BAB III
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis dari permasalahan yang
diambil pada PT Kelola Mina Laut. Analisis dan perancangan sistem ini
berdasarkan model System Development Life Cycle (SDLC). Dalam SDLC ini
terdapat empat tahapan, yaitu: 1. Perencanaan dan Pemilihan Sistem (System
Planning and Selection), 2. Analisis Sistem (System Analysis), 3. Desain Sistem
(System Design), 4. Implementasi dan Operasi Sistem (Implementation and
Operation). Empat tahapan yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Diagram metode penelitian Sistem Informasi Terintegrasi Berbasis
Web
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3.1 Perancanaan dan Pemilihan Sistem
Pada tahapan perencanaan dan pemilihan sistem (system planning and
selection) akan dilakukan identifikasi terhadap proyek sistem informasi yang akan
dikembangkan.dan selain itu juga menentukan ruang lingkup, kerangka kerja dan
jadwal penyelesaian proyek sistem informasi terintegrasi berbasis web
berdasarkan ruang lingkup yang ada pada PT Kelola Mina Laut.
3.1.1 Identifikasi dan Pemilihan Proyek
Pada tahap identifikasi dan pemilihan proyek di PT Kelola Mina Laut
dilakukan identifikasi permasalahan yang ada di perusahaan, mengklasifikasikan
masalah yang ada dengan menyusun beberapa langkah dalam pembuatan solusi
permasalahan, dan memilih permasalahan tersebut untuk dibuatkan sistem yang
akan membantu permasalahan yang ada yaitu dengan dibuatkan sistem informasi
terintegrasi berbasis web.
Dengan adanya sistem informasi terintegrasi berbasis web ini diharapkan
dapat membantu pengolahan data master, penerimaan bahan baku, processing
bahan baku, packing produk jadi, pengelolaan cold storage dan pengelolaan
gudang. Sistem tersebut dipakai oleh bagian receiving, processing, packing, cold
storage, dan gudang. Dari hasil pengolahan data, akan menghasilkan informasi
yang bisa dijadikan laporan untuk sistem inventory.
3.1.2 Inisiasi dan Perencanaan Proyek
Pada tahap ini dilakukan inisiasi ruang lingkup dan kegiatan dalam
membuat sistem informasi terintegrasi berbasis web serta membuat jadwal
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kerjanya. Ruang lingkup proyek sistem informasi terintegrasi berbasis web pada
PT Kelola Mina Laut adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan User
a. Admin memasukkan daftar user yang belum terdaftar atau belum memiliki
hak akses
b. Admin memberikan password kepada user untuk login sesuai hak akses
c. Output yang dihasilkan adalah rekap data user
2. Penerimaan Bahan Baku
a. User (admin receiving dan admin gudang) menginputkan data bahan baku
yang baru datang dan menginputkan bahan baku yang rusak
b. User (admin receiving) menginputkan data supplier dan data bahan baku
kedalam sistem
c. Output yang dihasilkan adalah laporan penerimaan bahan baku dan grafik
penerimaan bahan baku
3. Processing Bahan Baku
a. User (admin processing) menginputkan data timbang bahan baku
b. User (admin processing) menginputkan data processing sesuai kelompok
produk, menginputkan data timbun, data bahan baku flake yang belum di
proses.
c. Output yang dihasilkan adalah laporan data timbang, grafik data timbang,
grafik processing dan laporan processing bahan baku menjadi produk jadi.
4. Packing Produk Jadi
a. User (admin packing) menginputkan data packing dan data produk jadi
defros
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b. User (admin packing) menginputkan nama packing, tanggal packing dan
storage instruction
c. Output yang dihasilkan adalah laporan data packing dan grafik data
packing
5. Pengelolaan Cold Storage
a. User (admin cold storage) menginputkan data container dan data cold
storage.
b. User (admin cold storage) menginputkan data finish good yang sudah
terjual dan menampilakan.
c. Output yang dihasilkan adalah laporan dan grafik data produk jadi yang
terjual dan belum terjual
6. Pengelolaan Gudang
a. User (admin gudang) menampilkan data stok bahan baku timbun (NBB)
dan data persediaan bahan baku timbun (NBB).
b. User (admin gudang) menampilkan data stok bahan baku flake dan data
persediaan bahan baku flake.
c. User (admin gudang) menampilkan data stok produk jadi defros dan data
persediaan produk jadi defros.
d. Output yang dihasilkan adalah laporan dan grafik data bahan baku timbun,
data bahan baku flake dan data produk jadi defros.
Kerangka kerja pengerjaan proyek sistem informasi terintegrasi berbasis
web pada PT Kelola Mina Laut telah digambarkan pada Gambar 3.1 yang berisi
empat tahap pengerjaan yaitu perencanaan dan pemilihan sistem, analisis sistem,
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desain sistem, dan testing dan implementasi sistem. Setiap tahap pengerjaan dari
kerangka kerja akan dijelaskan dalam Bab III ini.
Jadwal kerja pengerjaan proyek sistem informasi terintegrasi berbasis web
pada PT Kelola Mina Laut dapat dilihat pada Tabel 3.1 yang disesuaikan dengan
kerangka kerja. Pada jadwal kerja ini dilakukan pembuatan dan pengajuan
proposal, perencanaan dan pemilihan sistem (identifikasi dan pemilihan proyek,
dan menginisiasi dan merencanakan proyek), menganalisis sistem (menentukan
persyaratan sistem dan menetapkan kebutuhan sistem), mendesain sistem (system
flow, data flow diagram, conceptual data model, database, dan desain I/O),
membuat sistem (coding, testing, dan installation) dan membuat laporan
dokumentasi.
Tabel 3.1. Jadwal Kerja
Tahun
No. Keterangan
Pembuatan dan Pengajuan
1
Proposal
System Planning and
2
Selecting
Identifikasi dan Pemilihan
Proyek
Menginisiasi dan Merencanakan
Proyek
3 System Analysis
Menentukan Persyaratan Sistem
Menetapkan Kebutuhan Sistem
4 System Design
System Flow
Data Flow Diagram
Conceptual Data Model
Database
Desain I/O
System Implementation and
5
Operation
Coding
Testing
6 Pembuatan Laporan

2016
Desember

2017
Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni
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3.2 Analisis Sistem
Pada tahap analisis sistem, akan dilakukan analisis kebutuhan sistem yang
berjalan saat ini dan menyusun kebutuhan sistem yang akan dibangun dalam
menentukan bagaimana penyelesaiannya.
3.2.1 Menentukan Persyaratan Sistem
Pada penentuan persyaratan sistem ini terdapat tiga cara untuk
mendapatkan informasi yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi
literatur. Berikut ini adalah penjelasan dari tahap mendapatkan sebuah informasi.
1. Wawancara dan observasi dilakukan kepada bagian receiving, processing,
packing, cold storage, gudang dan IT. Hasil wawancara dan observasi dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a. PT Kelola Mina Laut mempunyai lima bagian untuk menangani bisnis dai
proses penerimaan bahan baku hingga pengelolaan persediaan gudang dan
cold storage yaitu ada bagian receiving, processing, packing, cold storage,
dan gudang
b. Bagian receiving melakukan penginputan data bahan baku, penginputan data
supplier, proses penerimaan bahan baku (row material) dan penginputan
bahan baku rusak
c. Bagian processing melakukan penimbangan bahan baku, penginputan data
processing sesuai kelompok produk, penginputan data flake dan data timbun
d. Data flake adalah jumlah bahan baku sisa kemarin dari data timbang yang
belum diproses. Data defros adalah jumlah produk jadi (finish good) sisa
kemarin dari processing yang belum dipacking. Data Timbun adalah data
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bahan baku (row material) sisa yang belum dikerjakan/ ditimbang dari proses
receiving.
e. Bagian packing melakukan proses packing produk jadi dari processing dan
membuat laporan data packing.
f. Bagian cold storage melakukan penginputan data container, penginputan data
cold storage, melihat data stok produk jadi (finish good), dan penginputan
produk jadi yang terjual dan belum terjual.
g. Bagian gudang melihat stok bahan baku flake, stok bahan baku timbun, stok
produk jadi defros, persediaan bahan baku flake, persediaan bahan baku
timbun (NBB), dan persediaan produk jadi defros.
h. Proses dan output yang dihasilkan di setiap bagian masih dilakukan secara
manual berdasarkan pendataan pada form isian. Dan output hasil dari semua
proses disetiap bagian tersebut akan diberikan kepada pihak inventory.
2. Studi literatur didapat dari buku, jurnal, dan website dengan tujuan untuk
mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai sistem informasi
terintegrasi berbasis web, sehingga sistem informasi yang akan dibangun
sesuai harapan dan tidak keluar dari tujuan yang telah dibuat. Berikut ini
adalah studi literatur (referensi) yang digunakan dan telah dijelaskan dalam
bab II tentang sistem informasi, sistem informasi terintegrasi, data bahan
baku, informasi bagian receiving, bagian processing, bagian packing, bagian
gudang, dan system development life cycle (SDLC).
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3.2.2 Menyusun Kebutuhan Sistem
Pada tahap penetapan kebutuhan sistem terdapat sepuluh kebutuhan yaitu
document flow, kebutuhan user, kebutuhan data, kebutuhan fungsional, kebutuhan
non-fungsional, block diagram, system flow, diagram jenjang, context diagram,
data flow diagram (DFD), yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem informasi
terintegrasi berbasis web pada PT Kelola Mina Laut.
A. Document Flow
Document flow dibuat berdasarkan hasil survei mengenai proses
penerimaan bahan baku sampai penjualan produk jadi pada PT Kelola Mina Laut.
Didalam document flow dibuat dari alur proses yang pertama dari admin receiving
menerima row material dari supplier dan di cross cek dan di masukkan sebagai
stok gudang oleh admin gudang. Disini row material dibedakan menjadi dua
macam yaitu bahan baku siap produksi dan bahan baku timbun (NBB) yang
disimpan digudang. Row material tersebut ditimbang oleh admin processing, data
timbang dicatat untuk dijadikan informasi dan bagian gudang mencatat bahan
baku timbun atau non bahan baku (NBB) yang terdapat pada gudang.
Setelah proses penimbangan yaitu proses produksi dengan pemisahan
bagian row material / penyortiran, dimana data tersebut juga akan dicatat sebagai
informasi oleh admin processing. Bahan baku yang sudah diproduksi menjadi
barang jadi akan dicatat sebagai data yang akan di packing. Pada pencatatan data
packing. Dan apabila ada stok bahan baku timbun, stok bahan baku flake dan
produk jadi defros akan ditangani oleh bagian gudang. Setelah produk jadi sudah
dicatat, lalu produk jadi tersebut dipacking dan dijadikan stok finish good didalam
cold storage untuk di export atau dijual kepada customer.

27

Berdasarkan penjelasan proses bisnis yang udah ada sekarang pada PT
Kelola Mina Laut, maka penelitian mendapatkan lima bagian proses bisnis yang
terjadi. Lima bagian proses bisnis tersebut yaitu: 1. Penerimaan Bahan Baku, 2.
Produksi Bahan Baku, 3. Packing Produk Jadi, 4. Pengelolaan Cold Storage, 5.
Pengelolaan Gudang. Dari kelima proses yang ada pada PT Kelola Mina Laut
akan didetailkan dengan document flow yang dibuat. Didalam document flow akan
digambarkan proses yang berjalan untuk saat ini.
1. Document Flow Penerimaan Bahan Baku (Receiving)
Document flow penerimaan bahan baku (receiving) menjelaskan alur
proses bisnis dalam penerimaan bahan baku (receiving). Pada proses ini terdapat
tiga pelaku atau peran yaitu supplier, receiving dan gudang. Proses ini dimulai
dari supplier yang melakukan pengiriman bahan baku (row material) kepada PT
Kelola Mina Laut sesuai jadwal pengiriman yang telah disepakati.
Lalu bagian gudang melakukan pembongkaran bahan baku dan
pengecekan bahan baku tersebut bahan baku mackarel, snow crab, sarden,
salmon, redfish. Bagian receiving melakukan pengecekan dokumen penerimaan
bahan baku. Setelah melakukan pengecekan dokumen penerimaan bahan baku,
bagian receiving melakukan pencatatan penerimaan bahan baku. Lalu penerimaan
bahan baku dicetak berupa laporan. Document Flow penerimaan bahan baku
(receiving) dapat dilihat pada Gambar 3.2.
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Gambar 3.2. Document Flow Penerimaan Bahan Baku (Receiving)

2. Document Flow Processing Bahan Baku
Document flow processing bahan baku menjelaskan alur proses bisnis
dalam processing bahan baku. Pada proses ini terdapat dua pelaku atau peran
yaitu receiving dan processing. Document flow processing bahan baku dapat
dilihat pada Gambar 3.3 dan Gambar 3.4.
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Gambar 3.3. Document Flow Processing Bahan Baku
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3. Document Flow Packing Produk Jadi
Document flow packing produk jadi menjelaskan alur proses bisnis dalam
packing produk jadi. Pada proses ini terdapat tiga pelaku atau peran yaitu
processing, packing dan cold storage. Document flow packing produk jadi dapat
dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4. Document Flow Packing Produk Jadi
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4. Document Flow Persediaan Cold Storage
Document flow persediaan cold storage menjelaskan alur proses bisnis dalam
pengelolaan persediaan didalam cold storage. Disini terdapat dua pelaku yaitu
packing dan cold storage. Proses ini dimulai dari bagian cold storage mencatat
data container. Data container disimpan dalam bentul daftar container. Bagian
cold storage mencatat data cold storage. Data cold storage disimpan daftar data
cold storage.
Bagian packing memberikan laporan data packing produk jadi kepada bagian
cold storage. Bagian cold storage menerima laporan data packing produk jadi.
Bagian cold storage menyimpan data packing produk jadi sesuai dengan laporan
packing produk jadi. Lalu bagian cold storage mencatat persediaan data packing
produk jadi dan disimpan dalam benuk laporan.
Bagian cold stoarge mencatat data packing produk jadi yang sudah terjual.
Bagian cold storage menyimpan produk jadi yang sudah terjual dan produk jadi
yang belum terjual dalam bentuk laporan. Document flow persediaan cold storage
dapat dilihat pada Gambar 3.5 dan Gambar 3.6.
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Gambar 3.5. Document Flow Persediaan Cold Storage
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Gambar 3.6. Document Flow Persediaan Cold Storage

5. Document Flow Persediaan Gudang
Document flow persediaan gudang menjelaskan alur proses bisnis dalam
pengelolaan persediaan bahan baku timbun, bahan baku flake dan produk jadi
defros digudang. Pada proses ini terdapat dua pelaku atau peran yaitu processing
dan gudang. Document flow persediaan gudang dapat dilihat pada Gambar 3.7 dan
Gambar 3.8.
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Gambar 3.7. Document Flow Persediaan Gudang
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Gambar 3.8. Document Flow Persediaan Gudang
B. Kebutuhan User
Kebutuhan user yang diperlukan oleh user atau pelaku dalam setiap proses
untuk dapat menjalankan sistem informasi terintegrasi berbasis web berdasarkan
tugas atau tanggung jawab yang dimiliki. Terdapat enam user yang akan
menggunakan sistem informasi terintegrasi berbasis web yaitu bagian admin,
bagian receiving, bagian processing, bagian packing, bagian cold storage dan
gudang. Berikut ini penejelasan mengenai kebutuhan user :

36

1. Kebutuhan User Bagian Admin
Kebutuhan user bagian admin adalah karyawan yang bekerja dibagian
admin yang memiliki tugas untuk melakukan pencatatan pendaftaran user
baru, mengatur display sesuai hak akses user dan mencetak laporan user.
Kebutuhan user bagian admin dapat dilihat pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2. Kebutuhan User (Admin)
Kebutuhan Fungsi
Pendaftaran User
Merekap Data User

Kebutuhan Data
1. Hak Akses
2. Level User
Data User

Kebutuhan Informasi
Username
dan
Password
Laporan data user

2. Kebutuhan User Bagian Receiving
Kebutuhan user bagian receiving adalah karyawan yang bekerja dibagian
receiving yang memiliki tugas untuk melakukan maintance keseluruhan data
bahan baku, data supplier, penerimaan bahan baku, penerimaan bahan baku
yang rusak dan mencetak laporan penerimaan bahan baku. Maintance data
bahan baku meliputi bahan baku snow crab, sarden, salmon, redfish dan
mackarel. Kebutuhan user bagian receiving dapat dilihat pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Kebutuhan User (Bagian Receiving)
Kebutuhan Fungsi
Mengelola data master
bahan baku
Mengelola data master
supplier
Mengelola Penerimaan
bahan baku

Kebutuhan Data
Data bahan baku

Kebutuhan Informasi
Daftar bahan baku

Data supplier

Daftar supplier

1.
2.
3.
4.
Mengelola Penerimaan 1.
bahan baku rusak
2.
3.

Data supplier
Data bahan baku
Data Container
Data Cold Storage
Data supplier
Data bahan baku
Data Container

Informasi penerimaan
bahan baku masuk

Informasi penerimaan
bahan baku rusak
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Kebutuhan Fungsi

Kebutuhan Data
Kebutuhan Informasi
4. Data Cold Storage
Mencetak
laporan Data
transaksi Laporan
penerimaan
penerimaan bahan baku receiving bahan baku
bahan baku masuk
Mencetak
laporan Data bahan baku rusak
Laporan
penerimaan
penerimaan bahan baku
bahan baku rusak
rusak

3. Kebutuhan User Bagian Processing
Kebutuhan user bagian processing adalah karyawan yang bekerja dibagian
processing yang memiliki tugas untuk melakukan pencatatan data timbang,
penginputan data processing sesuai data kelompok produk, dan mencetak
laporan dan grafik data timbang dan processing. Kebutuhan user bagian
processing dapat dilihat pada Tabel 3.4.
Tabel 3.4. Kebutuhan User (Bagian Processing)
Kebutuhan Fungsi
Kebutuhan Data
Mengelola penimbangan 1. Data bahan baku
bahan baku
2. Data container
3. Data receiving bahan
baku
4. Data timbang
Mengelola processing 1. Data bahan baku
bahan baku
2. Data data kelompok
3. Data timbang
4. Data processing
Mencetak laporan data Data timbang
timbang
Mencetak
laporan Data
transaksi
processing bahan baku
processing bahan baku

Kebutuhan Informasi
Informasi Daftar bahan
baku timbang

Informasi
bahan baku

processing

Laporan data timbang
Laporan
bahan baku

processing

4. Kebutuhan User Bagian Packing
Kebutuhan user bagian packing adalah karyawan yang bekerja dibagian
packing yang memiliki tugas untuk melakukan pencatatan data yang ingin
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dipacking dan mencetak laporan dan grafik data packing. Kebutuhan user
bagian packing dapat dilihat pada Tabel 3.5.
Tabel 3.5.

Kebutuhan User (Bagian Packing)

Kebutuhan Fungsi
Kebutuhan Data
Mengelola
packing Data processing
produk jadi

Kebutuhan Informasi
Informasi
packing
produk jadi

Mencetak
laporan Data packing
packing produk jadi

Laporan packing produk
jadi

5. Kebutuhan User Bagian Cold Storage
Kebutuhan user bagian cold storage adalah karyawan yang bekerja
dibagian cold storage yang memiliki tugas untuk melakukan pencatatan data
container, data cold storage, menampilkan data produk jadi setelah dipacking,
mencetak laporan dan grafik dari persediaan cold storage. Kebutuhan user
bagian cold storage dapat dilihat pada Tabel 3.6.
Tabel 3.6.
Kebutuhan Fungsi
Mengelola data master
container
Mengelola data master
cold storage
Mengelola persediaan
cold storage
Mencetak
laporan
persediaan cold storage

Kebutuhan User (Bagian Cold Storage)
Kebutuhan Data
Data container

Kebutuhan Informasi
Daftar data container

Data cold storage

Daftar data cold storage

Data packing

Informasi
persediaan
cold storage
Data persediaan cold Laporan persediaan cold
storage
storage

6. Kebutuhan User Bagian Gudang
Kebutuhan user bagian gudang adalah karyawan yang bekerja dibagian
gudang yang memiliki tugas untuk menampilkan data stok bahan baku
timbun, stok bahan baku flake, stok produk jadi defros, persediaan bahan baku
timbun, persediaan bahan baku flake, persediaan produk jadi defros, mencetak
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laporan dan grafik dari bahan baku timbun, bahan baku flake dan produk jadi
defros. Kebutuhan user bagian gudang dapat dilihat pada Tabel 3.7.
Tabel 3.7.
Kebutuhan Fungsi
Stok bahan baku timbun
Stok bahan baku flake
Stok produk jadi defros
Persediaan bahan baku
timbun di gudang
Persediaan bahan baku
flake di gudang
Persediaan produk jadi
defros di gudang
Mencetak laporan bahan
baku timbun di gudang
Mencetak laporan bahan
baku flake di gudang
Mencetak
laporan
produk jadi defros di
gudang

Kebutuhan User (Bagian Gudang)

Kebutuhan Data
Kebutuhan Informasi
Data receiving bahan Daftar stok bahan baku
baku
timbun
Data timbang
Daftar stok bahan baku
flake
Data processing bahan Daftar stok produk jadi
baku
defros
Data timbun
Informasi
persediaan
bahan baku timbun
Data flake
Informasi
persediaan
bahan baku flake
Data defros
Informasi
persediaan
produk jadi defros
Data timbun
Laporan bahan baku
timbun di gudang
Data flake
Laporan bahan baku
flake di gudang
Data defros
Laporan produk jadi
defros di gudang

C. Kebutuhan Data
Kebutuhan data yang diperlukan oleh user untuk menunjang Sistem
Informasi Terintegrasi berbasis web yang akan dibuat terdapat 4 data, data
tersebut meliputi:
1. Data User
Data user yang diperlukan adalah identitas user. Admin memasukkan data
user termasuk nama karyawan, username, hak akses, level user dan
password. Username dan password tersebut yang digunakan user untuk
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masuk (login) ke dalam sistem sesuai hak akses yang dimiliki. Data user
akan disimpan pada tabel user.
2. Data Hak Akses
Data Hak Akses diperlukan untuk keamanan pada user yang akan masuk
ke dalam sistem. Hak akses disini terdapat enam hak akses yaitu: admin
IT, receiving, processing, packing, cold storage, dan gudang.
3. Data Level User
Data Level User diperlukan untuk membedakan antara admin dan user.
Level admin untuk bagian admin IT dan level user untuk bagian receiving,
processing, packing, cold storage dan gudang.
4. Data Bahan Baku
Data bahan baku digunakan untuk mencatat macam-macam bahan baku
yang diterima oleh perusahaan dari supplier. Data bahan baku memiliki
jenis dan detil untuk masing-masing bahan baku. Data bahan baku akan
disimpan pada tabel bahan baku.
5. Data Supplier
Data supplier yang diperlukan adalah id supplier, nama supplier, dan
alamat.
6. Data Container
Data Container yang diperlukan adalah no container, size container, dan
jenis container.
7. Data Cold Storage
Data cold storage yang diperlukan adalah id cold storage, nama cold
storage, alamat cold storage, telepon cold storage, dan jenis.
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8. Data Kelompok
Data kelompok yang diperlukan adalah id kelompok dan nama kelompok.
9. Receiving Bahan Baku
Data receiving bahan baku digunakan untuk mencatat penerimaan bahan
baku yang baru datang.
10. Data Bahan Baku Rusak
Data bahan baku rusak digunakan untuk mencatat penerimaan bahan baku
rusak yang baru datang dengan status rusak.
11. Data Timbang Bahan Baku
Data timbang bahan baku digunakan untuk mencatat penimbangan bahan
baku dari proses receiving. Data timbang juga digunakan untuk mencatat
data bahan baku timbun.
12. Data Processing
Data processing digunakan untuk mencatat processing bahan baku dari
proses timbang. Data processing juga digunakan untuk mencatat data
bahan baku flake.
13. Data Packing
Data packing digunakan untuk mencatat proses packing produk jadi dari
proses processing. Data packing juga digunakan untuk mencatat data
produk jadi defros.
14. Data Persediaan Cold Storage
Data persediaan cold storage digunakan untuk menampilkan data produk
jadi yang sudah dipacking dan disimpan di cold storage. Data persediaan
cold storage juga menampilkan produk jadi yang sudah terjual dan belum.
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15. Data Timbun
Data timbun merupakan data bahan baku dari proses receiving yang
disimpan didalam gudang dikarenakan belum ditimbang.
16. Data Flake
Data flake merupakan data bahan baku dari proses receiving sisa kemarin
yang disimpan didalam gudang dikarenakan belum proses di processing.
17. Data Defros
Data defros merupakan data produk jadi dari proses processing sisa
kemarin yang disimpan didalam gudang dikarenakan belum proses di
packing.

D. Kebutuhan Fungsional
Kebutuhan fungsional yang diperlukan oleh user untuk menerima dan
mengolah informasi adalah bagian receiving, processing, packing, cold storage,
dan gudang. Terdapat 8 kebutuhan fungsional yang masing-masing akan
dijelaskan dalam tabel kebutuhan fungsi di bawah ini:
1. Kebutuhan Fungsi Pendaftaran User
Fungsi pendaftaran user merupakan proses awal admin mendaftarkan
karyawan PT Kelola Mina Laut yang berperan mengakses sistem informasi
terintegrasi berbasis web ini. User yang didaftarkan mewakili setiap hak akses,
yakni bagian receiving, processing, packing, cold storage, dan gudang.
Kebutuhan fungsi pendaftaran user dapat dilihat pada Tabel 3.8.
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Tabel 3.8. Kebutuhan Fungsi Pendaftaran User
Nama Fungsi

Fungsi Pendaftaran User

Stakeholder

Admin

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan untuk mendaftarkan karyawan
dalam mengakses sistem

Kondisi Awal

1. Hak akses
2. Level User

Alur Normal

Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Mengecek hak akses User
1. Admin mengisi semua Sistem akan menyimpan data user
field yang ada pada yang dimasukkan oleh admin.
halaman tambah user
baru. Lalu klik tombol
“Simpan”
2. User

pertama

melakukan

yang Mengecek

username

dan

login password yang dimasukkan oleh

kedalam sistem dengan user, apakah telah sesuai atau
menggunakan username tidak. Apabila sesuai, maka user
dan

password

telah didaftarkan.

yang akan

masuk

kesistem

ubah

password. User harus mengubah
password yang lama dengan baru
agar admin IT tidak mengetahui
passsword user lagi.

Kondisi akhir

Fungsi ini menyimpan data user dan mengecek hak akses user
terhadap sistem.
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2. Kebutuhan Fungsi Merekap Data User
Fungsi merekap data user adalah fungsi untuk mencetak laporan data user.
Admin akan mencetak laporan sesuai data yang disimpan. Kebutuhan fungsi data
merekap data user dapat dilihat pada Tabel 3.9.
Tabel 3.9.

Kebutuhan Fungsi Merekap User

Nama Fungsi

Fungsi Merekap User

Stakeholder

Admin

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan untuk mencetak laporan data
user

Kondisi Awal
Alur Normal

1. Data User
Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Mencetak Rekap User
1. Mencetak
untuk

di

daftar

user Saat

menjalankan

informasikan cetak,

maka

perintah

sistem

akan

kepada manager apabila membaca isi data dari tabel
dibutuhkan

user yang akan di olah dan
disusun dalam bentuk sebuah
daftar user

Kondisi Akhir

Fungsi ini dapat mencetak daftar user beserta isi data lengkap
masing-masing user

3. Kebutuhan Fungsi Mengelola Data Master Bahan Baku
Fungsi mengelola data master bahan baku merupakan fungsi untuk
pengelolaan data master bahan baku. User receiving akan menginputkan dan
menampilkan daftar data bahan baku yang disimpan di tabel bahan baku.
Kebutuhan fungsi mengelola data master bahan baku dapat dilihat pada Tabel
3.10.
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Tabel 3.10. Kebutuhan Fungsi Mengelola Data Master Bahan Baku
Nama Fungsi

Fungsi Mengelola Data Master Bahan Baku

Stakeholder

User receiving

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan untuk mengelola data master
bahan baku

Kondisi Awal

1. Data bahan baku

Alur Normal

Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Mengelola Data Master Bahan Baku
1. User memilih menu “ bahan Sistem
baku”

akan

menerima

masukan dari user yang telah
memilih menu tersebut dan
menampilkan

form

inputan

data master bahan baku
2. User

memasukkan

bahan baku

data Sistem

akan

menerima

masukan dari user yang telah
mengisikan

informasi

data

master bahan baku. Kemudian
tekan simpan.
Kondisi Akhir

Fungsi ini dapat menampilkan informasi data master bahan
baku

4. Kebutuhan Fungsi Mengelola Data Master Supplier
Fungsi mengelola data master supplier merupakan fungsi untuk
pengelolaan data master supplier. User receiving akan menginputkan dan
menampilkan daftar data supplier yang disimpan di tabel supplier. Kebutuhan
fungsi mengelola data master supplier dapat dilihat pada Tabel 3.11.
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Tabel 3.11. Kebutuhan Fungsi Mengelola Data Master Supplier
Nama Fungsi

Fungsi Mengelola Data Master Supplier

Stakeholder

User receiving

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan untuk mengelola data master
supplier

Kondisi Awal
Alur Normal

1. Data supplier
Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Mengelola Data Master Supplier
1. User

memilih

menu

Setting Supplier”

“ Sistem

akan

menerima

masukan dari user yang telah
memilih menu tersebut dan
menampilkan

form

inputan

data master supplier
2. User

memasukkan

data Sistem

penerimaan bahan baku

akan

menerima

masukan dari user yang telah
mengisikan

informasi

data

master supplier . Kemudian
tekan simpan.
Kondisi Akhir

Fungsi ini dapat menampilkan informasi data master supplier

5. Kebutuhan Fungsi Penerimaan Bahan Baku
Fungsi transaksi penerimaan bahan baku adalah fungsi untuk penerimaan
bahan baku yang baru datang (receiving). User receiving akan menginputkan
transaksi penerimaan bahan baku sesuai data yang didapat dan mengubah data
saat belum tersimpan atau masih di tabel temporary. Data receiving bahan baku
yang tersimpan akan tampil pada tabel data receiving bahan baku. Kebutuhan
fungsi data transaksi penerimaan bahan baku dapat dilihat pada Tabel 3.12.
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Tabel 3.12. Kebutuhan Fungsi Data Transaksi Penerimaan Bahan Baku
Nama Fungsi

Penerimaan Bahan Baku

Stakeholder

Bagian receiving

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengelola
penerimaan bahan baku

Kondisi Awal

1. Data bahan baku
2. Data supplier
3. Data cold storage
4. Data container

Alur Normal

Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Penerimaan Bahan Baku
1. User

memilih

“transaksi

menu Sistem

akan

menerima

penerimaan masukan dari user yang telah

bahan baku”

memilih menu tersebut dan
menampilkan form transaksi
penerimaan bahan baku

2. User memasukkan data Sistem
penerimaan bahan baku

akan

menerima

masukan dari user yang telah
mengisikan informasi transaksi
penerimaan

bahan

baku.

Kemudian tekan simpan.
Kondisi akhir

Fungsi ini dapat menyimpan data transaksi penerimaan bahan
baku yang baru datang ke dalam tabel receiving

6. Kebutuhan Fungsi Penerimaan Bahan Baku Rusak
Fungsi penerimaan bahan baku rusak adalah fungsi untuk penerimaan
bahan baku yang berstatus rusak. User receiving akan menginputkan transaksi
penerimaan bahan baku rusak sesuai data yang didapat dan mengubah data saat
belum tersimpan atau masih di tabel temporary. Data penerimaan bahan baku
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rusak yang tersimpan akan tampil pada tabel transaksi bahan baku rusak.
Kebutuhan fungsi data transaksi penerimaan bahan baku rusak dapat dilihat pada
Tabel 3.13.
Tabel 3.13. Kebutuhan Fungsi Data Transaksi Penerimaan Bahan Baku Rusak
Nama Fungsi

Penerimaan Bahan Baku Rusak

Stakeholder

Bagian receiving

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengelola
penerimaan bahan baku rusak

Kondisi Awal

1. Data bahan baku
2. Data supplier
3. Data cold storage
4. Data container

Alur Normal

Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Penerimaan Bahan Baku Rusak
1. User

memilih

menu Sistem

akan

menerima

“penerimaan bahan baku masukan dari user yang telah
rusak”

memilih menu tersebut dan
menampilkan form transaksi
penerimaan bahan baku rusak

2. User memasukkan data Sistem

akan

menerima

penerimaan bahan baku masukan dari user yang telah
rusak

mengisikan informasi transaksi
penerimaan bahan baku rusak.
Kemudian tekan simpan.

Kondisi akhir

Fungsi ini dapat menyimpan data transaksi penerimaan bahan
baku rusak ke dalam tabel transaksi bahan baku rusak
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7. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan Penerimaan Bahan Baku
Fungsi mencetak laporan penerimaan bahan baku adalah fungsi untuk
membuat laporan dari transaksi penerimaan bahan baku. Kebutuhan fungsi
mencetak laporan penerimaan bahan baku dapat dilihat pada Tabel 3.14.
Tabel 3.14. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan Penerimaan Bahan Baku
Nama Fungsi

Mencetak Laporan Penerimaan Bahan Baku

Stakeholder

Bagian receiving

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencetak
laporan penerimaan bahan baku

Kondisi Awal
Alur Normal

1. Data receiving bahan baku
Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Mencetak Laporan Penerimaan Bahan Baku
1. User

memilih

“laporan

menu Sistem akan menampilkan halaman

penerimaan laporan penerimaan bahan baku

bahan baku”

dengan

pilihan

periode,

nama

bahan baku dan nama supplier
2. User memilih periode, Sistem akan menampilkan daftar
nama bahan baku, dan penerimaan

bahan

baku

nama supplier sesuai berdasarkan pilihan periode, nama
pilihan

bahan baku, dan nama supplier

3. User memilih tombol Sistem akan mencetak laporan
cetak laporan pdf atau penerimaan
cetak laporan grafik

bahan

baku

berdasarkan pilihan periode, nama
bahan baku, dan nama supplier

Kondisi
AKhir

Fungsi ini dapat mencetak laporan penerimaan bahan baku
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8. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan Penerimaan Bahan Baku Rusak
Fungsi mencetak laporan penerimaan bahan baku rusak adalah fungsi
untuk membuat laporan dari transaksi penerimaan bahan baku rusak. Kebutuhan
fungsi mencetak laporan penerimaan bahan baku rusak dapat dilihat pada Tabel
3.15.
Tabel 3.15. Kebutuhan Fungsi Laporan Penerimaan Bahan Baku Rusak
Nama Fungsi

Mencetak Laporan Penerimaan Bahan Baku Rusak

Stakeholder

Bagian receiving

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencetak
laporan penerimaan bahan baku rusak

Kondisi Awal
Alur Normal

1. Data bahan baku rusak
Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Mencetak Laporan Penerimaan Bahan Baku Rusak
1. User

memilih

menu Sistem akan menampilkan halaman

“laporan bahan baku laporan penerimaan bahan baku
rusak”

rusak dengan pilihan periode, nama
bahan baku dan nama supplier

2. User memilih periode, Sistem akan menampilkan daftar
nama

bahan

rusak,

dan

baku penerimaan

bahan

baku

rusak

nama berdasarkan pilihan periode, nama

supplier sesuai pilihan

bahan baku, dan nama supplier

3. User memilih tombol Sistem akan mencetak laporan
cetak laporan pdf atau penerimaan
cetak laporan grafik

bahan

baku

rusak

berdasarkan pilihan periode, nama
bahan baku, dan nama supplier

Kondisi

Fungsi ini dapat mencetak laporan penerimaan bahan baku

AKhir

rusak
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9. Kebutuhan Fungsi Transaksi Data Timbang
Fungsi transaksi data timbang digunakan untuk melakukan penginputan
transaksi data timbang yang dilakukan oleh bagian processing. User processing
akan menginputkan transaksi data timbang bahan baku sesuai data yang didapat
dari bagian receiving dan mengubah data saat belum tersimpan atau masih di tabel
temporary. Data timbang bahan baku yang tersimpan akan tampil pada tabel data
processing bahan baku. Fungsi transaksi data timbang dapat dilihat pada Tabel
3.10.
Tabel 3.16. Fungsi Transaksi Data Timbang
Nama Fungsi

Transaksi Data Timbang

Stakeholder

Bagian Processing

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengelola
penimbangan bahan baku

Kondisi Awal 1. Data timbang
2. Data bahan baku
3. Data receiving
4. Data container
Alur Normal

Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Transaksi Data Timbang
1. User

memilih

menu Sistem akan menampilkan halaman

“transaksi timbang”

data timbang yang berisi data
penginputan data timbang sesuai
data

bahan

baku

dari

proses

receiving.
2. User memasukkan data Sistem akan menampilkan daftar
timbang bahan baku

persediaan data timbang bahan
baku yang baru diinputkan dalam
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bentuk tabel dan grafik
Kondisi akhir Fungsi ini dapat menyimpan data transaksi timbang bahan baku
yang baru dari proses receiving ke dalam tabel dan juga dapat
menampilkan grafik data timbang

10. Kebutuhan Fungsi Mengelola Data Transaksi Processing
Fungsi mengelola data transaksi processing bahan baku adalah fungsi
untuk processing bahan baku. User processing akan menginputkan transaksi data
bahan baku sesuai data yang didapat dari proses timbang dan dapat mengubah
data saat belum tersimpan atau masih di tabel temporary. Data timbang bahan
baku yang tersimpan akan tampil pada tabel data processing bahan baku.
kebutuhan fungsi mengelola data transaksi processing dapat dilihat pada Tabel
3.11.
Tabel 3.17. Kebutuhan Fungsi Mengelola Data Transaksi Processing
Nama Fungsi

Fungsi Mengelola Data Transaksi Processing

Stakeholder

Bagian processing

Deskripsi

Fungsi ini untuk transaksi processing

Kondisi Awal

Data bahan baku
Data timbang
Data kelompok
Data processing

Alur Normal

Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Transaksi Processing Bahan Baku
1. User memilih menu Sistem akan menampilkan halaman
“transaksi processing”

utama transaksi processing bahan
baku

2. User

melakukan Sistem akan menerima masukan
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aktivitas

transaksi dari user yang telah mengisikan

processing
baku.

bahan data bahan baku dan bahan baku

User

akan flake pada transaksi processing.

memasukkan

data

bahan baku dan data
flake bahan baku
Kondisi akhir

Fungsi ini dapat menampilkan data processing bahan baku dan
grafik processing bahan baku yang disimpan pada tabel
processing.

11. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan Data Timbang
Fungsi mencetak laporan data timbang adalah fungsi untuk membuat
laporan dari transaksi penimbangan bahan baku. Kebutuhan fungsi mencetak
laporan data timbang dapat dilihat pada Tabel 3.18.
Tabel 3.18. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan Data Timbang
Nama Fungsi

Mencetak Laporan Data Timbang

Stakeholder

Bagian processing

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencetak
laporan data timbang

Kondisi Awal
Alur Normal

1. Data timbang
Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Membuat Laporan Data Timbang
1. User

memilih

menu Sistem akan menampilkan halaman

“laporan data timbang laporan data timbang bahan baku
bahan baku”

dengan pilihan periode dan nama
bahan baku

2. User memilih periode Sistem akan menampilkan daftar
dan nama bahan baku data
sesuai pilihan

timbang

bahan

baku

berdasarkan pilihan periode dan
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nama bahan baku
3. User memilih tombol Sistem akan mencetak laporan data
cetak laporan pdf atau timbang bahan baku berdasarkan
cetak laporan grafik

pilihan periode dan nama bahan
baku

Kondisi Akhir

Laporan data timbang

12. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan Processing Bahan Baku
Fungsi mencetak laporan processing bahan baku adalah fungsi untuk
membuat laporan dari transaksi processing bahan baku. Kebutuhan fungsi
mencetak laporan processing bahan baku dapat dilihat pada Tabel 3.19.
Tabel 3.19. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan Processing Bahan Baku
Nama Fungsi

Mencetak Laporan Processing Bahan Baku

Stakeholder

Bagian processing

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencetak
laporan processing bahan baku

Kondisi Awal
Alur Normal

1. Data processing bahan baku
Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Membuat Laporan Processing Bahan Baku
1. User memilih menu Sistem akan menampilkan halaman
“laporan processing”

laporan processing

2. User memilih periode Sistem akan menampilkan daftar
processing,

nama processing

kelompok dan nama periode,
produk jadi

berdasarkan

nama

pilihan

kelompok,

dan

nama produk jadi

3. User memilih tombol Sistem akan mencetak laporan
cetak laporan pdf atau processing
cetak laporan grafik

berdasarkan

pilihan

periode, nama kelompok dan nama
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produk jadi
Kondisi Akhir

Laporan Processing bahan baku

13. Kebutuhan Fungsi Mengelola Packing Produk Jadi
Fungsi mengelola data transaksi packing produk jadi adalah fungsi untuk
packing produk jadi. User packing akan menginputkan transaksi data packing
produk jadi sesuai data yang didapat dari bagian processing dan dapat mengubah
data saat belum tersimpan atau masih di tabel temporary. Data packing produk
jadi yang tersimpan akan tampil pada tabel data packing produk jadi. Kebutuhan
fungsi mengelola packing produk jadi dapat dilihat pada Tabel 3.20.
Tabel 3.20. Kebutuhan Fungsi Mengelola Packing Produk Jadi
Nama Fungsi

Fungsi Mengelola Packing Produk Jadi

Stakeholder

Bagian packing

Deskripsi

Fungsi ini untuk transaksi packing produk jadi

Kondisi Awal

Data processing

Alur Normal

Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Mengelola Packing Produk Jadi
1. User memilih menu Sistem akan menampilkan halaman
transaksi

packing utama transaksi packing produk

produk jadi
2. User

jadi
melakukan Sistem akan menerima masukan

aktivitas

transaksi dari user yang telah mengisikan

packing produk jadi. data produk jadi dan data defros
User

akan produk jadi.

memasukkan

data

produk jadi dan data
defros produk jadi
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Kondisi akhir

Fungsi ini dapat menampilkan data packing produk jadi dan
grafik packing produk jadi yang disimpan pada packing produk
jadi.

14. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan Packing Produk Jadi
Fungsi mencetak laporan packing produk jadi adalah fungsi untuk
membuat laporan dari transaksi packing produk jadi. Kebutuhan fungsi mencetak
laporan packing produk jadi dapat dilihat pada Tabel 3.21.
Tabel 3.21. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan Packing Produk Jadi
Nama Fungsi

Mencetak Laporan Packing Produk Jadi

Stakeholder

Bagian packing

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencetak
laporan packing produk jadi

Kondisi Awal
Alur Normal

1. Data packing
Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Membuat Laporan Packing Produk Jadi
1. User memilih menu Sistem akan menampilkan halaman
“laporan

packing laporan packing produk jadi

produk jadi”
2. User memilih periode Sistem akan menampilkan daftar
packing produk jadi packing produk jadi berdasarkan
dan nama produk jadi

pilihan periode dan nama produk
jadi

3. User memilih tombol Sistem akan mencetak laporan
cetak laporan pdf atau packing produk jadi berdasarkan
cetak laporan grafik

pilihan periode dan nama produk
jadi

Kondisi akhir

Laporan packing produk jadi
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15. Kebutuhan Fungsi Mengelola Data Master Container
Fungsi mengelola data master container merupakan fungsi untuk pengelolaan
data master container. User cold storage akan menginputkan dan menampilkan
daftar data container yang disimpan di tabel container. Kebutuhan fungsi
mengelola data master container dapat dilihat pada Tabel 3.22.
Tabel 3.22. Kebutuhan Fungsi Mengelola Data Master Container
Nama Fungsi

Fungsi Mengelola Data Master Container

Stakeholder

User cold storage

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan untuk mengelola data master
container

Kondisi Awal
Alur Normal

1. Data container
Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Mengelola Data Master Container
1. User

memilih

“Setting Container”

menu Sistem

akan

menerima

masukan dari user yang telah
memilih menu tersebut dan
menampilkan

form

inputan

data master container
2. User

memasukkan

container

data Sistem

akan

menerima

masukan dari user yang telah
mengisikan

informasi

data

master container . Kemudian
tekan simpan.
Kondisi Akhir

Fungsi ini dapat menampilkan informasi data master container
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16. Kebutuhan Fungsi Mengelola Data Master Cold Storage
Fungsi mengelola data master cold storage merupakan fungsi untuk
pengelolaan data master cold storage. User cold storage akan menginputkan dan
menampilkan daftar data cold storage yang disimpan di tabel cold storage.
Kebutuhan fungsi mengelola data master cold storage dapat dilihat pada Tabel
3.23.
Tabel 3.23. Kebutuhan Fungsi Mengelola Data Master Cold Storage
Nama Fungsi

Fungsi Mengelola Data Master Cold Storage

Stakeholder

User Cold Storage

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan untuk mengelola data master
cold storage

Kondisi Awal
Alur Normal

1. Data cold storage
Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Mengelola Data Master Cold Storage
1. User memilih menu “ Cold Sistem
Storage ”

akan

menerima

masukan dari user yang telah
memilih menu tersebut dan
menampilkan

form

inputan

data master cold storage
2. User

memasukkan

cold storage

data Sistem

akan

menerima

masukan dari user yang telah
mengisikan
master

informasi
cold

data

storage

.

Kemudian tekan simpan.
Kondisi Akhir

Fungsi ini dapat menampilkan informasi data master
storage

cold
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17. Kebutuhan Fungsi Mengelola Persediaan Cold Storage
Fungsi mengelola data persediaan cold storage adalah fungsi untuk
menyimpan produk jadi di cold storage. User cold storage akan mengecek dan
melihat data produk jadi di cold storage antara lain jumlah produk jadi yang
tersimpan, jumlah produk jadi yang belum terjual dan jumlah produk jadi yang
sudah terjual. Data produk jadi yang tersimpan akan tampil pada tabel persediaan
cold storage produk jadi. Kebutuhan fungsi mengelola data persediaan cold
storage dapat dilihat pada Tabel 3.24.
Tabel 3.24. Kebutuhan Fungsi Mengelola Persediaan Cold Storage
Nama Fungsi

Fungsi Mengelola Data Persediaan Cold Storage

Stakeholder

Bagian cold storage

Deskripsi

Fungsi ini untuk menampilkan persediaan produk jadi di cold
storage

Kondisi Awal

Data packing

Alur Normal

Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Persediaan Cold Storage
1.

User memilih menu Sistem akan menampilkan halaman
“persediaan

cold persediaan cold storage untuk

storage”
2. User

produk jadi
melakukan Sistem

akan

menampilkan

aktivitas

pengecekan persediaan yang terdapat pada cold

produk

jadi

yang storage produk jadi yang belum

tersimpan pada cold terjual.

Sistem

juga

akan

storage, produk jadi menampilkan produk jadi yang
yang

belum

terjual, sudah terjual.

dan produk jadi yang
sudah terjual
Kondisi akhir

Fungsi ini dapat menampilkan data produk jadi yang disimpan
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pada tabel persediaan cold storage produk jadi.

18. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan Persediaan Cold Storage
Fungsi mencetak laporan persediaan cold storage adalah fungsi untuk
membuat laporan dari persediaan cold storage. Kebutuhan fungsi mencetak
laporan persediaan cold storage dapat dilihat pada Tabel 3.25.
Tabel 3.25. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan Persediaan Cold Storage
Nama Fungsi

Mencetak Laporan Persediaan Cold Storage

Stakeholder

Bagian Cold Storage

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencetak
laporan persediaan cold storage

Kondisi Awal
Alur Normal

1. Data cold storage
Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Membuat Laporan Cold Storage
1. User

memilih

menu Sistem akan menampilkan halaman

“laporan cold storage”

laporan cold storage

2. User memilih periode Sistem akan menampilkan daftar
persediaan

di

cold persediaan produk jadi di cold

storage, produk jadi storage

berdasarkan

pilihan

terjual dan produk jadi periode, produk jadi terjual dan
belum terjual

produk jadi belum terjual

3. User memilih tombol Sistem akan mencetak laporan cold
cetak laporan pdf atau storage
cetak laporan grafik

berdasarkan

periode produk jadi terjual dan
produk jadi belum terjual

Kondisi akhir

Laporan cold storage

pilihan
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19. Kebutuhan Fungsi Stok Bahan Baku Timbun
Fungsi stok bahan baku timbun adalah fungsi untuk menampilkan
informasi stok bahan baku timbun dari transaksi receiving bahan baku setiap hari
yang disimpan di gudang. Kebutuhan fungsi stok bahan baku timbun dapat dilihat
pada Tabel 3.26.
Tabel 3.26. Kebutuhan Fungsi Stok Bahan Baku Timbun
Nama Fungsi

Stok Bahan Baku Timbun

Stakeholder

Bagian Gudang

Deskripsi

Fungsi

ini

merupakan

kegiatan

yang

dilakukan

untuk

menampilkan stok bahan baku timbun
Kondisi Awal

Data receiving bahan baku

Alur Normal

Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Stok Bahan Baku Timbun
1. User memilih menu Sistem akan menampilkan halaman
“Stok

Bahan

Baku stok bahan baku timbun dan

Timbun”

menampilkan tabel daftar stok
bahan baku timbun

Kondisi akhir

Informasi data stok bahan baku timbun

20. Kebutuhan Fungsi Stok Bahan Baku Flake
Fungsi stok bahan baku flake adalah fungsi untuk menampilkan informasi
stok bahan baku flake dari transaksi timbang bahan baku setiap hari yang
disimpan di gudang. Kebutuhan fungsi stok bahan baku flake dapat dilihat pada
Tabel 3.27.
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Tabel 3.27. Kebutuhan Fungsi Stok Bahan Baku Flake
Nama Fungsi

Stok Bahan Baku Flake

Stakeholder

Bagian Gudang

Deskripsi

Fungsi

ini

merupakan

kegiatan

yang

dilakukan

untuk

menampilkan stok bahan baku flake
Kondisi Awal
Alur Normal

Data timbang
Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Stok Bahan Baku Flake
1. User

memilih Sistem akan menampilkan halaman

menu “Stok Bahan stok
Baku Flake”

bahan

baku

flake

dan

menampilkan tabel daftar stok
bahan baku flake

Kondisi akhir

Informasi data stok bahan baku flake

21. Kebutuhan Fungsi Stok Produk Jadi Defros
Fungsi stok produk jadi defros adalah fungsi untuk menampilkan
informasi stok produk jadi defros dari transaksi processing bahan baku setiap hari
yang disimpan di gudang. Kebutuhan fungsi stok produk jadi defros dapat dilihat
pada Tabel 3.28.
Tabel 3.28. Kebutuhan Fungsi Stok Produk Jadi Defros
Nama Fungsi

Stok Produk Jadi Defros

Stakeholder

Bagian Gudang

Deskripsi

Fungsi

ini

merupakan

kegiatan

yang

dilakukan

untuk

menampilkan stok produk jadi defros
Kondisi Awal

Data processing bahan baku

Alur Normal

Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Stok Produk Jadi Defros
1. User memilih menu Sistem akan menampilkan halaman

63

“Stok

Produk

Jadi Stok Produk Jadi Defros dan

Defros”

menampilkan tabel daftar stok
produk jadi defros

Kondisi akhir

Informasi data stok produk jadi defros

22. Kebutuhan Fungsi Persediaan Data Timbun
Fungsi persediaan bahan baku timbun adalah fungsi untuk menampilkan
informasi persediaan bahan baku timbun yang pernah atau sedang disimpan di
gudang. Kebutuhan fungsi persediaan timbun dapat dilihat pada Tabel 3.29.
Tabel 3.29. Kebutuhan Fungsi Persediaan Data Timbun
Nama Fungsi

Persediaan Bahan Baku Timbun

Stakeholder

Bagian Gudang

Deskripsi

Fungsi

ini

merupakan

kegiatan

yang

dilakukan

untuk

menampilkan persediaan bahan baku timbun
Kondisi Awal
Alur Normal

Data timbun
Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Persediaan Bahan Baku Timbun
1. User

memilih

“Persediaan

menu Sistem akan menampilkan halaman
Bahan persediaan bahan baku timbun

Baku Timbun”
2. User memilih periode Sistem akan menampilkan daftar
persediaan bahan baku persediaan bahan baku timbun
timbun

dan

bahan baku
Kondisi akhir

nama berdasarkan pilihan periode dan
nama bahan baku

Informasi Persediaan Bahan Baku Timbun

23. Kebutuhan Fungsi Persediaan Bahan Baku Flake
Fungsi persediaan bahan baku flake adalah fungsi untuk menampilkan
informasi persediaan bahan baku flake yang pernah atau sedang disimpan di
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gudang. Kebutuhan fungsi persediaan bahan baku flake dapat dilihat pada Tabel
3.30.
Tabel 3.30. Kebutuhan Fungsi Persediaan Bahan Baku Flake
Nama Fungsi

Persediaan Bahan Baku Flake

Stakeholder

Bagian Gudang

Deskripsi

Fungsi

ini

merupakan

kegiatan

yang

dilakukan

untuk

menampilkan persediaan bahan baku flake
Kondisi Awal
Alur Normal

Data flake
Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Persediaan Bahan Baku Flake
1. User

memilih

“Persediaan

menu Sistem akan menampilkan halaman
Bahan persediaan bahan baku flake

Baku Flake”
2. User memilih periode Sistem akan menampilkan daftar
persediaan bahan baku persediaan

bahan

baku

flake

flake dan nama bahan berdasarkan pilihan periode dan
baku
Kondisi akhir

nama bahan baku

Informasi Persediaan Bahan Baku Flake

24. Kebutuhan Fungsi Persediaan Produk Jadi Defros
Fungsi persediaan produk jadi defros adalah fungsi untuk menampilkan
informasi persediaan produk jadi defros yang pernah atau sedang disimpan di
gudang. Kebutuhan fungsi persediaan produk jadi defros dapat dilihat pada Tabel
3.31.
Tabel 3.31. Kebutuhan Fungsi Persediaan Produk Jadi Defros
Nama Fungsi

Persediaan Produk Jadi Defros

Stakeholder

Bagian Gudang

Deskripsi

Fungsi

ini

merupakan

kegiatan

yang

dilakukan

untuk
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menampilkan persediaan produk jadi defros
Kondisi Awal
Alur Normal

Data defros
Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Persediaan Produk Jadi Defros
1. User

memilih

“Persediaan

menu Sistem akan menampilkan halaman
Produk persediaan produk jadi defros

Jadi Defros
2. User memilih periode Sistem akan menampilkan daftar
persediaan produk jadi persediaan
defros

dan

jadi

defros

nama berdasarkan pilihan periode dan

produk jadi
Kondisi akhir

produk

nama produk jadi

Informasi Persediaan Produk Jadi Defros

25. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan Bahan Baku Timbun
Fungsi mencetak laporan bahan baku timbun adalah fungsi untuk
membuat laporan dari persediaan bahan baku timbun. Kebutuhan fungsi mencetak
laporan persediaan bahan baku timbun dapat dilihat pada Tabel 3.32.
Tabel 3.32. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan Bahan Baku Timbun
Nama Fungsi

Mencetak Laporan Bahan Baku Timbun

Stakeholder

Bagian Gudang

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencetak
laporan persediaan bahan baku timbun

Kondisi Awal
Alur Normal

2. Data timbun
Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Membuat laporan Gudang Bahan Baku Timbun
1. User

memilih

menu Sistem akan menampilkan halaman

“laporan data timbun”

laporan persediaan gudang data
bahan baku timbun
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2. User memilih periode Sistem akan menampilkan daftar
persediaan

gudang persediaan gudang bahan baku

bahan

timbun timbun berdasarkan pilihan periode

baku

dan nama bahan baku

dan nama bahan baku

3. User memilih tombol Sistem akan mencetak laporan
cetak laporan pdf atau persediaan gudang data bahan baku
cetak laporan grafik

timbun berdasarkan pilihan periode
dan nama bahan baku

Kondisi Akhir

Laporan persediaan gudang bahan baku timbun

26. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan Bahan Baku Flake
Fungsi mencetak laporan bahan baku flake adalah fungsi untuk membuat
laporan dari persediaan bahan baku flake. Kebutuhan fungsi mencetak laporan
persediaan bahan baku flake dapat dilihat pada Tabel 3.33.
Tabel 3.33.

Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan Bahan Baku Flake

Nama Fungsi

Mencetak Laporan Bahan Baku Flake

Stakeholder

Bagian Gudang

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencetak
laporan bahan baku flake

Kondisi Awal
Alur Normal

3. Data flake
Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Membuat laporan Gudang Bahan Baku Flake
1. User

memilih

menu Sistem akan menampilkan halaman

“laporan data flake”

laporan persediaan gudang data
bahan baku flake

2. User memilih periode Sistem akan menampilkan daftar
persediaan

gudang persediaan gudang bahan baku

bahan baku flake dan flake berdasarkan pilihan periode
nama bahan baku

dan nama bahan baku
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3. User memilih tombol Sistem akan mencetak laporan
cetak laporan pdf atau persediaan gudang data bahan baku
cetak laporan grafik

flake berdasarkan pilihan periode
dan nama bahan baku

Kondisi akhir

Laporan persediaan gudang bahan baku flake

27. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan Produk Jadi Defros
Fungsi mencetak laporan produk jadi defros adalah fungsi untuk membuat
laporan dari persediaan produk jadi defros. Kebutuhan fungsi mencetak laporan
persediaan produk jadi defros dapat dilihat pada Tabel 3.34.
Tabel 3.34. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan Produk Jadi Defros
Nama Fungsi

Mencetak Laporan Produk Jadi Defros

Stakeholder

Bagian Gudang

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencetak
laporan produk jadi defros

Kondisi Awal
Alur Normal

4. Data defros
Aksi Stakeholder

Respon Sistem

Membuat Laporan Produk Jadi Defros
1. User

memilih

menu Sistem akan menampilkan halaman

“produk jadi defros”

laporan produk jadi defros

2. User memilih periode Sistem akan menampilkan daftar
persediaan

gudang persediaan gudang produk jadi

produk jadi defros dan defros berdasarkan pilihan periode
nama produk jadi

dan nama produk jadi

3. User memilih tombol Sistem akan mencetak laporan
cetak laporan pdf atau persediaan gudang produk jadi
cetak laporan grafik

defros berdasarkan pilihan periode
dan nama produk jadi

Kondisi Akhir

Laporan Produk Jadi Defros
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E. Kebutuhan Non-Fungsional
Kebutuhan non-fungsional yang digunakan dalam sistem informasi
terintegrasi berbasis web adalah tentang availability, reliability, portability,
memory, response time, usability dan security.
Tabel 3.35. Kebutuhan Non-Fungsional
No
1

Kebutuhan
Availability

Fungsi
Sistem dapat digunakan pada PT Kelola Mina Laut dan
dapat diakses selama 24/7.

2

Reliability

Sistem

dibangun

dengan

mempertimbangkan

perkembangan teknologi yang mendukung saat ini.
3

Portability

Sistem dapat diakses melalui masing-masing browser yang
digunakan oleh perangkat.

4

Memory

Memory yang digunakan untuk client tidak perlu besar
karena semua data akan tersimpan pada server.

5

Respons time

Waktu yang digunakan untuk memproses data dari proses
simpan, lihat, edit, dan cetak selama 2 detik.

6

Usability

Penggunaan sistem dapat diakses oleh user berdasarkan
fungsi dari halaman yang akan ditampilkan.

7

Security

Sistem dilengkapi oleh enkripsi data saat melakukan login
untuk menjaga keamanan sistem. Sistem juga diberikan hak
akses berbeda tergantung pada kebutuhan sistem.

F. Kebutuhan Perangkat
Kebutuhan perangkat yang digunakan untuk merancang bangun sistem
informasi terintegrasi berbasis web pada PT Kelola Mina Laut adalah kebutuhan
perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak. Berikut ini penjelasan dari
masing-masing kebutuhan perangkat:
a. Kebutuhan perangkat keras yang akan digunakan, yaitu:
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1. Processor

: Intel core i5

2. RAM

: 4Gb

3. Hardisk

: 1Tb

4. Monitor

: Resolusi 1024 x 768

5. Mouse

: Logitech

6. Keyboard dan printer dalam kondisi baik dan bisa dipakai
b. Kebutuhan perangkat lunak yang akan digunakan, yaitu:
1. Sistem Operasi

: Windows 10

2. Web Browser

: Chrome dan Mozilla Firefox

3. Database

: MySql versi 2

4. Bahasa pemrograman

: PHP

5. Report

: Ireport

6. Perancangan sistem

: Power Designer 6 dan Visio 2016

7. Pembuatan sistem

: Notepad ++

8. Perancangan I/O

: GUI Design Studio Express 4.6

9. Dokumentasi

: Office 2016
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G. Block Diagram
Pada bagian block diagram akan dijelaskan tentang input yang dibutuhkan,
proses yang dikerjakan, dan output yang dihasilkan dari sistem infromasi
terintegrasi berbasis web. Berikut ini adalah penjelasan dari block diagram dari
Gambar 3.9.

Gambar 3.9. Block Diagram Sistem Informasi Terintegrasi Berbasis Web pada
PT Kelola Mina Laut
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1. Input
1.1 User
Data user berisi tentang informasi user yang memiliki username dan
password terhadap sistem
1.2 Level User
Data Lever User berisi tentang informasi level user
1.3 Hak Akses
Data Hak Akses berisi tentang informasi hak akses user
1.4 Supplier
Data supplier berisi tentang informasi supplier
1.5 Cold Storage
Data Cold Storage berisi tentang informasi cold storage
1.6 Bahan Baku Rusak
Data bahan baku rusak berisi tentang informasi bahan baku yang rusak
saat penerimaan bahan baku
1.7 Container
Data Container berisi tentang informasi container
1.8 Bahan Baku
Data bahan baku berisi tentang informasi bahan baku
1.9 Bahan Baku Timbun (NBB)
Data Bahan Baku Timbun (NBB) berisi tentang informasi non bahan baku
yang belum diproses
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1.10 Data Receiving
Data transaksi receiving berisi tentang informasi data receiving bahan
baku
1.11 Bahan Baku Timbang
Data bahan baku timbang berisi tentang informasi penimbangan bahan
baku
1.12 Kelompok Produk
Data kelompok produk berisi tentang informasi kelompok produk
1.13 Data Processing
Data transaksi processing berisi tentang informasi processing bahan baku
1.14 Data Packing
Data transaksi packing berisi tentang informasi packing produk jadi
1.15 Bahan Baku Flake
Data Bahan Baku Flake jadi berisi tentang informasi bahan baku yang
menjadi flake
1.16 Produk Jadi Defros
Data Produk Jadi Defros berisi tentang informasi produk jadi yang
menjadi defros
1.17 Persediaan Cold Storage
Data persediaan cold storage berisi tentang informasi persediaan produk
jadi di cold storage
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1.18 Persediaan Produk Jadi
Data persediaan produk jadi berisi tentang informasi persediaan produk
jadi
2. Proses
2.1 Pengelolaan User
Proses pengelolaan user merupakan fungsi untuk memproses seluruh
aktivitas user
2.2 Penerimaan Bahan Baku
Proses penerimaan bahan baku merupakan fungsi untuk memproses
seluruh aktivitas penerimaan bahan baku yang baru datang
2.3 Penimbangan Bahan Baku
Proses penimbangan bahan baku merupakan fungsi untuk memproses
seluruh bahan baku
2.4 Processing Bahan Baku dengan FIFO
Proses produksi bahan baku dengan FIFO merupakan fungsi untuk
memproses seluruh processing bahan baku menjadi produk jadi dengan
metode FIFO
2.5 Packing Produk Jadi
Proses packing produk jadi merupakan fungsi untuk memproses seluruh
produk jadi yang dipacking
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2.6 Pengelolaan Gudang
Proses pengelolaan gudang merupakan fungsi untuk memproses
penyimpanan data produk bahan baku yang menjadi flake dan produk jadi
yang menjadi defros
2.7 Pengelolaan Cold Storage
Proses pengelolaan cold storage merupakan fungsi untuk memproses
penyimpanan data produk jadi yang disimpan di cold storage
3. Output
3.1 Daftar User
Daftar user didapatkan dari data user yang melakukan registrasi didalam
proses pengelolaan user
3.2 Rekap User
Rekap user didapatkan dari kumpulan data user yang sudah terdaftar
didalam proses pengelolaan user
3.3 Informasi Penerimaan Bahan Baku
Informasi penerimaan bahan baku didapatkan dari data supplier, bahan
baku, cold storage, data receiving, dan container yang melakukan proses
penerimaan bahan baku
3.4 Laporan Penerimaan Bahan Baku
Laporan penerimaan bahan baku didapatkan dari data supplier, bahan
baku, cold storage, data receiving, dan container yang melakukan proses
penerimaan bahan baku
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3.5 Grafik Penerimaan Bahan Baku
Grafik penerimaan bahan baku didapatkan dari data supplier, bahan baku,
cold storage, data receiving, dan container yang melakukan proses
penerimaan bahan baku
3.6 Informasi Data Timbang
Informasi data timbang didapatkan dari data container, bahan baku, data
receiving, dan data bahan baku timbang didalam proses penimbangan
bahan baku.
3.7 Laporan Data Timbang
Laporan data timbang didapatkan dari data container, bahan baku, data
receiving, dan data bahan baku timbang didalam proses penimbangan
bahan baku.
3.8 Grafik Data Timbang
Grafik data timbang didapatkan dari data container, bahan baku, data
receiving, dan data bahan baku timbang didalam proses penimbangan
bahan baku.
3.9 Informasi Processing Produk Jadi
Informasi processing produk jadi didapatkan dari bahan baku, bahan baku
timbang, kelompok produk, dan data processing didalam proses
processing bahan baku.
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3.10 Laporan Processing Produk Jadi
Laporan processing produk jadi didapatkan dari bahan baku, bahan baku
timbang, kelompok produk, dan data processing didalam proses
processing bahan baku.
3.11 Grafik Processing Produk Jadi
Grafik processing produk jadi didapatkan dari bahan baku, bahan baku
timbang, kelompok produk, dan data processing didalam proses
processing bahan baku.
3.12 Informasi Packing Produk Jadi
Informasi packing produk jadi didapatkan dari data processing produk
jadi dan data packing didalam proses packing produk jadi.
3.13 Laporan Packing Produk Jadi
Laporan packing produk jadi didapatkan dari data processing produk
jadi dan data packing didalam proses packing produk jadi.
3.14 Grafik Packing Produk Jadi
Grafik packing produk jadi didapatkan dari data processing produk jadi
dan data packing didalam proses packing produk jadi.
3.15 Informasi Persediaan Gudang Bahan Baku Flake
Informasi persediaan gudang bahan baku flake didapatkan dari data
bahan baku timbang dan data bahan baku flake didalam proses
pengelolaan gudang.
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3.16 Laporan Persediaan Gudang Bahan Baku Flake
Laporan persediaan gudang bahan baku flake didapatkan dari data bahan
baku timbang dan data bahan baku flake didalam proses pengelolaan
gudang.
3.17 Grafik Persediaan Gudang Bahan Baku Flake
Grafik persediaan gudang bahan baku flake didapatkan dari data bahan
baku timbang dan data bahan baku flake didalam proses pengelolaan
gudang.
3.18 Informasi Persediaan Gudang Produk Jadi Defros
Informasi persediaan gudang produk jadi defros didapatkan dari data
processing produk jadi dan data produk jadi defros didalam proses
pengelolaan gudang.
3.19 Laporan Persediaan Gudang Produk Jadi Defros
Laporan persediaan gudang produk jadi defros didapatkan dari data
processing produk jadi dan data produk jadi defros didalam proses
pengelolaan gudang.
3.20 Grafik Persediaan Gudang Produk Jadi Defros
Grafik persediaan gudang produk jadi defros didapatkan dari data
processing produk jadi dan data produk jadi defros didalam proses
pengelolaan gudang.
3.21 Informasi Persediaan Gudang Bahan Baku Timbun
Informasi persediaan gudang bahan baku timbun didapatkan dari data
receving bahan baku dan data bahan baku timbun didalam proses
pengelolaan gudang.

78

3.22 Laporan Persediaan Gudang Bahan Baku Timbun
Laporan persediaan gudang bahan baku timbun didapatkan dari data
receving bahan baku dan data bahan baku timbun didalam proses
pengelolaan gudang.
3.23 Grafik Persediaan Gudang Bahan Baku Timbun
Grafik persediaan gudang bahan baku timbun didapatkan dari data
receving bahan baku dan data bahan baku timbun didalam proses
pengelolaan gudang.
3.24 Informasi Persediaan Cold Storage
Informasi persediaan cold storage didapatkan dari data packing produk
jadi dan data persediaan cold storage didalam proses pengelolaan cold
storage.
3.25 Lapaoran Persediaan Cold Storage
Informasi persediaan cold storage didapatkan dari data packing produk
jadi dan data persediaan cold storage didalam proses pengelolaan cold
storage.
3.26 Grafik Persediaan Cold Storage
Informasi persediaan cold storage didapatkan dari data packing produk
jadi dan data persediaan cold storage didalam proses pengelolaan cold
storage.

79

H. System Flow
System Flow yang akan dibuat berdasarkan dari alur proses bisnis dari
sistem informasi terintegrasi berbasis web pada PT Kelola Mina Laut. system
flow yang akan dirancang nantinya merupakan interaksi antara user dengan
sistem. Pada sistem informasi terintegrasi berbasis web ini akan dijelaskan alur
sistem mulai dari proses pengelolaan user hingga melihat laporan-laporan terkait
sistem informasi terintegrasi, seperti dijelaskan sebagai berikut:
1. System Flow Pengelolaan User
System flow pengelolaan user menjelaskan alur sistem dalam pengelolaan
user dalam mengakses aplikasi. Disini terdapat enam pelaku yaitu dari admin,
bagian receiving, bagian processing, bagian packing, bagian gudang dan bagian
cold storage. Bagian admin menginputkan data user baru untuk menyimpan ke
dalam tabel master user. Data user baru yang diinputkan anatara lain nama
karyawan, username, password, level user dan hak akses. Level user diinputkan
dari tabel master level user yang terdapat level admin dan level user. Hak akses
diinputkan dari tabel master level user yang terdapat hak akses untuk bagian
admin IT, receiving, processing, packing, cold storage dan gudang.
Bagian admin menampilkan daftar user yang sudah diinputkan
sebelumnya untuk dicetak. Daftar user yang sudah dicetak diberikan kepada
bagian receiving, processing, packing, gudang, dan cold storage sesuai dengan
hak akses masing-masing. Setelah memberikan daftar tersebut, bagian admin
menginputkan rekap user dan menyimpan rekap user ke tabel master user. Lalu
rekap user tersebut dicetak oleh bagian admin. System flow pengelolaan user
dapat dilihat pada Gambar 3.10.
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Gambar 3.10. System Flow Pengelolaan User

2. System Flow Penerimaan Bahan Baku
System flow penerimaan bahan baku menjelaskan alur sistem dalam
penerimaan bahan baku dari supplier. Disini terdapat dua pelaku yaitu supplier
dan bagian receiving. Supplier mengirimkan bahan baku untuk diterima
perusahaan. Bagian receiving menginputkan data supplier dan menyimpan
kedalam data tabel master supplier.
Bahan baku yang baru datang langsung diinputkan data dan disimpan oleh
bagian receiving ke tabel master bahan baku. Bagian receiving menginputkan data
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seperti data supplier, data cold storage, dan data container. Jika ada bahan baku
yang rusak maka data tersebut akan diinputkan oleh bagian receiving ke dalam
tabel bahan baku rusak. Proses penerimaan bahan baku diinputkan dan disimpan
oleh bagian receiving ke tabel transaksi receiving.
Sistem akan menampilkan informasi penerimaan bahan baku yang baru
datang dari tabel transaksi receiving. Bagian receiving melihat informasi bahan
baku yang telah diterima dari tabel transaksi receiving dan terima bahan baku ke
dalam sistem informasi terintegrasi. Setelah melihat informasi bahan baku, bagian
receiving mencetak penerimaan bahan baku menjadi laporan penerimaan bahan
baku. System flow penerimaan bahan baku dapat dilihat pada Gambar 3.11 dan
Gambar 3.12.
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Gambar 3.11. System Flow Penerimaan Bahan Baku
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Gambar 3.12. System Flow Penerimaan Bahan Baku
3. System Flow Processing Bahan Baku
System flow processing bahan baku menjelaskan alur sistem dalam
penimbangan bahan baku dan pemrosesan atau produksi bahan baku menjadi
produk jadi. Disini terdapat dua pelaku yaitu receiving dan processing. Alur
system flow dari processing bahan baku dimulai dari bagian receiving
menampilkan informasi data penerimaan bahan baku dari tabel transaksi
receiving.
Setelah menampilkan informasi data penerimaan bahan baku tersebut,
bagian processing menginputkan data tersebut kedalam data timbang. Data
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timbang mengambil data dari tabel bahan baku, container dan data transaksi
receiving. Sebelum disimpan kedalam tabel data timbang, data tersebut dicek
terlebih dahulu apakah ada data timbun jika ada bagian processing akan
menampilkan data bahan baku timbun dari proses receiving yang tersimpan
kedalam tabel data timbun. Lalu bagian processing menyimpan data timbang
kedalam tabel data timbang dan menampilkan informasi data timbang kedalam
sistem.
Bagian processing menginputkan data kelompok bahan baku kedalam
tabel master kelompok produk. Lalu bagian processing menginputkan data bahan
baku dari proses timbang untuk menjadi produk jadi. Didalam penginputan data
timbang, bagian processing melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah
terdapat bahan baku flake jika ada bagian processing akan menampilkan data flake
terlebih dahulu dari tabel flake untuk diinputkan kedalam transaksi processing.
Bagian processing menginputkan data bahan baku, data timbang dan data
kelompok kedalam proses transaksi processing untuk menjadi produk jadi yang
akan dimpan di tabel transaksi processing. Lalu bagian processing menampilkan
informasi data produk jadi dari data transaksi processing dan mencetak transaksi
processing menjadi laporan. System flow processing bahan baku dapat dilihat
pada Gambar 3.13 dan Gambar 3.14.
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Gambar 3.13. System Flow Processing Bahan Baku
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Gambar 3.14. System Flow Processing Bahan Baku
4. System Flow Packing Finish Good
System flow packing finish good menjelaskan alur sistem dalam proses
packing finish good. Disini terdapat dua pelaku yaitu packing dan processing.
Alur system flow dari packing produk jadi atau finish good dimulai dari bagian
processing menampilkan informasi data produk jadi yang sebelumnya diproses
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oleh bagian processing. Informasi data processing diambil dari tabel transaksi
processing.
Bagian packing menginputkan data produk jadi dari tabel transaksi
processing. Sebelum menginputkan produk jadi, bagian processing mengecek
terlebih dahulu apakah terdapat data produk jadi defros. Jika terdapat produk jadi
defros maka bagian processing menampilkan informasi data produk jadi defros
untuk diinputkan kedalam proses packing produk jadi terlebih dahulu. Setelah
menginputkan data produk jadi defros maka bagian packing menginputkan data
produk jadi yang diproses hari ini.
Bagian packing menyimpan data produk jadi yang sudah dipacking
kedalam tabel transaksi packing. Informasi Data packing akan ditampilkan
kedalam sistem ini. Bagian packing mencetak informasi data packing kedalam
bentuk laporan data packing. System flow packing finish good dapat dilihat pada
Gambar 3.15.
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Gambar 3.15. System Flow Packing
5. System Flow Persediaan Gudang
System flow persediaan gudang menjelaskan alur sistem dalam proses
pengelolaan persediaan gudang. Disini terdapat dua pelaku yaitu processing dan
gudang. Alur system flow dari pengelolaan persediaan gudang dimulai dari bagian
processing menampilkan informasi data bahan baku timbun. Data timbun berasal
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dari tabel receiving. Bagian gudang menyimpan data bahan baku timbun kedalam
tabel bahan baku timbun dan menampilkan informasi data bahan baku timbun
kesistem. Bagian gudang mencetak informasi data timbun dalam bentuk laporan
persediaan gudang data timbun.
Bagian processing menampilkan informasi data bahan baku flake. Data bahan
baku flake berasal dari tabel data timbang. Bagian gudang menyimpan data bahan
baku flake kedalam tabel persediaan bahan baku flake dan menampilkan informasi
data bahan baku flake kesistem. Bagian gudang mencetak informasi data bahan
baku flake dalam bentuk laporan persediaan gudang data flake.
Bagian processing menampilkan informasi data produk jadi defros. Data
produk jadi defros berasal dari tabel transaksi processing. Bagian gudang
menyimpan data produk jadi defros kedalam tabel persediaan produk jadi defros
dan menampilkan informasi data produk jadi defros kesistem. Bagian gudang
mencetak informasi data produk jadi defros dalam bentuk laporan persediaan
gudang produk jadi defros. System flow persediaan gudang dapat dilihat pada
Gambar 3.16.
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Gambar 3.16. System Flow Persediaan Gudang

6. System Flow Persediaan Cold Storage
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System flow persediaan cold storage menjelaskan alur sistem dalam proses
pengelolaan persediaan gudang. Disini terdapat dua pelaku yaitu packing dan cold
storage. Alur system flow dari pengelolaan persediaan gudang dimulai dari bagian
cold storage menginputkan data master container. Data container disimpan ke
dalam tabel container dan ditampilkan kedalam sistem. Bagian cold storage
menginputkan data master cold storage. Data cold storage disimpan kedalam
tabel cold storage. Informasi data cold storage juga akan ditampilkan kedalam
sistem.
Bagian packing menampilkan informasi data produk jadi yang sudah
dipacking dari tabel transaksi packing. Lalu bagian cold storage menyimpan data
produk jadi kedalam persediaan cold storage. Data persediaan cold storage akan
disimpan ke dalam tabel transaksi cold storage. Informasi data persediaan produk
jadi di cold storage akan ditampilkan disistem.
Bagian cold stoarge menginputkan data produk jadi yang sudah terjual
kedalam tabel transaksi cold storage. Informasi data produk jadi yang terjual dan
belum terjual akan ditampilkan disistem. Bagian cold storage mencetak informasi
persediaan cold storage, produk jadi yang sudah terjual dan produk jadi yang
belum terjual dalam bentuk laporan. System flow persediaan cold storage dapat
dilihat pada Gambar 3.17 dan Hambar 3.18.
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Gambar 3.17. System Flow Persediaan Cold Storage
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Gambar 3.18. System Flow Persediaan Cold Storage

94

I. Context Diagram
Context Diagram dari sistem informasi terintegrasi berbasis web terdapat
enam entity yang berhubungan dengan sistem, yaitu bagian receiving, bagian
processing, bagian packing, bagian cold storage, dan bagian gudang.
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Gambar 3.19. Context Diagram Sistem Informasi Terintegrasi Berbasis Web pada
PT Kelola Mina Laut

Pada Gambar 3.19 menjelaskan bahwa context diagram sistem informasi
terintegrasi berbasis web pada PT Kelola Mina Laut terdapat enam entitas yang
masing-masing mempunyai input dan output yang berbeda dari sistem.
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Gambar 3.20. Diagram Jenjang Sistem Informasi Terintegrasi Berbasis Web pada PT Kelola Mina Laut
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K. Data Flow Diagram Level 0 (DFD)
Data flow diagram level 0 dari sistem informasi terintegrasi berbasis web
pada PT Kelola Mina Laut terdapat 3 proses utama yaitu master, transaksi, dan
laporan. DFD level 0 dapat dilihat pada Gambar 3.21.
1

mst_user 9

level_user

8

hak_akses

bahan baku
daftar bahan baku

Admin

daftar user

daftar supplier
data supplier

1.1

data user
data container

3

Master
2

data cold storage
daftar container

16

daftar cold storage
data produk jadi terjual

Bagian Cold
Storage

7

Cold_Storage
daftar
receiving

kelompok_produk

data packing
Bagian Packing

mst_supplier
container

daftar produk packing
17

receiving bahan baku

daftar packing

bahan baku rusak

persediaan defros

daftar bahan baku rusak

1.2

persediaan flake
stok defros

Transaksi

data timbang
data processing

persediaan timbun
stok timbun
stok flake

6
5
15

daftar timbang

daftar processing

11

Bagian Gudang

Bagian Receiving

mst_bahan baku

trans_receiving

10

trans_csr

12
trans_
bbrusak

13
14

lap. data timbun

1.3

lap. data flake

Laporan

trans_
processing

trans
timbang

trans_packing
4

Bagian
Processing

mst_bb_timbun

mst_persediaan
_flake

mst_persediaan_
defros

lap. data timbang

lap. data defros

lap. processing
lap. packing

lap. persediaan cold storage

lap. receiving

rekap user

lap. bbrusak

Gambar 3.21. Data Flow Diagram Level 1 Sistem Informasi Terintegrasi
Berbasis Web pada PT Kelola Mina Laut

1. Proses Master
Proses master merupakan proses yang digunakan untuk mengisi data master
yang dibutuhkan sistem yang terdiri dari enam data master.
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2. Proses Transaksi
Proses transaksi sistem informasi terintegrasi terdiri dari tiga proses yaitu
receiving, processing, dan packing.
3. Proses Laporan
Proses laporan adalah proses yag digunakan untuk pembuatan laporan.
L. Data Flow Diagram Level 1 Proses Master
Pada Gambar 3.22 dibawah ini merupakan DFD level 1 untuk pengelolaan
data master. Terdapat lima proses dalam mengelola data master yaitu: master
user, bahan baku, supplier, container, dan cold storage.
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M. Data Flow Diagram Level 1 Proses Transaksi
Pada Gambar 3.23 dibawah ini merupakan DFD level 1 untuk proses
transaksi. Terdapat tiga proses dalam mengelola proses transaksi yaitu: receiving,
processing, dan packing.
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Gambar 3.23. Data Flow Diagram Level 1 Proses Transaksi

N. Data Flow Diagram Level 1 Pembuatan Laporan
Pada Gambar 3.24 dibawah ini merupakan DFD level 1 untuk pembuatan
laporan. Terdapat sepuluh proses dalam pembuatan laporan.
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Gambar 3.24. Data Flow Diagram Level 1 Pembuatan Laporan

3.3 Desain Sistem
Pada tahap desain sistem (system design) akan dilakukan tahap untuk
perancangan database dan perancangan tampilan input/ output dari sistem yang
akan digunakan.
3.3.1

Perancangan Database
Perancangan database dibuat setelah melakukan tahapan analisis dan

kebutuhan fungsi. Database dibuat berdasarkan perancangan input/ output dari
sistem untuk memudahkan dalam mengembangkannya. Terdapat 3 tahapan dalam
penyusunan database yaitu Conceptual Data Model (CDM), Physical Data Model
(PDM), dan struktur tabel.
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A. Conceptual Data Model (CDM)
Conceptual data model (CDM) merupakan konsep awal pembuatan
database yang dilakukan setelah melakukan analissi sistem dari perancangan data
flow diagram (DFD). Terdapat 17 tabel dalam pembuatan CDM. Rancangan
CDM dapat dilihat pada Gambar 3.25.

B. Physical Data Model (PDM)
Physical data model (PDM) merupakan tahapan setelah diselesaikannya
CDM. Sebelum melakukan generate database, perlu dilakukan pengecekan
kembali pada PDM untuk memastikan bahwa tabel yang digunakan sudah sesuai.
Perancangan PDM dapat dilihat pada Gambar 3.26.
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Gambar 3.25. Conceptual Data Model (CDM) Sistem Informasi Terintegrasi Berbasis Web Pada PT Kelola Mina Laut

101

mst_persediaan_gudang_flake
kelompok_produk

id_gudang_flake
id_processing
tgl_masuk_gudang_flake
tgl_keluar_gudang

id_kelompok v archar(3) <pk>
nm_kelompok v archar(35)

v archar(3) <pk>
varchar(6) <fk>
date
date

trans_processing
mst_persediaan_gudang_defros
id_trans_packing
id_gudang_defros
tgl_masuk_defros
tgl_keluar_defros

varchar(6) <fk>
v archar(3) <pk>
date
date

trans_packing
id_trans_packing
id_processing
tgl_packing
j umlah_packing
sisa_packing

v archar(6)
<pk>
v archar(6)
<fk>
date
decimal(10,6)
v archar(12)

trans_cold_storage
id_trans_cold_storage
id_trans_packing
tgl_masuk_csr
tgl_keluar_csr
terj ual

v archar(6) <pk>
varchar(6) <fk>
date
date
int

id_processing
id_receiv ing
id_kelompok
id_timbang
nama_produk
berat produk
tgl_exp
tgl_timbang
tgl_receiv ing

v archar(6)
v archar(6)
v archar(3)
v archar(6)
v archar(50)
v archar(12)
date
date
date

<pk>
<fk2>
<fk1>
<fk3>

lv l_user
id_lev el
v archar(3) <pk>
nama_lev el v archar(15)

v archar(5) <pk>
v archar(30)
v archar(35)
v archar(25)

id_supplier
nama_supplier
alamat
email
telpon
negara

mst_BB_timbang
id_timbang
id_receiv ing
id_BB
id_container
netto
gross
tgl_timbang
j ml_timbang
tgl_receiv ing

v archar(6)
v archar(6)
v archar(5)
v archar(5)
v archar(12)
v archar(12)
date
v archar(12)
date

<pk>
<fk2>
<fk1>
<fk3>

mst_user
id_user
id_akses
id_lev el
nama_karyaw an
username
passw ord
j enkel
tgl_masuk_terakhir

v archar(5) <pk>
v archar(25)
v archar(10)
v archar(10)
v archar(35)

mst_supplier

hak_akses
id_akses
v archar(3) <pk>
nama_akses v archar(20)

mst_BB
id_BB
nama_BB
size_BB
qty_BB

container
id_container
no_container
no_kml
size_container
j enis_container

v archar(8) <pk>
v archar(3) <fk1>
v archar(3) <fk2>
v archar(25)
v archar(15)
v archar(8)
v archar(2)
datetime

v archar(3) <pk>
v archar(50)
v archar(20)
v archar(25)
v archar(12)
v archar(25)

trans_receiv ing
id_receiv ing
id_cold_storage
id_container
id_supplier
id_BB
total_receiv ing
j umlah_bb
berat_bb
tgl_receiv ing

v archar(6)
v archar(5)
v archar(5)
v archar(3)
v archar(5)
v archar(12)
v archar(12)
v archar(12)
date

<pk>
<fk4>
<fk3>
<fk1>
<fk2>

trans_bbrusak
id_bbrusak
id_BB
id_supplier
id_cold_storage
id_container
TGL_MASUK
STATUS
JUMLAH_BBrusak
TOTAL_BBrusak
berat_bbrusak

v archar(6)
varchar(5)
varchar(3)
varchar(5)
varchar(5)
date
v archar(25)
v archar(12)
v archar(12)
v archar(12)

<pk>
<fk4>
<fk1>
<fk2>
<fk3>

mst_BB_timbun
id_timbun
id_receiv ing
tgl_masuk_BB_timbun
tgl_keluar_BB_timbun

v archar(3) <pk>
v archar(6) <fk>
date
date

cold_storage
id_cold_storage
nm_cold_storage
ALAMAT_CSR
TELPON_CSR
JENIS_CSR

v archar(5)
<pk>
v archar(20)
v archar(100)
v archar(15)
v archar(35)

Gambar 3.26. Physical Data Model (PDM) Sistem Informasi Terintegrasi Berbasis Web pada PT Kelola Mina Laut
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C. Struktur Tabel
Struktur Tabel merupakan tahapan terakhir setelah dilakukannya generate
database dari PDM. Tahap ini digunakan untuk mengetahui struktur tabel secara
lebih rinci. Rancangan struktur tabel dapat dilihat pada Tabel 3.17 sampai Tabel
3.33 dibawah ini.
1. Struktur Tabel User
Nama Tabel
: mst_user
Primary Key
: ID_USER
Foreign Key
: ID_AKSES, ID_LEVEL
Fungsi
: Menyimpan data user
Tabel 3.36. Struktur Tabel User
No

Filed Name

1

ID_USER

Data
Type
varchar

2

ID_AKSES

3

ID_LEVEL

Length Constraint
8

PK

varchar

3

FK

varchar

3

FK

4

NAMA_KARYAWAN varchar

25

5

USERNAME

varchar

15

6

PASSWORD

varchar

8

7

JENKEL

varchar

2

8

tgl_masuk_terakhir

datetime

-

2. Struktur Tabel Level User
Nama Tabel
: lvl_user
Primary Key
: ID_LEVEL
Foreign Key
:Fungsi
: Menyimpan data level user
Tabel 3.37. Struktur Tabel Level User
No
1
2

Filed Name
ID_LEVEL

Data Type
varchar

NAMA_LEVEL varchar

Length
3
15

Constraint
PK
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3. Struktur Tabel Hak Akses
Nama Tabel
: hak_akses
Primary Key
: ID_AKSES
Foreign Key
:Fungsi
: Menyimpan data hak akses user
Tabel 3.38.
No
1
2

Filed Name
ID_AKSES

Struktur Tabel Hak Akses
Data Type
varchar

Length
3

NAMA_AKSES varchar

Constraint
PK

20

4. Struktur Tabel Cold Storage
Nama Tabel
: old_storage
Primary Key
: ID_COLD_STORAGE
Foreign Key
:Fungsi
: Menyimpan data cold storage
Tabel 3.39. Struktur Tabel Cold Storage
No

Filed Name

Data Length Constraint
Type
varchar
5
PK

1

ID_COLD_STORAGE

2

NM_COLD_STORAGE varchar

20

3

ALAMAT_CSR

varchar

100

4

TELPON_CSR

varchar

15

5

JENIS_CSR

varchar

35

5. Struktur Tabel Container
Nama Tabel
: container
Primary Key
: ID_CONTAINER
Foreign Key
:Fungsi
: Menyimpan data container
Tabel 3.40. Struktur Tabel Container
No

Filed Name

1

ID_CONTAINER

Data
Type
varchar

2

NO_CONTAINER

varchar

Length

Constraint

5

PK

25
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3

NO_KML

Data
Type
varchar

4

SIZE_CONTAINER

varchar

10

5

JENIS_CONTAINER varchar

35

No

Filed Name

Length

Constraint

10

6. Struktur Tabel Kelompok Produk
Nama Tabel
: kelompok_produk
Primary Key
: ID_KELOMPOK
Foreign Key
:Fungsi
: Menyimpan data kelompok produk
Tabel 3.41. Struktur Tabel Kelompok Produk
No

Filed Name

Data
Type
varchar

1

ID_KELOMPOK

2

NM_KELOMPOK varchar

Length

Constraint

3

PK

35

7. Struktur Tabel Bahan Baku
Nama Tabel
: mst_bb
Primary Key
: ID_BB
Foreign Key
:Fungsi
: Menyimpan data bahan baku
Tabel 3.42. Struktur Tabel Bahan Baku
No
1

Filed Name Data Type
ID_BB
varchar

Length
5

2

NAMA_BB varchar

50

3

SIZE_BB

varchar

35

4

QTY_BB

varchar

25

Constraint
PK

8. Struktur Tabel Bahan Baku Timbang
Nama Tabel
: mst_bb_timbang
Primary Key
: ID_TIMBANG
Foreign Key
: ID_RECEIVING, ID_BB, ID_CONTAINER
Fungsi
: Menyimpan data bahan baku timbang
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Tabel 3.43. Struktur Tabel Bahan Baku Timbang
No

Filed Name

1

ID_TIMBANG

Data
Type
varchar

Length

Constraint

6

PK

2

ID_RECEIVING

varchar

6

FK

3

ID_BB

varchar

5

FK

4

ID_CONTAINER

varchar

5

FK

5

NETTO

varchar

12

6

GROSS

varchar

12

7

TGL_TIMBANG

date

-

8

TGL_RECEIVING date

-

9. Struktur Tabel Supplier
Nama Tabel
: mst_supplier
Primary Key
: ID_SUPPLIER
Foreign Key
:Fungsi
: Menyimpan data supplier
Tabel 3.44. Struktur Tabel Supplier
No

Filed Name

Data
Type
varchar

Length

Constraint

3

PK

1

ID_SUPPLIER

2

NAMA_SUPPLIER varchar

50

3

Email

varchar

25

4

TELPON

varchar

12

5

ALAMAT

varchar

150

6

NEGARA

varchar

25

10. Struktur Tabel Receiving
Nama Tabel
: trans_receiving
Primary Key
: ID_RECEIVING
Foreign Key
:ID_COLD_STORAGE,

ID_CONTAINER,

ID_SUPPLIER
Fungsi

: Menyimpan data transaksi receiving bahan baku

ID_BB,
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Tabel 3.45. Struktur Tabel Receiving
No

Filed Name

1

ID_RECEIVING

2

Data
Type
varchar

Length Constraint
6

PK

ID_COLD_STORAGE varchar

5

FK

3

ID_CONTAINER

varchar

5

FK

4

ID_BB

varchar

5

FK

5

ID_SUPPLIER

varchar

3

FK

6

TGL_RECEIVING

date

-

7

jumlah_bb

varchar

12

8

berat_bb

varchar

12

9

TOTAL_RECEIVING

varchar

12

11. Struktur Tabel Processing
Nama Tabel
: trans_processing
Primary Key
: ID_PROCESSING
Foreign Key
: ID_KELOMPOK, ID_BB, ID_TIMBANG
Fungsi
: Menyimpan data transaksi processing bahan baku
Tabel 3.46. Struktur Tabel Processing
No

Filed Name

1

ID_PROCESSING

Data
Type
varchar

2

ID_KELOMPOK

varchar

3

FK

3

ID_BB

varchar

5

FK

4

ID_TIMBANG

varchar

6

FK

5

NAMA_PRODUK

varchar

50

6

TGL_RECEIVING

Date

-

7

TGL_PROCESSING Date

-

8

TGL_TIMBANG

Date

-

9

BERAT_PRODUK

varchar

10

TGL_EXP

Date

12. Struktur Tabel Packing
Nama Tabel
: trans_packing

Length

Constraint

6

PK

12
-
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Primary Key
Foreign Key
Fungsi

: ID_TRANS_PACKING
: ID_PROCESSING
: Menyimpan data transaksi packing produk jadi
Tabel 3.47. Struktur Tabel Packing

No

Filed Name

1

ID_TRANS_PACKING

Data Length Constraint
Type
varchar
6
PK

2

ID_PROCESSING

varchar

6

3

TGL_PROCESSING

Date

-

4

NAMA_PRODUK

varchar

50

5

BERAT_PRODUK

varchar

12

6

TGL_EXP

date

7

PACKING

varchar

8

TGL_PACKING

date

9

ORIGIN

varchar

50

10

STORAGE_INSTRUCTION varchar

150

FK

60
-

13. Struktur Tabel Transaksi Cold Storage
Nama Tabel
: trans_cold_storage
Primary Key
: ID_TRANS_COLD_STORAGE
Foreign Key
: ID_TRANS_PACKING
Fungsi
: Menyimpan data transaksi penyimpanan produk jadi di
cold storage
Tabel 3.48. Struktur Tabel Transaksi Cold Storage
No

Filed Name

1

Data Length Constraint
Type
ID_TRANS_COLD_STORAGE varchar
6
PK

2

ID_TRANS_PACKING

varchar

6

3

TGL_MASUK_CSR

Date

-

4

TGL_KELUAR_CSR

Date

-

5

TERJUAL

tinyint

1

14. Struktur Tabel Persediaan Defros
Nama Tabel
: mst_persediaan_defros
Primary Key
: ID_GUDANG_DEFROS

FK
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Foreign Key
Fungsi

: ID_DEFROS
: Menyimpan data persediaan defros di gudang
Tabel 3.49. Struktur Tabel Persediaan Defros

No

Filed Name

1

ID_GUDANG_DEFROS

Data Length Constraint
Type
varchar
6
PK

2

ID_DEFROS

varchar

6

3

TGL_MASUK_GUDANG_DEFROS

Date

-

4

TGL_KELUAR_GUDANG_DEFROS Date

-

FK

15. Struktur Tabel Persediaan Flake
Nama Tabel
: mst_persediaan_flake
Primary Key
: ID_GUDANG_FLAKE
Foreign Key
: ID_FLAKE
Fungsi
: Menyimpan data persediaan flake di gudang
Tabel 3.50. Struktur Tabel Persediaan Flake
No

Filed Name

1

ID_GUDANG_FLAKE

Data Length Constraint
Type
varchar
6
PK

2

ID_FLAKE

varchar

6

3

TGL_MASUK_GUDANG_FLAKE

Date

-

4

TGL_KELUAR_GUDANG_FLAKE Date

-

FK

16. Struktur Tabel Bahan Baku Timbun
Nama Tabel
: mst_bb_timbun
Primary Key
: ID_TIMBUN
Foreign Key
: ID_BB
Fungsi
: Menyimpan data persediaan bahan baku timbun di gudang
Tabel 3.51. Struktur Tabel Bahan Baku Timbun
No

Filed Name

1

ID_TIMBUN

Data Length Constraint
Type
varchar
3
PK

2

ID_BB

varchar

5

3

TGL_MASUK_BB_TIMBUN

Date

-

FK
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No

Data
Type
Date

Filed Name

4

TGL_KELUAR_BB_TIMBUN

Length Constraint
-

17. Struktur Tabel Bahan Baku Rusak
Nama Tabel
: trans_bbrusak
Primary Key
: ID_BBRUSAK
Foreign Key
:ID_COLD_STORAGE,
ID_CONTAINER,
ID_SUPPLIER
Fungsi
: Menyimpan data bahan baku rusak

ID_BB,

Tabel 3.52. Struktur Tabel Bahan Baku Rusak
No

3.3.2

Filed Name

1

ID_BBRUSAK

2

Data
Type
varchar

Length Constraint
6

PK

ID_COLD_STORAGE varchar

5

FK

3

ID_CONTAINER

varchar

5

FK

4

ID_BB

varchar

5

FK

5

ID_SUPPLIER

varchar

3

FK

6

TGL_MASUK

date

-

7

STATUS

varchar

25

8

JUMLAH_BB

varchar

12

9

BERAT_BB

varchar

12

10

TOTAL_BB

varchar

12

Perancangan Tampilan Input/Output

Perancangan tampilan input/ output dari setiap halaman yang terdapat
dalam sistem informasi terintegrasi berbasis web. Perancangan halaman dibawah
ini diurutkan berdasarkan urutan menu yang ada dalam sistem.
A. Halaman Login
Perancangan halaman login untuk melakukan login pada saat pertama kali
menggunakan sistem informasi terintegrasi berbasis web Pada PT Kelola Mina
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Laut. Inputan pada halaman ini adalah username dan password. Halaman login
bisa dilihat pada Gambar 3.27.
Gambar 3.28 Merupakan perancangan halaman ubah password saat user
melakukan login pada saat pertama kali menggunakan sistem informasi
terintegrasi berbasis web Pada PT Kelola Mina Laut. Inputan pada halaman ini
adalah old password, new password, dan konfirmasi password.

Gambar 3.27. Design I/O Halaman Login

Tabel 3.53. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Login
No
Obyek
1 Username
2

Password

Type Obyek
Sidebar menu
Sidebar menu

Fungsi
Untuk kembali ke halaman awal,
halaman utama
Untuk menuju ke halaman maintance
master data dan transaksi
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Gambar 3.28. Design I/O Halaman Ubah Password

Tabel 3.54. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Ubah Password
No
Obyek
1 Old
password

Type Obyek
Sidebar menu

Fungsi
Untuk mengisi password lama

Sidebar menu

Untuk mengisi password baru

2

New
Password

3

Konfirmasi Sidebar menu
password

Untuk konfirmasi password baru
agar dapat login ke menu maintance
master data dan transaksi

B. Menu Admin IT
Perancangan halaman menu admin IT merupakan tampilan untuk bagian
admin IT dan terdapat 2 sub menu yaitu maintance data master user dan rekap
user.
1. Halaman Pop Up Add User Baru
Gambar 3.29 merupakan perancangan halaman pop up maintance add data
user baru yang berfungsi untuk menyimpan data user.
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Gambar 3.29. Design I/O Halaman Add User

Tabel 3.55. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Add User
No
Obyek
1 Nama karyawan,
username, dan
password

Type Obyek
Texbox

Radio button

Fungsi
Untuk mengisi data user

2

Jenis Kelamin

3

Level user dan Combobox
hak akses

Untuk memilih level user dan hak
akses user

4

Input

Untuk menyimpan data user

Button

Untuk memilih jenis kelamin user

2. Halaman Setting User
Gambar 3.30 merupakan perancangan halaman maintance data user yang
berfungsi untuk menampilkan data user dalam tabel dan mencetak data user.

114

Gambar 3.30. Design I/O Halaman Setting User

Tabel 3.56. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Setting User
No
Obyek
1 Add User

Type Obyek
Button

Fungsi
Untuk menambah data user baru
Untuk mencari data user berdasarkan
pencarian yang diketik
Untuk menampilkan data user yang
ada atau tersimpan dan menampilkan
hasil pencarian data user

2

Cari User

Textbox

3

Tabel

Data table

3. Halaman Rekap User
Gambar 3.31 merupakan perancangan halaman rekap data user yang
berfungsi untuk menampilkan data user dalam tabel dan mencetak rekap user.

Gambar 3.31. Design I/O Menu Rekap User
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Tabel 3.57. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Setting User
No
Obyek
1 Cari User
2

Tabel

3

Cetak
User

Type Obyek
Textbox
Data table

Rekap Button

Fungsi
Untuk mencari data user berdasarkan
pencarian yang diketik
Untuk menampilkan data user yang
ada atau tersimpan dan menampilkan
hasil pencarian data user
Untuk mencetak rekap user

C. Menu Bagian Receiving
Perancangan halaman menu receiving merupakan tampilan untuk bagian
receiving dan terdapat 9 sub menu.
1. Halaman Add Bahan Baku
Gambar 3.32 merupakan perancangan halaman add bahan baku yang
berfungsi untuk menyimpan data bahan baku.

Gambar 3.32. Design I/O Halaman Add Bahan Baku

Tabel 3.58. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Add Bahan Baku
No
Obyek
Type Obyek
1 Nama
bahan
baku, Texbox
ukuran bahan baku, dan
berat bahan baku

Fungsi
Untuk mengisi data bahan baku

116

No
Obyek
2 Input dan cancel

Type Obyek
Button

Fungsi
Untuk
menyimpan
dan
membatalkan isian data bahan baku

2. Halaman Add Supplier
Gambar 3.33 merupakan perancangan halaman add supplier yang
berfungsi untuk menyimpan data supplier.

Gambar 3.33. Design I/O Halaman Add Supplier

Tabel 3.59. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Add Supplier
No
Obyek
Type Obyek
1 Nama supplier, email, Texbox
contact,
alamat
dan
negara
2

Input dan cancel

Button

Fungsi
Untuk mengisi data supplier

Untuk
menyimpan
dan
membatalkan isian data supplier

3. Halaman Bahan Baku
Gambar 3.34 merupakan perancangan halaman bahan baku yang berfungsi
untuk menampilkan data bahan baku dalam bentuk tabel, mengedit data bahan
baku dan menghapus data bahan baku.
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Gambar 3.34. Design I/O Halaman Bahan Baku

Tabel 3.60. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Bahan Baku
No
Obyek
Type Obyek
1 Add Bahan Baku Button
2

Cari Bahan Baku Textbox

3

Tabel

Data table

4

Edit dan delete

Button

Fungsi
Untuk menambah data bahan baku
baru
Untuk mencari data bahan baku
berdasarkan pencarian yang diketik
Untuk menampilkan data bahan baku
yang ada atau tersimpan dan
menampilkan hasil pencarian data
bahan baku
Untuk mengedit bahan baku dan
menghapus bahan baku

4. Halaman Supplier
Gambar 3.35 merupakan perancangan halaman supplier yang berfungsi
untuk menampilkan data supplier dalam bentuk tabel, mengedit data supplier dan
menghapus data supplier.
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Gambar 3.35. Design I/O Halaman supplier

Tabel 3.61. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Supplier
No
Obyek
1 Add Supplier
2 Cari Supplier

Type Obyek
Button
Textbox

3

Tabel

Data table

4

Edit dan delete

Button

Fungsi
Untuk menambah data supplier baru
Untuk mencari data supplier
berdasarkan pencarian yang diketik
Untuk menampilkan data supplier
yang ada atau tersimpan dan
menampilkan hasil pencarian data
supplier
Untuk mengedit supplier dan
menghapus supplier

5. Halaman Add Receiving
Gambar 3.36 merupakan perancangan halaman add receiving yang
berfungsi untuk menyimpan data penerimaan bahan baku (receiving).
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Gambar 3.36. Design I/O Halaman Add Receiving

Tabel 3.62. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Add Receiving
No
Obyek
Type Obyek
1 Cold storage, container, Combobox
supplier,
dan
row
material
2

Tanggal Receiving

Date picker

3

Jumlah row material, Textbox
berat dan total row
material

4

Input dan cancel

Button

Fungsi
Untuk memilih data Cold storage,
container, supplier, dan row
material
Untuk memilih tanggal receiving
dengan plugin date picker
Untuk mengisi data Jumlah dan
berat
row
material
dan
menampilkan total row material
Untuk
menyimpan
dan
membatalkan isian data penerimaan
bahan baku (receiving)

6. Halaman Receiving
Gambar 3.37 merupakan perancangan halaman receiving yang berfungsi
untuk menampilkan data penerimaan bahan baku (receiving) dalam bentuk tabel,
dan menghapus data penerimaan bahan baku (receiving).
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Gambar 3.37. Design I/O Halaman Receiving

Tabel 3.63. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Receiving
No
Obyek
1 Add Receiving

Type Obyek
Button

2

Cari Receiving

Textbox

3

Tabel

Data table

4

Delete

Button

Fungsi
Untuk menambah data penerimaan
bahan baku (receiving)
Untuk mencari data receiving
berdasarkan pencarian yang diketik
Untuk menampilkan data receiving
yang ada atau tersimpan dan
menampilkan hasil pencarian data
receiving
Untuk menghapus receiving

7. Halaman Add Bahan Baku Rusak
Gambar 3.38 merupakan perancangan halaman add bahan baku rusak yang
berfungsi untuk menyimpan data penerimaan bahan baku rusak.
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Gambar 3.38. Design I/O Halaman Add Bahan Baku Rusak

Tabel 3.64. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Add Bahan Baku Rusak
No
Obyek
Type Obyek
1 Cold storage, container, Combobox
supplier,
dan
row
material
2

Tanggal Receiving

Date picker

3

Status,
Jumlah
row Textbox
material, berat dan total
row material

3

Input dan cancel

Button

Fungsi
Untuk memilih data Cold storage,
container, supplier, dan row
material
Untuk memilih tanggal receiving
dengan plugin date picker
Untuk mengisi data status bahan
baku, Jumlah dan berat row
material dan menampilkan total
row material
Untuk
menyimpan
dan
membatalkan isian data penerimaan
bahan baku (receiving)

8. Halaman Bahan Baku Rusak
Gambar 3.39 merupakan perancangan halaman bahan baku rusak yang
berfungsi untuk menampilkan data penerimaan bahan baku rusak dalam bentuk
tabel, dan menghapus data penerimaan bahan baku rusak.
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Gambar 3.39. Design I/O Halaman Bahan Baku Rusak

Tabel 3.65. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Bahan Baku Rusak
No
Obyek
Type Obyek
1 Add bahan baku Button
rusak
2 Cari bahan baku Textbox
rusak
3

Tabel

Data table

4

Delete

Button

Fungsi
Untuk menambah data penerimaan
bahan baku rusak
Untuk mencari data bahan baku
rusak berdasarkan pencarian yang
diketik
Untuk menampilkan data bahan baku
rusak yang ada atau tersimpan dan
menampilkan hasil pencarian data
bahan baku rusak
Untuk menghapus bahan baku rusak

9. Halaman Laporan Receiving
Gambar 3.40 merupakan perancangan halaman laporan receiving yang
berfungsi untuk menampilkan data receiving dalam tabel dan mencetak data
receiving dalam bentuk pdf dan grafik.
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Gambar 3.40. Design I/O Halaman Laporan Receiving

Tabel 3.66. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Laporan Receiving
No
Obyek
Type Obyek
1 Dari tanggal dan Date picker
sampai tanggal
2
3

Bahan baku dan Combobox
supplier
Cari
Button

4

Tabel

5

Cetak PDF dan Button
cetak grafik

Data table

Fungsi
Untuk memilih tanggal periode
dengan menggunakan plugin date
picker
Untuk memilih data bahan baku dan
supplier
Untuk mencari data receiving sesuai
dengan tanggal periode, nama bahan
baku dan nama supplier
Untuk menampilkan data receiving
dari hasil pencarian data receiving
Untuk mencetak data receiving
dalam bentuk pdf dan grafik

D. Menu Bagian Processing
Perancangan halaman menu processing merupakan tampilan untuk bagian
processing dan terdapat 6 sub menu.
1. Halaman Add Transaksi Timbang
Gambar 3.41 merupakan perancangan halaman add transaksi timbang
yang berfungsi untuk menyimpan data bahan baku yang telah ditimbang.
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Gambar 3.41. Design I/O Halaman Add Transaksi Timbang

Tabel 3.67. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Add Transaksi Timbang
No
Obyek
1 ID receiving

Type Obyek
Combobox

2

Tanggal receiving, row Combobox
material, dan container

3

Tanggal Timbang

Date picker

4

Gross dan netto

Textbox

5

Input dan cancel

Button

Fungsi
Untuk memilih ID receiving dari
data bahan baku yang sudah
direceiving
untuk
disimpan
kedalam transaksi timbang
Menampilkan data bahan baku
sesuai denga ID receiving yang
dipilih
Untuk memilih tanggal timbang
bahan baku dengan plugin date
picker
Untuk mengisi data gross dan netto
dari bahan baku setelah ditimbang
Untuk
menyimpan
dan
membatalkan isian data timbang
bahan baku

2. Halaman Add Transaksi Processing
Gambar 3.42 merupakan perancangan halaman add transaksi processing
yang berfungsi untuk menyimpan data produk jadi yang telah diproses.
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Gambar 3.42. Design I/O Halaman Add Transaksi Processing

Tabel 3.68. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Add Transaksi Processing
No
Obyek
1 ID timbang

Type Obyek
Combobox

2

Tanggal receiving, row Combobox
material, dan container

3

Tanggal Timbang
tanggal expired

4

Nama kelompok, nama Textbox
produk dan berat produk

5

Input dan cancel

dan Date picker

Button

Fungsi
Untuk memilih ID timbang dari
data timbang bahan baku yang
sudah ditimbang untuk disimpan
kedalam transaksi processing
Menampilkan data bahan baku
sesuai denga ID timbang yang
dipilih
Untuk memilih tanggal processing
bahan baku dan tanggal expired
produk jadi dengan plugin date
picker
Untuk
mengisi
data
Nama
kelompok, nama produk dan berat
produk
Untuk
menyimpan
dan
membatalkan isian data processing
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3. Halaman Transaksi Timbang
Gambar 3.43 merupakan perancangan halaman transaksi timbang yang
berfungsi untuk menampilkan data timbang bahan baku dalam bentuk tabel, dan
menghapus data timbang bahan baku.

Gambar 3.43. Design I/O Halaman Transaksi Timbang

Tabel 3.69. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Transaksi Timbang
No
Obyek
1 Add Timbang

Type Obyek
Button

2

Data Timbun

Checkbox

2

Cari
timbang

3

Tabel

Data table

4

Delete

Button

data Textbox

Fungsi
Untuk menambah data timbang
bahan baku
Untuk menampilkan data bahan baku
sisa kemarin yang belum ditimbang
dalam transaksi timbang
Untuk mencari data timbang
berdasarkan pencarian yang diketik
Untuk menampilkan data timbang
yang ada atau tersimpan dan
menampilkan hasil pencarian data
timbang
Untuk menghapus data timbang
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4. Halaman Transaksi Processing
Gambar 3.44 merupakan perancangan halaman transaksi processing yang
berfungsi untuk menampilkan data processing dalam bentuk tabel, dan
menghapus data data processing.

Gambar 3.44. Design I/O Halaman Transaksi Processing

Tabel 3.70. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Transaksi Processing
No
Obyek
1 Add Processing
2 Data Flake

Type Obyek
Button
Checkbox

2

Cari
data Textbox
processing

3

Tabel

Data table

4

Delete

Button

Fungsi
Untuk menambah data processing
Untuk menampilkan data bahan baku
sisa
kemarin
yang
belum
diprocessing
dalam
transaksi
processing
Untuk mencari data processing
berdasarkan pencarian yang diketik
Untuk menampilkan data processing
yang ada atau tersimpan dan
menampilkan hasil pencarian data
processing
Untuk menghapus data processing
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5. Halaman Laporan Timbang
Gambar 3.45 merupakan perancangan halaman laporan timbang yang
berfungsi untuk menampilkan data timbang dalam tabel dan mencetak data
timbang dalam bentuk pdf dan grafik.

Gambar 3.45. Design I/O Halaman Laporan Timbang

Tabel 3.71. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Laporan Timbang
No
Obyek
Type Obyek
1 Dari tanggal dan Date picker
sampai tanggal
2
3

Bahan baku
Cari

Combobox
Button

4

Tabel

Data table

5

Cetak PDF dan Button
cetak grafik

Fungsi
Untuk memilih tanggal periode
dengan menggunakan plugin date
picker
Untuk memilih data bahan baku
Untuk mencari data timbang sesuai
dengan tanggal periode, nama bahan
baku
Untuk menampilkan data timbang
dari hasil pencarian data timbang
Untuk mencetak data timbang dalam
bentuk pdf dan grafik
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6. Halaman Laporan Processing
Gambar 3.46 merupakan perancangan halaman laporan processing yang
berfungsi untuk menampilkan data processing dalam tabel dan mencetak data
processing dalam bentuk pdf dan grafik.

Gambar 3.46. Design I/O Halaman Laporan Processing

Tabel 3.72. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Laporan Processing
No
Obyek
Type Obyek
1 Dari tanggal dan Date picker
sampai tanggal
2

3

Nama kelompok Combobox
dan
nama
produk jadi
Cari
Button

4

Tabel

5

Cetak PDF dan Button
cetak grafik

Data table

Fungsi
Untuk memilih tanggal periode
dengan menggunakan plugin date
picker
Untuk memilih data nama kelompok
dan nama produk jadi
Untuk mencari data processing
sesuai dengan tanggal periode, nama
kelompok dan nama produk jadi
Untuk menampilkan data processing
dari hasil pencarian data processing
Untuk mencetak data processing
dalam bentuk pdf dan grafik
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E. Menu Bagian Packing
Perancangan halaman menu packing merupakan tampilan untuk bagian
packing dan terdapat 3 sub menu.
1. Halaman Add Transaksi Packing
Gambar 3.47 merupakan perancangan halaman add transaksi packing yang
berfungsi untuk menyimpan data produk jadi yang telah dipacking.

Gambar 3.47. Design I/O Halaman Add Transaksi Packing

Tabel 3.73. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Add Transaksi Packing
No
Obyek
1 ID processing

Type Obyek
Combobox

2

Tanggal
Combobox
processing,tanggal
expired, nama produk,
berat produk dan origin

3

Tanggal packing

Date picker

Fungsi
Untuk memilih ID processing dari
data processing bahan baku yang
sudah diproses untuk disimpan
kedalam transaksi packing
Menampilkan data produk jadi
sesuai dengan ID processing yang
dipilih
Untuk memilih tanggal packing
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No

Obyek

4

Packing dan
instruction

5

Input dan cancel

Type Obyek

storage Textbox
Button

Fungsi
produk jadi dengan plugin date
picker
Untuk mengisi data packing dan
storage instruction
Untuk
menyimpan
dan
membatalkan isian data packing

2. Halaman Transaksi Packing
Gambar 3.48 merupakan perancangan halaman transaksi packing yang
berfungsi untuk menampilkan data packing dalam bentuk tabel, dan menghapus
data data packing.

Gambar 3.48. Design I/O Halaman Transaksi Packing

Tabel 3.74. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Transaksi Packing
No
Obyek
1 Add packing
2 Data Defros

2

Cari
packing

Type Obyek
Button
Checkbox

data Textbox

Fungsi
Untuk menambah data packing
Untuk menampilkan data produk jadi
sisa kemarin yang belum dipacking
dalam transaksi packing
Untuk mencari data packing
berdasarkan pencarian yang diketik
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No
Obyek
3 Tabel

4

Delete

Type Obyek
Data table

Button

Fungsi
Untuk menampilkan data packing
yang ada atau tersimpan dan
menampilkan hasil pencarian data
packing
Untuk menghapus data packing

3. Halaman Laporan Packing
Gambar 3.49 merupakan perancangan halaman laporan packing yang
berfungsi untuk menampilkan data packing dalam tabel dan mencetak data
packing dalam bentuk pdf dan grafik.

Gambar 3.49. Design I/O Halaman Laporan Packing

Tabel 3.75. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Laporan Packing
No
Obyek
Type Obyek
1 Dari tanggal dan Date picker
sampai tanggal
2
3

Nama
jadi
Cari

produk Combobox
Button

Fungsi
Untuk memilih tanggal periode
dengan menggunakan plugin date
picker
Untuk memilih data nama produk
jadi
Untuk mencari data packing sesuai
dengan tanggal periode dan nama
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No

Obyek

Type Obyek

4

Tabel

Data table

5

Cetak PDF dan Button
cetak grafik

Fungsi
produk jadi
Untuk menampilkan data packing
dari hasil pencarian data packing
Untuk mencetak data packing dalam
bentuk pdf dan grafik

F. Menu Bagian Gudang
Perancangan halaman menu gudang merupakan tampilan untuk bagian
gudang dan terdapat 9 sub menu.
1. Halaman Stok Data Timbun
Gambar 3.50 mrupakan perancangan halaman stok data timbun yang
berfungsi untuk menampilkan data stok bahan baku timbun dalam bentuk tabel.

Gambar 3.50. Design I/O Halaman Stok Data Timbun

Tabel 3.76. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Stok Data Timbun
No
Obyek
Type Obyek
1 Cari stok data Textbox
timbun
2

Tabel

Data table

Fungsi
Untuk mencari stok data timbun
berdasarkan pencarian yang diketik
Untuk menampilkan stok data
timbun yang ada atau tersimpan dan
menampilkan hasil pencarian stok
data timbun
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2. Halaman Stok Flake
Gambar 3.51 merupakan perancangan halaman stok data flake yang
berfungsi untuk menampilkan data bahan baku flake dalam bentuk tabel.

Gambar 3.51. Design I/O Halaman Stok Flake

Tabel 3.77. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Stok Flake
No
Obyek
Type Obyek
1 Cari stok data Textbox
flake
2

Tabel

Data table

Fungsi
Untuk mencari stok data flake
berdasarkan pencarian yang diketik
Untuk menampilkan stok data flake
yang ada atau tersimpan dan
menampilkan hasil pencarian stok
data flake

3. Halaman Stok Defros
Gambar 3.52 merupakan perancangan halaman stok data defros yang
berfungsi untuk menampilkan stok data produk jadi defros dalam bentuk.

Gambar 3.52. Design I/O Halaman Stok Defros
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Tabel 3.78. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Stok Defros
No
Obyek
Type Obyek
1 Cari stok data Textbox
defros
2

Tabel

Data table

Fungsi
Untuk mencari stok data defros
berdasarkan pencarian yang diketik
Untuk menampilkan stok data defros
yang ada atau tersimpan dan
menampilkan hasil pencarian stok
data defros

4. Halaman Persediaan Data Timbun di Gudang
Gambar 3.53 merupakan perancangan halaman persediaan data timbun
yang berfungsi untuk menampilkan persediaan data bahan baku timbun digudang
dalam bentuk tabel.

Gambar 3.53. Design I/O Halaman Persediaan Data Timbun di Gudang

Tabel 3.79. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Persediaan Data Timbun di Gudang
No
Obyek
Type Obyek
1 Dari tanggal dan Date picker
sampai tanggal
2
3

Nama
baku
Cari

bahan Combobox
Button

Fungsi
Untuk memilih tanggal periode
dengan menggunakan plugin date
picker
Untuk memilih data nama bahan
baku
Untuk mencari data bahan baku
timbun sesuai dengan tanggal
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No

4

Obyek

Tabel

Type Obyek

Data table

Fungsi
dan nama bahan

periode
baku
timbun
Untuk menampilkan data bahan baku
timbun dari hasil pencarian data
bahan baku timbun

5. Halaman Persediaan Flake di Gudang
Gambar 3.54 merupakan perancangan halaman persediaan data flake yang
berfungsi untuk menampilkan data bahan baku flake dalam bentuk tabel.

Gambar 3.54. Design I/O Menu Persediaan Flake di Gudang

Tabel 3.80. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Persediaan Flake di Gudang
No
Obyek
Type Obyek
1 Dari tanggal dan Date picker
sampai tanggal
2

bahan Combobox

3

Nama
baku
Cari

4

Tabel

Data table

Button

Fungsi
Untuk memilih tanggal periode
dengan menggunakan plugin date
picker
Untuk memilih data nama bahan
baku
Untuk mencari data bahan baku flake
sesuai dengan tanggal periode dan
nama bahan baku flake
Untuk menampilkan data bahan baku
flake dari hasil pencarian data bahan
baku flake
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6. Halaman Persediaan Defros di Gudang
Gambar 3.55 merupakan perancangan halaman persediaan data defros
yang berfungsi untuk menampilkan data produk jadi defros dalam bentuk tabel.

Gambar 3.55. Design I/O Halaman Persediaan Defros di Gudang

Tabel 3.81. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Persediaan Defros di Gudang
No
Obyek
Type Obyek
1 Dari tanggal dan Date picker
sampai tanggal
2

produk Combobox

3

Nama
jadi
Cari

4

Tabel

Data table

Button

Fungsi
Untuk memilih tanggal periode
dengan menggunakan plugin date
picker
Untuk memilih data nama produk
jadi
Untuk mencari data produk jadi
defros sesuai dengan tanggal periode
dan nama produk jadi defros
Untuk menampilkan data produk jadi
defros dari hasil pencarian data
produk jadi defros

7. Halaman Laporan Data Timbun
Gambar 3.56 merupakan perancangan halaman laporan data timbun yang
berfungsi untuk menampilkan data bahan baku timbun dalam bentuk tabel dan
mencetak data bahan baku timbun dalam bentuk pdf dan grafik.
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Gambar 3.56. Design I/O Halaman Laporan Data Timbun

Tabel 3.82. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Laporan Data Timbun
No
Obyek
Type Obyek
1 Dari tanggal dan Date picker
sampai tanggal
2

bahan Combobox

3

Nama
baku
Cari

4

Tabel

Data table

5

Cetak PDF dan Button
cetak grafik

Button

Fungsi
Untuk memilih tanggal periode
dengan menggunakan plugin date
picker
Untuk memilih data nama bahan
baku
Untuk mencari data bahan baku
timbun sesuai dengan tanggal
periode dan nama bahan baku
Untuk menampilkan data bahan baku
timbun dari hasil pencarian data
bahan baku timbun
Untuk mencetak data bahan baku
timbun dalam bentuk pdf dan grafik

8. Halaman Laporan Data Flake
Gambar 3.56 Merupakan perancangan halaman laporan data flake yang
berfungsi untuk menampilkan data bahan baku flake dalam bentuk tabel dan
mencetak data bahan baku flake dalam bentuk pdf dan grafik.
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Gambar 3.57. Design I/O Halaman Laporan Data Flake

Tabel 3.83. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Laporan Data Flake
No
Obyek
Type Obyek
1 Dari tanggal dan Date picker
sampai tanggal
2

bahan Combobox

3

Nama
baku
Cari

4

Tabel

Data table

5

Cetak PDF dan Button
cetak grafik

Button

Fungsi
Untuk memilih tanggal periode
dengan menggunakan plugin date
picker
Untuk memilih data nama bahan
baku
Untuk mencari data bahan baku flake
sesuai dengan tanggal periode dan
nama bahan baku
Untuk menampilkan data bahan baku
flake dari hasil pencarian data bahan
baku flake
Untuk mencetak data bahan baku
flake dalam bentuk pdf dan grafik

9. Halaman Laporan Data Defros
Gambar 3.58 merupakan perancangan halaman laporan data defros yang
berfungsi untuk menampilkan data produk jadi defros dalam bentuk tabel dan
mencetak data produk jadi defros dalam bentuk pdf dan grafik.
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Gambar 3.58. Design I/O Halaman Laporan Data Defros

Tabel 3.84. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Laporan Data Defros
No
Obyek
Type Obyek
1 Dari tanggal dan Date picker
sampai tanggal
2

produk Combobox

3

Nama
jadi
Cari

4

Tabel

Data table

5

Cetak PDF dan Button
cetak grafik

Button

Fungsi
Untuk memilih tanggal periode
dengan menggunakan plugin date
picker
Untuk memilih data nama produk
jadi
Untuk mencari data produk jadi
defros sesuai dengan tanggal periode
dan nama produk jadi
Untuk menampilkan data produk jadi
defros dari hasil pencarian data
produk jadi defros
Untuk mencetak data produk jadi
defros dalam bentuk pdf dan grafik

G. Menu Bagian Cold Storage
Perancangan halaman menu cold storage merupakan tampilan untuk
bagian cold storage dan terdapat 3 sub menu.
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1. Halaman Add Container
Gambar 3.59 merupakan perancangan halaman add container yang
berfungsi untuk menyimpan data container.

Gambar 3.59. Design I/O Halaman Add Container

Tabel 3.85. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Add Container
No
Obyek
Type Obyek
1 Nomor conatiner, nomor Texbox
KML, ukuran container,
jenis container
2

Input dan cancel

Button

Fungsi
Untuk mengisi data container

Untuk
menyimpan
dan
membatalkan isian data container

.
2. Halaman Data Container
Gambar 3.60 merupakan perancangan halaman container yang berfungsi
untuk menampilkan data container dalam bentuk tabel, mengedit data container
dan menghapus data container.
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Gambar 3.60. Design I/O Halaman Data Container

Tabel 3.86. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Data Container
No
Obyek
1 Add container

Type Obyek
Button

2

Cari container

Textbox

3

Tabel

Data table

4

Edit dan delete

Button

Fungsi
Untuk menambah data container
baru
Untuk mencari data container
berdasarkan pencarian yang diketik
Untuk menampilkan data container
yang ada atau tersimpan dan
menampilkan hasil pencarian data
container
Untuk mengedit container dan
menghapus container

3. Halaman Add Cold Storage
Gambar 3.61 merupakan perancangan halaman add cold storage yang
berfungsi untuk menyimpan data cold storage.
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Gambar 3.61. Design I/O Halaman Add Cold Storage

Tabel 3.87. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Add Cold Storage
No
Obyek
Type Obyek
1 Nama
cold
storage, Texbox
alamat cold storage,
contact cold storage dan
jenis cold storage
2

Input dan cancel

Button

Fungsi
Untuk mengisi data cold storage

Untuk
menyimpan
membatalkan isian data
storage

dan
cold

4. Halaman Data Cold Storage
Gambar 3.62 merupakan perancangan halaman cold storage yang
berfungsi untuk menampilkan data cold storage dalam bentuk tabel, mengedit
data cold storage dan menghapus data cold storage.
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Gambar 3.62. Design I/O Halaman Data Cold Storage

Tabel 3.88. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Data Cold Storage
No
Obyek
Type Obyek
1 Add
cold Button
storage
2 Cari
cold Textbox
storage
3

Tabel

Data table

4

Edit dan delete

Button

Fungsi
Untuk menambah data cold storage
baru
Untuk mencari data cold storage
berdasarkan pencarian yang diketik
Untuk menampilkan data cold
storage yang ada atau tersimpan dan
menampilkan hasil pencarian data
cold storage
Untuk mengedit cold storage dan
menghapus cold storage

5. Halaman Persediaan Cold Storage
Gambar 3.63 merupakan perancangan halaman persediaan data defros
yang berfungsi untuk menampilkan data produk jadi defros dalam bentuk tabel.
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Gambar 3.63. Design I/O Halaman Persediaan Cold Storage

Tabel 3.89. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Persediaan Cold Storage
No
Obyek
Type Obyek
1 Cari stok data Textbox
persediaan cold
storage
2

Tabel

Data table

3

Terjual
dan Button
belum terjual

Fungsi
Untuk mencari stok data persediaan
cold storage berdasarkan pencarian
yang diketik
Untuk menampilkan stok data
persediaan cold storage yang ada
atau tersimpan dan menampilkan
hasil pencarian stok data persediaan
cold storage
Untuk menampilkan data produk jadi
yang terjual

6. Halaman Laporan Persediaan Cold Storage
Gambar 3.64 merupakan perancangan halaman laporan data persediaan
cold storage yang berfungsi untuk menampilkan data produk jadi yang tersimpan
di cold storage dalam bentuk tabel dan mencetak data persediaan cold storage
dalam bentuk pdf dan grafik.
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Gambar 3.64. Design I/O Halaman Laporan Persediaan Cold Storage

Tabel 3.90. Fungsi Obyek Design I/O Halaman Laporan Persediaan Cold Storage
No
Obyek
Type Obyek
1 Dari tanggal dan Date picker
sampai tanggal
2
3

Nama
produk Combobox
jadi dan terjual
Cari
Button

4

Tabel

5

Cetak PDF dan Button
cetak grafik

Data table

Fungsi
Untuk memilih tanggal periode
dengan menggunakan plugin date
picker
Untuk memilih data nama produk
jadi dan status
Untuk mencari data produk jadi
sesuai dengan tanggal periode, nama
produk jadi dan status
Untuk menampilkan data produk jadi
yang terjual dan belum terjual dari
hasil pencarian data produk jadi
Untuk mencetak data persediaan
produk jadi di cold storage dalam
bentuk pdf dan grafik

3.4 Implemenatsi dan Operasi Sistem
Pada tahap implementasi dan operasi sistem akan dilakukan tahap untuk
mengubah hasil dari sistem desain ke dalam bentuk source code yang akan dibaca
dan diolah komputer.
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3.4.1

Pembuatan Sistem
Pembuatan sistem akan dilakukan dengan mengikuti kebutuhan yang

sudah diidentifikasi pada tahap sistem analisis dan sistem desain. Sistem akan
dibuat dengan menggunakan database MySql, bahasa pemrograman PHP, text
editor menggunakan notepad++, dan framework bootstarp.
3.4.2

Pengujian Sistem
Pengujian sistem yang akan dilakukan yaitu black box testing untuk

menguji fungsionalitas sistem, menghindari adanya error dan tidak kesesuaian
sistem. Perancangan pengujian sistem akan dijelaskan pada tabel 3.91.
Tabel 3.91. Perancangan Uji Coba Pendaftaran User
Test
Tujuan
Input
Case
ID
1
Menambah data user Memasukkan nama
karyawan,
jenis
baru
kelamin, username,
password,
level
user, dan hak akses
2
Mengubah data user
Mengubah
datadata user yang
telah
diinputkan
sebelumnya
3
Mencetak data user
Mencetak
data
setiap user

Hasil Yang Diharapkan

Jika
data
yang
ditambahkan
berhasil,
maka akan tersimpan
pada tabel user
Jika data telah selesai
diubah, maka data user
akan berubah
Setiap data user akan
dicetak berupa pdf

Tabel 3.92. Perancangan Uji Coba Mencetak Laporan Rekap User
Test
Tujuan
Input
Case
ID
4
Memastikan hasil Cetak rekap user
laporan rekap user

Hasil Yang Diharapkan

Laporan rekap user sesuai
dengan data user
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Tabel 3.93. Perancangan Uji Coba Mengelola Data Master Bahan Baku
Test
Tujuan
Input
Case
ID
5
Menambah
data Memasukkan nama
bahan
baku,
bahan baku
ukuran
bahan
baku, berat bahan
baku
6
Mengubah
data Mengubah
datadata bahan baku
bahan baku
yang
telah
diinputkan
sebelumnya
7
Menghapus
data Menghapus
data
bahan
baku
yang
bahan baku
sudah ada

Hasil Yang Diharapkan

Jika data yang ditambahkan
berhasil,
maka
akan
tersimpan pada tabel bahan
baku
Jika data telah selesai
diubah, maka data bahan
baku akan berubah

Data bahan baku berhasil
dihapus

Tabel 3.94. Perancangan Uji Coba Mengelola Data Master Supplier
Test
Tujuan
Input
Case
ID
8
Menambah
data Memasukkan nama
supplier,
email
supplier
supplier, contact
supplier,
alamat
supplier,
negara
supplier
9
Mengubah
data Mengubah
datadata
supplier
yang
supplier
telah
diinputkan
sebelumnya
10 Menghapus
data Menghapus
data
supplier
yang
supplier
sudah ada

Hasil Yang Diharapkan

Jika data yang ditambahkan
berhasil,
maka
akan
tersimpan
pada
tabel
supplier

Jika data telah selesai
diubah, maka data supplier
akan berubah
Data
supplier
dihapus

berhasil

Tabel 3.95. Perancangan Uji Coba Penerimaan Bahan Baku
Test
Tujuan
Case
ID
11 Menginputkan
penerimaan

Input

Cold Storage : F6
Container : OOLU 6284154

Hasil Yang
Diharapkan
a. Tampil di tabel
temporary
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Test
Case
ID

Tujuan

bahan baku

Input

Hasil Yang
Diharapkan

Supplier : Kokusai Corp.
Row Material : Redfish Big
Tanggal Receiving: 07-06-2017
Jumlah Row Material : 34
Berat Row Material : 500
Total Receiving : 17.000

b. Tampil
data
receiving
di
tabel receiving

12

Memunculkan
Tanggal hari ini
kalender sesuai
tanggal hari ini

a. Muncul
tanggal hari ini
b. Tanggal
kemarin tidak
muncul
Tidak mengisi kolom inputan Tampil peringatan
kedalam add receiving
untuk mengisi data
yang
masih
kosong
sesuai
kolom yang masih
kosong
Jumlah Row Material : 34
Tampil
total
receiving
otomatis
Berat Row Material : 500
Total Receiving : 17.000

13

Menampilkan
warning

14

Menampilkan
total receiving

Tabel 3.96. Perancangan Uji Coba Penerimaan Bahan Baku Rusak
Test
Tujuan
Input
Case
ID
15 Menginputkan
Cold Storage : F6
penerimaan
Container : OOLU 6284154
bahan baku rusak Supplier : Kokusai Corp.
Row Material : Redfish Big
Tanggal Masuk: 07-06-2017
Jumlah Row Material : 34
Berat Row Material : 500
Total : 17.000
16

Memunculkan
Tanggal hari ini
kalender sesuai

Hasil Yang
Diharapkan
c. Tampil di tabel
temporary
d. Tampil
data
penerimaan
bahan
baku
rusak di tabel
penerimaan
bahan
baku
rusak
c. Muncul
tanggal hari ini
d. Tanggal
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Test
Case
ID

Tujuan

Input

Hasil Yang
Diharapkan

tanggal hari ini
17

18

kemarin tidak
muncul
Menampilkan
Tidak mengisi kolom inputan Tampil peringatan
kedalam add penerimaan bahan untuk mengisi data
warning
baku rusak
yang
masih
kosong
sesuai
kolom yang masih
kosong
Menampilkan
Jumlah Row Material : 34
Tampil
total
penerimaan bahan
total penerimaan Berat Row Material : 500
baku
rusak
bahan baku rusak Total Receiving : 17.000
otomatis

Tabel 3.97. Perancangan Uji Coba Laporan Penerimaan Bahan Baku
Test
Tujuan
Case
ID
19 Memastikan hasil
laporan receiving

Input

Hasil Yang
Diharapkan

a. Memilih sesuai tanggal a. Laporan receiving
yang ditampilkan
b. Memilih sesuai bahan
sesuai
dengan
baku
pilihan tanggal
c. Memilih sesuai nama
b. Laporan receiving
supplier
yang ditampilkan
sesuai
dengan
pilihan
nama
bahan baku
c. Laporan receiving
yang ditampilkan
sesuai
dengan
pilihan
nama
supplier

Tabel 3.98. Perancangan Uji Coba Laporan Penerimaan Bahan Baku Rusak
Test
Tujuan
Case
ID
20 Memastikan hasil
laporan
penerimaan bahan

Input

Hasil Yang
Diharapkan

a. Memilih
sesuai a. Laporan receiving
tanggal
yang ditampilkan
sesuai
dengan
b. Memilih sesuai bahan
pilihan tanggal
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Test
Case
ID

Tujuan

baku rusak

Input

Hasil Yang
Diharapkan

baku
b. Laporan receiving
yang ditampilkan
c. Memilih sesuai nama
sesuai
dengan
Supplier
pilihan
nama
bahan baku
c. Laporan receiving
yang ditampilkan
sesuai
dengan
pilihan
nama
supplier

Tabel 3.99. Perancangan Uji Coba Proses Timbang Bahan Baku
Test
Tujuan
Input
Case
ID
21 Menampilkan
ID Receiving : R00020
daftar
ID
receiving yang
belum ditimbang
saja
22

23

24

Menginputkan
ID Receiving : R00020
data
timbang Tanggal Receiving: 07-06-2017
bahan baku
Tanggal Timbang : 07-06-2017
Row Material : Redfish Small
Container : OOLU 6445705
Gross : 230 (/gram)
Netto : 559 (gram)
Jumlah Timbang : 789 (gram)
Memunculkan
Tanggal hari ini
kalender sesuai
tanggal hari ini
Menampilkan
warning

Hasil Yang
Diharapkan
a. Tampil
data
receiving sesuai
ID
receiving
yang
dipilih
dan yang belum
ditimbang
a. Tampil
di
tabel
temporary
b. Tampil data
timbang
di
tabel timbang

Muncul
hari ini

tanggal

Tidak mengisi kolom inputan Tampil peringatan
kedalam add data timbang
untuk
mengisi
data yang masih
kosong
sesuai
kolom yang masih
kosong
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Tabel 3.100. Perancangan Uji Coba Proses Processing
Test
Tujuan
Input
Case
ID
25 Menampilkan
ID Timbang: P00012
daftar
ID
timbang
yang
belum untuk hari
ini
26

Hasil Yang
Diharapkan

Menginputkan
ID Timbang: P00012
data
timbang Tanggal Timbang: 07-06-2017
bahan baku
Tanggal Receiving: 07-06-2017
Row Material: Redfish Big

a. Tampil
data
timbang sesuai
ID
timbang
yang
belum
diproses untuk
hari ini
a. Tampil di tabel
temporary
b. Tampil
data
processing di
tabel
processing

Tanggal Processing: 07-06-2017
Nama
Body

Produk:

Redfish

Big

Nama Kelompok: Body
Berat Produk: 445 (gram)
27

Memunculkan
Tanggal hari ini
kalender sesuai
tanggal hari ini

a. Muncul
tanggal hari
ini
b. Tanggal
kemarin tidak
muncul
Tidak mengisi kolom inputan Tampil peringatan
kedalam add data processing
untuk
mengisi
data yang masih
kosong
sesuai
kolom yang masih
kosong

28

Menampilkan
warning

Tabel 3.101. Perancangan Uji Coba Laporan Data Timbang
Test
Tujuan
Input
Hasil Yang
Case
Diharapkan
ID
29 Memastikan hasil a. Memilih sesuai tanggal a. Laporan
data
timbang
yang
laporan
data b. Memilih sesuai bahan
ditampilkan sesuai
bahan baku
timbang
dengan
pilihan
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Test
Case
ID

Tujuan

Input

Hasil Yang
Diharapkan
tanggal
b. Laporan
data
timbang
yang
ditampilkan sesuai
dengan
pilihan
nama bahan baku

Tabel 3.102. Perancangan Uji Coba Laporan Processing
Test
Tujuan
Input
Hasil Yang
Case
Diharapkan
ID
30 Memastikan hasil c. Memilih sesuai tanggal a. Laporan processing
yang ditampilkan
laporan processing d. Memilih sesuai nama
sesuai
dengan
produk jadi
pilihan
tanggal
e. Memilih sesuai nama
b. Laporan
kelompok
processing
yang
ditampilkan sesuai
dengan
pilihan
nama produk jadi
c. Laporan
processing
yang
ditampilkan sesuai
dengan
pilihan
nama kelompok

Tabel 3.103. Perancangan Uji Coba Proses Packing
Test
Tujuan
Input
Case
ID
31 Menampilkan
ID processing: P00012
daftar
ID
processing yang
belum untuk hari
ini
32

Menginputkan
data produk

ID Timbang:P00012
Tanggal Timbang:07-06-2017

Hasil Yang
Diharapkan
Tampil
data
produk sesuai ID
processing yang
belum dipacking
untuk hari ini
a. Tampil di tabel
temporary
b. Tampil
data
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Test
Case
ID

Tujuan

Hasil Yang
Diharapkan

Input

Tanggal Receiving: 07-06-2017
Row Material: Redfish Big

packing
di
tabel packing

Tanggal Processing: 07-06-2017
Nama
Body

Produk:

Redfish

Big

Nama Kelompok: Body
Berat Produk: 445 (gram)
33

Memunculkan
Tanggal hari ini
kalender sesuai
tanggal hari ini

34

Menampilkan
warning

a. Muncul
tanggal hari ini

Tidak mengisi kolom inputan Tampil peringatan
kedalam add data packing
untuk
mengisi
data yang masih
kosong
sesuai
kolom yang masih
kosong

Tabel 3.104. Perancangan Uji Coba Laporan Packing
Test
Tujuan
Case
ID
35 Memastikan hasil
laporan packing

Input

Hasil Yang
Diharapkan

a. Memilih
sesuai a. Laporan packing
tanggal
yang ditampilkan
sesuai
dengan
b. Memilih sesuai nama
pilihan
tanggal
produk jadi
b. Laporan packing
yang ditampilkan
sesuai
dengan
pilihan
nama
produk jadi

Tabel 3.105. Perancangan Uji Coba Mengelola Data Master Container
Test
Tujuan
Input
Case
ID
36 Menambah
data Memasukkan

Hasil Yang Diharapkan

Jika data yang ditambahkan
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Container

37

Mengubah
Container

38

Menghapus
Container

nomor container,
nomor
KML,
ukuran container,
jenis conatiner
data Mengubah
datadata
container
yang
telah
diinputkan
sebelumnya
data Menghapus
data
container
yang
sudah ada

berhasil,
tersimpan
container

maka
pada

akan
tabel

Jika data telah selesai
diubah, maka data container
akan berubah

Data
container
terhapus

akan

Tabel 3.106. Perancangan Uji Coba Mengelola Data Master Cold Storage
Test
Tujuan
Input
Case
ID
39 Menambah
data Memasukkan nama
cold
storage,
Cold Storage
alamat
cold
storage,
contact
cold storage, jenis
cold storage
40 Mengubah
data Mengubah
datadata cold storage
Cold Storage
yang
telah
diinputkan
sebelumnya
41 Menghapus
data Menghapus
data
cold
storage
yang
Cold Storage
sudah ada

Hasil Yang Diharapkan

Jika data yang ditambahkan
berhasil,
maka
akan
tersimpan pada tabel cold
storage

Jika data telah selesai
diubah, maka data cold
storage akan berubah

Data cold
terhapus

storage

akan

Tabel 3.107. Perancangan Uji Coba Mengelola Persediaan Cold Storage
Test
Tujuan
Input
Hasil Yang Diharapkan
Case
ID
42 Menampilkan data Memilih tanggal Jika data yang dipilih
maka
akan
persediaan
cold sesuai periode dan berhasil,
nama
produk
jadi
menampilkan
data
produk
storage
jadi yang diinginkan
43 Mengubah
data Mengubah
data Jika data telah selesai
produk
jadi
yang
diubah, maka data produk
persediaan
cold
belum
terjual jadi berubah menjadi terjual
storage
menjadi terjual
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Tabel 3.108. Perancangan Uji Coba Laporan Persediaan Cold Storage
Test
Tujuan
Case
ID
44 Memastikan hasil
laporan persediaan
cold storage

Input

Hasil Yang
Diharapkan

a. Memilih
sesuai
tanggal
b. Memilih sesuai nama
produk jadi

a. Laporan
persediaan cold
storage
yang
ditampilkan
sesuai
dengan
pilihan tanggal
b. Laporan
persediaan cold
storage
yang
ditampilkan
sesuai
dengan
pilihan
nama
produk jadi

Tabel 3.109. Perancangan Uji Coba Stok Bahan Baku Timbun
Test
Tujuan
Input
Hasil Yang Diharapkan
Case
ID
45 Menampilkan data Data bahan baku Tampil data bahan baku
timbun
stok bahan baku timbun
timbun
Tabel 3.110. Perancangan Uji Coba Stok Bahan Baku Flake
Test
Tujuan
Input
Hasil Yang Diharapkan
Case
ID
46 Menampilkan data Data bahan baku Tampil data bahan baku
flake
stok bahan baku flake
flake
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Tabel 3.111.

Perancangan Uji Coba Stok Produk Jadi Defros

Test
Tujuan
Input
Hasil Yang Diharapkan
Case
ID
47 Menampilkan data Data produk jadi Tampil data produk jadi
defros
stok produk jadi defros
defros
Tabel 3.112. Perancangan Uji Coba Persediaan Bahan Baku Timbun
Test
Tujuan
Input
Hasil Yang Diharapkan
Case
ID
48 Menampilkan data Memasukkan
Tampil data bahan baku
periode timbun
persediaan
bahan tanggal
dan
nama
bahan
baku timbun
baku
Tabel 3.113. Perancangan Uji Coba Persediaan Bahan Baku Flake
Test
Tujuan
Input
Hasil Yang Diharapkan
Case
ID
49 Menampilkan data Memasukkan
Tampil data bahan baku
tanggal
periode
flake
persediaan
bahan
dan nama bahan
baku flake
baku
Tabel 3.114. Perancangan Uji Coba Persediaan Produk Jadi Defros
Test
Tujuan
Input
Hasil Yang Diharapkan
Case
ID
50 Menampilkan data Memasukkan
Tampil data produk jadi
periode defros
persediaan produk tanggal
dan
nama
produk
jadi defros
jadi
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Tabel 3.115. Perancangan Uji Coba Laporan Bahan Baku Timbun
Test
Tujuan
Case
ID
51 Memastikan hasil
laporan
Bahan
Baku Timbun

Input

Hasil Yang
Diharapkan

a. Memilih
sesuai
tanggal
b. Memilih sesuai nama
bahan baku

a. Laporan Bahan
Baku
Timbun
yang ditampilkan
sesuai
dengan
pilihan tanggal
b. Laporan Bahan
Baku
Timbun
yang ditampilkan
sesuai
dengan
pilihan
nama
bahan baku

Tabel 3.116. Perancangan Uji Coba Laporan Bahan Baku Flake
Test
Tujuan
Case
ID
52 Memastikan hasil
laporan
Bahan
Baku Flake

Input

Hasil Yang
Diharapkan

a. Memilih
sesuai a. Laporan
bahan
tanggal
baku flake yang
ditampilkan sesuai
b. Memilih sesuai nama
dengan
pilihan
bahan baku
tanggal
b. Laporan
bahan
baku flake yang
ditampilkan sesuai
dengan
pilihan
nama bahan baku

Tabel 3.117. Perancangan Uji Coba Laporan Produk Jadi Defros
Test
Tujuan
Case
ID
53 Memastikan hasil
laporan
produk
jadi defros

Input

Hasil Yang
Diharapkan

a. Memilih
sesuai a. Laporan
produk
tanggal
jadi defros yang
ditampilkan sesuai
b. Memilih sesuai nama
dengan
pilihan
produk jadi
tanggal
b. Laporan
produk
jadi defros yang
ditampilkan sesuai
dengan
pilihan
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Test
Case
ID

Tujuan

Input

Hasil Yang
Diharapkan
nama produk jadi

