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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

Tahap implementasi sistem adalah tahap yang mengubah hasil analisis dan 

perancangan ke dalam bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer 

sehingga menghasilkan aplikasi. Adapun kebutuhan sistem terhadap perangkat 

lunak dan perangkat keras supaya bisa berjalan dengan baik adalah sebagai 

berikut: 

 

4.1.1    Kebutuhan Software (Perangkat Lunak) 

Kebutuhan perangkat lunak atau software berikut adalah suatu program 

yang diperlukan untuk membangun aplikasi penilaian bahaya. Tentunya software 

ini memiliki fungsi masing-masing, mulai dari tools untuk perancangan document 

dan system flow sampai dengan tools untuk pembuatan sistem itu sendiri. Adapun 

software tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sistem operasi menggunakan Microsoft Windows 10 

b. Microsoft Visio 2010 untuk membuat rancangan dokumen dan system flow 

c. Power Designer 6 untuk membuat context diagram dan DFD 

d. Power Designer 6 untuk membuat ERD (CDM-PDM) 

e. Mysql 5.6 untuk membuat database sistem 

f. XAMPP untuk membuat web server localhost 

g. Pencil untuk membuat desain interface website 

h. Mozilla Firefox untuk mengakses localhost website 
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4.1.2    Kebutuhan Hardware (Perangkat Keras) 

Kebutuhan perangkat keras merupakan komponen peralatan fisik yang 

membentuk suatu sistem komputer terstruktur, serta peralatan-peralatan lain yang 

mendukung komputer dalam menjalankan fungsinya. Hardware yang digunakan 

harus memiliki spesifikasi dan kinerja yang baik, sehingga sistem yang akan 

dijalankan oleh komputer bisa berjalan tanpa ada satu masalah. Kebutuhan 

hardware adalah sebagai berikut: 

a. Dual Core Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 40 MHz FSB 

b. 2 Gygabytes RAM 

c. Kapasitas bebas (free space) pada harddisk 20 Gb 

d. Monitor, Keybboard dan Mouse 

 

4.2 Implementasi  

Implementasi sistem digunakan untuk menampilkan dan menjelaskan dari 

fitur-fitur yang ada pada aplikasi pengolahan dokumen ekspor muatan kapal 

berbasis web pada PT. Tresnamuda Sejati. 

 

4.2.1    Form Registrasi Shipper 

Form registrasi shipper merupakan fungsi aplikasi yang digunakan untuk 

menyimpan data shipper baru agar dapat mengakses website sesuai kebutuhannya. 

Berikut adalah implementasi form registrasi shipper: 



 

93 
 

 

Gambar 4. 1 Form Registrasi Shipper 

 

Kolom name adalah untuk mengisikan nama shipper baik atas nama 

personal maupun instansi, kolom address untuk mengisi alamat shipper, option 

city untuk memilih kota keberadaan shipper, kolom no. tlp digunakan untuk 

mengisi nomor tlp shipper, kolom fax untuk mengisi nomor fax. Pada kolom 

nama PIC digunakan untuk mengisi nama penanggung jawab shipper, begitu pula 

pada kolom no. tlp PIC untuk mengisi nomor telp PIC. Kolom username 

digunakan untuk mengisikan username yang dikehendaki agar dapat dipakai saat 

login. Kolom email untuk mengisikan email shipper agar shipper nantinya dapat 
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menerima email dari perusahaan terkait proses pembayaran. Terakhir kolom 

password diisi oleh shipper agar nanti password tersebut dapat digunakan untuk 

login. 

Button  diklik ketika seluruh kolom dalam form sudah terisi. 

Maka setelah shipper klik button tersebut, data shipper telah tersimpan kedalam 

sistem dan shipper dapat melakukan login dengan username dan password yang 

telah diisikan sebelumnya. Button digunakan untuk menutup modal 

registrasi shipper. Setelah melakukan registrasi, maka selanjutnya shipper dapat 

melakukan login kedalam website.  

 

Gambar 4. 2 Form Login Shipper 

 

Kolom isian username digunakan untuk memasukkan username, kolom 

isian password digunakan untuk memasukkan password dan button 

digunakan sebagai perintah sistem untuk melakukan autentifikasi 

pengguna. Setelah pengguna berhasil melakukan login ke aplikasi maka aplikasi 

akan menampilkan halaman shipper., diantara lain pada gambar 4.3 merupakan 

halaman home yang menampilkan informasi sekilas mengenai PT Tresnamuda 
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Sejati, yaitu sejarah berdiri, serta group dan agent yang bekerja sama. Pada 

gambar 4.4 menampilkan profil perusahaan yang terdiri dari comitmen, visi, dan 

misi. Pada gambar 4.5 merupakan gallery vessel dan container yang ada di PT 

Tresnamuda Sejati. Pada gambar 4.6 merupakan informasi rute yang dapat dipilih 

dalam melakukan ekspor muatan. Informasi rute tersebut disajikan berdasarkan 

negara tujuan. Pada gambar 4.7 adalah informasi lokasi perusahaan yang dari 

berbagai cabang di Indonesia. 

 

Gambar 4. 3 Halaman Home 
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Gambar 4. 4 Halaman Tentang PT. Tresnamuda Sejati 

 

 

Gambar 4. 5 Halaman Gallery 
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Gambar 4. 6 Halaman Route 

 

 

Gambar 4. 7 Halaman Lokasi 
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4.2.2    Form Input Data Shipping Instruction 

Form input data shipping instruction digunakan untuk shipper melakukan 

input data booking pengiriman muatan yang memuat kebutuhan-kebutuhan 

pengangkutan muatan milik shipper. Berikut adalah implementasi dari form input 

data SI. 

 

Gambar 4. 8 Form Input Data Shipping Instruction 
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Pada form input shipping instruction, terdapat label shipper yang akan 

memunculkan nama shipper secara otomatis setelah login. Label date 

menampilkan tanggal saat ini secara otomatis. Pada combobox port of lading 

digunakan untuk mengisikan kota pelabuhan muat, textbox port of discharge 

digunakan untuk mengisikan kota pelabuhan bongkar dan combobox port of 

delivery untuk mengisikan kota pelabuhan tujuan akhir. Pada textbox consignee 

digunakan untuk mengisikan nama perusahaan pelayaran tujuan, combobox date 

digunakan untuk mengisikan tanggal keberangkatan kapal.  

Pada textbox notify party digunakan untuk mengisikan nama perusahaan 

tujuan alternatif selain consignee. Combobox party diisi dengan ukuran kontainer 

yang dibutuhkan oleh shipper untuk mengangkut muatannya, combobox type 

mengharuskan shipper untuk memilih type kontainer yang akan digunakan sesuai 

dengan type muatan yang akan dimuat. Pada textbox description of good 

digunakan untuk mengisikan jenis muatan yang akan dikirim. Pada kolom weight 

terdapat dua textbox yang menyatakan berat bersih dan berat kotor muatan. 

Textbox date of stuffing diisi dengan tanggal kapan muatan akan dimuat kedalam 

kontainer, place of stuffing diisi dengan tempat muat barang kedalam kontainer, 

dan textbox fumigation menyatakan apakah muatan perlu pengasapan di dalam 

kontainer atau tidak. Jika memerlukan pengasapan maka diisi “yes”, jika tidak 

maka diisi “no”. 

Button  digunakan untuk menyimpan data shipping instruction 

setelah semua kolom diisikan oleh shipper secara lengkap. Setelah melakukan klik 

button send maka data SI otomatis tersimpan ke tabel SI dan mengirim notifikasi 

secara real time kepada marketing. Setelah shipper mengirim data shipping 
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intruction, maka akan muncul pesan pemberitahuan bahwa data SI telah berhasil 

tersimpan. Pesan tersebut juga menampilkan nomor shipping instruction milik 

shipper. 

 

Gambar 4. 9 Pesan Data SI Berhasil Tersimpan 

 

4.2.3    Form Melihat Draft Bill of Lading 

Form melihat draft B/L digunakan untuk shipper melakukan pengecekan 

draft B/L yang terlah dibuat oleh bagian dokumen ekspor. Draft B/L tersebut 

berisi rincian shipping instruction, data kontainer, dan rincian biaya yang harus 

dibayarkan oleh shipper. Pertama shipper menerima notifikasi adanya draft B/L 

yang harus dilakukan pengecekan, setelah sebelumnya disusun oleh bagian 

dokumen ekspor. Berikut implementasi notifikasi draft Bill of Lading. 

. 

Gambar 4. 10 Notifikasi Draft Bill of Lading 

 

Setelah menerima notifikasi, kemudian shipper membuka draft B/L untuk 

dikonfirmasi apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Berikut implementasi form 

melihat draft Bill of Lading. 
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Gambar 4. 11 Form Melihat Draft Bill of Lading 

 

Pada gambar 4.11 tedapat draft Bill of Lading dan form konfirmasi 

kesesuaian. Pada form konfirmasi kesesuaian terdapat textbox yang menampilkan 

nomor draft B/L terkait, terdapat 2(dua) chekbox untuk shipper memilih jika 

sesuai maka centang correct dan jika tidak sesuai maka centang incorrect. 

Textarea description digunakan oleh shipper untuk mengisi keterangan jika status 

draft B/L tidak sesuai. Button  digunakan untuk menyimpan data 

konfirmasi kesesuaian draft Bill of Lading.  
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4.2.4    Form Pembayaran 

Form pembayaran digunakan untuk shipper melakukan input data 

pembayaran yang memuat tanggal transfer, nama bank dan bukti transfer yang 

nominalnya sesuai dengan total yang harus dibayarkan di draft B/L. Berikut 

adalah implementasi dari form pembayaran. 

 

Gambar 4. 12 Form pembayaran 

 

Pada form pembayaran terdapat textbox nomor Bill of Lading, textbox 

tersebut digunakan oleh shipper untuk melakukan pengecekan total pembayaran 

sesuai nomor B/L yang dimiliki. Ketika button  di klik maka akan muncul 

textbox baru yang berisi nominal total pembayaran shipper. Terdapat 2(dua) 

combobox bank, dimana combobox pertama untuk daftar pilihan bank yang 

digunakan untuk melakukan transfer sedangkan combobox kedua untuk daftar 

pilihan bank milik PT Tresnamuda Sejati yang di transfer oleh shipper. Pada 

kolom tanggal transfer, shipper memasukkan tanggal pada saat melakukan 

transfer. 
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Shipper diwajibkan untuk mengupload bukti transfer dengan melakukan 

klik button “choose file”, dengan persyaratan ukuran minimal picture adalah 

1MB. Setelah memilih picture bukti transfer, maka label “No file chosen” akan 

berubah menjadi nama file yang diupload. Button  di klik pada saat semua 

kolom sudah terisi oleh shipper secara lengkap, maka data pembayaran tersimpan 

kedalam sistem.  

 

4.2.5    Form Melihat Status Pengiriman Muatan 

Form ini digunakan oleh shipper untuk mengetahui status muatan yang 

sedang dikirim. Dalam form ini, shipper hanya perlu untuk mengisi textbox nomor 

B/L sesuai dengan nomor B/L muatan yang sedang dikirim kemudian klik button 

, maka grafik dan keterangan informasi status pengiriman muatan terkait 

akan tampil. Berikut adalah implementasi dari form melihat status pengiriman 

muatan. 

 

Gambar 4. 13 Form melihat status pengiriman muatan 
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4.2.6    Form Cek Status Kontainer Kosong 

Form cek status kontainer kosong dilakukan oleh bagian marketing untuk 

melakukan pengecekan status kontainer yang jumlah stoknya lebih dari 1 (satu) 

berdasarkan type kontainer. Berikut implementasi dari form cek status kontainer 

kosong. 

 

Gambar 4. 14 Form cek status kontainer kosong 

 

Pada gambar 4.14 terdapat textbox untuk mengisi type container yang 

ingin dilakukan pengecekan. Setelah mengisi type container, selanjutnya klik 

button  untuk memulai melihat kontainer kosong. Form cek status 

kontainer kosong akan menampilkan beberapa kontainer dalam bentuk tabel yang 

berisi keterangan nomor kontainer, nama kontainer, type kontainer, ukuran 

kontainer, stok kontainer, dan harga kontainer.  

 

4.2.7    Form Konfirmasi Shipping Instruction 

Form konfirmasi shipping instruction berfungsi untuk bagian marketing 

mengisi data kontainer yang sesuai dengan kebutuhan shipper yang tercantum di 
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shipping instruction. Bagian marketing hanya perlu mengisi nomor kontainer 

sesuai kebutuhan. Sebelumnya bagian marketing menerima notifikasi terlebih 

dahulu jika ada data shipping instruction yang baru masuk kedalam sistem. 

Berikut implementasi dari notifikasi shipping instruction. 

 

Gambar 4. 15 Notifikasi Shipping Instruction 

 

Setelah menerima notifikasi, bagian marketing membuka data SI tersebut 

dan mengisi data kontainer yang sesuai. Berikut implementasi dari form 

konfirmasi shipping instruction. 

 

Gambar 4. 16 Form konfirmasi shipping instruction 
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Pada gambar 4.16 menampilkan data shipping instruction yang terdiri dari 

nomor SI, port of lading, port of discharge, port of delivery, consignee, notify 

party, party, type container, description of goods, weight (nett, gross), dan 

fumigation. Terdapat textbox nomor container yang akan digunakan oleh 

marketing untuk mengisikan nomor container. Setelah mengisi nomor kontainer, 

bagian marketing klik button  untuk menyimpan konfirmasi SI dan 

mengirim notifikasi konfirmasi SI ke bagian dokumen ekspor.  

 

4.2.8    Form Manage Data Kontainer 

Form manage data kontainer digunakan oleh bagian dokumen ekspor 

untuk mengolah data kontainer / peti kemas. Form ini terdiri dari proses insert, 

update, dan delete data. Berikut implementasi dari form manage data kontainer. 

 

Gambar 4. 17 Form Manage Data Kontainer 
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Pada gambar 4.17 terdapat beberapa textbox untuk mengisikan data, 

diantara lain textbox nama kontainer, textbox stok kontainer, dan textbox harga 

kontainer. Terdapat pula combobox type kontainer untuk menginput data type 

kontainer berasarkan list yang tersedia, combobox size kontainer digunakan untuk 

menginput data ukuran kontainer berdasarkan list yang tersedia. Terdapat button 

insert untuk menyimpan data kontainer yang telah diisikan. Klik link edit untuk 

mengubah data kontainer, dan klik link delete untuk menghapus data kontainer 

yang dipilih.  

 

4.2.9    Form Manage Data Keberangkatan Kapal 

Form manage data keberangkatan kapal digunakan oleh bagian dokumen 

ekspor untuk mengisikan data keberangkatan dan data kapal yang beroperasi saat 

ini. Form ini terdiri dari proses insert, update, dan delete. Berikut adalah 

implementasi dari form manage data schedule dan vessel. 

 

Gambar 4. 18 Form Manage Data Schedule & Vessel 
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Pada gambar 4.18 terdapat 2 (dua) form yang dijalankan yaitu form 

manage data schedule dan form manage data vessel. Pada form manage data 

schedule terdapat beberapa textbox untuk mengisi data, diantara lain textbox 

country, textbox eta dan textbox etd. Textbox country datanya tampil otomatis 

sesuai dengan data city ketika combobox city dipilih. Pada form manage data 

vessel terdapat 1 (satu) textbox yaitu nama vessel. Button insert digunakan untuk 

memasukkan data, klik link edit untuk mengubah data, dan klik link delete untuk 

menghapus data yang dipilih. Berikut adalah implementasi dari form manage data 

keberangkatan kapal dimana berisi data schedule yang disesuaikan dengan data 

vessel. 

 

Gambar 4. 19 Form Manage Data Schedule Vessel 

 

Pada gambar 4.19 terdapat 2 (dua) combobox diantara lain combobox 

untuk memilih data vessel dan combobox yang digunakan untuk memilih data 

schedule. Button insert digunakan untuk memasukkan data, klik link edit untuk 

mengubah data yang dipilih, dan klik link delete untuk menghapus data yang 

dipilih.  
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4.2.10  Form Manage Data Perusahaan Pelayaran Rekanan Luar Negeri 

Form manage data perusahaan pelayaran rekanan luar negeri digunakan 

oleh bagian dokumen ekspor untuk mengisikan data perusahaan rekanan. Form ini 

terdiri dari proses insert, update dan delete. Berikut adalah implementasi dari form 

manage data perusahaan pelayaran rekanan luar negeri. 

 

Gambar 4. 20 Form Manage Data Perusahaan Pelayaran Rekanan Luar Negeri 

 

Pada gambar 4.20 terdapat beberapa textbox diantara lain textbox name 

company, textbox address company, textbox country, textbox tlp company, textbox 

PIC, dan textbox tlp PIC. Combobox city digunakan oleh user untuk memilih data 

city dan kemudian otomatis country yang sesuai tampil di textbox country. Button 

insert digunakan untuk memasukkan data, klik link edit untuk mengubah data 

yang dipilih, dan klik link delete untuk menghapus data yang dipilih.  
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4.2.11  Form Membuat Draft B/L, Dokumen B/L, dan Dokumen Manifest 

Form ini digunakan oleh bagian dokumen ekspor untuk mengelola 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor muatan. Proses dalam 

mengelola dokumen ekspor pertama adalah pembuatan draft Bill of Lading yang 

dimulai setelah bagian maketing mengkonfirmasi data SI shipper dan mengirim 

notifikasi ke bagian dokumen. Berikut adalah tampilan notifikasi bahwa data SI 

telah dikonfirmasi. 

 

Gambar 4. 21 Notifikasi konfirmasi shipping instruction 

 

Setelah membuka notifikasi konfirmasi SI, maka akan muncul form 

membuat draft B/L. Pada form ini, bagian dokumen ekspor mengisikan harga 

pengiriman pada textbox harga pengiriman kemudian klik button  maka 

draft B/L tersimpan dan mengirim notifikasi ke shipper. Berikut adalah 

implementasi dari form membuat draft B/L. 
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Gambar 4. 22 Form membuat draft B/L 

 

Setelah draft B/L dibuat, bagian dokumen ekspor menunggu konfirmasi 

kesesuaian terlebih dahulu dari shipper, jika telah dikonfirmasi bagian dokumen 

akan menerima notifikasi kesesuaian B/L. Jika tidak sesuai maka draft B/L 

diperbaiki, jika sesuai maka bagian dokumen tinggal menunggu proses 

pembayaran oleh shipper dan konfirmasi pembayaran oleh bagian keuangan. Jika 

semua administrasi sudah selesai maka bagian dokumen akan mendapat notifikasi 

dokumen B/L yang harus segera dicetak. Berikut adalah notifikasi cetak B/L. 

 

Gambar 4. 23 Notifikasi cetak B/L 
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Bagian dokumen ekspor kemudian membuka notifikasi dan muncul form 

cetak dokumen B/L. Pada form dokumen B/L, bagian dokumen ekspor hanya 

perlu klik button cetak dokumen Bill of Lading kemudian akan muncul dokumen 

B/L dalam bentuk pdf. Berikut adalah implementasi dari form cetak dokumen B/L 

dan dokumen Bill of Lading. 

 

Gambar 4. 24 Form cetak dokumen B/L 
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Gambar 4. 25 Dokumen Bill of Lading 

 

Setelah mencetak dokumen B/L maka akan terkirim notifikasi muatan siap 

ekspor kepada kepala cabang. Bagian dokumen harus menunggu sampai 1 tanggal 

sebelum pengiriman untuk membuat dokumen manifest. Berikut adalah 

implementasi dari form membuat dokumen manifest pada gambar 4.26 dan 

dokumen manifest pada gambar 4.27.  
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Gambar 4. 26 Form membuat dokumen manifest 
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Gambar 4. 27 Dokumen manifest 

 

Setelah dokumen manifest dibuat, maka akan otomatis mengirim notifikasi 

manifest ke kepala cabang untuk dilakukan ACC terlebih dahulu. Kemudian akan 

mengirim notifikasi cetak manifest ke bagian dokumen ekspor jika manifest telah 

di ACC. Berikut adalah notifikasi cetak manifest. 

 

Gambar 4. 28 Notifikasi cetak manifest 
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4.2.12    Form Manage Data Status Pengiriman Muatan 

Form manage data status pengiriman muatan ini digunakan oleh bagian 

customer service untuk mengelola data status pengiriman muatan shipper. Berikut 

adalah implementasi dari form manage data status pengiriman muatan yang terdiri 

dari proses insert dan proses update data. 

 

Gambar 4. 29 Form manage data status pengiriman muatan 

 

4.2.13  Form Manage Pembayaran 

Form ini digunakan oleh bagian keuangan untuk mengelola data 

pembayaran shipper. Setelah shipper mengirimkan data pembayaran dan bukti 

pembayaran kedalam sistem, maka akan muncul notifikasi pembayaran di bagian 

keuangan. Berikut adalah notifikasi pembayaran bagian keuangan. 

 

Gambar 4. 30 Notifikasi pembayaran 
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Bagian keuangan kemudian membuka notifikasi tersebut dan tampil form 

konfirmasi pembayaran shipper. Berikut adalah implementasi dari form 

konfirmasi pembayaran shipper. 

 

Gambar 4. 31 Form konfirmasi pembayaran shipper 

 

Bagian keuangan harus mencetak nota terlebih dahulu jika data 

pembayarannya sesuai dengan klik button cetak nota. Berikut adalah 

implementasi nota pembayaran shipper. 
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Gambar 4. 32 Nota Pembayaran 

 

Setelah bagian keuangan mencetak nota, maka selanjutnya adalah 

mengkonfirmasi pembayaran shipper dengan mengirimkan email kepada shipper 

melalui form konfirmasi. Pada form ini terdapat textbox nama shipper, textbox 

email shipper yang menampilkan datanya secara otomatis. Kemudian textbox 

subject digunakan oleh bagian keuangan untuk mengisikan subject email, textarea 

pesan sebagai isi dari email dan upload nota jika data pembayaran telah sesuai 

baru kemudian klik button send. Berikut adalah implementasi dari form 

konfirmasi. 
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Gambar 4. 33 Form konfirmasi 

 

4.2.14  Form ACC Dokumen Manifest 

Form acc dokumen manifest digunakan oleh kepala cabang untuk melihat 

dan melakukan ACC dokumen manifest yang telah dibuat oleh bagian dokumen 

ekspor, sebelum kemudian dicetak. Kepala cabang akan menerima notifikasi 

setelah dokumen manifest dibuat. Berikut implementasi notifikasi ACC manifest. 

 

Gambar 4. 34 Notifikasi ACC Manifest 

 

Setelah kepala cabang membuka notifikasi maka akan tampil dokumen 

manifest dengan keterangan APPROVED oleh kepala cabang. Berikut 

implementasi dokumen manifest ACC. 
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Gambar 4. 35 Dokumen manifest ACC 

 

4.2.15 Form Melihat Laporan Akhir 

Form ini digunakan oleh kepala cabang untuk melihat laporan akhir 

berupa jumlah kegiatan ekspor dalam periode yang berupa inputan pada 

combobox from dan combobox to. Berikut adalah implementasi dari form melihat 

laporan akhir. 

 

Gambar 4. 36 Form melihat laporan akhir. 
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4.3 Analisis Hasil Uji Coba 

Untuk mendapatkan sistem yang sesuai dengan apa yang akan dicapai 

maka dilakukan beberapa uji coba. Uji coba meliputi pengujian terhadap fitur 

dasar aplikasi dan uji coba validasi pengguna terhadap pemakaian aplikasi dengan 

menggunakan black box testing. Uji coba yang dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 

 

4.3.1    Hasil Uji Coba Form  Registrasi Shipper 

Pada saat program dijalankan oleh shipper, halaman home akan tampil. 

Halaman home dapat dilihat pada gambar 4.3. Jika shipper ingin membuka 

halaman booking, payment, dan traffic maka shipper harus melakukan login 

terlebih dahulu jika sudah terdaftar. Form login dapat dilihat pada gambar 4.2, 

jika belum mendaftar maka shipper harus melakukan registrasi terlebih dahulu 

dengan klik menu “new shipper”. Form registrasi shipper dapat dilihat pada 

gambar 4.1. 

 

Tabel 4. 1 Hasil uji coba form registrasi shipper 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output 

sistem 

1 Mengisi 

textbox yang 

ada di form 

registrasi 

secara 

lengkap, 

kemudian klik 

registrasi 

Name: “PT Beef Meat”, 

Address: “Jl Jenggolo II 

No.7”, City: “Sidoarjo”, 

No. Tlp: “(031) 3896468”, 

Fax: “(031) 8899389”, 

PIC Name: “Rosi Nanda”, 

No. Tlp PIC: 

“085748428293”, 

Username: “beefmeat”, 

email: 

“beefmeat@gmail.com”, 

Password: “beefmeat”   

Data 

tersimpan 

dan tampil 

halaman 

home dengan 

session 

shipper “PT 

Beefeather 

Meat” 

Sukses 

menyimpan 

data shipper 

dan 

menampilkan 

halaman 

home. Bukti 

tampilan 

output dapat 

dilihat pada 

gambar 4.3. 

mailto:beefmeat@gmail.com
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No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output 

sistem 

2 Mengisi 

textbox email 

tidak 

menggunakan 

“@” 

Name: “PT Beefeather 

Meat”, Address: “Jl 

Jenggolo II No.7”, City: 

“Sidoarjo”, No. Tlp: 

“(031) 3896468”, Fax: 

“(031) 8899389”, PIC 

Name: “Rosi Nanda”, No. 

Tlp PIC: 

“085748428293”, 

Username: “beefmeat”, 

email: “beefmeat”, 

Password: “beefmeat”   

Muncul 

pesan 

“Please 

inclue an 

‘@’ in the 

email 

address. 

‘beefmeat’ is 

missing an 

‘@’” pada 

textbox 

email 

Sukses 

memunculkan 

pesan. Bukti 

tampilan 

output dapat 

dilihat pada 

gambar 4.37. 

 

 

Gambar 4. 37 Bukti Testing Textbox email 

 

4.3.2    Hasil Uji Coba Form  Input Data Shipping Instruction 

Setelah shipper berhasil melakukan login, shipper dapat menampilkan 

form input data shipping instruction dengan klik menu booking. Implementasi 

mailto:beefmeat@gmail.com
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tampilan dari form input data shipper dapat dilihat pada gambar 4.8. Hasil uji 

coba form input data shipping instruction dapat dilihat pada tabel 4.2. 

 

Tabel 4. 2 Hasil uji coba form input data shipping instruction 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output 

sistem 

1 Mengisi 

textbox 

yang ada di 

form input 

data 

shipping 

instruction 

secara 

lengkap 

Port of lading: “Sidoarjo”, 

Port of delivery: “Tokyo”, 

Port of discharge: “Japan”, 

consignee: “Tokyu 

corporation”, Address 

consignee: “560-8 Okubo-

Ryoke, Sakura-ku, Saitama-

shi, Postal”, Tlp consignee: 

“44446788”, Delivery Agent: 

“Tokyo Sangyo”, Date: “01-

01-2017”, Notify Party: 

“same as consignee”, Party: 

“20FT”, Type: “Refrigerated 

container”, Description of 

Goods: “Meat product”, Nett: 

“5670”, Gross: “6000”, Date 

of stuffing: “29/12/2016”, 

Place of stuffing: “gudang 

kami”, fumigation: “yes” 

Aplikasi dapat 

menyimpan 

data shipping 

instruction ke 

dalam tabel si 

berdasarkan 

nama shipper 

yang 

menginputkan 

 

Aplikasi dapat 

mengirimkan 

notifikasi 

kepada 

marketing 

Sukses 

menyimpan 

data SI, 

mengirimkan 

notifikasi 

kepada 

marketing, 

dan 

menampilkan 

halaman 

home. Bukti 

tampilan 

output dapat 

dilihat pada 

gambar 4.3. 

  

 

4.3.3    Hasil Uji Coba Form  Melihat Draft B/L 

Setelah shipper membuka notifikasi draft B/L, maka akan muncul form 

melihat draft B/L. Tampilan dari form melihat draft B/L dapat dilihat pada gambar 

4.10. Hasil uji coba form melihat draft B/L dapat dilihat pada tabel 4.3. 
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Tabel 4. 3 Hasil uji coba form melihat draft B/L 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output sistem 

1 Mengisi 

data sesuai 

Centang chekbox 

correct 

Data tersimpan dengan 

keterangan sesuai dan 

menampilkan halaman 

home 

 

Aplikasi dapat 

mengirim notifikasi 

kesesuaian draft B/L 

ke bagian dokumen 

ekspor 

Sukses 

menyimpan 

data kesesuaian, 

mengirimkan 

notifikasi ke 

bagian 

dokumen 

ekspor dan 

menampilkan 

halaman home. 

Bukti tampilan 

output dapat 

dilihat pada 

gambar 4.3. 

2 Mengisi 

data tidak 

sesuai 

Centang chekbox 

InCorrect dan 

mengisi textarea 

description if 

incorrect 

Data tersimpan dengan 

keterangan tidak 

sesuai dan 

menampilkan halaman 

home 

 

Aplikasi dapat 

mengirim notifikasi 

kesesuaian draft B/L 

ke bagian dokumen 

ekspor 

Sukses 

menyimpan 

data kesesuaian, 

mengirimkan 

notifikasi ke 

bagian 

dokumen 

ekspor dan 

menampilkan 

halaman home. 

Bukti tampilan 

output dapat 

dilihat pada 

gambar 4.3. 

 

 

4.3.4    Hasil Uji Coba Form Pembayaran 

Shipper dapat mengirimkan data pembayaran pada form pembayaran. 

Form pembayaran akan tampil ketika shipper klik menu payment. Implementasi 

tampilan dari form ini dapat dilihat pada gambar 4.11. Hasil uji coba form 

pembayaran dapat dilihat pada tabel 4.4. 
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Tabel 4. 4 Hasil uji coba form pembayaran 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output 

sistem 

1 Mengisi 

textbox 

pembayaran 

secara 

lengkap, 

mengupload 

bukti 

pembayaran, 

klik button 

send 

Textbox nomor bill of lading: 

“BL/3012017/0000004” 

Klik button cek, rekening 

bank anda: “BCA”, rekening 

bank TMS yang ada: “BCA”, 

tanggal transfer: 

“12/26/2016”, bukti transfer: 

“1.jpg” 

Aplikasi 

dapat 

menyimpan 

data 

pembayaran 

beserta bukti 

pembayaran 

ke dalam 

tabel bl. 

 

Aplikasi 

dapat 

mengirimkan 

notifikasi 

pembayaran 

Sukses 

menyimpan 

data 

pembayaran, 

mengirimkan 

notifikasi 

pembayaran 

ke bagian 

keuangan dan 

menampilkan 

halaman 

home. Bukti 

tampilan 

output dapat 

dilihat pada 

gambar 4.3. 

 

 

4.3.5    Hasil Uji Coba Form  Melihat Status Pengiriman Muatan 

Shipper dapat melihat status muatan pada form melihat status pengiriman 

muatan. Form ini akan tampil ketika shipper melakukan klik menu traffic. 

Implementasi tampilan form melihat status pengiriman muatan dapat dilihat pada 

gambar 4.12. Hasil uji coba form melihat status pengiriman muatan dapat dilihat 

pada tabel 4.5. 
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Tabel 4. 5 Hasil uji coba form melihat status pengiriman muatan 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output 

sistem 

1 Mengisi 

textbox 

nomor bill of 

lading, klik 

button cek 

Textbox nomor bill of 

lading: 

“BL/3012017/0000004” 

 

Aplikasi dapat 

menampilkan 

status pengiriman 

muatan 

berdasarkan 

nomor B/L dalam 

bentuk grafik 

Sukses 

menampilkan 

status 

pengiriman 

muatan 

berdasarkan 

nomor B/L 

dalam bentuk 

grafik. Bukti 

tampila 

output dapat 

dilihat pada 

gambar 4.12 

 

 

4.3.6    Hasil Uji Coba Form  Cek Status Kontainer Kosong 

Form cek status kontainer kosong dapat tampil di halaman marketing 

setelah bagian marketing berhasil melakukan login. Implementasi tampilan form 

cek status kontainer kosong dapat dilihat pada gambar 4.13. Hasil uji coba form 

cek status kontainer kosong dapat dilihat pada tabel 4.6. 

 

Tabel 4. 6 Hasil uji coba Form cek status kontainer kosong 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output sistem 

1 Mengisi 

textbox type 

kontainer, 

klik cek 

Type container: 

“Dry Container 

Standard” 

 

Aplikasi dapat 

menampilkan 

status kontainer 

kosong atau stok 

di tebel container 

lebih dari 1 
berdasarkan type 

Sukses menampilkan 

status kontainer 

kosong atau stok di 

tebel container lebih 

dari 1 berdasarkan 

type dan kembali ke 
form cek kontainer 

kosong, bukti 

tampilan output dapat 

dilihat pada gambar 

4.13 
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4.3.7    Hasil Uji Coba Form  Konfirmasi Shipping Instruction 

Form konfirmasi shipping instruction tampil setelah bagian marketing 

berhasil login dan membuka data notifikasi shipping instruction. Implementasi 

tampilan notifikasi SI dapat dilihat pada gambar 4.14 dan implementasi tampilan 

form konfirmasi shipping instruction dapat dilihat pada gambar 4.15. Hasil uji 

coba form konfirmasi shipping instruction dapat dilihat pada tabel 4.7. 

 

Tabel 4. 7 Hasil uji coba form konfirmasi shipping instruction 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output sistem 

1 Mengisi 

textbox 

kontainer, 

klik send 

No Container: 

“Cont000004” 

 

Aplikasi dapat 

melakukan update 

data kontainer di 

tabel si 

Sukses melakukan 

update data 

kontainer di tabel 

si. Kembali ke form 

cek kontainer 

kosong, bukti 

tampilan output 

dapat dilihat pada 

gambar 4.13 

 

 

4.3.8    Hasil Uji Coba Form  Manage Data Kontainer 

Form manage data kontainer dapat tampil setelah bagian dokumen ekspor 

berhasil melakukan login. Bagian dokumen ekspor melakukan klik menu manage 

data kontainer. Implementasi tampilan form manage data kontainer dapat dilihat 

pada gambar 4.16. Hasil uji coba form manage data kontainer dapat dilihat pada 

tabel 4.8. 
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Tabel 4. 8 Hasil uji coba form manage data kontainer 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output sistem 

1 Mengisi 

textbox data 

kontainer 

secara 

lengkap, klik 

button submit 

 

Name 

container: 

“Indah”, Type: 

“Open Top 

Container”, 

Size container: 

“20FT”, Stock 

container: “2”, 

Price 

container: 

“1500000” 

Aplikasi dapat 

menyimpan data 

kontainer ke dalam 

tabel container 

 

Sukses menyimpan 

data kontainer ke 

dalam tabel 

container. Kembali 

ke halaman manage 

data container. 

Bukti tampilan 

output dapat dilihat 

pada gambar 4.16. 

2 Mengisi 

textbox data 

yang ingin 

dirubah, klik 

update 

Price 

container: 

“2000000” 

Aplikasi dapat 

merubah isi data 

yang ada di tabel 

container 

Sukses merubah isi 

data yang ada di 

tabel container. 

Kembali ke 

halaman manage 

data container. 

Bukti tampilan 

output dapat dilihat 

pada gambar 4.16. 

 

4.3.9    Hasil Uji Coba Form  Manage Data Keberangkatan Kapal 

Form manage data keberangkatan kapal dapat tampil setelah bagian 

dokumen ekspor berhasil melakukan login. Bagian dokumen ekspor melakukan 

klik menu manage data keberangkatan kapal. Implementasi tampilan form 

manage data keberangkatan kapal dapat dilihat pada gambar 4.17. Hasil uji coba 

form manage data keberangkatan kapal dapat dilihat pada tabel 4.9. 
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Tabel 4. 9 Hasil uji coba form manage data keberangkatan kapal 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output sistem 

1 Mengisi 

textbox data 

keberangkatan 

secara 

lengkap, klik 

submit 

 

City: “Tokyo”, 

Country: “Japan”, 

Estimate time 

arrival: 

“15/12/2016”, 

Estimate time 

departure: 

“16/12/2016” 

Aplikasi dapat 

menyimpan data 

keberangkatan 

ke dalam tabel 

schedule 

 

Sukses menyimpan 

data keberangkatan 

ke dalam tabel 

schedule 

2 Mengisi 

textbox data 

yang ingin 

dirubah, klik 

update 

City: 

“Yokohama”, 

Country: “Japan” 

Aplikasi dapat 

merubah isi data 

yang ada di tabel 

schedule 

Sukses merubah isi 

data yang ada di 

tabel schedule 

3 Mengisi 

textbox data 

kapal secara 

lengkap, klik 

submit 

 

Name vessel: 

“Yojin” 

Aplikasi dapat 

menyimpan data 

kapal ke dalam 

tabel vessel 

 

Sukses menyimpan 

data kapal ke 

dalam tabel vessel 

4 Mengisi 

textbox data 

yang ingin 

dirubah, klik 

update 

Name vessel: 

“Wan hai Lines” 

Aplikasi dapat 

merubah isi data 

yang ada di tabel 

vessel 

Sukses merubah isi 

data yang ada di 

tabel vessel 

 

 

4.3.10  Hasil Uji Coba Form  Manage Perusahaan Pelayaran Rekanan Luar 

Negeri 

Form manage data perusahaan pelayaran rekanan luar negeri dapat tampil 

setelah bagian dokumen ekspor berhasil melakukan login. Bagian dokumen 

ekspor melakukan klik menu manage data perusahaan. Implementasi tampilan 

form manage data perusahaan pelayaran rekanan luar negeri dapat dilihat pada 

gambar 4.19. Hasil uji coba form manage data perusahaan pelayaran rekanan luar 

negeri dapat dilihat pada tabel 4.10. 
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Tabel 4. 10 Hasil uji coba form manage data perusahaan pelayaran rekanan luar 

negeri 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output sistem 

1 Mengisi 

textbox data 

perusahaan 

secara 

lengkap, klik 

submit 

Name company: 

“SMPT”, Address 

company: “xia 

xia”, City 

company: 

“Yokohama”, 

Country company: 

“Japan”, Tlp 

company: 

“5456678”, PIC: 

“Hun”, Tlp PIC: 

“345678999” 

Aplikasi dapat 

menyimpan data 

perusahaan ke 

dalam tabel 

company 

 

Sukses menyimpan 

data perusahaan ke 

dalam tabel 

company. Kembali 

ke  halaman 

manage data 

perusahaan, bukti 

tampilan output 

dapat dilihat pada 

gambar 4.19 

2 Mengisi 

textbox data 

yang ingin 

dirubah, klik 

update 

City company: 

“Tokyo”, Country 

company: “Japan” 

Aplikasi dapat 

merubah isi data 

yang ada di tabel 

company 

 

Sukses merubah isi 

data yang ada di 

tabel company. 

Kembali ke  

halaman manage 

data perusahaan, 

bukti tampilan 

output dapat dilihat 

pada gambar 4.19 

3 Memilih data 

yang ingin 

dihapus, klik 

delete 

Klik delete pada 

baris pada tabel 

dengan name 

company: “SMPT” 

Aplikasi dapat 

menghapus isi 

data yang ada di 

tabel company 

Sukses menghapus 

isi data yang ada di 

tabel company. 

Kembali ke  

halaman manage 

data perusahaan, 

bukti tampilan 

output dapat dilihat 

pada gambar 4.19 

 

 

4.3.11  Hasil Uji Coba Form  Membuat Draft B/L, Dokumen B/L, dan 

Dokumen manifest 

Form membuat draft B/L dapat tampil setelah bagian dokumen ekspor 

berhasil melakukan login dan membuka notifikasi konfirmasi SI. Data konfirmasi 
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SI dari marketing akan ditampilkan, kemudian bagian dokumen ekspor mengisi 

harga pengiriman di form membuat draft B/L. Adapun implementasi tampilan dari 

form membuat draft B/L dapat dilihat pada gambar 4.21. Hasil uji coba form 

membuat draft B/L dapat dilihat pada tabel 4.11. 

 

Tabel 4. 11 Hasil uji coba form membuat draft B/L 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output sistem 

1 Mengisi 

textbox total 

biaya 

pengiriman, 

klik submit 

Total biaya: 

“3000000” 

 

Aplikasi dapat 

menyimpan data 

draft B/L ke dalam 

tabel bl 

Sukses menyimpan 

data draft B/L ke 

dalam tabel bl 

 

Selanjutnya adalah form membuat dokumen B/L, form ini dapat tampil 

ketika bagian dokumen ekspor berhasil login dan membuka notifikasi cetak B/L. 

Implementasi tampilan dari form membuat dokumen B/L dapat dilihat pada 

gambar 4.23 dan tampilan dokumen B/L dapat dilihat pada gambar 4.24. Adapun 

hasil uji coba form membuat dokumen B/L dapat dilihat pada tabel 4.12. 

 

Tabel 4. 12 Hasil uji coba form membuat draft B/L 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output sistem 

1 Cetak 

dokumen bill 

of Lading 

Klik button 

cetak bill of 

Lading  

Aplikasi dapat 

mencetak dokumen 

B/L 

Sukses mencetak 

dokumen B/L. 

Tampil dokumen 

B/L yang dapat 

dilihat pada gambar 

4.24 

 

Bagian dokumen ekspor juga dapat menampilkan halaman form membuat 

dokumen manifest setelah berhasil melakukan login dan klik menu manifest. 
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Adapun implementasi tampilan form membuat manifest dapat dilihat pada gambar 

4.25 dan tampilan dokumen manifest dapat dilihat pada gambar 4.26. Hasil uji 

coba form membuat dokumen manifest dapat dilihat pada tabel 4.13. 

 

Tabel 4. 13 Hasil uji coba form membuat dokumen manifest 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output sistem 

1 Mengisi 

combobox 

tanggal 

keberangkatan, 

klik cek, klik 

manifest, klik 

refresh 

dokumen B/L, 

klik cetak 

manifest 

Tanggal 

keberangkatan: 

“1 Januari 

2017”, klik 

cek, klik 

manifest, klik 

refresh 

dokumen B/L, 

klik cetak 

manifest 

Aplikasi dapat 

mengelompokkan 

beberapa dokumen 

B/L yang ada 

dalam satu 

manifest,  

 

Aplikasi dapat 

mencetak dokumen 

manifest 

Sukses 

mengelompokkan 

beberapa dokumen 

B/L yang ada 

dalam satu 

manifest 

 

Sukses mencetak 

dokumen manifest 

 

Tampil dokumen 

manifest. Bukti 

output dapat 

dilihat pada 

gambar 4.26. 

 

 

4.3.12  Hasil Uji Coba Form  Manage Data Status Pengiriman Muatan 

Form manage data status pengiriman muatan dapat ditampilkan ketika 

customer service telah berhasil melakukan login dan klik menu manage status 

pengiriman muatan. Implementasi tampilan form ini dapat dilihat pada gambar 

4.28. Hasil uji coba form manage data status pengiriman muatan dapat dilihat 

pada tabel 4.14. 
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Tabel 4. 14 Hasil uji coba form manage data status pengiriman muatan 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output sistem 

1 Mengisi 

textbox no 

manifest, 

textbox 

tanggal, dan 

textbox 

status. Klik 

send 

No manifest: 

“000001”, tanggal: 

“5 Januari 2017”, 

status: “manifested” 

Aplikasi 

dapat 

menyimpan 

data traffic 

ke tabel 

pengiriman 

Sukses menyimpan data 

traffic ke tabel pengiriman. 

Tampil halaman form 

manage data status 

pengiriman muatan yang 

dapat dilihat pada gambar 

4.28. 

2 Pilih status 

pengiriman, 

klik menu 

edit 

Klik menu edit 

pada data status 

pengiriman yang 

no_manifest: 

“000001” dirubah 

statusnya menjadi: 

“On Transit” 

Aplikasi 

dapat 

merubah 

data ke tabel 

pengiriman 

Sukses merubah data ke 

tabel pengiriman. Tampil 

halaman form manage data 

status pengiriman muatan 

yang dapat dilihat pada 

gambar 4.28. 

 

 

4.3.13   Hasil Uji Coba Form  Manage Pembayaran 

Form manage pembayaran dapat ditampilkan setelah bagian keuangan 

berhasil melakukan login dan membuka notifikasi pembayaran. Implementasi 

tampilan dari form ini dapat dilihat pada gambar 4.30. Dalam form ini juga dapat 

mencetak nota pembayaran yang tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.31. 

Adapun hasil uji coba form manage pembayaran dapat dilihat pada tabel 4.15. 

 

Tabel 4. 15 Hasil uji coba form manage pembayaran 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output sistem 

1 Cetak nota, kirim 

emai (nota / 

keterangan tidak 

sesuai), kirim 

notifikasi 

konfirmasi 

pembayaran 

Klik button cetak nota, 

textbox subject: “Nota 

Pembayaran”, Pesan: 

“Terimakasih telah 

melakukan 

pembayaran”, upload 

nota pembayaran 

Aplikasi 

dapat 

mengirimkan 

email ke 

akun shipper 

 

Sukses 

mengirimkan email 

ke akun shipper 
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4.3.14  Hasil Uji Coba Form  ACC Dokumen Manifest 

Form ACC dokumen manifest dapat tampil ketika kepala cabang berhasil 

melakukan login dan membuka notifikasi ACC manifest. Implementasi tampilan 

dari dokumen manifest yang telah di ACC dapat dilihat pada gambar 4.34. 

Adapun hasil uji coba form ACC dokumen manifest dapat dilihat pada tabel 4.16. 

 

Tabel 4. 16 Hasil uji coba form ACC dokumen manifest 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output sistem 

1 Cetak 

dokumen 

manifest 

dengan 

keterangan 

approved 

Klik data 

notifikasi 

ACC 

manifest 

Aplikasi dapat 

mengubah 

status manifest 

yang ada di 

tabel manifest  

Sukses mengubah status 

manifest yang ada di tabel 

manifest. Tampil dokumen 

manifest yang telah di ACC. 

Bukti tampilannya dapat 

dilihat pada gambar 4.34. 

 

 

 

4.3.15  Hasil Uji Coba Form  Melihat Laporan Akhir 

Form melihat laporan akhir dapat ditampilkan ketika kepala cabang telah 

berhasil melakukan login dan klik menu melihat laporan akhir. Implementasi 

tampilan dari form melihat laporan akhir dapat dilihat pada gambar 4.35. Adapun 

hasil uji coba form melihat laporan akhir dapat dilihat pada tabel 4.17. 

 

Tabel 4. 17 Hasil uji coba form melihat laporan akhir 

No Tujuan Input Hasil yang 

diharapkan 

Output sistem 

1 Mengisi 

combobox tanggal 

from, mengisi 

textbox tanggal to, 

klik button cek 

From: 

“29/12/2016”, 

To: 

“31/12/2016”, 

Klik button cek 

Aplikasi dapat 

menampilkan 

jumlah kegiatan 

ekspor dalam 

bentuk grafik 

Sukses menampilkan 

jumlah kegiatan ekspor 

dalam bentuk grafik. Bukti 

tampilan output dapat 

dilihat pada gambar 4.35. 
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4.4 Evaluasi Sistem 

Berdasarkan pada hasil uji coba atau testing pada masing-masing form 

aplikasi pengolahan dokumen ekspor muatan kapal dinilai layak bilamana 

keseluruhan hasil uji coba ini sesuai dengan output yang diharapkan. Pada uji 

coba yang telah dilakukan pada fitur fitur dasar di dalam form dapat disimpulkan 

bahwa fitur-fitur dasar tersebut telah berjalan baik dan benar. 

 

4.5 Pembahasan 

Penelitian ini telah menghasilkan aplikasi pengolahan dokumen ekspor, 

mulai dari registrasi shipper, input data shipping instruction, pembuatan draft Bill 

of Lading, pembayaran, pembuatan dokumen Bill of Lading, pembuatan dokumen 

manifest, laporan pengiriman muatan, dan laporan akhir (jumlah kegiatan ekspor) 

secara real time. Dari beberapa fitur pada aplikasi ini 3 (tiga) fitur diantaranya 

sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, antara lain shipper dapat 

melakukan input data shipping instruction langsung ke dalam website pada saat 

melakukan booking pengiriman muatan dimana fitur ini menjadi solusi untuk 

penyelesaian masalah terkait proses input dokumen SI. Selanjutnya shipper dapat 

memantau status pengiriman muatannya langsung melalui aplikasi sehingga dapat 

menyelesaikan permasalahan kedua terkait proses pemantauan status muatan. Dan 

kemudian kepala cabang dapat menerima notifikasi muatan siap ekspor dan 

memantau laporan akhir kegiatan ekspor secara real time tanpa harus mengarsip 

dokumen manifest seperti pada proses sebelumya. 

 


