaman Utama yang digunakan sebagai pintu masuk kedalam
fungsi-fungsi tersebut. Berikut merupakan tampilan dari Form Login yang dapat
dilihat pada Gambar 4.2.

285

Gambar 4.2 Form Login
Adapun penjelasan yang lebih detail mengenai Form Login yang dapat
dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Penjelasan Form Login
Form Login
Function
Deskripsi

Pada Form Login terdapat field untuk memasukan username dan
password untuk dapat masuk kedalam sistem. Form ini
merupakan form yang pertama kali akan muncul (aktif) saat
aplikasi perencanaan persediaan dijalankan yang berfungsi
sebagai pintu masuk agar pengguna dapat menjalankan fungsi
yang ada didalamnya.
Fungsi Menu
Fungsi Button Masuk
Digunakan
untuk
memvalidasi
dan
memverifikasi username serta password yang
telah dimasukkan oleh pengguna. Tombol
masuk dijalankan setelah username dan
password terisi (tidak berisi username dan
password (dalam *))
Fungsi Radio Button
Fungsi Field
Username
Digunakan untuk memasukan username dari
pengguna untuk dapat masuk kedalam sistem
Password
Digunakan untuk memasukan password dari
pengguna untuk dapat masuk kedalam sistem

Selain Form Login, yang menjadi pintu masuk selanjutnya merupakan
Form Halaman Utama. Form Halaman Utama berfungsi sebagai pemberi akses
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langsung kedalam menu-menu yang berkaitan dengan proses perencanaan
persediaan. Berikut merupakan Form Halaman Utama yang dapat dilihat pada
Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Form Halaman Utama
Adapun penjelasan dari Form Halaman Utama yang dapat dilihat pada
Tabel 4.3.
Tabel 4.2 Penjelasan Form Halaman Utama
Form Halaman Utama
Function
Deskripsi

Fungsi Menu

Pada Form Halaman Utama terdapat beberapa menu yang
tersedia yang disesuaikan dengan hak akses pengguna yang telah
login. Form ini akan berfungsi ketika pengguna berhasil login
pada Form Login dan akan diberikan hak akses (menu) yang
disesuaikan.
File
Digunakan pengguna untuk melakukan
maintenance username dan password (ganti
username dan password) dan digunakan untuk
kembali ke Form Login (logout).
Maintenance
Digunakan untuk melakukan maintenance
master
master, seperti master karyawan, master obat,
master golongan obat, master lokasi obat
(gudang), master jabatan, master profesi,
master divisi atau bagian atau instalasi, master
sediaan obat, master jenis obat dan master
parameter.
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Form Halaman Utama
Rekap
Digunakan untuk melakukan rekap permintaan
permintaan
penjualan.
penjualan
Perkiraan
Digunakan untuk melakukan proses perkiraan
kebutuhan
kebutuhan, yang didalamnya terdapat submenu permohonan rekap dan pengusulan draft
perkiraan kebutuhan.
Persetujuan
Digunakan
untuk
melakukan
proses
perkiraan
persetujuan terhadap draft usulan perkiraan
kebutuhan
kebutuhan.
Rekap
stock Digunakan untuk proses rekap stock opname.
opname
Perencanaan
Digunakan
untuk
melakukan
proses
persediaan
perencanaan persediaan.
Persetujuan
Digunakan untuk melakukan persetujuan
perencanaan
terhadap perencanaan persediaan yang telah
persediaan
diusulkan.
Laporan
Terdapat sub-menu pembuatan laporan
perencanaan persediaan yang digunakan untuk
menyimpan hasil perencanaan persediaan
kedalam direktori komputer dalam ekstensi
(.pdf).
Rule
and Digunakan untuk mengupdate aturan dan
Policy
kebijakan
terkait
penggunaan
aplikasi
perencanaan persediaan.
Fungsi Button Fungsi Radio Button
Fungsi Field
Pengguna
Digunakan untuk menampilkan data pengguna
aplikasi sesuai dengan nama komputer yang
digunakan.
Instalasi
Digunakan untuk menampilkan data instalasi
dari pengguna aplikasi sesuai dengan username
dan password yang telah digunakan untuk
login.
Jabatan
Digunakan untuk menampilkan data jabatan
dari pengguna aplikasi sesuai dengan username
dan password yang telah digunakan untuk
login.

Setelah dijelaskan mengenai Form Login dan Form Halaman Utama
yang digunakan sebagai pintu masuk untuk fungsi-fungsi dalam perencanaan
persediaan maka, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai form yang
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digunakan dalam perencanaan persediaan berdasarkan kebutuhan fungsionalnya
sebagai berikut:
A.1. Fungsi Rekap Permintaan Penjualan
Pada fungsi rekap permintaan penjualan terdapat beberapa form yang
mendukung fungsi tersebut yaitu Form Halaman Cari Permohonan Rekap dan
Form Halaman Rekap Permintaan Penjualan. Berikut merupakan tampilan dari
Form Halaman Cari Permohonan Rekap yang dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 Form Halaman Cari Permohonan Rekap

289

Adapun penjelasan dari Form Halaman Cari Permohonan Rekap yang
dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Penjelasan Form Halaman Cari Permohonan Rekap
Form Halaman Cari Permohonan Rekap
Function
Rekap permintaan penjualan
Deskripsi
Form Halaman Cari Permohonan Rekap merupakan form yang
memiliki fungsi sebagai form pencari data permohonan rekap
yang telah tersimpan didalam database. Form ini diakses oleh
pengguna sebelum dilakukannya rekap permintaan penjualan
dan rekap stock opname.
Fungsi Menu
Fungsi Button Pilih
Digunakan untuk menampilkan data yang
dipilih kedalam form induknya (Form Halaman
Rekap Permintaan Penjualan atau Form
Halaman Rekap Stock Opname)
Batal
Digunakan untuk menghapus seluruh data yang
ada dalam textfield dan datagridview.
Cari
Digunakan untuk melakukan pencarian data
permohonan rekap sesuai dengan data dari
textfield berdasarkan, kata kunci dan periode
rekap.
Fungsi Radio Button
Fungsi Field
Berdasarkan
Digunakan sebagai filter pencarian data
permohonan rekap.
Kata Kunci
Digunakan untuk memasukan variabel
pencarian data yang sesuai dengan data pada
textfield berdasarkan
Periode Rekap Digunakan untuk memasukan variabel
pencarian data khusus untuk pencarian
berformat tanggal.
ID
Untuk menampilkan id permohonan yang
Permohonan
dipilih, yang akan ditampilkan pada form
induknya (Form Halaman Rekap Permintaan
Penjualan atau Form Halaman Rekap Stock
Opname).

Berikut merupakan tampilan Form Halaman Rekap Permintaan
Penjualan yang dapat dilihat pada Gambar 4.5 yang juga terdapat pada fungsi
rekap permintaan penjualan.
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Gambar 4.5 Form Halaman Rekap Permintaan Penjualan
Adapun penjelasan dari Form Halaman Cari Permohonan Rekap yang
dapat dilihat pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4 Penjelasan Form Halaman Rekap Permintaan Penjualan
Form Halaman Rekap Permintaan Penjualan
Function
Rekap permintaan penjualan
Deskripsi
Pada Form Halaman Rekap Permintaan Penjualan, pengguna
memulai proses rekap permintaan penjualan dengan mencari
data permohonan rekap dengan menekan tombol cari, kemudian
memasukan data rekap permintaan penjualan sesuai dengan
keterangan ada pada textfield keterangan.
Fungsi Menu
Fungsi Button Rekap baru
Digunakan untuk membuat rekap permintaan
penjualan baru.
Lihat rekap
Digunakan untuk melihat rekap permintaan
penjualan yang telah tersimpan dalam
database.
Ubah rekap
Digunakan untuk mengubah data rekap
permintaann penjualan yang telah tersimpan.
Simpan
Digunakan untuk melakukan menyimpan data
rekap permintaan penjualan yang telah dibuat.
Batal
Digunakan untuk menghapus seluruh isi
textfield dan datagridview.
Fungsi Radio Isi manual
Digunakan saat ingin melakukan rekap secara
Button
manual (isi satu per satu) data permintaan
penjualan
Transfer data
Digunakan saat ingin melakukan rekap
permintaan penjualan dengan mentransfer data
permintaan penjualan yang tersimpan didalam
database penjualan.
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Fungsi Field

Form Halaman Rekap Permintaan Penjualan
Id permohonan Digunakan untuk menampilkan data id
permohonan yang digunakan.
Keterangan
Digunakan untuk mengetahui keterangan atau
pesan dari permohonan rekap yang telah
diajukan.
Karyawan
Berfungsi sebagai pencatat data karyawan yang
melakukan atau bertanggung jawab akan rekap
permintaan penjualan.
Id rekap
Berfungsi sebagai id dari rekap permintaan
penjualan yang dilakukan.
Tanggal rekap Sebagai pencatat tanggal dilakukannya rekap
permintaan penjualan.
Periode awal Digunakan untuk mencatat tanggal periode
rekap
awal rekap yang digunakan.
Periode akhir Digunakan untuk mencatat tanggal periode
rekap
akhir yang digunakan.
No kwitansi
Digunakan untuk mengisi no kwitansi yang
sesuai dengan data permintaan penjualan.
Nama obat
Digunakan untuk memilih data obat yang ingin
dicatat atau direkap.
Sediaan obat
Digunakan untuk mengetahui satuan dari obat.
Tanggal
Digunakan untuk mencatat tanggal dari
permintaan penjualan dilakukan.
Jumlah
Digunakan untuk mencatat jumlah permintaan
penjualan
penjualan yang diterima, sesuai dengan
kwitansi permintaan penjualan.

A.2. Fungsi Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuhan
Pada fungsi pengusulan draft perkiraan kebutuhan terdapat beberapa
form yang mendukung fungsi tersebut yaitu Form Halaman Cari Obat, Form
Halaman Cari Parameter dan Form Halaman Pengusulan Draft Perkiraan
Kebutuhan. Berikut merupakan tampilan dari Form Halaman Cari Obat yang
dapat dilihat pada Gambar 4.6.
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Gambar 4.6 Form Halaman Cari Obat
Adapun penjelasan dari Form Halaman Cari Obat yang dapat dilihat pada
Tabel 4.5.
Tabel 4.5 Penjelasan Form Halaman Cari Obat
Form Halaman Cari Obat
Function
Pengusulan draft perkiraan kebutuhan
Deskripsi
Form Halaman Cari Obat berfungsi sebagai form untuk
pencarian data obat yang akan dilakukan pengusulan draft
perkiraan kebutuhan (peramalan). Form ini digunakan saat
sebelum pengguna melakukan pemilihan data parameter pada
pengusulan draft perkiraan kebutuhan.
Fungsi Menu
Fungsi Button Pilih
Berfungsi untuk memilih data obat yang telah
dipilih dan menampilkannya form induknya.
Batal
Berfungsi untuk menghapus seluruh data dari
textfield ataupun datagridview.
Tambah
Berfungsi untuk menambah data obat yang
dipilih yang nantinya akan ditampilkan pada
form induknya.
Fungsi Radio Button
Fungsi Field
Nama obat
Digunakan untuk menampilkan nama obat
yang telah dipilih pada datagridview data obat
yang dapat digunakan sebelum dimasukkan
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Form Halaman Cari Obat
atau ditambahkan kedalam datagridview data
obat yang digunakan.

Berikut merupakan tampilan Form Halaman Cari Parameter yang dapat
dilihat pada Gambar 4.7 yang juga terdapat pada fungsi pengusulan draft
perkiraan kebutuhan.

Gambar 4.7 Form Halaman Cari Parameter
Adapun penjelasan dari Form Halaman Cari Parameter yang dapat dilihat
pada Tabel 4.6.

Function
Deskripsi

Tabel 4.6 Penjelasan Form Halaman Cari Parameter
Form Halaman Cari Parameter
Pengusulan draft perkiraan kebutuhan
Form Halaman Cari Parameter berfungsi ketika ingin
memasukkan data parameter dengan proses manual pada Form
Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuhan. Pada form ini data obat
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Form Halaman Cari Parameter
diambil dari data obat yang telah dipilih pada Form Halaman
Cari Obat atau yang telah tersedia pada datagridview data obat
pada Form Halaman Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuhan,
sedangkan untuk data parameter diambil dari data parameter
yang telah tersimpan didalam database.
Fungsi Menu
Fungsi Button Pilih
Berfungsi untuk menampilkan data parameter
yang telah dipilih kedalam form induknya
(Form Halaman Pengusulan Draft Perkiraan
Kebutuhan).
Batal
Berfungsi sebagai penghapus seluruh data pada
textfield ataupun datagridview.
Tambah
Berfungsi sebagai penambah data parameter
yang nantinya akan ditampilkan pada form
induknya.
Fungsi Radio Button
Fungsi Field
Id obat
Digunakan untuk menampilkan data obat yang
telah dipilih.
Parameter
Digunakan untuk menampilkan data parameter
yang telah dipilih.

Berikut merupakan tampilan Form Halaman Pengusulan Draft Perkiraan
Kebutuhan yang dapat dilihat pada Gambar 4.8 yang juga terdapat pada fungsi
pengusulan draft perkiraan kebutuhan.
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Gambar 4.8 Form Halaman Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuhan
Adapun penjelasan dari Form Halaman Pengusulan Draft Perkiraan
Kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel 4.7.
Tabel 4.7 Penjelasan Form Halaman Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuhan
Form Halaman Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuhan
Function
Pengusulan draft perkiraan kebutuhan
Deskripsi
Form Halaman Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuhan,
pengguna melakukan prosesnya diawali dengan memasukan data
periode permintaan yang digunakan dan jumlah periode
perkiraan kebutuhan yang akan dihasilkan. Setelah itu pengguna
dapat memilih data obat dan selanjutnya memilih data parameter
sesuai dengan data obat yang telah dipilih. Kemudian pengguna
dapat melakukan proses peramalan atau perkiraan kebutuhan
untuk mengetahui perkiraan kebutuhan dari setiap obat.
Fungsi Menu
Fungsi Button Perkiraan baru Berfungsi untuk membuat perkiraan kebutuhan
baru.
Lihat perkiraan Berfungsi untuk melihat perkiraan kebutuhan
yang telah tersedia dalam database.
Ubah
Berfungsi untuk mengupdate perkiraan
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Form Halaman Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuhan
perkiraan
kebutuhan yang telah tersedia dalam database.
Mulai
Berfungsi untuk melakukan proses perkiraan
perkiraan
kebutuan, setelah data obat, data parameter,
jumlah periode dan data periode permintaan
penjualan telah terisi.
Usulkan
Berfungsi untuk mengusulkan perkiraan
perkiraan
kebutuhan yang belum tersimpan ataupun yang
telah tersimpan dalam database dengan
memiliki status “Belum diusulkan”.
Simpan
Berfungsi untuk menyimpan perkiraan
kebutuhan yang telah dibuat, tanpa diusulkan.
Batal
Berfungi untuk membersihkan atau menghapus
seluruh
data
pada
textfield
ataupun
datagridview.
Cari obat
Berfungsi untuk melakukan pencarian obat dan
membuka Form Halaman Cari Obat
Cari parameter Berfungsi untuk melakukan pencarian data
parameter dan membuka Form Halaman Cari
Parameter.
Fungsi Radio Semua obat
Digunakan saat ingin memperkiraan kebutuhan
Button
untuk semua obat.
Sebagian obat Digunakan saat ingin memperkiraan kebutuhan
untuk sebagian obat dan membuka Form
Halaman Cari Obat.
Manual
Digunakan saat ingin mengunakan data
parameter dengan memasukkan secara manual.
Database
Digunakan saat ingin menggunakan data
parameter yang digunakan terakhir kali dan
yang memiliki nilai mse yang kecil.
Random
Digunakan saat ingin mendapatkan nilai mse
yang paling kecil untuk kondisi yang sesuai
dengan data periode permintaan penjualan
yang dipilih.
Fungsi Field
Karyawan
Digunakan untuk menampilkan data karyawan
yang melakukan pengusulan draft perkiraan
kebutuhan.
Id perkiraan
Digunakan untuk menampilkan id dari
perkiraan kebutuhan yang dibuat.
Tanggal
Digunakan untuk menampilkan tanggal
perkiraan
pembuatan perkiraan kebutuhan.
Periode
Digunakan untuk memilih periode permintaan
permintaan
yang digunakan untuk perhitungan perkiraan
kebutuhan.
Jumlah periode Digunakan untuk menentukan jumlah periode
perkiraan kebutuhan yang akan dihasilkan.
Periode
Digunakan
untuk
mengetahui
periode
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Form Halaman Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuhan
perkiraan
perkiraan kebutuhan yang dihasilkan.
Status
Digunakan
untuk
menampilkan
status
perkiraan
perkiraan kebutuhan saat ini.
Keterangan
Digunakan untuk mengetahui keterangan dari
persetujuan perkiraan kebutuhan/
Obat
Digunakan untuk melihat detail dari
perhitungan perkiraan kebutuhan pada
datagridview perhitungan perkiraan kebutuhan.

A.3. Fungsi Persetujuan Draft Usulan Perkiraan Kebutuhan
Pada fungsi persetujuan draft usulan perkiraan kebutuhan terdapat
beberapa form yang mendukung fungsi tersebut yaitu Form Halaman Cari
Perkiraan Kebutuhan dan Form Halaman Persetujuan Draft Usulan Perkiraan
Kebutuhan. Berikut merupakan tampilan dari Form Halaman Cari Perkiraan
Kebutuhan yang dapat dilihat pada Gambar 4.9.
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Gambar 4.9 Form Halaman Cari Perkiraan Kebutuhan
Adapun penjelasan dari Form Halaman Cari Perkiraan Kebutuhan yang
dapat dilihat pada Tabel 4.8.
Tabel 4.8 Penjelasan Form Halaman Cari Perkiraan Kebutuhan
Form Halaman Cari Perkiraan Kebutuhan
Function
Persetujuan draft usulan perkiraan kebutuhan
Deskripsi
Form Halaman Cari Perkiraan Kebutuhan digunakan oleh
pengguna ketika pengguna ingin melihat data perkiraan
kebutuhan yang telah dibuat.
Fungsi Menu
Fungsi Button Pilih
Berfungsi untuk menampilkan data perkiraan
kebutuhan yang telah dipilih kedalam form
induknya.
Batal
Berfungsi untuk menghapus seluruh data yang
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Form Halaman Cari Perkiraan Kebutuhan
ada pada textfield atau datagridview.
Cari
Berfungsi untuk mencari data sesuai dengan
textfield berdasarkan, kata kunci, dan periode
perkiraan.
Fungsi Radio Button
Fungsi Field
Berdasarkan
Digunakan untuk memfilter data pencarian.
Kata kunci
Digunakan saat textfield berdasarkan tidak
berisi
“Cari
Semuanya”
atau
yang
berhubungan dengan tanggal
Periode
Digunakan saat textfield berdasarkan berisi
perkiraan
mengenai suatu pencarian yang berdasarkan
tanggal (Cari Berdasarkan Tanggal)
Id perkiraan
Digunakan untuk menampilkan id perkiraan
kebutuhan yang telah dipilih.

Berikut merupakan tampilan Form Halaman Persetujuan Draft Usulan
Perkiraan Kebutuhan yang dapat dilihat pada Gambar 4.10 yang juga terdapat
pada fungsi persetujuan draft usulan perkiraan kebutuhan.

Gambar 4.10 Form Halaman Persetujuan Draft Usulan Perkiraan Kebutuhan
Adapun penjelasan dari Form Halaman Persetujuan Draft Usulan
Perkiraan Kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel 4.9.
Tabel 4.9 Penjelasan Form Halaman Persetujuan Draft Usulan
Perkiraan Kebutuhan
Form Halaman Persetujuan Draft Usulan Perkiraan Kebutuhan
Function
Persetujuan Draft Usulan Perkiraan Kebutuhan
Deskripsi
Form Halaman Persetujuan Draft Usulan Perkiraan Kebutuhan
berfungsi sebagai form yang digunakan untuk melakukan
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Form Halaman Persetujuan Draft Usulan Perkiraan Kebutuhan
persetujuan terhadap draft usulan perkiraan kebutuhan yang
telah dibuat dan diusulkan (tersedia dalam database dan
memiliki status “Telah Diusulkan”). Form ini digunakan oleh
pengguna ketika terdapat draft usulan perkiraan kebutuhan yang
telah tersimpan didalam database. Pertama, pengguna akan
melakukan pencarian data perkiraan kebutuhan dan melihat data
tersebut. Kemudian pengguna dapat melakukan persetujuan.
Fungsi Menu
Fungsi Button Pencarian data Berfungsi untuk melakukan pencarian data
perkiraan
perkiraan kebutuhan dengan membuka Form
kebutuhan
Halaman Cari Perkiraan Kebutuhan
Setuju
Berfungsi untuk menyetujui draft usulan
perkiraan kebutuhan
Tolak
Berfungsi untuk menolak draft usulan
perkiraan kebutuhan
Batal
Berfungsi untuk menghapus seluruh date
textfield dan datagridview.
Fungsi Radio Button
Fungsi Field
Id perkiraan
Digunakan untuk menampilkan id perkiraan
kebutuhan yang dilihat.
Karyawan
Digunakan untuk menampilkan data karyawan
yang melakukan perkiraan kebutuhan yang
dilihat.
Periode
Digunakan untuk menampilkan periode
permintaan
permintaan penjualan awal dan akhir dari
penjualan
perkiraan kebutuhan yang dilihat.
Jumlah periode Digunakan untuk menampilkan jumlah periode
dari perkiraan kebutuhan yang dilihat.
Periode
Digunakan untuk menampilkan periode awal
perkiraan
dan akhir perkiraan kebutuhan yang dilihat.
Keterangan
Digunakan untuk memberikan keterangan dari
persetujuan.

A.4. Fungsi Rekap Stock Opname
Pada fungsi rekap stock opname terdapat sebuah form yaitu Form
Halaman Rekap Stock Opname. Berikut merupakan tampilan dari Form Halaman
Rekap Stock Opname yang dapat dilihat pada Gambar 4.11.
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Gambar 4.11 Form Halaman Rekap Stock Opname
Adapun penjelasan dari Form Halaman Rekap Stock Opname yang dapat
dilihat pada Tabel 4.10.
Tabel 4.10 Penjelasan Form Halaman Rekap Stock Opname
Form Halaman Rekap Stock Opname
Function
Rekap stock opname
Deskripsi
Form Halaman Rekap Stock Opname digunakan untuk
melakukan rekap dari kegiatan stock opname yang telah
dilakukan. Pengguna pertama kali akan memulainya dengan
melakukan pencarian data permohonan rekap untuk mengetahui
keterangan dari permohonan rekap yang telah dilakukan. Setelah
itu pengguna akan mulai melakukan rekap stock opname sesuai
dengan hasil rekap stock opname.
Fungsi Menu
Fungsi Button Rekap baru
Berfungsi untuk membuat rekap stock opname
baru.
Lihat rekap
Berfungsi untuk melihat rekap stock opname
yang telah tersimpan dalam database.
Ubah rekap
Berfungsi untuk mengubah data rekap stock
opname yang telah tersimpan dalam database.
Simpan
Berfungsi untuk menyimpan hasil rekap stock
opname.
Batal
Berfungsi untuk menghapus seluruh data dari
textfield ataupun datagridview.
Cari
Berfungsi untuk membuka Form Halaman Cari
Permohonan
Rekap
untuk
mencari
permohonan rekap yang akan digunakan.
Tambah
Berfungsi untuk menambah data obat yang
akan direkap.
Fungsi Radio Button
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Fungsi Field

Form Halaman Rekap Stock Opname
Id permohonan Digunakan untuk menampilkan id permohonan
rekap.
Keterangan
Digunakan untuk menampilkan keterangan
dari permohonan rekap yang telah dipilih.
Karyawan
Digunakan untuk menampilkan data karyawan
yang melakukan permohonan rekap.
Id rekap
Digunakan untuk menampilkan id rekap stock
opname.
Tanggal rekap Digunakan untuk menampilkan tanggal rekap.
Nama obat
Digunakan untuk memilih obat yang akan
dilakukan rekap stock opname.
Sediaan obat
Digunakan untuk menampilkan data sediaan
obat dari obat yang telah dipilih.
Stok obat
Digunakan untuk memasukan stok obat sesuai
hasil rekap stock opname.
Total kapasitas Digunakan untuk menampilkan total kapasitas
gudang
gudang.
Total stok obat Digunakan untuk menampilkan stok obat saat
ini setelah rekap stock opname.

A.5. Fungsi Pengusulan Draft Perencanaan Persediaan
Pada fungsi pengusulan draft perencanaan persediaan terdapat sebuah
form yaitu Form Halaman Pengusulan Draft Perencanaan Persediaan. Berikut
merupakan tampilan dari Form Halaman Pengusulan Draft Perencanaan
Persediaan yang dapat dilihat pada Gambar 4.12.
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Gambar 4.12 Form Halaman Pengusulan Draft Perencanaan Persediaan
Adapun penjelasan dari Form Halaman Pengusulan Draft Perencanaan
Persediaan yang dapat dilihat pada Tabel 4.11.
Tabel 4.11 Penjelasan Form Halaman Pengusulan Draft Perencanaan Persediaan
Form Halaman Pengusulan Draft Perencanaan Persediaan
Function
Pengusulan draft perencanaan persediaan
Deskripsi
Form Halaman Pengusulan Draft Perencanaan Persediaan
digunakan untuk melakukan proses perencanaan persediaan.
Pertama pengguna akan memilih data pendukung (perkiraan
kebutuhan dan stock opname) untuk melakukan proses
perencanaan persediaan.
Fungsi Menu
Fungsi Button Perencanaan
Berfungsi untuk membuat perencanaan
baru
persediaan baru.
Lihat
Berfungsi
untuk
melihat
perencanaan
perencanaan
persediaan yang telah tersimpan.
Ubah
Berfungsi untuk mengubah data perencanaan
perencanaan
persediaan yang telah tersimpan.
Mulai
Berfungsi untuk melakukan perhitungan
perencanaan
perencanaan persediaan.
Usulkan
Berfungsi untuk mengusulkan perencanaan
perencanaan
persediaan yang telah atau belum tersimpan.
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Form Halaman Pengusulan Draft Perencanaan Persediaan
Simpan
Berfungsi untuk menyimpan hasil perencanaan
persediaan.
Batal
Berfungsi untuk menghapus seluruh data dari
textfield ataupun datagridview.
Cari
Berfungsi untuk melakukan pencarian terhadap
pendukung
data
pendukung
proses
perencanaan
persediaan.
Fungsi Radio Perkiraan
Digunakan ketika ingin melihat atau mencari
Button
kebutuhan
data perkiraan kebutuhan yang digunakan
untuk perencanaan persediaan
Stock opname
Digunakan ketika ingin melihat atau mencari
data stock opname yang digunakan untuk
perencanaan persediaan.
Fungsi Field
Karyawan
Digunakan untuk menampilkan data karyawan
yang melakukan perencanaan persediaan
Id perencanaan Digunakan untuk menampilkan id perencanaan
persediaan.
Tanggal
Digunakan untuk menampilkan tanggal saat
perencanaan
dilakukan perencanaan persediaan
Jumlah periode Digunakan untuk menampilkan jumlah periode
perencanaan persediaan yang akan dihasilkan.
Periode
Digunakan untuk menampilkan periode
perencanaan
perencanaan awal dan akhir dari perencanaan
persediaan yang dilakukan.
Status
Digunakan untuk menampilkan status dari
perencanaan persediaan saat ini.
Keterangan
Digunakan untuk menampilkan keterangan
persetujuan dari perencanaan persediaan
Id obat
Digunakan untuk melihat detail dari
perencanaan persediaan tiap obat.
Id perkiraan
Digunakan untuk menampilkan id perkiraan
yang digunakan untuk perencanaan persediaan.
Id
stock Digunakan untuk menampilkan id stock
opname
opname yang digunakan untuk perencanaan
persediaan.

A.6. Fungsi Persetujuan Draft Usulan Perencanaan Persediaan
Pada fungsi persetujuan draft usulan perencanaan persediaan terdapat
beberapa form yang mendukung fungsi tersebut yaitu Form Halaman Cari
Perencanaan Persediaan dan Form Halaman Persetujuan Draft Usulan
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Perencanaan Persediaan. Berikut merupakan tampilan dari Form Halaman Cari
Perencanaan Persediaan yang dapat dilihat pada Gambar 4.13.

Gambar 4.13 Form Halaman Cari Perencanaan Persediaan
Adapun penjelasan dari Form Halaman Cari Perencanaan Persediaan
yang dapat dilihat pada Tabel 4.12.
Tabel 4.12 Penjelasan Form Halaman Cari Perencanaan Persediaan
Form Halaman Cari Perencanaan Persediaan
Function
Persetujuan draft usulan perencanaan persediaan
Deskripsi
Form Halaman Cari Perencanaan Persediaan digunakan untuk
melakukan pencarian terhadap data perencanaan persediaan.
Form ini digunakan ketika pengguna ingin melakukan
persetujuan terhadap perencanaan persediaan atau pengguna
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Form Halaman Cari Perencanaan Persediaan
hanya ingin melihat dan mengubah data dari perencanaan
persediaan.
Fungsi Menu
Fungsi Button Pilih
Berfungsi
untuk
menampilkan
data
perencanaan persediaan yang telah dipilih
kedalam form induknya.
Batal
Berfungsi untuk menghapus seluruh data yang
ada pada textfield atau datagridview.
Cari
Berfungsi untuk mencari data sesuai dengan
textfield berdasarkan, kata kunci, dan periode
perkiraan.
Fungsi Radio Button
Fungsi Field
Berdasarkan
Digunakan untuk memfilter data pencarian.
Kata kunci
Digunakan saat textfield berdasarkan tidak
berisi
“Cari
Semuanya”
atau
yang
berhubungan dengan tanggal
Periode
Digunakan saat textfield berdasarkan berisi
perencanaan
mengenai suatu pencarian yang berdasarkan
tanggal (Cari Berdasarkan Tanggal)
Id perencanaan Digunakan untuk menampilkan id perencanaan
persediaan yang telah dipilih.

Berikut merupakan tampilan Form Halaman Persetujuan Draft Usulan
Perencanaan Persediaan yang dapat dilihat pada Gambar 4.14 yang juga terdapat
pada fungsi persetujuan draft usulan perencanaan persediaan.

Gambar 4.14 Form Halaman Persetujuan Draft Usulan Perencanaan Persediaan
Adapun penjelasan dari Form Halaman Persetujuan Draft Usulan
Perencanaan Persediaan yang dapat dilihat pada Tabel 4.13.
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Tabel 4.13 Penjelasan Form Halaman Persetujuan Draft Usulan
Perencanaan Persediaan
Form Halaman Persetujuan Draft Usulan Perencanaan Persediaan
Function
Persetujuan draft usulan perencanaan persediaan
Deskripsi
Form Halaman Persetujuan Draft Usulan Perencanaan
Persediaan digunakan hanya untuk melakukan persetujuan.
Pengguna memulai prosesnya dengan cara melakukan pencarian
terhadap data perencanaan persediaan yang telah diusulkan.
Kemudian pengguna dapat melakukan penerimaan atau
penolakan terhadap draft usulan perencanaan persediaan
tersebut.
Fungsi Menu
Fungsi Button Pencarian data Berfungsi untuk membuka Form Halaman Cari
perencanaan
Perencanaan Persediaan untuk melakukan
persediaan
pencarian data perencanaan persediaan yang
akan dilakukan persetujuan.
Setuju
Berfungsi untuk menyetujui draft usulan
perencanaan persediaan
Tolak
Berfungsi untuk menolak draft usulan
perencanaan persediaan
Batal
Berfungsi untuk menghapus seluruh data pada
textfield ataupun datagridview.
Fungsi Radio Button
Fungsi Field
Id perencanaan Digunakan untuk menampilkan id perencanaan
persediaan.
Karyawan
Digunakan untuk menampilkan data karyawan
yang melakukan perencanaan persediaan.
Jumlah periode Digunakan untuk menampilkan jumlah periode
dari perencanaan persediaan.
Periode
Digunakan untuk menampilkan periode awal
perencanaan
dan akhir dari perencanaan persediaan.
Id
stock Digunakan untuk menampilkan id stock
opname
opname yang digunakan.
Id
perkiraan Digunakan untuk menampilkan id perkiraan
kebutuhan
kebutuhan yang digunakan.
Keterangan
Digunakan untuk mencatat keterangan
persetujuan dari perencanaan persetujuan.

A.7. Fungsi Pembuatan Laporan Perencanaan Persediaan
Pada fungsi pembuatan laporan perencanaan persediaan terdapat sebuah
form yaitu Form Halaman Pembuatan Laporan Perencanaan Persediaan. Berikut
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merupakan tampilan dari Form Halaman Pembuatan Laporan Perencanaan
Persediaan yang dapat dilihat pada Gambar 4.15.

Gambar 4.15 Form Halaman Pembuatan Laporan Perencanaan Persediaan
Adapun penjelasan dari Form Halaman Pembuatan Laporan Perencanaan
Persediaan yang dapat dilihat pada Tabel 4.14.
Tabel 4.14 Penjelasan Form Halaman Pembuatan Laporan
Perencanaan Persediaan
Form Halaman Pembuatan Laporan Perencanaan Persediaan
Function
Pembuatan laporan perencanaan persediaan
Deskripsi
Form Halaman Pembuatan Laporan Perencanaan Persediaan
digunakan untuk membuat laporan perencanaan persediaan yang
telah dilakukan persetujuan dan memiliki status “Disetujui”.
Pengguna dapat membuat laporan perencanaan persediaan
dengan melakukan pencarian data perencanaan persediaan
dahulu kemudian memilih data tersebut dan menekan button
simpan.
Fungsi Menu
Fungsi Button Simpan
Berfungsi untuk menyimpan data perencanaan
persediaan menjadi sebuah laporan kedalam
direktori komputer.
Batal
Berfungsi untuk menghapus seluruh data dari
textfield ataupun datagridview.
Fungsi Radio Button
Fungsi Field
Berdasarkan
Digunakan untuk memfilter data pencarian.
Kata kunci
Digunakan saat textfield berdasarkan tidak
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Form Halaman Pembuatan Laporan Perencanaan Persediaan
berisi
“Cari
Semuanya”
atau
yang
berhubungan dengan tanggal
Periode
Digunakan saat textfield berdasarkan berisi
perencanaan
mengenai suatu pencarian yang berdasarkan
tanggal (Cari Berdasarkan Tanggal)
Id perencanaan Digunakan untuk menampilkan id perencanaan
persediaan yang telah dipilih.

Berikut merupakan tampilan Laporan Perencanaan Persediaan yang dapat
dilihat pada Gambar 4.16 yang juga terdapat pada fungsi pembuatan laporan
perencanaan persediaan.

Gambar 4.16 Laporan Perencanaan Persediaan

4.2. Software Testing
Setelah melakukan tahap implementasi, maka selanjutnya adalah
melakukan tahap pengujian perangkat lunak (software testing). Software testing
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merupakan tahapan yang digunakan untuk melakukan sebuah pengujian terhadap
perangkat lunak yang telah dibangun yang meliputi verifikasi yang dinamis dari
suatu perilaku sebuah sistem. Dalam tahapan ini akan dilakukan menggunakan
test level untuk menguji tingkatan dari suatu perangkat lunak.

4.2.1. Test Level
Test Level merupakan suatu tingkatan yang dilakukan dalam melakukan
software testing. Tingkatan-tingkatan tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa
tingkat yang berbeda, salah satunya yaitu berdasarkan target (The Target of The
Test).

B. The Target of The Test
The target of the test atau yang dapat disebut tingkatan pengujian
berdasarkan target merupakan salah tingkat pengujian yang melakukan pengujian
berdasarkan objek. Pengujian berdasarkan objek dapat diartikan bahwa pengujian
yang dilakukan pada tingkat ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang
dibangun dengan melihat perilaku dari sistem tersebut. Pengujian terhadap sistem
dianggap lebih tepat untuk menilai functional requirement testing dan nonfunctional requirement testing.

A.8. Functional Testing dan Non-Functional Testing
Pada functional testing dan non-funtional testing yang dilakukan,
terdapat beberapa tampilan form yang sama dengan tampilan form pada tahap
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construction design, maka penjelasan untuk form tersebut akan dihubungkan pada
tahap tersebut.
A.1.1. Fungsi Rekap Permintaan Penjualan
Berikut merupakan functional testing pada fungsi rekap permintaan
penjualan yang dapat dilihat pada Tabel 4.15.
Tabel 4.15 Hasil Functional Testing Fungsi Rekap Permintaan Penjualan
Function
Rekap Permintaan Penjualan
Aksi Pengguna
Respon Sistem
Hasil
Alur Normal (Isi Manual)
Pengguna
a)
Sistem
akan
memasukan
mengotentifikasi username
username dan dan
password
yang
password.
dimasukan oleh pengguna.
Untuk hasilnya dapat dilihat
b) Sistem akan menampilkan
pada Gambar 4.3.
“Halaman Utama” dari sistem
yang sesuai dengan hak akses
dari pengguna.
Pengguna
Sistem
menampilkan
memilih menu “Halaman Rekap Permintaan
Untuk hasilnya dapat dilihat
“Rekap
Penjualan”.
pada Gambar 4.5.
Permintaan
Penjualan”
Pengguna
Sistem
menampilkan
menekan
“Halaman Cari Permohonan
tombol “Cari” Rekap”.
Uuntuk hasilnya dapat dilihat
pada
“Data
pada Gambar 4.4.
Permohonan
Rekap”.
Pengguna
Sistem akan memvalidasi
memasukan
field periode awal rekap dan
periode
awal periode akhir rekap.
rekap
dan
periode
akhir
rekap.
Pengguna
a) Sistem menampilkan nama Untuk melihat hasilnya dapat
dilhat pada Gambar 4.5.
memasukan no. obat yang dipilih.
kwitansi
dan b) Sistem akan menampilkan
memilih nama sediaan obat yang sesuai
obat
dengan dengan nama obat yang
memilih pada dipilih.
combobox nama c) Sistem akan memvalidasi
obat.
field no. Kwitansi dan nama
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Function
Aksi Pengguna

Rekap Permintaan Penjualan
Respon Sistem
Hasil
obat.
Pengguna akan Sistem menampilkan jumlah
memasukan
permintaan penjualan yang
jumlah
dimasukkan.
permintaan
penjualan.
Pengguna
Sistem akan menyimpan hasil
menyimpan
dari proses rekap permintaan
hasil sementara penjualan sementara kedalam
dari permintaan tabel.
penjualan
dengan
menekan
tombol
“Tambah”
Pengguna
Sistem akan menyimpan hasil
menyimpan
rekap permintaan penjualan.
hasil
rekap
permintaan
penjualan
dengan memilih
tombol
“Simpan”.
Pengguna
Sistem akan kembali ke
menekan
“Halaman Utama”.
tombol “Close”
Untuk hasilnya dapat dilihat
pada halaman
pada Gambar 4.3.
“Rekap
Permintaan
Penjualan”.
Pengguna
Sistem akan kembali pada
menekan
menu “Login”.
tombol
Untuk hasilnya dapat dilihat
“Keluar” pada
pada Gambar 4.2.
“Halaman
Utama”.
Alur Alternatif (Transfer Data)
Pengguna
a)
Sistem
akan
memasukan
mengotentifikasi username
username dan dan
password
yang
password.
dimasukan oleh pengguna.
Untuk hasilnya dapat dilihat
b) Sistem akan menampilkan
pada Gambar 4.3.
“Halaman Utama” dari sistem
yang sesuai dengan hak akses
dari pengguna.
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Function
Aksi Pengguna
Pengguna
memilih menu
“Rekap
Permintaan
Penjualan”
Pengguna
memasukan
periode
awal
rekap
dan
periode
akhir
rekap.
Pengguna
memilih radio
button
“Transfer
Data”.

Rekap Permintaan Penjualan
Respon Sistem
Sistem
menampilkan
“Halaman Rekap Permintaan
Penjualan”.

Pengguna
menyimpan
hasil
rekap
permintaan
penjualan
dengan memilih
tombol
“Simpan”.
Pengguna
menekan
tombol “Close”
pada halaman
“Rekap
Permintaan
Penjualan”.
Pengguna
menekan
tombol
“Keluar” pada
“Halaman
Utama”.

Sistem akan menyimpan hasil
rekap permintaan penjualan.

Sistem akan memvalidasi
field periode awal rekap dan
periode akhir rekap.

Sistem memvalidasi
button.

Hasil

Untuk hasilnya dapat dilihat
pada Gambar 4.5.

radio

Sistem akan kembali
“Halaman Utama”.

ke
Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.3.

Sistem akan kembali pada
menu “Login”.
Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.2.

Alur Eksepsi
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Function
Aksi Pengguna
Pengguna salah
dalam
memasukan
username dan
password.

Rekap Permintaan Penjualan
Respon Sistem
Sistem akan menampilkan
pesan bahwa username atau
password ataupun keduanya
salah.

Hasil

Pengguna tidak Sistem akan menampilkan
dapat
masuk pesan bahwa koneksi dengan
kedalam
database terputus.
“Halaman
Utama”.
Pengguna tidak
dapat
menambah data
permintaan
penjualan yang
dimasukkan
sementara
kedalam field.
Pengguna tidak
dapat
menyimpan data
penjualan
kedalam sistem.

-

Sistem akan menampilkan
pesan bahwa terdapat data
yang masih kosong.

Sistem akan menampilkan
pesan bahwa terdapat data
yang masih kosong.

Kondisi Akhir
Proses ini menyimpan data
permintaan penjualan dan
data penjualan yang telah
dilakukan oleh bagian Apotek
(Staf penjualan)

Setelah functional testing, selanjutnya adalah melakukan non-functional
testing. Berikut merupakan non-functional testing yang dapat dilihat pada Tabel
4.16
Tabel 4.16 Hasil Non-Functional Testing Fungsi Rekap Permintaan Penjualan
Function
Rekap Permintaan Penjualan
NonKeterangan
Hasil
Functional
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Function
NonFunctional
Security

Correctness
Interface

Performance

Operability

Rekap Permintaan Penjualan
Keterangan

Hasil

Sistem hanya dapat diakses
oleh pengguna yang memiliki
Untuk melihat hasilnya dapat
hak akses untuk melakukan
dilihat pada Gambar 4.3.
proses
rekap
permintaan
penjualan
Menu tersedia dalam bahasa
Indonesia.
Warna form, background, dan
button didesain agar tidak Untuk melihat hasilnya dapat
terlihat mencolok.
dilihat pada Gambar 4.5.
Warna button didesain sesuai
dengan fungsi dari button
tersebut.
Dalam
proses
rekap
permintaan penjualan, sistem
harus mampu menambah data
kedalam datagridview kurang
dari 30 detik.
Dalam
proses
rekap
permintaan penjualan, sistem
harus mampu menyimpan data
rekap permintaan penjualan
dalam waktu kurang dari satu
menit.
Posisi button dari setiap form
atau
halaman
diletakkan
dengan posisi yang sama.
Setiap isian dalam form
terdapat fungsi tab yang
disesuaikan dengan proses
bisnis yang dijalankan.
Form didesain dengan bantuan
catatan pada setiap isiannya.

Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.5.

A.1.2. Fungsi Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuhan
Berikut merupakan functional testing pada fungsi pengusulan draft
perkiraan kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel 4.17.
Tabel 4.17 Hasil Functional Testing Fungsi Pengusulan Draft
Perkiraan Kebutuhan
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Function
Aksi Pengguna

Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Respon Sistem
Hasil
Alur Normal
Pengguna
a)
Sistem
melakukan
memasukan
otentifikasi dari username dan
username dan password
yang
telah
password.
dimasukkan.
Untuk melihat hasilnya dapat
b)
Sistem
menampilkan
dilihat pada Gambar 4.3.
“Halaman
Utama”
dan
memberikan otorisasi kepada
pengguna sesuai dengan hak
aksesnya.
Pengguna
Sistem
menampilkan
memilih sub- “Halaman Pengusulan Draft
menu
Perkiraan Kebutuhan”.
“Pengusulan
Draft Perkiraan
Kebutuhan”
pada
menu
“Perkiraan
Kebutuhan”.
Pengguna
Sistem menampilkan jumlah
memilih data periode
data
permintaan
Untuk melihat hasilnya dapat
periode
penjualan yang digunakan.
dilihat pada Gambar 4.8.
permintaan
penjualan yang
akan digunakan
untuk
melakukan
perkiraan
kebutuhan.
Pengguna
Sistem akan menampilkan
memasukan
data panjang peramalan.
data
panjang
peramalan
Pengguna
Sistem akan menampilkan
memilih data “Halaman Cari Obat”.
obat
dengan
Untuk melihat hasilnya dapat
menekan
dilihat pada Gambar 4.6.
tombol “Cari
Obat”.
Pengguna
a) Sistem akan memvalidasi
memilih
field.
metode
b) Sistem mulai mencari Untuk melihat hasilnya dapat
penggunaan
parameter berdasarkan obat
dilihat pada Gambar 4.8.
parameter
yang dipilih.
“Random” dan
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Function
Aksi Pengguna
menekan
tombol “Cari
Parameter”
Pegguna akan
menekan
tombol “Mulai
Perkiraan”
untuk
melakukan
proses
perkiraan
kebutuhan.

Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Respon Sistem

Hasil

a) Sistem melakukan proses
perkiraan kebutuhan dengan
metode Single Exponential
Smoothing.
b) Sistem menampilkan hasil
random parameter pada tabel
data parameter dan hasil
perkiraan kebutuhan pada
tabel
hasil
perkiraan
kebutuhan
Pengguna
a) Sistem akan mengupdate
menekan
data parameter optimal.
tombol
b)
Sistem
juga
akan
“Simpan”
menyimpan hasil perkiraan
untuk
kebutuhan kedalam sistem
menyimpan
dengan
status
“Belum
hasil perkiraan Diusulkan”
kebutuhan
Pengguna
Sistem akan mengupdate
menekan
status perkiraan kebutuhan
tombol
menjadi “Telah Diusulkan”.
“Usulkan
Perkiraan”
untuk
mengusulkan
hasil peramalan
perkiraan
kebutuhan.
Pengguna
Sistem
kembali
kepada
menekan
“Halaman Utama”.
tombol “Close”
Untuk melihat hasilnya dapat
pada “Halaman
dilihat pada Gambar 4.3.
Perkiraan
Kebutuhan”.
Pengguna
Sistem akan kembali pada
menekan
menu “Login”.
tombol
Untuk melihat hasilnya dapat
“Keluar” pada
dilihat pada Gambar 4.2.
“Halaman
Utama”.
Alur Alternatif (Input Parameter Database)
Pengguna
a)
Sistem
melakukan Untuk melihat hasilnya dapat
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Function
Aksi Pengguna
memasukan
username dan
password.

Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Respon Sistem
Hasil
otentifikasi dari username dan
dilihat pada Gambar 4.3.
password
yang
telah
dimasukkan.
b)
Sistem
menampilkan
“Halaman
Utama”
dan
memberikan otorisasi kepada
pengguna sesuai dengan hak
aksesnya.
Pengguna
Sistem
menampilkan
memilih sub- “Halaman Pengusulan Draft
menu
Perkiraan Kebutuhan”.
“Pengusulan
Draft Perkiraan
Kebutuhan”
pada
menu
“Perkiraan
Kebutuhan”
Pengguna
Sistem menampilkan jumlah
memilih data periode
data
permintaan
Untuk melihat hasilnya dapat
periode
penjualan yang digunakan.
dilihat pada Gambar 4.8.
permintaan
penjualan yang
akan digunakan
untuk
melakukan
perkiraan
kebutuhan.
Pengguna
Sistem akan menampilkan
memasukan
data panjang peramalan.
data
panjang
peramalan
Pengguna
Sistem akan menampilkan
memilih data “Halaman Cari Obat”.
obat
dengan
Untuk melihat hasilnya dapat
menekan
dilihat pada Gambar 4.6.
tombol “Cari
Obat”.
Pengguna
a) Sistem akan memvalidasi
memilih
field dan mencari parameter
metode
sesuai dengan obat yang
penggunaan
dipilih.
parameter
“Database”
dan menekan
tombol “Cari
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Function
Aksi Pengguna
Parameter”
Pegguna akan
menekan
tombol “Mulai
Perkiraan”
untuk
melakukan
proses
perkiraan
kebutuhan.
Pengguna
menekan
tombol
“Simpan”
untuk
menyimpan
hasil perkiraan
kebutuhan
Pengguna
menekan
tombol
“Usulkan
Perkiraan”
untuk
mengusulkan
hasil peramalan
perkiraan
kebutuhan.
Pengguna
menekan
tombol “Close”
pada “Halaman
Perkiraan
Kebutuhan”.
Pengguna
menekan
tombol
“Keluar” pada
“Halaman
Utama”.

Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Respon Sistem
a) Sistem melakukan proses
perkiraan kebutuhan dengan
metode Single Exponential
Smoothing.
b) Sistem menampilkan hasil
database parameter pada tabel
data parameter dan hasil
perkiraan kebutuhan pada
tabel
hasil
perkiraan
kebutuhan
Sistem juga akan menyimpan
hasil perkiraan kebutuhan
kedalam sistem dengan status
“Belum Diusulkan”

Hasil

Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.8.

Sistem akan mengupdate
status perkiraan kebutuhan
menjadi “Telah Diusulkan”.

Sistem
kembali
“Halaman Utama”.

kepada
Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.3.

Sistem akan kembali pada
menu “Login”.
Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.2.

Alur Alternatif 2 (Input Parameter Manual)
Pengguna
a)
Sistem
melakukan
Untuk melihat hasilnya dapat
memasukan
otentifikasi dari username dan
dilihat pada Gambar 4.3.
username dan password
yang
telah
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Function
Aksi Pengguna
password.

Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Respon Sistem
Hasil
dimasukkan.
b)
Sistem
menampilkan
“Halaman
Utama”
dan
memberikan otorisasi kepada
pengguna sesuai dengan hak
aksesnya.
Pengguna
Sistem
menampilkan
memilih sub- “Halaman Pengusulan Draft
menu
Perkiraan Kebutuhan”.
“Pengusulan
Draft Perkiraan
Kebutuhan”
pada
menu
“Perkiraan
Kebutuhan”.
Pengguna
Sistem menampilkan jumlah
memilih data periode
data
permintaan
Untuk melihat hasilnya dapat
periode
penjualan yang digunakan.
dilhat pada Gambar 4.8.
permintaan
penjualan yang
akan digunakan
untuk
melakukan
perkiraan
kebutuhan.
Pengguna
Sistem akan menampilkan
memasukan
data panjang peramalan.
data
panjang
peramalan
Pengguna
Sistem akan menampilkan
memilih data “Halaman Cari Obat”.
obat
dengan
Untuk melihat hasilnya dapat
menekan
dilhat pada Gambar 4.6.
tombol “Cari
Obat”.
Pengguna
Sistem akan memvalidasi field
memilih
dan menampilkan “Halaman
metode
Cari Parameter”.
penggunaan
parameter
Dan
“Manual” dan
Untuk melihat hasilnya dapat
menekan
dilhat pada Gambar 4.7.
tombol “Cari
Parameter”
Pengguna
a) Sistem akan memvalidasi Untuk melihat hasilnya dapat
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Function
Aksi Pengguna
menekan
tombol “Mulai
Perkiraan”

Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Respon Sistem
Hasil
field.
dilihat pada Gambar 4.8.
b) Sistem melakukan proses
perkiraan kebutuhan dengan
metode Single Exponential
Smoothing.
c) Sistem menampilkan hasil
random parameter pada tabel
data parameter dan hasil
perkiraan kebutuhan pada
tabel
hasil
perkiraan
kebutuhan.
Pengguna
a) Sistem akan mengupdate
menekan
data parameter optimal.
tombol
b)
Sistem
juga
akan
“Simpan”
menyimpan hasil perkiraan
untuk
kebutuhan kedalam sistem
menyimpan
dengan
status
“Belum
hasil perkiraan Diusulkan”
kebutuhan
Pengguna
Sistem akan mengupdate
menekan
status perkiraan kebutuhan
tombol
menjadi “Telah Diusulkan”.
“Usulkan
Perkiraan”
untuk
mengusulkan
hasil peramalan
perkiraan
kebutuhan.
Pengguna
Sistem
kembali
kepada
menekan
“Halaman Utama”.
tombol “Close”
Untuk melihat hasilnya dapat
pada “Halaman
dilihat pada Gambar 4.3.
Perkiraan
Kebutuhan”.
Pengguna
Sistem akan kembali pada
menekan
menu “Login”.
tombol
Untuk melihat hasilnya dapat
“Keluar” pada
dilihat pada Gambar 4.2.
“Halaman
Utama”.
Alur Alternatif (Semua Obat)
Pengguna
a)
Sistem
melakukan
Untuk melihat hasilnya dapat
memasukan
otentifikasi dari username dan
dilihat pada Gambar 4.3
username dan password
yang
telah
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Function
Aksi Pengguna
password.

Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Respon Sistem
Hasil
dimasukkan.
b)
Sistem
menampilkan
“Halaman
Utama”
dan
memberikan otorisasi kepada
pengguna sesuai dengan hak
aksesnya.
Pengguna
Sistem
menampilkan
memilih sub- “Halaman Pengusulan Draft
menu
Perkiraan Kebutuhan”.
“Pengusulan
Draft Perkiraan
Kebutuhan”
pada
menu
“Perkiraan
Kebutuhan”.
Pengguna
Sistem menampilkan jumlah
memilih data periode
data
permintaan
periode
penjualan yang digunakan.
permintaan
penjualan yang
Untuk melihat hasilnya dapat
akan digunakan
dilhat pada Gambar 4.8.
untuk
melakukan
perkiraan
kebutuhan.
Pengguna
Sistem akan menampilkan
memasukan
data panjang peramalan.
data
panjang
peramalan
Pengguna
Sistem akan memvalidasi
memilih data radio button “Semua Obat”
obat
dengan
menekan radio
button “Semua
Obat”.
Pengguna
Sistem akan memvalidasi field
memilih
dan menampilkan “Halaman
metode
Cari Parameter”.
penggunaan
parameter
Dan
“Manual” dan
Untuk melihat hasilnya dapat
menekan
dilihat pada Gambar 4.7.
tombol “Cari
Parameter”
Pengguna
a) Sistem akan memvalidasi Untuk melihat hasilnya dapat

323

Function
Aksi Pengguna
menekan
tombol “Mulai
Perkiraan”

Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Respon Sistem
Hasil
field.
dilihat pada Gambar 4.8.
b) Sistem melakukan proses
perkiraan kebutuhan dengan
metode Single Exponential
Smoothing.
c) Sistem menampilkan hasil
random parameter pada tabel
data parameter dan hasil
perkiraan kebutuhan pada
tabel
hasil
perkiraan
kebutuhan.
Pengguna
a) Sistem akan mengupdate
menekan
data parameter optimal.
tombol
b)
Sistem
juga
akan
“Simpan”
menyimpan hasil perkiraan
untuk
kebutuhan kedalam sistem
menyimpan
dengan
status
“Belum
hasil perkiraan Diusulkan”
kebutuhan
Pengguna
Sistem akan mengupdate
menekan
status perkiraan kebutuhan
tombol
menjadi “Telah Diusulkan”.
“Usulkan
Perkiraan”
untuk
mengusulkan
hasil peramalan
perkiraan
kebutuhan.
Pengguna
Sistem
kembali
kepada
menekan
“Halaman Utama”.
tombol “Close”
Untuk melihat hasilnya dapat
pada “Halaman
dilihat pada Gambar 4.3.
Perkiraan
Kebutuhan”.
Pengguna
Sistem akan kembali pada
menekan
menu “Login”.
tombol
Untuk melihat hasilnya dapat
“Keluar” pada
dilihat pada Gambar 4.2.
“Halaman
Utama”.
Alur Eksepsi
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Function
Aksi Pengguna
Pengguna salah
dalam
memasukan
username dan
password.

Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Respon Sistem
Sistem akan menampilkan
pesan bahwa username atau
password ataupun keduanya
salah.

Hasil

Pengguna tidak Sistem akan menampilkan
dapat
masuk pesan bahwa koneksi dengan
kedalam
database terputus.
“Halaman
Utama”.
Pengguna tidak Sistem akan menampilkan
dapat
bahwa terdapat data yang
melakukan
belum terisi.
perkiraan
kebutuhan.

-

Kondisi Akhir
Proses ini menyimpan data
parameter optimal.
Proses
ini
menghasilkan
perkiraan kebutuhan.

Untuk melihat hasilnya dapat
dilhat pada Gambar 4.7.

Setelah functional testing, selanjutnya adalah melakukan non-functional
testing. Berikut merupakan non-functional testing yang dapat dilihat pada Tabel
4.18
Tabel 4.18 Hasil Non-Functional Testing Fungsi Pengusulan Draft
Perkiraan Kebutuhan
Function
Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
NonKeterangan
Hasil
Functional
Security
Sistem hanya dapat diakses
oleh pengguna yang memiliki
Untuk melihat hasilnya dapat
hak akses untuk melakukan
dilihat pada Gambar 4.3.
proses peramalan perkiraan
kebutuhan.
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Function
NonFunctional
Correctness

Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Keterangan

Hasil

Hasil perhitungan peramalan
perkiraan kebutuhan harus
diuji kebenarannya.

Dengan

Interface

Performance

Menu tersedia dalam bahasa
Indonesia.
Warna form, background, dan
button didesain agar tidak
terlihat mencolok.
Warna button didesain sesuai
dengan fungsi dari button
tersebut.
Dalam proses pencarian data
parameter
optimal
harus
diselesaikan dalam waktu
kurang dari 10 detik

Proses perhitungan peramalan
perkiraan kebutuhan harus
mampu diselesaikan dalam
waktu kurang dari 20 detik.

Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.8.
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Function
NonFunctional

Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Keterangan

Hasil

Proses
penyimpan
hasil
peramalan
perkiraan
kebutuhan
harus
mampu
diselesaikan dalam waktu 10
detik.
Proses
pengusulan
draft
perkiraan kebutuhan harus
mampu diselesaikan dalam
waktu 10 detik.

Operability

Posisi button dari setiap form
atau
halaman
diletakkan
dengan posisi yang sama.
Setiap isian dalam form
terdapat fungsi tab yang
disesuaikan dengan proses
bisnis yang dijalankan.
Form didesain dengan bantuan
catatan pada setiap isiannya.

Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.8.

A.1.3. Fungsi Persetujuan Draft Usulan Perkiraan Kebutuhan
Berikut merupakan functional testing pada fungsi persetujuan draft
usulan perkiraan kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel 4.19.
Tabel 4.19 Hasil Functional Testing Fungsi Persetujuan Draft
Usulan Perkiraan Kebutuhan
Function
Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Aksi Pengguna
Respon Sistem
Hasil
Alur Normal
Pengguna
a)
Sistem
melakukan
memasukan
otentifikasi dari username dan
username dan password
yang
telah
Untuk melihat hasilnya dapat
password.
dimasukkan.
dilihat pada Gambar 4.3.
b)
Sistem
menampilkan
“Halaman
Utama”
dan
memberikan otorisasi kepada
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Function
Aksi Pengguna

Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Respon Sistem
Hasil
pengguna sesuai dengan hak
aksesnya..
Pengguna
Sistem
menampilkan
memilih menu “Halaman Persetujuan Draft
“Persetujuan
Usulan Perkiraan Kebutuhan”. Untuk melihat hasilnya dapat
Draft Usulan
dilihat pada Gambar 4.10.
Perkiraan
Kebutuhan”
Pengguna
Sistem akan menampilkan
menekan
“Halaman Cari Perkiraan
tombol
Kebutuhan”
Untuk melihat hasilnya dapat
“Pencarian
dilihat pada Gambar 4.9.
Data Perkiraan
Kebutuhan”
Pengguna
Sistem akan mengupdate
menekan
status perkiraan kebutuhan
tombol
menjadi “Telah disetujui”.
“Setuju” untuk
menyetujui
usulan
perkiraan
kebutuhan
sesuai dengan
hasil
pengecekan
dari sistem.
Pengguna
Sistem akan kembali pada
menekan
“Halaman Utama”.
tombol “Close”
Untuk melihat hasilnya dapat
pada “Halaman
dilihat pada Gambar 4.3.
Perkiraan
Kebutuhan”.
Pengguna
Sistem akan kembali pada
menekan
menu “Login”.
tombol
Untuk melihat hasilnya dapat
“Keluar” pada
dilihat pada Gambar 4.2.
“Halaman
Utama”.
Alur Alternatif
Alur Eksepsi
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Function
Aksi Pengguna
Pengguna salah
dalam
memasukan
username dan
password.

Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Respon Sistem
Sistem akan menampilkan
pesan bahwa username atau
password ataupun keduanya
salah.

Hasil

Pengguna tidak Sistem akan menampilkan
dapat
masuk pesan bahwa koneksi dengan
kedalam
database terputus.
“Halaman
Utama”.
Pengguna tidak Sistem akan menampilkan
dapat
pesan bahwa koneksi dengan
melakukan
database terputus.
pengecekan
terhadap draft
usulan
perkiraan
kebutuhan.
Kondisi Akhir
Proses mengupdate status
perkiraan kebutuhan menjadi
telah disetujui atau ditolak

Setelah functional testing, selanjutnya adalah melakukan non-functional
testing. Berikut merupakan non-functional testing yang dapat dilihat pada Tabel
4.20
Tabel 4.20 Hasil Non-Functional Testing Fungsi Persetujuan Draft
Usulan Perkiraan Kebutuhan
Function
Persetujuan Draft Usulan Perkiraan Kebutuan
NonKeterangan
Hasil
Functional
Security
Sistem hanya dapat diakses
oleh pengguna yang memiliki
Untuk melihat hasilnya dapat
hak akses untuk melakukan
dilihat pada Gambar 4.3.
proses
persetujuan
draft
usulan perkiraan kebutuhan.
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Correctness
Interface

Performance

Operability

Menu tersedia dalam bahasa
Indonesia.
Warna form, background, dan
button didesain agar tidak Untuk melihat hasilnya dapat
terlihat mencolok.
dilihat pada Gambar 4.10
Warna button didesain sesuai
dengan fungsi dari button
tersebut.
Proses
pengecekan
draft
usulan perkiraan dengan data
penjualan
harus
dapat
dilakukan kurang dari 30
detik.
Posisi button dari setiap form
atau
halaman
diletakkan
dengan posisi yang sama.
Setiap isian dalam form
terdapat fungsi tab yang
disesuaikan dengan proses
bisnis yang dijalankan.
Form didesain dengan bantuan
catatan pada setiap isiannya.

Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.10

A.1.4. Fungsi Rekap Stock Opname
Berikut merupakan functional testing pada fungsi rekap stock opname
yang dapat dilihat pada Tabel 4.21.
Tabel 4.21 Hasil Functional testing Fungsi Rekap Stock Opname
Function
Rekap Stock Opname
Aksi Pengguna
Respon Sistem
Hasil
Alur Normal
Pengguna
a)
Sistem
melakukan
memasukan
otentifikasi dari username dan
username dan password
yang
telah
password.
dimasukkan.
Untuk melihat hasilnya dapat
b)
Sistem
menampilkan
dilihat pada Gambar 4.3.
“Halaman
Utama”
dan
memberikan otorisasi kepada
pengguna sesuai dengan hak
aksesnya.
Pengguna
Sistem
menampilkan Untuk melihat hasilnya dapat
memilih menu “Halaman
Rekap
Stock
dilihat pada Gambar 4.11.
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Function
Aksi Pengguna
“Rekap Stock
Opname”
Pengguna
menekan
tombol “Cari”
dalam
“Data
Permohonan
Rekap” untuk
mencari data
permohonan
rekap.
Pengguna
memasukan
periode awal
dan akhir rekap
sesuai dengan
keteragan dari
permohonan
rekap.
Pengguna
memilih nama
obat sekaligus
memasukan
data stok akhir
(stok
fisik)
setelah proses
pengecekan
stok
fisik
secara manual
dan menekan
tombol
“Tambah”
untuk
memasukan
stok
fisik
kedalam
sistem.
Pengguna
menekan
tombol
“Simpan”
untuk
menyimpan
hasil
stock
opname.

Rekap Stock Opname
Respon Sistem
Opname”.

Hasil

Sistem akan menampilkan
“Halaman Cari Permohonan
Rekap”.
Untuk melihat hasilnya dapat
dilhat pada Gambar 4.4.

Sistem akan memvalidasi field
periode awal rekap dan field
periode akhir rekap.

a) Sistem melakukan validasi
terhadap field tersebut.
b) Sistem menampilkan stok
fisik kedalam kolom hasil
stock opname.

Sistem menyimpan hasil stock
opname kedalam sistem.

Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.11.
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Function
Aksi Pengguna
Pengguna
menekan
tombol “Close”
untuk kembali
pada
menu
“Halaman
Utama”.
Pengguna
menekan
tombol
“Keluar” pada
“Halaman
Utama”.

Rekap Stock Opname
Respon Sistem
Sistem akan kembali pada
“Halaman Utama”.

Hasil

Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.3.

Sistem akan kembali pada
menu “Login”.
Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.2.

Alur Alternatif
-

-

-

Alur Eksepsi
Pengguna salah Sistem akan menampilkan
dalam
pesan bahwa username atau
memasukan
password ataupun keduanya
username dan salah.
password.
Pengguna tidak Sistem akan menampilkan
dapat
masuk pesan bahwa koneksi dengan
kedalam
database terputus.
“Halaman
Utama”.
Pengguna tidak Sistem akan menampilkan
dapat menekan pesan bahwa terdapat isian
tombol
yang masih kosong.
“Tambah”.

Pengguna tidak Sistem akan menampilkan
dapat
pesan bahwa terdapat isian
menyimpan
yang masih kosong.
hasil
rekap
stock opname.
Kondisi Akhir
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Function
Aksi Pengguna
-

Rekap Stock Opname
Respon Sistem
Menyimpan data rekap stock
opname kedalam sistem

Hasil

Setelah functional testing, selanjutnya adalah melakukan non-functional
testing. Berikut merupakan non-functional testing yang dapat dilihat pada Tabel
4.22.
Tabel 4.22 Hasil Non-Functional testing Fungsi Rekap Stock Opname
Function
Rekap Stock Opname
NonKeterangan
Hasil
Functional
Security
Sistem hanya dapat diakses
oleh pengguna yang memiliki Untuk melihat hasilnya dapat
hak akses untuk melakukan
dilihat pada Gambar 4.3.
proses rekap stock opname
Correctness
Interface
Menu tersedia dalam bahasa
Indonesia.
Warna form, background, dan
button didesain agar tidak Untuk melihat hasilnya dapat
terlihat mencolok.
dilihat pada Gambar 4.11.
Warna button didesain sesuai
dengan fungsi dari button
tersebut.
Performance
Proses memasukan data stok
kedalam kolom hasil stock
opname harus dapat dilakukan
kurang dari 10 detik.

Operability

Proses penyimpanan hasil
stock opname harus dapat
dilakukan kurang dari 20
detik..
Posisi button dari setiap form
atau
halaman
diletakkan
dengan posisi yang sama.
Setiap isian dalam form
terdapat fungsi tab yang

Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.11.
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Function
NonFunctional

Rekap Stock Opname
Keterangan

Hasil

disesuaikan dengan proses
bisnis yang dijalankan.
Form didesain dengan bantuan
catatan pada setiap isiannya.

A.1.5. Fungsi Pengusulan Draft Perencanaan Persediaan
Berikut merupakan functional testing pada fungsi pengusulan draft
perencanaan persediaan yang dapat dilihat pada Tabel 4.23.
Tabel 4.23 Hasil Functional Testing Fungsi Pengusulan Draft
Perencanaan Persediaan
Function
Pengusulan Draft Perencanaan Persediaan
Aksi Pengguna
Respon Sistem
Hasil
Alur Normal
Pengguna
a)
Sistem
melakukan
memasukan
otentifikasi dari username dan
username dan password
yang
telah
password.
dimasukkan.
Untuk melihat hasilnya dapat
b)
Sistem
menampilkan
dilihat pada Gambar 4.3.
“Halaman
Utama”
dan
memberikan otorisasi kepada
pengguna sesuai dengan hak
aksesnya.
Pengguna
Sistem
menampilkan
memilih sub- “Halaman Pengusulan Draft
menu
Perencanaan Persediaan”.
“Pengusulan
Draft
Untuk melihat hasilnya dapat
Perencanaan
dilihat pada Gambar 4.12.
Persediaan”
pada
menu
“Perencanan
Persediaan”.
Pengguna
Sistem melakukan validasi
memilih
radio button dan menampilkan Untuk melihat hasilnya dapat
perkiraan
“Halaman Cari Perkiraan
dilihat pada Gambar 4.9.
kebutuhan yang Kebutuhan”.
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Function
Aksi Pengguna
telah disetujui
dengan
memilih radio
button
“Perkiraan
Kebutuhan”
dan menekan
tombol “Cari
Pendukung”.
Pengguna
memilih data
stock opname
yang digunakan
dengan
memilih radio
button “Stock
Opname” dan
menekan
tombol “Cari
Pendukung”.

Pengusulan Draft Perencanaan Persediaan
Respon Sistem

Pengguna
menekan
tombol “Mulai
Perencanaan”
untuk
melakukan
perhitungan
perencanaan
persediaan.
Pengguna
menekan
tombol
“Simpan”

a)
Sistem
melakukan
perencanaan
persediaan
dengan metode Min-Max.
b) Sistem menampilkan hasil
perhitungan
perencanaan
persediaan pada tabel hasil
perencanaan persediaan.

Hasil

Sistem melakukan validasi
radio button dan menampilkan
“Halaman
Cari
Stock
Opname”.

Sistem akan menyimpan hasil
perencanaan
persediaan
dengan
status
“Belum
Diusulkan”

Pengguna
Sistem mengupdate status
menekan
perencanaan
persediaan
tombol
menjadi “Telah Diusulkann”.
“Usulkan
Perencanaan”
untuk membuat
mengusulkan
hasil
perencanaan
persediaan

Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.12.
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Function
Aksi Pengguna
yang
telah
dilakukan.
Pengguna
menekan
tombol “Close”
untuk kembali
pada
menu
“Halaman
Utama”.
Pengguna
menekan
tombol
“Keluar” pada
“Halaman
Utama”.

Pengusulan Draft Perencanaan Persediaan
Respon Sistem

Hasil

Sistem akan kembali pada
“Halaman Utama”.
Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.3.

Sistem akan kembali pada
menu “Login”.
Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.2.

Alur Alternatif
-

-

-

Alur Eksepsi
Pengguna salah Sistem akan menampilkan
dalam
pesan bahwa username atau
memasukan
password ataupun keduanya
username dan salah.
password.
Pengguna tidak Sistem akan menampilkan
dapat
masuk pesan bahwa koneksi dengan
kedalam
database terputus.
“Halaman
Utama”.
Pengguna tidak Sistem menampilkan pesan
dapat
bahwa
koneksi
dengan
melakukan
database terputus.
perencanaan
persediaan.
Pengguna tidak Sistem akan menampilkan
dapat menekan pesan bahwa terdapat isian
tombol “Mulai yang masih kosong.
Perencanaan”.

Dan

336

Function
Aksi Pengguna
Pengguna tidak
dapat
menyimpan
hasil
perencanaan
persediaan.
-

Pengusulan Draft Perencanaan Persediaan
Respon Sistem
Sistem akan menampilkan
pesan bahwa koneksi dengan
database terputus.

Hasil

Kondisi Akhir
Proses
ini
menghasilkan
perhitungan
perencanaan
persediaan
berdasarkan
perkiraan kebutuhan dan data
stock opname yang telah
dibuat
dan
menyimpan
hasilnya kedalam sistem serta
mengusulkan kepada Wakil
Direktur Medis.

Setelah functional testing, selanjutnya adalah melakukan non-functional
testing. Berikut merupakan non-functional testing yang dapat dilihat pada Tabel
4.24.
Tabel 4.24 Hasil Non-Functional Testing Fungsi Pengusulan Draft
Perencanaan Persediaan
Function
Pengusulan Draft Perencanaan Persediaan
NonKeterangan
Hasil
Functional
Security
Sistem hanya dapat diakses
oleh pengguna yang memiliki
Untuk melihat hasilnya dapat
hak akses untuk melakukan
dilihat pada Gambar 4.3.
proses
perhitungan
perencanaan persediaan
Correctness
Hasil perhitungan perencanaan
persediaan
harus
sesuai
dengan aturan dan kebijakan
yang telah dijalankan oleh
perusahaan.
Untuk melihat hasilnya dapat
Interface
Menu tersedia dalam bahasa
dilihat pada Gambar 4.12.
Indonesia.
Warna form, background, dan
button didesain agar tidak
terlihat mencolok.
Warna button didesain sesuai
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Function
NonFunctional

Performance

Pengusulan Draft Perencanaan Persediaan
Keterangan

Hasil

dengan fungsi dari button
tersebut.
Proses
perhitungan
perencanaan persediaan harus
dapat dilakukan kurang dari
60 detik.
Proses penyimpanan hasil
perhitungan
perencanaan
persediaan
harus
dapat
dilakukan kurang dari 20
detik.
Proses
pengusulan
draft
perkiraan kebutuhan harus
mampu diselesaikan dalam
waktu 10 detik.

Operability

Posisi button dari setiap form
atau
halaman
diletakkan
dengan posisi yang sama.
Setiap isian dalam form
terdapat fungsi tab yang
disesuaikan dengan proses
bisnis yang dijalankan.
Form didesain dengan bantuan
catatan pada setiap isiannya.

Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.12.

A.1.6. Fungsi Persetujuan Draft Usulan Perencanaan Persediaan
Berikut merupakan functional testing pada fungsi persetujuan draft
usulan perencanaan persediaan yang dapat dilihat pada Tabel 4.25.
Tabel 4.25 Hasil Functional Testing Fungsi Persetujuan Draft
Usulan Perencanaan Persediaan
Function
Persetujuan Draft Usulan Perencanaan Persediaan
Aksi Pengguna
Respon Sistem
Hasil
Alur Normal
Pengguna
a)
Sistem
melakukan Untuk melihat hasilnya dapat
memasukan
otentifikasi dari username dan
dilihat pada Gambar 4.3.
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Function
Persetujuan Draft Usulan Perencanaan Persediaan
Aksi Pengguna
Respon Sistem
Hasil
username dan password
yang
telah
password.
dimasukkan.
b)
Sistem
menampilkan
“Halaman
Utama”
dan
memberikan otorisasi kepada
pengguna sesuai dengan hak
aksesnya.
Pengguna
Sistem
menampilkan
memilih menu “Halaman
Persetujuan
“Persetujuan
Perencanaan Persediaan”.
Untuk melihat hasilnya dapat
Draft Usulan
dilihat pada Gambar 4.14.
Perencanaan
Persediaan”
Pengguna
Sistem akan menampilkan
menekan
“Halaman Cari Perencanaan
tombol
Persediaan”
Untuk melihat hasilnya dapat
“Pencarian
dilhat pada Gambar 4.13.
Data
Perencanaan
Persediaan”
Pengguna
Sistem akan mengupdate
menekan
status perencanaan persediaan
tombol
menjadi “Telah disetujui”.
“Setuju” untuk
menyetujui
usulan
perencanaan
persediaan
sesuai dengan
hasil
pengecekan
dari sistem.
Pengguna
Sistem akan kembali pada
menekan
“Halaman Utama”.
tombol “Close”
pada “Halaman
Untuk melihat hasilnya dapat
Persetujuan
dilihat pada Gambar 4.3.
Draft Usulan
Perencanaan
Persediaan”
Pengguna
Sistem akan kembali pada
menekan
menu “Login”.
Untuk melihat hasilnya dapat
tombol
dilihat pada Gambar 4.2.
“Keluar” pada
“Halaman
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Function
Aksi Pengguna
Utama”.

Persetujuan Draft Usulan Perencanaan Persediaan
Respon Sistem
Hasil

-

-

Alur Alternatif

Pengguna salah
dalam
memasukan
username dan
password.

-

Alur Eksepsi
Sistem akan menampilkan
pesan bahwa username atau
password ataupun keduanya
salah.

Pengguna tidak Sistem akan menampilkan
dapat
masuk pesan bahwa koneksi dengan
kedalam
database terputus.
“Halaman
Utama”.
Pengguna tidak Sistem akan menampilkan
dapat
pesan bahwa koneksi dengan
melakukan
database terputus.
pengecekan
terhadap usulan
perencanaan
persediaan.
Kondisi Akhir
Mengupdate
status
perencanaan
persediaan
menjadi telah disetujui atau
ditolak.

Setelah functional testing, selanjutnya adalah melakukan non-functional
testing. Berikut merupakan non-functional testing yang dapat dilihat pada Tabel
4.26.
Tabel 4.26 Hasil Non-Functional Testing Fungsi Persetujuan Draft
Usulan Perencanaan Persediaan
Function
Persetujuan Draft Usulan Perencanaan Persediaan
NonKeterangan
Hasil
Functional
Security
Sistem hanya dapat diakses Untuk melihat hasilnya dapat
oleh pengguna yang memiliki
dilihat pada Gambar 4.2.
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Function
NonFunctional

Correctness

Interface

Performance

Operability

Persetujuan Draft Usulan Perencanaan Persediaan
Keterangan
Hasil
hak akses untuk melakukan
proses
persetujuan
draft
usulan
perencanaan
persediaan.
Perencanaan persediaan harus
sesuai dengan aturan dan
kebijakan perusahaan.
Menu tersedia dalam bahasa
Indonesia.
Warna form, background, dan
button didesain agar tidak
terlihat mencolok.
Warna button didesain sesuai
dengan fungsi dari button
tersebut.
Proses
pengecekan
draft
usulan perencanaan persediaan
dan persetujuan perencanaan
persediaan
harus
dapat
dilakukan kurang dari 30
detik.
Posisi button dari setiap form
atau
halaman
diletakkan
dengan posisi yang sama.
Setiap isian dalam form
terdapat fungsi tab yang
disesuaikan dengan proses
bisnis yang dijalankan.
Form didesain dengan bantuan
catatan pada setiap isiannya.

Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.14.

Untuk melihat hasinya dapat
dilihat pada Gambar 4.14.

A.1.7. Fungsi Pembuatan Laporan Perencanaan Persediaan
Berikut merupakan functional testing pada fungsi pembuatan laporan
perencanaan persediaan yang dapat dilihat pada Tabel 4.27.
Tabel 4.27 Hasil Functional Testing Fungsi Pembuatan Laporan
Perencanaan Persediaan
Function
Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Aksi Pengguna
Respon Sistem
Hasil
Alur Normal
Pengguna
a)
Sistem
melakukan Untuk melihat hasilnya dapat
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Function
Aksi Pengguna
memasukan
username dan
password.

Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Respon Sistem
Hasil
otentifikasi dari username dan
dilihat pada Gambar 4.3.
password
yang
telah
dimasukkan.
b)
Sistem
menampilkan
“Halaman
Utama”
dan
memberikan otorisasi kepada
pengguna sesuai dengan hak
aksesnya.
Pengguna
Sistem menampilkan halaman
memilih sub- “Laporan
Perencanaan
menu “Laporan Persediaan”.
Untuk melihat hasilnya dapat
Perencanaan
dilihat pada Gambar 4.15.
Persediaann”
pada
menu
“Laporan”.
Pengguna
a) Sistem akan melakukan
memilih
validasi field.
Untuk melihat hasilnya dapat
perencanaan
b) Sistem akan menampilkan
dilihat pada Gambar 4.15.
persediaan.
daftar perencanaan persediaan.
Pengguna
Sistem menyimpan laporan
menekan
perencanaan
persediaan
tombol
kedalam direktori komputer.
“Simpan”
untuk
menyimpan
laporan
perencanaan
persediaan.
Pengguna
Sistem akan kembali pada
menekan
“Halaman Utama”.
tombol “Close”
Untuk melihat hasilnya dapat
untuk kembali
dilihat pada Gambar 4.3.
pada
menu
“Halaman
Utama”.
Pengguna
Sistem akan kembali pada
menekan
menu “Login”.
tombol
Untuk melihat hasilnya dapat
“Keluar” pada
dilihat pada Gambar 4.2.
“Halaman
Utama”.
Alur Alternatif
Alur Eksepsi
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Function
Aksi Pengguna
Pengguna salah
dalam
memasukan
username dan
password.

Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Respon Sistem
Sistem akan menampilkan
pesan bahwa username atau
password ataupun keduanya
salah.

Hasil

Pengguna tidak Sistem akan menampilkan
dapat
masuk pesan bahwa koneksi dengan
kedalam
database terputus.
“Halaman
Utama”.
Pengguna tidak
dapat melihat
laporan
perencanaan
persediaan
yang dipilih.
Pengguna tidak
dapat
menyimpan
laporan
perencanaan
persediaan
pada komputer.
-

a) Sistem akan menampilkan
pesan bahwa koneksi dengan
database terputus
b) Sistem menampilkan pesan
bahwa
data
perencanaan
persediaan belum dipilih.
Sistem akan menampilkan
pesan bahwa koneksi dengan
database terputus.

Kondisi Akhir
Laporan
perencanaan
persediaan tersimpan kedalam
direktori komputer.

Setelah functional testing, selanjutnya adalah melakukan non-functional
testing. Berikut merupakan non-functional testing yang dapat dilihat pada Tabel
4.28.
Tabel 4.28 Hasil Non-Functional Testing Fungsi Pembuatan
Laporan Perencanaan Persediaan
Function
Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
NonKeterangan
Hasil
Functional
Security
Sistem hanya dapat diakses Untuk melihat hasilnya dapat
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Function
NonFunctional

Correctness
Interface

Performance

Operability

Pengusulan Draft Perkiraan Kebutuan
Keterangan
Hasil
oleh pengguna yang memiliki
hak akses untuk melakukan
proses pembuatan laporan
perencanaan persediaan
Menu tersedia dalam bahasa
Indonesia.
Warna form, background, dan
button didesain agar tidak
terlihat mencolok.
Warna button didesain sesuai
dengan fungsi dari button
tersebut.
Proses penyimpanan laporan
perencanaan persediaan harus
dapat dilakukan kurang dari
60 detik.
Posisi button dari setiap form
atau
halaman
diletakkan
dengan posisi yang sama.
Setiap isian dalam form
terdapat fungsi tab yang
disesuaikan dengan proses
bisnis yang dijalankan.
Form didesain dengan bantuan
catatan pada setiap isiannya.

dilihat pada Gambar 4.3.

-

Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.15.

Untuk melihat hasilnya dapat
dilihat pada Gambar 4.15.

4.3. Evaluasi Sistem
Tahap berikutnya setelah tahap software construction dan software
testing, maka selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah
dibangun serta diuji. Evaluasi yang akan dilakukan akan mengevaluasi secara
keseluruhan dari sistem, termasuk keluaran atau hasil yang dikeluarkan oleh
sistem mengenai akurasi dari perhitungan perencanaan persediaan. Akurasi
perhitungan yang akan dievaluasi akan dibandingkan antara perhitungan secara
manual dengan perhitungan melalui sistem.
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4.3.1. Evaluasi Perhitungan Manual
Evaluasi perhitungan sistem mengenai proses perencanaan persediaan
berdasarkan perhitungan manual yaitu perhitungan yang dilakukan oleh
perusahaan untuk periode 31 Oktober – 28 November 2016. Berikut merupakan
hasil perencanaan persediaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat pada
Tabel 4.29.

1
2
3
4

s/d
s/d
s/d
s/d
Total

Rencana

Perkiraan

Vometa
Stok = 3
Rencana

Perkiraan

Tremenza
Stok = 97
Rencana

Perkiraan

Rencana

Perkiraan

Rencana

Perkiraan

Periode
31-10-2016
07-11-2016
07-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
21-11-2016
21-11-2016
28-11-2016

Rencana

No

Cefadroxil
Stok = 88
Perkiraan

Perencanaan Persediaan

Tabel 4.29 Hasil Perencanaan Persediaan Manual
Cefspan
Hemobion
Sanmol
Stok = 68
Stok = 88
Stok = 52

18

15

42

57

44

70

45

30

20

0

27

50

14

0

67

80

30

40

62

84

19

0

15

41

17

0

40

60

25

43

36

30

40

0

38

55

21

0

55

33

50

35

55

36

16

0

25

25

15

230

188

180

0

171
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4.3.2. Evaluasi Perhitungan Sistem
Evaluasi perhitungan sistem mengenai proses perencanaan persediaan
yang telah diimplementasikan kedalam aplikasi dilakukan dengan cara
merencanakan kebutuhan persediaan untuk periode tanggal 31 Oktober 2016 – 28
November 2016.

Dari hasil perencanaan persediaan untuk periode tersebut

nantinya akan digunakan untuk melihat selisih antara hasil perencanaan
persediaan yang dilakukan oleh perusahaan secara manual dengan perencanaan
persediaan yang dilakukan menggunakan aplikasi. Berikut merupakan hasil
perencanaan persediaan menggunakan aplikasi yang dapat dilihat pada Gambar
4.17.

Gambar 4.17 Hasil Perencanaan Persediaan Sistem
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Berdasarkan hasil perencanaan persediaan sistem menggunakan metode
min-max yang dapat dilihat pada Gambar 4.17, maka dapat dibuat laporan
perencanaan persediaan yang dapat dilihat pada Gambar 4.18.

Gambar 4.18 Hasil Laporan Perencanaan Persediaan Sistem
Berdasarkan pada Gambar 4.18 maka dapat diketahui bahwa perencanaan
persediaan untuk empat periode yang akan datang (31 Oktober – 28 November
2016) dapat dilihat pada Tabel 4.30.
Tabel 4.30 Hasil Perencanaan Persediaan
No
Nama Obat
Periode
Periode
Total
Awal
Akhir
Perencanaan
1
Cefadroxil
31/10/2016 28/11/2016
84
2
Cefspan
31/10/2016 28/11/2016
38
3
Hemobion
31/10/2016 28/11/2016
64
4
Sanmol
31/10/2016 28/11/2016
128
5
Tremenza
31/10/2016 28/11/2016
0
6
Vometa
31/10/2016 28/11/2016
97

Satuan
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
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4.3.3. Perbandingan Hasil Evaluasi
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan berdasarkan perhitungan
secara manual dan sistem, maka dapat diketahui selisih perhitungan perencanaan
persediaan. Selisih perhitungan perencanaan persediaan obat untuk perhitungan
manual didapat berdasarkan permintaan – (perhitungan manual (man) + stok),
sedangkan untuk selisih perhitungan perencanaan persediaan obat untuk
perhitungan aplikasi berdasarkan permintaan – (perhitungan aplikasi (apk) +
stok). Berikut merupakan hasil perbandingan evaluasi yang dapat dilihat pada
Tabel 4.31.
Tabel 4.31 Hasil Perbandingan Perencanaan Persediaan
Perhitungan
Apk
Nama
No
Stok
Permintaan
Obat
Apk
Man
+
1
Cefadroxil
88
84
15
180
0
8
2
Cefspan
68
38
230
149
0
43
3
Hemobion
88
64
188
118
34
0
4
Sanmol
52
128
180
184
0
4
5
Tremenza
97
0
0
124
0
27
6
Vometa
3
97
171
115
0
15
Total
34
97

Man
+
0
149
158
48
0
59
414

77
0
0
0
27
0
104

Berdasarkan Tabel 4.31, dapat diketahui bahwa dengan perhitungan
perencanaan persediaan menggunakan min-max untuk obat Cefadroxil dapat
mengurangi tingkat stockout yang dialami oleh pihak perusahaan sebesar 69 tablet
obat tidak terjual, sedangkan untuk obat Hemobion, perusahaan dapat mengalami
penurunan overstock obat sebesar 124 tablet serta selama empat periode yang
dapat meminimalkan tingkat kadaluarsa 124 tablet obat. Untuk total jumlah
overstock dan stockout pada perhitungan perencanaan persediaan menggunakan
aplikasi untuk keenam obat tersebut memiliki nilai 34 dan 97. Sedangkan untuk
perhitungan perencanaan persediaan secara manual, tingkat overstock memiliki
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nilai jauh lebih besar daripada perhitungan dengan aplikasi dan untuk stockout
memiliki nilai yang lebih besar dari pada perhitungan dengan aplikasi. Dengan
adanya selisih antara perhitungan perencanaan persediaan manual dengan sistem,
maka dapat dipastikan bahwa perhitungan perencanaan persediaan menggunakan
metode min-max dapat tingkat mengurangi overstock dan stockout yang dialami
oleh pihak perusahaan.

