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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil dan pembahasan sistem dari Sistem Informasi Terintegrasi berbasis 

Web pada PT Kelola Mina Laut adalah menggunakan SDLC tahap yang ke-empat 

hasil dan pembahasan. Dalam tahapan ini terdapat dua sub bab yang dipakai yaitu 

implementasi sistem dan evaluasi sistem. 

4.1 Implementasi Sistem 

Setelah dilakukan analisis dan perancangan sistem menggunakan SDLC 

maka, dibuatlah sistem dari hasil perancangan. Pembuatan sistem ini bertujuan 

untuk membantu mengatasi masalah yang ada pada perusahaan. Sistem yang 

dibuat berdasarkan kebutuhan user dan kebutuhan fungsi yang sebelumnya telah 

dijelaskan pada tahapan analisis sistem. 

4.1.1 Kebutuhan Sistem 

Untuk dapat menjalankan sistem informasi terintegrasi berbasis web 

diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan. Adapun kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem 

ini adalah sebagai berikut: 

A. Kebutuhan Perangkat Keras Implementasi 

Kebutuhan minimal perangkat keras yang akan digunakan dalam 

mengakses sistem informasi terintegrasi berbasis web adalah sebagai berikut:
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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 Implementasi 

Kebutuhan minimal perangkat lunak yang akan digunakan dalam 

mengakses sistem informasi terintegrasi berbasis web adalah sebagai berikut. 

1. Sistem Operasi : Windows XP 

2. Web Browser  : Chrome 

3. Database  : MySql versi 5 

4. Report   : Ireport 

4.2.1 Hasil Implementasi 

Hasil implementasi sistem menggambarkan sistem informasi terintegrasi 

berbasis web sudah selesai dibuat dan siap dipakai. Perancangan yang telah dibuat 

sebelumnya, diimplementasikan ke dalam sistem web. 

1. Halaman Login  

Halaman login user merupakan tampilan awal halaman saat mengakses 

Sistem Informasi Terintegrasi berbasis web. Sebelum menuju halaman menu, 

user diharuskan login untuk mengetahui hak akses yang diberikan pada user. 
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User harus memasukkan username dan password. Tampilan halaman login 

user bisa dilihat pada Gambar 4.1 dan tampilan halaman ubah password bisa 

dilihat pada Gambar 4.2. 

Gambar 4.1. Halaman Login 

Gambar 4.2. Halaman Ubah Password User 

 

2. Halaman Setting User 

Halaman setting data user merupakan tampilan pada bagian IT saat 

mengakses menu setting master user. Pada halaman ini user bisa 

menambahkan, mengubah data user dan mengunduh data user. Tampilan 

halaman tabel user bisa dilihat pada Gambar 4.3, tampilan halaman tambah 
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data user bisa dilihat pada Gambar 4.4, tampilan halaman ubah data user bisa 

dilihat pada Gambar 4.5, tampilan data user berupa pdf bisa dilihat pada 

Gambar 4.6. 

Gambar 4.3. Halaman Setting User 

Gambar 4.4. Halaman Add User Baru 
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Gambar 4.5.  Halaman Edit User  

 

Gambar 4.6. Halaman Data User 
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3. Halaman Rekap User 

Halaman rekap user merupakan tampilan pada bagian IT saat mengakses 

menu rekap user. Pada halaman ini user bisa melihat data user dan mencetak 

laporan atau rekap user. Tampilan halaman data rekap user bisa dilihat pada 

Gambar 4.7 dan tampilan halaman laporan rekap user bisa dilihat pada Gambar 

4.8. 

Gambar 4.7. Halaman Rekap User 

Gambar 4.8. Rekap User 
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4. Halaman Setting Bahan Baku 

Halaman setting bahan baku merupakan tampilan pada bagian receiving 

saat mengakses halaman setting data bahan baku. Pada halaman ini user bisa 

menambahkan, menghapus dan mengubah data bahan baku. Tampilan halaman 

tabel bahan baku bisa dilihat pada Gambar 4.9, tampilan halaman tambah data 

bahan baku bisa dilihat pada Gambar 4.10 dan tampilan halaman ubah data bahan 

baku bisa dilihat pada Gambar 4.11 

Gambar 4.9. Halaman Setting Bahan Baku 

Gambar 4.10. Halaman Add Bahan Baku Baru 
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Gambar 4.11. Halaman Edit Bahan Baku 

 

5. Halaman Setting Supplier 

Halaman setting supplier merupakan tampilan pada bagian receiving saat 

mengakses halaman master supplier. Pada halaman ini user bisa menambahkan, 

menghapus dan mengubah data supplier. Tampilan halaman tabel supplier bisa 

dilihat pada Gambar 4.12, tampilan halaman tambah data supplier bisa dilihat 

pada Gambar 4.13 dan tampilan halaman ubah data supplier bisa dilihat pada 

Gambar 4.14. 

Gambar 4.12. Halaman Setting Supplier 
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Gambar 4.13. Halaman Add Supplier Baru 

  

Gambar 4.14. Halaman Edit Supplier 
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6. Halaman Setting Container 

Halaman setting container merupakan tampilan pada bagian cold storage 

saat mengakses halaman master container. Pada halaman ini user bisa 

menambahkan, menghapus dan mengubah data container. Tampilan halaman 

tambah container bisa dilihat pada Gambar 4.15, tampilan halaman tabel data 

container bisa dilihat pada Gambar 4.16 dan tampilan halaman ubah data 

container bisa dilihat pada Gambar 4.17. 

Gambar 4.15. Halaman Add Container 

Gambar 4.16. Halaman Tabel Container 
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Gambar 4.17. Halaman Edit Container 

 

7. Halaman Setting Cold Storage 

Halaman setting cold storage merupakan tampilan pada bagian cold 

storage saat mengakses halaman master cold storage. Pada halaman ini user bisa 

menambahkan, menghapus dan mengubah data cold storage. Tampilan halaman 

tambah cold storage bisa dilihat pada Gambar 4.18, tampilan halaman tabel data 

cold storage bisa dilihat pada Gambar 4.19 dan tampilan halaman ubah data cold 

storage bisa dilihat pada Gambar 4.20 

Gambar 4.18.  Halaman Add Cold Storage 
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Gambar 4.19. Halaman Edit Cold Storage 

Gambar 4.20. Halaman Tabel Cold Storage 

 

8. Halaman Receiving Bahan Baku 

Halaman receiving bahan baku merupakan tampilan pada bagian receiving 

saat mengakses halaman receiving bahan baku. Halaman receiving bahan baku 

bertujuan untuk melakukan transaksi penerimaan bahan baku yang baru datang 

(receiving). Bagian receiving dapat melakukan transaksi receiving bahan baku 

dengan menekan tombol add receiving. Dalam melakukan transaksi, data 

receiving untuk sementara akan tampil pada tabel temporary untuk diedit lagi atau 

bahkan dihapus. Setelah itu, semua data transaksi disimpan. Tampilan halaman 

transaksi receiving bahan baku bisa dilihat pada Gambar 4.21, tampilan halaman 
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tabel temporary receiving bisa dilihat pada Gambar 4.22, dan tampilan edit 

receiving bahan baku bisa dilihat pada Gambar 4.23. 

Gambar 4.21. Halaman Receiving Bahan Baku 

Gambar 4.22. Halaman Tabel Receiving 
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Gambar 4.23. Halaman Edit Receiving 

 

9. Halaman Receiving Bahan Baku Rusak 

Halaman receiving bahan baku rusak merupakan tampilan pada bagian 

receiving saat mengakses halaman receiving bahan baku rusak. Halaman 

receiving bahan baku bertujuan untuk melakukan transaksi penerimaan bahan 

baku yang baru rusak (receiving). Bagian receiving dapat melakukan transaksi 

receiving bahan baku rusak dengan menekan tombol add receiving bahan baku 

rusak. Dalam melakukan transaksi, data receiving bahan baku rusak untuk 

sementara akan tampil pada tabel temporary untuk diedit lagi atau bahkan 

dihapus. Setelah itu semua data transaksi disimpan. Tampilan halaman transaksi 

penerimaan bahan baku rusak bisa dilihat pada Gambar 4.24, tampilan edit bahan 

baku rusak bisa dilihat pada Gambar 4.25, tampilan halaman tabel temporary 

penerimaan bahan baku rusak bisa dilihat pada Gambar 4.26, dan tampilan 

halaman tabel penerimaan bahan baku rusak bisa dilihat pada Gambar 4.27. 
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Gambar 4.24. Halaman Add Bahan Baku Rusak 

Gambar 4.25. Halaman Edit Bahan Baku Rusak 
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Gambar 4.26. Halaman Tabel Temporary Penerimaan Bahan Baku Rusak 

Gambar 4.27. Halaman Tabel Penerimaan Bahan Baku Rusak 

 

10. Halaman Mencetak Laporan Receiving 

Halaman mencetak laporan receiving bahan baku digunakan untuk 

memilih dan mencetak data laporan penerimaan bahan baku per periode. Halaman 

ini memberikan informasi data bahan baku yang telah diterima dalam waktu 

periode yang dipilih. Tampilan awal saat memilih laporan adalah pilihan periode, 

pilihan nama bahan baku dan nama supplier yang ingin dicetak berupa tabel atau 

grafik seperti Gambar 4.28, tampilan halaman tabel laporan receiving ditunjukkan 

pada Gambar 4.29, tampilan halaman laporan berupa tabel bisa dilihat pada 
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Gambar 4.30, tampilan halaman laporan berupa grafik bisa dilihat pada Gambar 

4.31. 

Gambar 4.28. Halaman Pilihan Periode Laporan Data Receiving 

 

Gambar 4.29. Halaman Tabel Laporan Receiving 
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Gambar 4.30. Halaman Laporan Tabel Receiving 

Gambar 4.31. Halaman Laporan Grafik Receiving 
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11. Halaman Mencetak Laporan Penerimaan Bahan Baku Rusak 

Halaman mencetak laporan penerimaan bahan baku rusak digunakan untuk 

memilih dan mencetak data laporan penerimaan bahan baku rusak per periode. 

Halaman ini memberikan informasi data bahan baku rusak yang telah diterima 

dalam waktu periode yang dipilih. Tampilan awal saat memilih laporan adalah 

pilihan periode, pilihan nama bahan baku dan nama supplier yang ingin dicetak 

berupa tabel atau grafik seperti Gambar 4.32, tampilan halaman tabel laporan 

penerimaan bahan baku rusak ditunjukkan pada Gambar 4.33, tampilan halaman 

laporan berupa tabel bisa dilihat pada Gambar 4.34, tampilan halaman laporan 

berupa grafik bisa dilihat pada Gambar 4.35. 

Gambar 4.32. Halaman Pilihan Periode Laporan Penerimaan Bahan Baku Rusak 

Gambar 4.33. Halaman Tabel Laporan Penerimaan Bahan Baku Rusak 
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Gambar 4.34. Halaman Laporan Tabel Bahan Baku Rusak 

 

 

Gambar 4.35. Halaman Laporan Grafik Bahan Baku Rusak 
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12. Halaman Grafik Receiving 

Halaman grafik receiving bahan baku merupakan tampilan pada bagian 

receiving saat mengakses halaman grafik receiving bahan baku. Halaman grafik 

receiving bahan baku bertujuan untuk menampilkan grafik penerimaan bahan 

baku dalam 3 bulan terkahir. Tampilan halaman garfik receiving bahan baku bisa 

dilihat pada Gambar 4.36.  

Gambar 4.36. Halaman Grafik Receiving 

 

13. Halaman Transaksi Data Timbang 

Halaman transaksi data timbang merupakan tampilan pada bagian 

processing saat mengakses halaman transaksi data timbang. Halaman transaksi 

data timbang bertujuan untuk melakukan transaksi penimbangan bahan baku dari 

proses receiving hari ini. Bagian processing dapat melakukan transaksi 

penimbangan bahan baku dengan menekan tombol add data timbang. Bagian 

processing juga melakukan penimbangan bahan baku timbun.  Dalam melakukan 

transaksi, data timbang untuk sementara akan tampil pada tabel temporary untuk 

diedit lagi atau bahkan dihapus. Setelah itu, semua data transaksi disimpan di 

tabel data timbang. Tampilan halaman add transaksi timbang bahan baku bisa 



181 

 

 

 

dilihat pada Gambar 4.37, tampilan halaman tabel temporary data timbang bisa 

dilihat pada Gambar 4.38, tampilan edit data timbang bisa dilihat pada Gambar 

4.39 dan tampilan halaman tabel data timbang bisa dilihat pada Gambar 4.40. 

Gambar 4.37. Halaman Add Transaksi Data Timbang 

Gambar 4.38. Halaman Tabel Temporary Data Timbang 
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Gambar 4.39. Halaman Tabel Data Timbang 

Gambar 4.40. Halaman Edit Transaksi Data Timbang  

 

 

14. Halaman Processing 

Halaman processing merupakan tampilan pada bagian processing saat 

mengakses halaman transaksi processing. Halaman transaksi processing bertujuan 

untuk melakukan transaksi produksi bahan baku menjadi produk jadi dari proses 

transaksi timbang hari ini. Bagian processing dapat melakukan transaksi 
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processing bahan baku dengan menekan tombol add processing. Bagian 

processing juga melakukan produksi bahan baku flake.  Dalam melakukan 

transaksi, data processing untuk sementara akan tampil pada tabel temporary 

untuk diedit lagi atau bahkan dihapus. Setelah itu, semua data transaksi disimpan 

di tabel processing. Tampilan halaman add processing bisa dilihat pada Gambar 

4.41, tampilan halaman tabel temporary processing bisa dilihat pada Gambar 

4.42, tampilan edit processing bisa dilihat pada Gambar 4.43 dan tampilan 

halaman tabel processing bisa dilihat pada Gambar 4.44. 

Gambar 4.41. Halaman Add Processing 

Gambar 4.42. Halaman Tabel Temporary Processing 
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Gambar 4.43. Halaman Edit Processing 

Gambar 4.44. Halaman Tabel Processing 

 

15. Halaman Mencetak Laporan Data Timbang 

Halaman mencetak laporan data timbang bahan baku digunakan untuk 

memilih dan mencetak data laporan penimbangan bahan baku per periode. 

Halaman ini memberikan informasi data timbang yang telah timbang dalam waktu 

periode yang dipilih. Tampilan awal saat memilih laporan adalah pilihan periode 

dan pilihan nama bahan baku yang ingin dicetak berupa tabel atau grafik seperti 

Gambar 4.45, tampilan halaman tabel laporan data timbang ditunjukkan pada 
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Gambar 4.46, tampilan halaman laporan berupa tabel bisa dilihat pada Gambar 

4.47, tampilan halaman laporan berupa grafik bisa dilihat pada Gambar 4.48. 

Gambar 4.45. Halaman Pilihan Periode Laporan Data Timbang 

Gambar 4.46. Halaman Tabel Laporan Data Timbang 
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Gambar 4.47. Halaman Laporan Tabel Data Timbang 

 

Gambar 4.48. Halaman Laporan Grafik Data Timbang 
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16. Halaman Mencetak Laporan Processing 

Halaman mencetak laporan processing digunakan untuk memilih dan 

mencetak data laporan processing per periode. Halaman ini memberikan 

informasi data processing yang telah proses dalam waktu periode yang dipilih. 

Tampilan awal saat memilih laporan adalah pilihan periode, nama kelompok 

produk dan pilihan nama produk jadi yang ingin dicetak berupa tabel atau grafik 

seperti Gambar 4.49, tampilan halaman tabel laporan data processing ditunjukkan 

pada Gambar 4.50, tampilan halaman laporan berupa tabel bisa dilihat pada 

Gambar 4.51, tampilan halaman laporan berupa grafik bisa dilihat pada Gambar 

4.52. 

Gambar 4.49. Halaman Pilihan Periode Laporan Data Processing 

 

Gambar 4.50. Halaman Tabel Laporan Processing 
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Gambar 4.51.  Halaman Laporan Tabel Processing 

 

Gambar 4.52. Halaman Laporan Grafik Processing 
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17. Halaman Informasi Bagian Processing 

Halaman informasi untuk bagian processing merupakan tampilan pada 

bagian processing saat mengakses halaman home atau halaman saat user 

processing masuk. Halaman informasi processing bertujuan untuk menampilkan 

informasi jumlah bahan baku flake, bahan baku yang harus ditimbang hari ini, 

bahan baku yang harus diproses hari ini dan grafik data timbang dan data 

processing dalam 3 bulan terkahir. Tampilan halaman informasi  processing bisa 

dilihat pada Gambar 4.53.  

 

Gambar 4.53. Halaman Informasi Bagian Processing 

 

18. Halaman Packing 

Halaman packing merupakan tampilan pada bagian packing saat 

mengakses halaman transaksi packing. Halaman transaksi packing bertujuan 

untuk melakukan transaksi packing produk jadi dari proses transaksi processing 

hari ini. Bagian packing dapat melakukan transaksi packing produk jadi dengan 

menekan tombol add packing. Bagian packing juga melakukan packing produk 

jadi defros. Dalam melakukan transaksi, data packing untuk sementara akan 
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tampil pada tabel temporary untuk diedit lagi atau bahkan dihapus. Setelah itu, 

semua data transaksi disimpan di tabel packing. Tampilan halaman add packing 

bisa dilihat pada Gambar 4.54, tampilan halaman tabel temporary packing bisa 

dilihat pada Gambar 4.55, tampilan edit packing bisa dilihat pada Gambar 4.56 

dan tampilan halaman tabel packing bisa dilihat pada Gambar 4.57.  

Gambar 4.54. Halaman Add Packing 

 

 

 

Gambar 4.55. Halaman Tabel Temporary Packing 
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Gambar 4.56. Halaman Edit Packing 

Gambar 4.57. Halaman Tabel Packing 

 

 

19. Halaman Mencetak Laporan Packing 

Halaman mencetak laporan packing digunakan untuk memilih dan 

mencetak data laporan packing per periode. Halaman ini memberikan informasi 

data packing yang telah proses dalam waktu periode yang dipilih. Tampilan awal 

saat memilih laporan adalah pilihan periode dan pilihan nama produk jadi yang 
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ingin dicetak berupa tabel atau grafik seperti Gambar 4.58, tampilan halaman 

tabel laporan data packing ditunjukkan pada Gambar 4.59, tampilan halaman 

laporan berupa tabel bisa dilihat pada Gambar 4.60, tampilan halaman laporan 

berupa grafik bisa dilihat pada Gambar 4.61. 

Gambar 4.58. Halaman Pencarian Laporan Packing 

 

 

Gambar 4.59. Halaman Tabel Laporan Packing 
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Gambar 4.60. Halaman Laporan Tabel Packing 

 

 

Gambar 4.61. Halaman Laporan Grafik Packing 
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20. Halaman Stok Gudang 

Halaman stok gudang merupakan tampilan pada bagian gudang saat 

mengakses halaman stok gudang. Halaman stok gudang bertujuan untuk 

menampilkan informasi jumlah stok bahan baku flake, stok bahan baku timbun 

dan stok produk jadi defros yang disimpan di gudang. Tampilan halaman stok 

bahan baku timbun bisa dilihat pada Gambar, tampilan stok bahan baku flake bisa 

dilihat pada Gambar 4.62 dan tampilan stok produk jadi defros bisa dilihat pada 

Gambar 4.63.  

Gambar 4.62. Halaman Stok Bahan Baku Timbun 

Gambar 4.63. Halaman Stok Bahan Baku Flake 
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Gambar 4.64. Halaman Stok Produk Jadi Defros 

 

21. Halaman Persediaan Data Timbun 

Halaman persediaan data timbun merupakan tampilan pada bagian gudang 

saat mengakses halaman persediaan data timbun. Halaman persediaan data timbun 

bertujuan untuk menampilkan informasi persediaan bahan baku timbun yang 

tersimpan di gudang. Tampilan halaman pencarian persediaan data timbun bisa 

dilihat pada Gambar 4.65 dan tampilan tabel persediaan data timbun bisa dilihat 

pada Gambar 4.66. 

Gambar 4.65. Halaman Pencarian Persediaan Data Timbun 
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Gambar 4.66. Halaman Tabel Persediaan Data Timbun 

 

 

22. Halaman Persediaan Data Flake 

Halaman persediaan data flake merupakan tampilan pada bagian gudang 

saat mengakses halaman persediaan data flake. Halaman persediaan data flake 

bertujuan untuk menampilkan informasi persediaan bahan baku flake yang 

tersimpan di gudang. Tampilan halaman pencarian persediaan data flake bisa 

dilihat pada Gambar 4.67 dan tampilan tabel persediaan data flake bisa dilihat 

pada Gambar 4.68.  

Gambar 4.67. Halaman Pencarian Persediaan Data Flake 
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Gambar 4.68. Halaman Tabel Persediaan Data Flake 

 

23. Halaman Persediaan Data Defros 

Halaman persediaan data defros merupakan tampilan pada bagian gudang 

saat mengakses halaman persediaan data defros. Halaman persediaan data defros 

bertujuan untuk menampilkan informasi persediaan produk jadi defros yang 

tersimpan di gudang. Tampilan halaman pencarian persediaan data defros bisa 

dilihat pada Gambar 4.69 dan tampilan tabel persediaan data defros bisa dilihat 

pada Gambar 4.70.  

Gambar 4.69. Halaman Pencarian Persediaan Data Defros 
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Gambar 4.70. Halaman Tabel Persediaan Data Defros 

 

24. Halaman Mencetak Laporan Gudang Data Timbun 

Halaman mencetak laporan gudang data timbun digunakan untuk memilih 

dan mencetak data laporan data bahan baku timbun yang tersimpan digudang per 

periode. Halaman ini memberikan informasi data bahan baku timbun yang telah 

diproses dalam waktu periode yang dipilih. Tampilan awal saat memilih laporan 

adalah pilihan periode dan nama bahan baku yang ingin dicetak berupa tabel atau 

grafik seperti Gambar 4.71, tampilan halaman tabel laporan data bahan baku 

timbun ditunjukkan pada Gambar 4.72, tampilan halaman laporan berupa tabel 

bisa dilihat pada Gambar 4.73, tampilan halaman laporan berupa grafik bisa 

dilihat pada Gambar 4.74. 

Gambar 4.71. Halaman Pencarian Laporan Data Timbun 



199 

 

 

 

Gambar 4.72. Halaman Pencarian Laporan Data Timbun 

Gambar 4.73. Halaman Tabel Lapran Data Timbun 
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Gambar 4.74. Halaman Laporan Grafik Data Timbun 

 

25. Halaman Mencetak Laporan Gudang Data Flake 

Halaman mencetak laporan gudang data flake digunakan untuk memilih 

dan mencetak data laporan data bahan baku flake yang tersimpan digudang per 

periode. Halaman ini memberikan informasi data bahan baku flake yang telah 

diproses dalam waktu periode yang dipilih. Tampilan awal saat memilih laporan 

adalah pilihan periode dan nama bahan baku yang ingin dicetak berupa tabel atau 

grafik seperti Gambar 4.75, tampilan halaman tabel laporan data bahan baku flake 

ditunjukkan pada Gambar 4.76, tampilan halaman laporan berupa tabel bisa 

dilihat pada Gambar 4.77, tampilan halaman laporan berupa grafik bisa dilihat 

pada Gambar 4.78. 
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Gambar 4.75. Halaman Pencarian Laporan Data Flake 

Gambar 4.76. Halaman Pencarian Laporan Data Flake 

 

Gambar 4.77. Halaman Tabel Laporan Data Flake 
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Gambar 4.78. Halaman Laporan Grafik Data Flake 

 

26. Halaman Mencetak Laporan Gudang Data Defros 

Halaman mencetak laporan gudang data defros digunakan untuk memilih 

dan mencetak data laporan data produk jadi defros yang tersimpan digudang per 

periode. Halaman ini memberikan informasi data produk jadi defros yang telah 

diproses dalam waktu periode yang dipilih. Tampilan awal saat memilih laporan 

adalah pilihan periode dan nama produk jadi yang ingin dicetak berupa tabel atau 

grafik seperti Gambar 4.79, tampilan halaman tabel laporan data produk jadi 

defros ditunjukkan pada Gambar 4.80, tampilan halaman laporan berupa tabel bisa 

dilihat pada Gambar 4.81, tampilan halaman laporan berupa grafik bisa dilihat 

pada Gambar 4.82. 
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Gambar 4.79. Halaman Pencarian Laporan Data Defros 

Gambar 4.80. Halaman Tabel Laporan Data Defros 

 

Gambar 4.81. Halaman Laporan Tabel Data Defros 
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Gambar 4.82. Halaman Laporan Grafik Data Defros 

 

27. Halaman Informasi Bagian Gudang 

Halaman informasi untuk bagian gudang merupakan tampilan pada bagian 

gudang saat mengakses halaman home atau halaman saat user gudang masuk. 

Halaman informasi gudang bertujuan untuk menampilkan informasi jumlah data 

flake hari ini, jumlah data defros hari ini, jumlah stok gudang hari ini grafik data 

flake dan data defros dalam 3 bulan terkahir. Tampilan halaman informasi  

gudang bisa dilihat pada Gambar 4.83.  
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Gambar 4.83. Halaman Informasi Bagian Gudang 

 

28. Halaman Persediaan Cold Storage 

Halaman persediaan cold storage merupakan tampilan pada bagian cold 

storage saat mengakses halaman persediaan cold storage. Halaman persediaan 

data defros bertujuan untuk menampilkan informasi persediaan produk jadi yang 

tersimpan di cold storage. Tampilan halaman tabel persediaan cold storage bisa 

dilihat pada Gambar 4.84. 

Gambar 4.84. Halaman Tabel Persediaan Cold Storage 
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29. Halaman Mencetak Laporan Cold Storage 

Halaman mencetak laporan cold storage digunakan untuk memilih dan 

mencetak data laporan data produk jadi yang tersimpan di cold storage per 

periode. Halaman ini memberikan informasi data produk jadi yang telah diproses 

dalam waktu periode yang dipilih. Tampilan awal saat memilih laporan adalah 

pilihan periode, nama produk jadi dan status produk jadi yang ingin dicetak 

berupa tabel atau grafik seperti Gambar 4.85, tampilan halaman tabel laporan data 

produk jadi ditunjukkan pada Gambar 4.86, tampilan halaman laporan berupa 

tabel bisa dilihat pada Gambar 4.87, dan tampilan halaman laporan berupa grafik 

bisa dilihat pada Gambar 4.88. 

Gambar 4.85. Halaman Pencarian Laporan Cold Storage 

 



207 

 

 

 

Gambar 4.86. Halaman Tabel Laporan Cold Storage 

Gambar 4.87. Halaman Laporan Tabel Cold Storage 
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Gambar 4.88. Halaman Laporan Grafik Cold Storage 

 

4.2 Evaluasi Sistem  

Pengujian sistem dilakukan setelah tahap pembuatan sistem selesai. Dalam 

pengujian sistem dilakukan oleh user sistem dengan ketentuan hak akses user 

sebagai bagian admin IT, receiving, processing, packing, gudang, dan cold 

storage. 

4.2.1 Evaluasi Hasil Uji Coba Sistem 

Uji coba sistem dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi dari sistem yang 

telah ditentukan sebelumnya, sehingga sistem yang sudah dibuat sesuai dengan 

harapan. Proses pengujian sistem bergantung pada input dan output untuk 

mengetahui kecocokan hasil yang diharapkan. 
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1. Uji coba halaman Pendaftaran User 

Uji coba halaman pendaftaran user sistem adalah proses menambahkan 

user baru. Terdapat enam hak akses untuk user dalam penggunaan sistem 

informasi ini yaitu bagian admin IT, bagian receiving, bagian processing, bagian 

packing, bagian cold storage, dan bagian gudang. Hasil uji coba halaman 

pendaftaran user dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Uji Coba Pendaftaran User 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

1 Menambah 

data user baru 

 (Gambar 4.89) 

 

Jika data yang 

ditambahkan 

berhasil, maka 

akan tersimpan 

pada tabel user 

Sukses, Menambah 

data user baru 

 

2 Mengubah 

data user 

(Gambar 4.90) 

 

Jika data telah 

selesai diubah, 

maka data user 

akan berubah 

Sukses, Mengubah 

data user 

 

3 Mencetak 

data user 

(Gambar 4.91) 

 

Setiap data user 

akan dicetak 

berupa pdf 

Sukses, Mencetak 

data user 

 

 

Berdasarkan uji coba pada Tabel 4.1 dengan test case id 1, 2 dan 3 dapat dilihat 

pada Gambar 4.89 untuk menunjukkan halaman menambah data user baru, 

Gambar 4.90 untuk menunjukkan halaman mengubah data user dan Gambar 4.91 

menunjukkan halaman mencetak data user. 
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Gambar 4.89. Halaman Menambah data user baru 

Gambar 4.90. Halaman Mengubah data user 

Gambar 4.91. Halaman Mencetak data user 
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2. Uji coba halaman Mencetak Laporan Rekap User 

Uji coba halaman mencetak laporan rekap user digunakan untuk 

mengetahui data user yang mengakses sistem informasi terintegrasi berbasis web 

Pada PT Kelola Mina Laut sesuai hak akses dan level user. Hasil uji coba 

halaman mencetak laporan rekap user dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Uji Coba Mencetak Laporan Rekap User 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

4 Memastikan 

hasil 

laporan 

rekap user 

(Gambar 

4.92) 

 

Laporan rekap 

user sesuai 

dengan data 

user 

Sukses, Cetak 

rekap user 

 

 

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.2 dengan test case id 4 dapat dilihat pada 

Gambar 4.92 untuk menunjukkan hasil dari laporan rekap user. 

Gambar 4.92. Mencetak Laporan Rekap User 

 

3. Uji Coba Halaman Mengelola Data Master Bahan Baku 

Uji coba halaman proses mengelola data master bahan baku digunakan 

untuk melakukan penambahan data bahan baku. Proses ini bertujuan untuk 
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mencatat data bahan. Hasil uji coba halaman proses mengelola data master bahan 

baku dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Uji Coba Mengelola Data Master Bahan Baku 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang Diharapkan Output Sistem 

5 Menambah 

data bahan 

baku 

(Gambar 4.93) 

 

Jika data yang 

ditambahkan berhasil, 

maka akan tersimpan 

pada tabel bahan baku 

Sukses, 

Menambah data 

bahan baku 

 

6 Mengubah 

data bahan 

baku 

(Gambar 4.94) 

 

Jika data telah selesai 

diubah, maka data bahan 

baku akan berubah 

Sukses, 

Mengubah data 

bahan baku 

 

7 Menghapus 

data bahan 

baku 

(Gambar 4.95) 

 

Data bahan baku berhasil 

dihapus 

Sukses, 

Menghapus data 

bahan baku 

 

 

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.3 dengan test case id 5, 6 dan 7 dapat 

dilihat pada Gambar 4.93 untuk menambah data bahan baku,  Gambar 4.94 untuk 

menambah data bahan baku mengubah data bahan baku, dan Gambar 4.94 

menghapus data bahan baku. 

Gambar 4.93. Menambah Data Bahan Baku 
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Gambar 4.94. Mengubah Data Bahan Baku 

Gambar 4.95. Menghapus Data Bahan Baku 

 

4. Uji Coba Halaman Mengelola Data Master Supplier 

Uji coba halaman proses mengelola data master supplier digunakan untuk 

melakukan penambahan data supplier. Proses ini bertujuan untuk mencatat data 

supplier. Hasil uji coba halaman proses mengelola data master supplier dapat 

dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Uji Coba Mengelola Data Master Supplier 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

8 Menambah 

data 

supplier 

(Gambar 4.96) 

 

Jika data yang 

ditambahkan 

berhasil, maka 

akan tersimpan 

pada tabel 

supplier 

Sukses, 

Menambah 

data supplier 

 

9 Mengubah 

data 

supplier 

(Gambar 4.98) 

 

Jika data telah 

selesai diubah, 

maka data 

supplier akan 

berubah 

Sukses, 

Mengubah 

data supplier 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

10 Menghapus 

data 

supplier 

(Gambar 4.97) 

 

Data supplier 

berhasil 

dihapus 

Sukses, 

Menghapus 

data supplier 

 

 

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.4 dengan test case id 8, 9 dan 10 dapat 

dilihat pada Gambar 4.96 untuk menambah data bahan baku,  Gambar 4.98 untuk 

menambah data bahan baku mengubah data bahan baku, dan Gambar 4.97 

menghapus data bahan baku.  

Gambar 4.96. Menambah data supplier 

 

Gambar 4.97. Menghapus data supplier 
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Gambar 4.98. Mengubah data supplier 

 

5. Uji coba halaman Proses Penerimaan Bahan Baku 

Uji coba halaman proses penerimaan bahan baku bahan baku digunakan 

untuk melakukan transaksi penerimaan bahan baku yang baru datang. Proses ini 

bertujuan untuk mencatat data bahan baku sebelum diproses oleh bagian 

processing. Hasil uji coba halaman proses penerimaan bahan baku bahan baku 

baru dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Uji Coba Proses Penerimaan Bahan Baku 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

11 Menginputkan 

penerimaan 

bahan baku 

(Lihat 

Gambar 

4.99) 

 

a. Tampil di tabel 

temporary 

b. Data tersimpan 

ke tabel 

receiving 

c. Tampil data 

receiving di 

tabel receiving 

Sukses, 

menginputkan 

penerimaan 

bahan baku 

(Gambar 4.99) 

(Gambar 

4.100) 

(Gambar 

4.101) 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

12 Memunculkan 

kalender sesuai 

tanggal hari ini 

Tanggal hari 

ini (Gambar 

4.102) 

a. Muncul tanggal 

hari ini 

b. Tanggal 

kemarin tidak 

muncul 

Sukses, 

memunculkan 

kalender 

sesuai tanggal 

hari ini 

(Gambar 

4.102) 

13 Menampilkan 

warning 

Tidak 

mengisi 

kolom 

inputan 

kedalam add 

receiving 

Tampil peringatan 

untuk mengisi data 

yang masih kosong 

sesuai kolom yang 

masih kosong 

Sukses, 

menampilkan 

notifikasi 

(Gambar 

4.103) 

14 Menampilkan 

total receiving 

(Lihat 

Gambar 

4.104) 

 

Tampil total 

receiving otomatis 

Sukses, 

menampilkan 

total receiving 

(Gambar 

4.104) 

 

Berdasarkan uji coba pada Tabel 4.5 dengan test case id 11, 12, 13 dan 14 dapat 

dilihat pada Gambar 4.99 menunjukkan inputan baru pada receiving bahan baku, 

Gambar 4.100 untuk menunjukkan halaman tabel temporary receiving bahan 

baku, Gambar 4.101 untuk menunjukkan halaman tabel receiving bahan baku, 

Gambar 4.102 untuk menunjukkan tanggal hari ini, Gambar 4.103 untuk 

menunjukkan notifikasi kolom harus diisi pada receiving bahan baku dan Gambar 

4.104 untuk menunjukkan tampilan total receiving otomatis. 
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Gambar 4.99. Receiving Bahan Baku 

 

 

Gambar 4.100. Halaman Tabel Temporary Receiving 

Gambar 4.101. Halaman Tabel Receiving 
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Gambar 4.102. Tanggal hari ini 

 

Gambar 4.103. Notifikasi kolom harus diisi 

 

Gambar 4.104. Tampilan Total Receiving Otomatis 

 

6. Uji coba halaman Proses Penerimaan Bahan Baku Rusak 

Uji coba halaman proses penerimaan bahan baku rusak digunakan untuk 

melakukan transaksi penerimaan bahan baku yang baru datang. Proses ini 

bertujuan untuk mencatat data bahan baku rusak sebelum diproses oleh bagian 

processing. Hasil uji coba halaman proses penerimaan bahan baku rusak dapat 

dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Uji Coba Penerimaan Bahan Baku Rusak 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

15 Menginputkan 

penerimaan 

bahan baku rusak 

(Lihat 

Gambar 

4.105) 

a. Tampil di tabel 

temporary 

b. Tampil data 

Sukses, 

menginputkan 

penerimaan 



219 

 

 

 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

 bahan baku 

rusak di tabel 

bahan baku 

rusak 

bahan baku 

rusak 

(Gambar 4.105) 

(Gambar 4.106) 

16 Memunculkan 

kalender sesuai 

tanggal hari ini 

Tanggal hari 

ini (Gambar 

4.107) 

a. Muncul 

tanggal hari 

ini 

b. Tanggal 

kemarin tidak 

muncul 

Sukses, 

memunculkan 

kalender sesuai 

tanggal hari ini 

(Gambar 4.107) 

17 Menampilkan 

warning 

Tidak 

mengisi 

kolom 

inputan 

kedalam add 

bahan baku 

rusak 

Tampil peringatan 

untuk mengisi 

data yang masih 

kosong sesuai 

kolom yang 

masih kosong 

Sukses, 

menampilkan 

notifikasi 

(Gambar 4.108) 

18 Menampilkan 

total bahan baku 

rusak 

(Lihat 

Gambar 

4.109) 

 

Tampil total 

bahan baku rusak 

otomatis 

Sukses, 

menampilkan 

total bahan baku 

rusak 

(Gambar 4.109) 

 

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.6 dengan test case id 15, 16, 17 dan 18 

dapat dilihat pada Gambar 4.105 untuk penerimaan bahan baku rusak,  Gambar 

4.106 untuk menampilkan tabel temporary penerimaan bahan baku rusak, Gambar 

4.107 untuk menampilkan tanggal hari in, Gambar 4.108 untuk menampilkan 

tabel penerimaan bahan baku rusak, Gambar 4.109 untuk menampilkan notifikasi 

kolom harus diisi, dan Gambar 4.110 untuk menampilkan total penerimaan bahan 

baku rusak otomatis. 
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Gambar 4.105. Tampilan Penerimaan Bahan Baku Rusak 

 

Gambar 4.106. Halaman Tabel Temporary Penerimaan Bahan Baku Rusak 

Gambar 4.107. Tanggal Hari Ini 
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Gambar 4.108. Halaman Tabel Penerimaan Bahan Baku Rusak 

Gambar 4.109. Notifikasi Kolom Harus Diisi 

 

Gambar 4.110. Tampilan Total Penerimaan Bahan Baku Rusak Otomatis 

 

7. Uji Coba Halaman Mencetak Laporan Penerimaan Bahan Baku 

Uji coba halaman mencetak laporan penerimaan bahan baku digunakan 

untuk mengetahui data dalam penerimaan bahan baku yang baru datang 

(receiving) dalam waktu periode. Hasil uji coba halaman mencetak laporan 

penerimaan bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7.  Uji Coba Halaman Mencetak Laporan Penerimaan Bahan Baku 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

19 Memastikan 

hasil 

laporan 

receiving 

a. Memilih 

sesuai 

tanggal 

b. Memilih 

sesuai 

bahan 

baku 

c. Memilih 

sesuai 

nama 

supplier 

 

a. Laporan 

receiving 

yang 

ditampilkan 

sesuai dengan 

pilihan 

tanggal 

b. Laporan 

receiving 

yang 

ditampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 

bahan baku 

c. Laporan 

receiving 

yang 

ditampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 

supplier 

a. Sukses, 

menampilkan 

tanggal (Gambar 

4.111) 

b. Sukses, 

menampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama bahan 

baku (Gambar 

4.112) 

c. Sukses, 

menampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 

supplier (Gambar 

4.112) 

 

Berdasarkan uji coba pada Tabel 4.7 dengan test case id 19 dapat dilihat pada 

Gambar 4.111 untuk menunjukkan halaman pencarian laporan sesuai tanggal dan 

Gambar 4.112 untuk menunjukkan halaman hasil pencarian laporan receiving.  

Gambar 4.111. Tampilan Halaman Pencarian Sesuai Tanggal 
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Gambar 4.112. Tampilan Hasil Pencarian Laporan Receiving 

 

 

8. Uji Coba Halaman Mencetak Laporan Penerimaan Bahan Baku Rusak 

Uji coba halaman mencetak laporan penerimaan bahan baku rusak 

digunakan untuk mengetahui data dalam penerimaan bahan baku rusak dalam 

waktu periode. Hasil uji coba halaman mencetak laporan penerimaan bahan baku 

rusak dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Uji Coba Laporan Penerimaan Bahan Baku Rusak 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

20 Memastikan 

hasil laporan 

penerimaan 

bahan baku 

rusak 

a. Memilih sesuai 

tanggal 

b. Memilih sesuai 

bahan baku 

rusak 

c. Memilih sesuai 

nama supplier 

a. Laporan penerimaan 

bahan baku rusak 

yang ditampilkan 

sesuai dengan 

pilihan tanggal 

b. Laporan penerimaan 

bahan baku rusak 

yang ditampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama bahan 

baku 

c. Laporan penerimaan 

bahan baku rusak 

yang ditampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 

a. Sukses, 

menampilkan 

tanggal 

(Gambar 

4.113) 

b. Sukses, 

menampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 

bahan baku 

(Gambar 

4.113) 

c. Sukses, 

menampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

supplier supplier 

(Gambar 

4.114) 

 

Berdasarkan uji coba pada Tabel 4.8 dengan test case id 20 dapat dilihat pada 

Gambar 4.113 untuk menunjukkan halaman pencarian laporan sesuai tanggal dan 

Gambar 4.114 untuk menunjukkan halaman hasil pencarian laporan penerimaan 

bahan baku rusak.  

Gambar 4.113. Tampilan Halaman Pencarian Sesuai Tanggal 

 

Gambar 4.114. Tampilan Hasil Pencarian Laporan Penerimaan Bahan Baku Rusak 
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9. Uji Coba Halaman Proses Timbang Bahan Baku 

  Uji coba halaman proses timbang bahan baku digunakan untuk melakukan 

transaksi penimbangan bahan baku dari proses receiving. Proses ini bertujuan 

untuk mencatat data bahan baku yang ditimbang oleh bagian processing. Hasil uji 

coba halaman proses timbang bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Uji Coba Halaman Proses Timbang Bahan Baku 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

21 Menampilkan 

daftar ID 

receiving yang 

belum 

ditimbang saja 

ID Receiving : 

R00020 

a. Tampil 

data 

receiving 

sesuai ID 

receiving 

yang 

dipilih dan 

yang belum 

ditimbang 

Sukses, 

menampilkan 

data 

receiving 

seuai ID 

(Gambar 

4.115) 

22 Menginputkan 

data timbang 

bahan baku 

(Lihat Gambar 

4.116) 

 

a. Tampil di 

tabel 

temporary 

b. Tampil 

data 

timbang di 

tabel 

timbang 

Sukses, 

menampilkan 

tabel 

temporary 

(Gambar 

4.117) 

Sukses, 

menampilkan 

tabel data 

timbang 

(Gambar 

4.118) 

23 Memunculkan 

kalender sesuai 

tanggal hari ini 

Tanggal hari ini Muncul 

tanggal hari 

ini 

 

Sukses, 

menampilkan 

tanggal hari 

ini (Gambar 

4.119)  

24 Menampilkan 

warning 

Tidak mengisi 

kolom inputan 

kedalam add data 

timbang 

Tampil 

peringatan 

untuk mengisi 

data yang 

masih kosong 

Sukses, 

menampilkan 

notifikasi 

(Gambar 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

sesuai kolom 

yang masih 

kosong 

4.120) 

 

Berdasarkan uji coba pada Tabel 4.9 dengan test case id 21, 22, 23 dan 24 dapat 

dilihat pada Gambar 4.115 untuk menunjukkan daftar ID receiving,  Gambar 

4.116 untuk menunjukkan halaman add data timbang, Gambar 4.117 untuk 

menunjukkan halaman tabel temporary data timbang, Gambar 4.118 untuk 

menunjukkan halaman tabel data timbang, Gambar 4.119 untuk menunjukkan 

tanggal hari ini dan Gambar 4.120 untuk menunjukkan notifikasi warning. 

Gambar 4.115. Tampilan Hasil ID Receiving Otomatis 

Gambar 4.116. Tampilan Add Data Timbang 
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Gambar 4.117. Tampilan Tanggal Otomatis 

 

Gambar 4.118. Tampilan Halaman Tabel Temporary Data Timbang 

Gambar 4.119. Tampilan Halaman Tabel Data Timbang 

 

Gambar 4.120. Tampilan Notifikasi Warning 
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10. Uji Coba Halaman Processing 

Uji coba halaman proses processing bahan baku digunakan untuk 

melakukan transaksi processing bahan baku menjadi produk jadi. Proses ini 

bertujuan untuk mencatat data bahan baku yang sudah diproses oleh bagian 

processing. Hasil uji coba halaman proses processing bahan baku dapat dilihat 

pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10.  Uji Coba Halaman Processing 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

25 Menampilkan 

daftar ID 

timbang yang 

belum untuk 

hari ini 

ID Timbang: 

T00037 

a. Tampil data 

timbang 

sesuai ID 

timbang 

yang belum 

diproses 

untuk hari 

ini 

Sukses, 

menampilkan 

ID timbang 

(Gambar 

4.121) 

 

26 Menginputkan 

data timbang 

bahan baku 

(Lihat Gambar 

4.122) 

a. Tampil di 

tabel 

temporary 

b. Tampil data 

processing 

di tabel 

processing 

Sukses, 

menampilkan 

tabel 

temporary  

(Gambar 

4.123) 

Sukses, 

menampilkan 

tabel 

processing 

(Gambar 

4.124) 

27 Memunculkan 

kalender sesuai 

tanggal hari ini 

Tanggal hari ini a. Muncul 

tanggal hari 

ini 

Sukses, 

menampilkan 

tanggal 

sesuai hari 

ini (Gambar 

4.125) 

28 Menampilkan 

warning 

Tidak mengisi 

kolom inputan 

kedalam add data 

Tampil 

peringatan 

untuk mengisi 

data yang masih 

Sukses, 

menampilkan 

notifikasi 

(Gambar 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

processing kosong sesuai 

kolom yang 

masih kosong 

4.126) 

 

Berdasarkan uji coba pada Tabel 4.10 dengan test case id 25, 26, 27 dan 28 dapat 

dilihat pada Gambar 4.121 untuk menunjukkan daftar ID data timbang, Gambar 

4.122 untuk menunjukkan add data processing, Gambar 4.123 untuk 

menunjukkan halaman tabel temporary data timbang, Gambar 4.124 untuk 

menunjukkan tanggal hari ini, Gambar 4.125 untuk menunjukkan halaman tabel 

data timbang dan Gambar 4.126 untuk menunjukkan notifikasi warning. 

Gambar 4.121. ID Timbang Otomatis 

Gambar 4.122. Data Inputan Processing 



230 

 

 

 

Gambar 4.123. Tampilan Halaman Temporary Processing 

 

Gambar 4.124. Tanggal Otomatis 

 

Gambar 4.125. Tampilan Halaman Tabel Processing 

 

Gambar 4.126. Notifikasi Warning 
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11. Uji Coba Halaman Mencetak Laporan Data Timbang 

Uji coba halaman mencetak laporan data timbang digunakan untuk 

mengetahui data dalam penimbangan bahan baku dalam waktu periode. Hasil uji 

coba halaman mencetak laporan data timbang dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Uji Coba Halaman Mencetak Laporan Data Timbang 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

29 Memastikan 

hasil laporan 

data 

timbang 

a. Memilih 

sesuai 

tanggal 

b. Memilih 

sesuai bahan 

bahan baku 

 

a. Laporan data 

timbang yang 

ditampilkan 

sesuai dengan 

pilihan tanggal 

b. Laporan data 

timbang yang 

ditampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 

bahan baku 

 

Sukses, 

menampilkan 

tanggal 

(Gambar 4.127) 

Sukses, 

menampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 

bahan baku 

(Gambar 4.128) 

 

Berdasarkan uji coba pada Tabel 4.11 dengan test case id 29 dapat dilihat pada 

Gambar 4.127 untuk menunjukkan halaman pencarian laporan sesuai tanggal dan  

Gambar 4.128 untuk menunjukkan halaman hasil pencarian laporan data timbang. 
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Gambar 4.127. Halaman Pencarian Laporan Data Timbang 

 

Gambar 4.128. Halaman Tabel Laporan Data Timbang 

 

12. Uji Coba Halaman Mencetak Laporan Processing 

Uji coba halaman mencetak laporan processing digunakan untuk mengetahui 

data dalam processing bahan baku menjadi produk jadi dalam waktu periode. 

Hasil uji coba halaman mencetak laporan processing dapat dilihat pada Tabel 

4.12. 

Tabel 4.12. Uji Coba Halaman Mencetak Laporan Processing 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

30 Memastikan 

hasil 

a. Memilih 

sesuai 

a. Laporan 

processing yang 

ditampilkan 

Sukses, 

menampilkan 

tanggal 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

laporan 

processing 

tanggal 

b. Memilih 

sesuai nama 

produk jadi 

c. Memilih 

sesuai nama 

kelompok 

sesuai dengan 

pilihan tanggal 

b. Laporan 

processing yang 

ditampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 

produk jadi 

c. Laporan 

processing yang 

ditampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 

kelompok 

(Gambar 

4.129) 

Sukses, 

menampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 

produk jadi 

(Gambar 

4.129) 

Sukses, 

menampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 

kelompok 

(Gambar 

4.130) 

 

 Berdasarkan uji coba pada Tabel 4.12 dengan test case id 30 dapat dilihat pada 

Gambar 4.129 untuk menunjukkan halaman pencarian laporan sesuai tanggal dan 

Gambar 4.130 untuk menunjukkan halaman hasil pencarian laporan data 

processing.  

Gambar 4.129. Halaman Pencarian Laporan Processing 
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Gambar 4.130. Tampilan Halaman Tabel Laporan Processing 

 

13. Uji Coba Halaman Packing 

Uji coba halaman proses packing bahan baku digunakan untuk melakukan 

transaksi packing produk jadi. Proses ini bertujuan untuk mencatat data produk 

jadi yang dipacking oleh bagian packing. Hasil uji coba halaman proses packing 

produk jadi dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13.  Uji Coba Halaman Packing 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

31 Menampilkan 

daftar ID 

processing 

yang belum 

untuk hari ini 

(Lihat 

Gambar 

4.131) 

Tampil data 

produk sesuai ID 

processing yang 

belum dipacking 

untuk hari ini 

Sukses, 

menampilkan ID 

processing. 

(Gambar 4.131) 

32 Menginputkan 

data produk 

(Lihat 

Gambar 

4.132) 

a. Tampil di 

tabel 

temporary 

b. Tampil data 

packing di 

tabel packing 

Sukses, 

menampilkan 

tabel temporary. 

(Gambar 4.133) 

Sukses, 

menampilkan 

tabel packing. 

(Gambar 4.134) 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

33 Memunculkan 

kalender 

sesuai tanggal 

hari ini 

Tanggal hari 

ini 

a. Muncul 

tanggal hari 

ini 

Sukses, 

menampilkan 

tanggal sesuai 

hari ini. (Gambar 

4.135) 

34 Menampilkan 

warning 

Tidak 

mengisi 

kolom 

inputan 

kedalam add 

data packing 

Tampil peringatan 

untuk mengisi 

data yang masih 

kosong sesuai 

kolom yang 

masih kosong 

Sukses, 

menampilkan 

notifikasi. 

(Gambar 4.136) 

 

Berdasarkan uji coba pada Tabel 4.13 dengan test case id 31, 32, 33 dan 34 dapat 

dilihat pada Gambar 4.131 untuk menunjukkan daftar ID data processing, Gambar 

4.132 untuk menunjukkan add data packing, Gambar 4.133 untuk menunjukkan 

halaman tabel temporary data packing, Gambar 4.134 untuk menunjukkan tanggal 

hari ini, Gambar 4.135 untuk menunjukkan halaman tabel data packing dan 

Gambar 4.136 untuk menunjukkan notifikasi warning. 

Gambar 4.131. Daftar ID Processing 
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Gambar 4.132. Data Input Transaksi Packing 

Gambar 4.133. Tampilan Halaman Tabel Temporary Packing 
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Gambar 4.134. Tampilan Halaman Tabel Packing 

 

Gambar 4.135. Tanggal Otomatis 

Gambar 4.136. Notifikasi Warning 

 

14. Uji Coba Halaman Laporan Packing 

Uji coba halaman mencetak laporan packing digunakan untuk mengetahui 

data dalam packing produk jadi dalam waktu periode. Hasil uji coba halaman 

mencetak laporan packing dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14. Uji Coba Halaman Laporan Packing 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

35 Memastikan 

hasil 

a. Memilih 

sesuai 

a. Laporan 

packing yang 

ditampilkan 

Sukses, 

menampilkan 

tanggal 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

laporan 

packing 

tanggal 

b. Memilih 

sesuai nama 

produk jadi 

 

sesuai dengan 

pilihan tanggal 

b. Laporan 

packing yang 

ditampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 

produk jadi 

 

(Gambar 

4.138) 

Sukses, 

menampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 

produk jadi 

(Gambar 

4.139) 

 

Berdasarkan uji coba pada Tabel 4.14 dengan test case id 35 dapat dilihat pada 

Gambar 4.138 untuk menunjukkan halaman pencarian laporan sesuai tanggal dan 

Gambar 4.139 untuk menunjukkan halaman hasil pencarian laporan data packing. 

Gambar 4.137. Halaman Pencarian Laporan Packing 
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Gambar 4.138. Halaman Laporan Tabel Packing 

 

15. Uji Coba Halaman Mengelola Data Master Container  

Uji coba halaman proses mengelola data master container digunakan 

untuk melakukan penambahan data container. Proses ini bertujuan untuk mencatat 

data container. Hasil uji coba halaman proses mengelola data master container 

dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.15. Uji Coba Mengelola Data Master Container 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

36 Menambah 

data container 

(Gambar 4.139) Jika data yang 

ditambahkan 

berhasil, maka 

akan tersimpan 

pada tabel 

container 

Sukses, 

menambah 

data 

container 

(Gambar 

4.139) 

37 Mengubah data 

container 

Mengubah data-

data container 

yang telah 

diinputkan 

sebelumnya 

Jika data telah 

selesai diubah, 

maka data 

container akan 

berubah 

Sukses, 

Mengubah 

data 

container 

(Gambar 

4.140) 

38 Menghapus 

data container 

Menghapus data 

container yang 

sudah ada 

Data container 

telah terhapus 

Sukses, 

menghapus 

data 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

container 

(Gambar 

4.141) 

 

 Berdasarkan uji coba pada Tabel 4.15 dengan test case id 36, 37 dan 38 dapat 

dilihat pada Gambar 4.139 untuk menunjukkan menambah data container, 

Gambar 4.140 untuk menunjukkan mengubah data container dan Gambar 4.141 

untuk menunjukkan menghapus data container. 

Gambar 4.139. Tampilan Menambah Data Container 

 

Gambar 4.140. Tampilan Mengubah Data Container 
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Gambar 4.141. Tampilan Menghapus Data Container 

 

16. Uji Coba Halaman Mengelola Data Master Cold Storage 

Uji coba halaman proses mengelola data master cold storage digunakan 

untuk melakukan penambahan data cold storage. Proses ini bertujuan untuk 

mencatat data cold storage. Hasil uji coba halaman proses mengelola data master 

cold storage dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.16. Uji Coba Mengelola Data Master Cold Storage 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

39 Menambah 

data cold 

storage 

(Gambar 4.142) Jika data yang 

ditambahkan 

berhasil, maka 

akan tersimpan 

pada tabel cold 

storage 

Sukses, 

menambah data 

cold storage 

(Gambar 4.142) 

40 Mengubah 

data cold 

storage 

Mengubah data-

data cold storage 

yang telah 

diinputkan 

sebelumnya 

Jika data telah 

selesai diubah, 

maka data cold 

storage akan 

berubah 

Sukses, 

mengubah data 

cold storage 

(Gambar 4.144) 

41 Menghapus 

data Cold 

Storage 

Menghapus data 

cold storage yang 

sudah ada 

Data cold 

storage 

terhapus 

Sukses, 

menghapus data 

cold storage 

(Gambar 4.143) 

 

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.16 dengan test case id 39, 40 dan 41 

dapat dilihat pada Gambar 4.142 untuk menunjukkan menambah data cold 
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storage, Gambar 4.143 untuk menunjukkan menghapus data cold storage dan 

Gambar 4.144 untuk menunjukkan mengubah data cold storage. 

Gambar 4.142. Tampilan Menambah Data Cold Storage 

 

 

Gambar 4.143. Tampilan Menghapus Data Cold Storage 
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Gambar 4.144. Tampilan Mengubah Data Cold Storage 

 

17. Uji Coba Halaman Mengelola Persediaan Cold Storage 

Uji coba halaman proses mengelola persediaan cold storage digunakan 

untuk menampilkan persediaan produk jadi pada cold storage. Proses ini 

bertujuan untuk menampilkan produk jadi mana saja yang sudah terjual dan 

belum. Hasil uji coba halaman proses mengelola persediaan cold storage dapat 

dilihat pada Tabel 4.17. 

Tabel 4.17. Uji Coba Mengelola Persediaan Cold Storage 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

42 Menampilkan 

data 

persediaan 

cold storage 

Data persediaan 

cold storage 

Tampil Data 

persediaan 

cold storage 

Sukses, 

menambah 

data cold 

storage 

(Gambar 

4.145) 

43 Mengubah 

data 

persediaan 

cold storage 

Mengubah data-

data produk jadi 

yang belum 

terjual menjadi 

terjual 

Jika data telah 

selesai diubah, 

maka data cold 

storage akan 

berubah 

Sukses, 

mengubah 

data cold 

storage 

(Gambar 

4.146) 
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Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.17 dengan test case id 42 dan 43 dapat 

dilihat pada Gambar 4.145 untuk menunjukkan persediaan cold storage dan 

Gambar 4.146 untuk menunjukkan mengubah data persediaan cold storage. 

Gambar 4.145. Tampilan Persediaan Cold Storage 

Gambar 4.146. Tampilan Mengubah Data Persediaan Cold Storage 

 

18. Uji Coba Halaman Laporan Persediaan Cold Storage 

Uji coba halaman proses laporan persediaan cold storage digunakan untuk 

mencetak persediaan cold storage. Proses ini bertujuan untuk mencetak produk 

jadi yang masih disimpan di cold storage dan yang sudah terjual. Hasil uji coba 

halaman laporan persediaan cold storage dapat dilihat pada Tabel 4.18 

Tabel 4.18. Uji Coba Laporan Persediaan Cold Storage 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

44 Memastikan 

hasil 

laporan 

cold 

a. Memilih 

sesuai 

tanggal 

b. Memilih 

sesuai 

a. Laporan cold 

storage yang 

ditampilkan 

sesuai dengan 

pilihan tanggal  

Sukses, 

Menambah 

data cold 

storage 

(Gambar 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

storage nama 

produk 

jadi 

 

b. Laporan cold 

storage yang 

ditampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 

produk jadi  

4.147) 

(Gambar 

4.148) 

 

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.18 dengan test case id 44 dapat dilihat 

pada Gambar 4.147 untuk menunjukkan pemilihan periode laporan persediaan 

cold storage dan Gambar 4.148 untuk menunjukkan laporan persediaan cold 

storage. 

Gambar 4.147. Tampilan Pemilihan Periode Laporan Persediaan Cold Storage 
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Gambar 4.148. Tampilan Laporan Persediaan Cold Storage 

 

19. Uji Coba Halaman Stok Bahan Baku Timbun 

Uji coba halaman proses stok bahan baku timbun digunakan untuk 

menampilkan data stok bahan baku timbun. Proses ini bertujuan untuk 

menampilkan stok data timbun yang disimpan di gudang hari ini. Hasil uji coba 

halaman stok bahan baku timbun dapat dilihat pada Tabel 4.19. 

Tabel 4.19. Uji Coba Stok Bahan Baku Timbun 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

45 Menampilkan 

data stok 

bahan baku 

timbun 

Data bahan 

baku timbun 

Tampil data 

bahan baku 

timbun 

Sukses, 

menampilkan 

stok data bahan 

baku timbun  

(Gambar 4.149) 

 

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.19 dengan test case id 45 dapat dilihat 

pada Gambar 4.149 untuk menunjukkan stok bahan baku timbun. 
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Gambar 4.149. Tampilan Stok Bahan Baku Timbun 

 

20. Uji Coba Halaman Stok Bahan Baku Flake 

Uji coba halaman proses stok bahan baku flake digunakan untuk 

menampilkan data stok bahan baku flake. Proses ini bertujuan untuk menampilkan 

stok data bahan baku flake yang disimpan di gudang hari ini. Hasil uji coba 

halaman stok bahan baku flake dapat dilihat pada Tabel 4.20. 

Tabel 4.20. Uji Coba Stok Bahan Baku Flake 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

46 Menampilkan 

data stok 

bahan baku 

flake 

Data bahan baku 

flake 

Tampil data 

bahan baku 

flake 

Sukses, 

menampilkan 

data bahan 

baku flake 

(Gambar 

4.150) 

 

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.20 dengan test case id 46 dapat dilihat 

pada Gambar 4.150 untuk menunjukkan stok bahan baku flake. 
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Gambar 4.150. Tampilan Stok Bahan Baku Flake 

 

21. Uji Coba Halaman Stok Produk Jadi Defros 

Uji coba halaman proses sok produk jadi defros digunakan untuk 

menampilkan data stok produk jadi defros. Proses ini bertujuan untuk 

menampilkan stok data produk jadi defros yang disimpan di gudang hari ini. Hasil 

uji coba halaman stok produk jadi defros dapat dilihat pada Tabel 4.21. 

Tabel 4.21. Uji Coba Stok Produk Jadi Defros 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.21 dengan test case id 47 dapat dilihat 

pada Gambar 4.151 untuk menunjukkan stok produk jadi defros. 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

47 Menampilkan 

data stok 

produk jadi 

defros 

Data stok 

produk jadi 

defros 

Tampil  stok 

produk jadi 

defros 

Sukses, 

menampilkan  

stok produk 

jadi defros 

(Gambar 

4.151) 
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Gambar 4.151. Tampilan Stok Produk Jadi Defros 

 

22. Uji Coba Halaman Persediaan Bahan Baku Timbun 

Uji coba halaman persediaan bahan baku timbun digunakan untuk 

menampilkan data persediaan bahan baku timbun. Proses ini bertujuan untuk 

menampilkan persediaan bahan baku timbun yang disimpan di gudang. Hasil uji 

coba halaman persediaan bahan baku timbun dapat dilihat pada Tabel 4.22. 

Tabel 4.22. Uji Coba Persediaan Bahan Baku Timbun 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

48 Menampilkan 

data 

persediaan 

bahan baku 

timbun 

Memilih 

periode dan 

data bahan 

baku 

Tampil Data 

persediaan 

bahan baku 

timbun 

Sukses, 

menampilkan 

Data 

persediaan 

bahan baku 

timbun 

(Gambar 

4.152) 

 

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.22 dengan test case id 48 dapat dilihat 

pada Gambar 4.152 untuk menunjukkan tampilan persediaan bahan baku timbun. 
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Gambar 4.152. Tampilan Persediaan Bahan Baku Timbun 

 

23. Uji Coba Halaman Persediaan Bahan Baku Flake 

Uji coba halaman persediaan bahan baku flake digunakan untuk 

menampilkan data bahan baku flake. Proses ini bertujuan untuk menampilkan 

bahan baku flake yang disimpan di gudang.  Hasil uji coba halaman persediaan 

bahan baku flake dapat dilihat pada Tabel 4.23. 

Tabel 4.23. Uji Coba Persediaan Bahan Baku Flake 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output 

Sistem 

49 Menampilkan 

data 

persediaan 

bahan baku 

flake 

Data 

persediaan 

data bahan 

baku flake 

Tampil data 

persediaan data 

bahan baku 

flake 

Sukses, 

menampilkan 

data 

persediaan 

data bahan 

baku flake 

(Gambar 

4.153) 

 

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.23 dengan test case id 49 dapat dilihat 

pada Gambar 4.153 untuk menunjukkan persediaan bahan baku flake. 
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Gambar 4.153. Tampilan Persediaan Bahan Baku Flake 

 

24. Uji Coba Halaman Persediaan Produk Jadi Defros 

Uji coba halaman persediaan produk jadi defros digunakan untuk 

menampilkan data produk jadi defros. Proses ini bertujuan untuk menampilkan 

produk jadi defros yang disimpan di gudang. Hasil uji coba halaman persediaan 

produk jadi defros dapat dilihat pada Tabel 4.24. 

Tabel 4.24. Uji Coba Persediaan Produk Jadi Defros 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.24 dengan test case id 50 dapat dilihat 

pada Gambar 4.154 untuk menunjukkan persediaan produk jadi defros. 

 

 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

50 Menampilkan 

data 

persediaan 

produk jadi 

defros 

Data 

persediaan 

produk jadi 

defros  

Tampil data 

persediaan 

produk jadi 

defros 

Sukses, 

menampilkan  

data persediaan 

produk jadi 

defros 

(Gambar 4.54) 
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Gambar 4.154. Tampilan Persediaan Produk Jadi Defros 

 

25. Uji Coba Halaman Laporan Bahan Baku Timbun 

Uji coba halaman mencetak laporan bahan baku timbun digunakan untuk 

mengetahui data dalam bahan baku timbun dalam waktu periode. Hasil uji coba 

halaman mencetak laporan bahan baku timbun dapat dilihat pada Tabel 4.25. 

Tabel 4.25. Uji Coba Laporan Bahan Baku Timbun 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

51 Memastikan 

hasil 

laporan 

bahan baku 

timbun 

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 

a. Sukses, 

menampilkan 

tanggal (Gambar 

4.155) 

b. Sukses, 

menampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama bahan 

baku (Gambar 

4.156) 

 

 

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.25 dengan test case id 51 dapat dilihat 

pada Gambar 4.155 untuk menunjukkan pemilihan periode laporan bahan baku 

timbun dan Gambar 4.156 untuk menunjukkan laporan bahan baku timbun. 
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Gambar 4.155. Tampilan Periode Tanggal Laporan 

Gambar 4.156. Tampilan Laporan Bahan Baku Timbun 

 

26. Uji Coba Halaman Laporan Bahan Baku Flake 

Uji coba halaman mencetak laporan bahan baku flake digunakan untuk 

mengetahui data bahan baku flake dalam waktu periode. Hasil uji coba halaman 

mencetak laporan bahan baku flake dapat dilihat pada Tabel 4.26. 

Tabel 4.26. Uji Coba Laporan Bahan Baku Flake 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

52 Memastikan 

hasil 

laporan 

bahan baku 

flake 

a. Memilih 

sesuai 

tanggal 

b. Memilih 

sesuai 

nama 

bahan 

a. Laporan bahan 

baku flake yang 

ditampilkan 

sesuai dengan 

pilihan tanggal 

b. Laporan bahan 

baku flake yang 

a. Sukses, 

menampilkan 

tanggal 

(Gambar 

4.157) 

b. Sukses, 

menampilkan 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

baku 

 

ditampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 

bahan baku  

sesuai dengan 

pilihan nama 

bahan baku 

(Gambar 

4.158) 

 

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.26 dengan test case id 52 dapat dilihat 

pada Gambar 4.157 untuk menunjukkan pemilihan periode laporan bahan baku 

flake dan Gambar 4.158 untuk menunjukkan laporan bahan baku flake. 

 

Gambar 4.157. Tampilan Periode Tanggal Laporan 
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Gambar 4.158. Tampilan Laporan Bahan Baku Flake 

 

27. Uji Coba Halaman Laporan Produk Jadi Defros 

Uji coba halaman mencetak laporan produk jadi defros digunakan untuk 

mengetahui data produk jadi defros dalam waktu periode. Hasil uji coba halaman 

mencetak laporan produk jadi defros dapat dilihat pada Tabel 4.27. 

Tabel 4.27. Uji Coba Laporan Produk Jadi Defros 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

53 Memastikan 

hasil laporan 

produk jadi 

defros 

a. Memilih 

sesuai 

tanggal 

b. Memilih 

sesuai nama 

produk jadi 

 

a. Laporan produk 

jadi defros yang 

ditampilkan 

sesuai dengan 

pilihan tanggal 

b. Laporan produk 

jadi defros yang 

ditampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 

produk jadi 

a. Sukses, 

menampilkan 

tanggal (Gambar 

4.159) 

b. Sukses, 

menampilkan 

sesuai dengan 

pilihan nama 

produk jadi 

(Gambar 4.160) 
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Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4.27 dengan test case id 53 dapat dilihat 

pada Gambar 4.159 untuk menunjukkan pemilihan periode laporan produk jadi 

defros dan Gambar 4.160 untuk menunjukkan laporan produk jadi defros. 

 

Gambar 4.159. Tampilan Periode Tanggal 

 

 

Gambar 4.160. Tampilan Laporan Produk Jadi Defros 

 

4.2.2 Pembahasan Hasil Uji Coba Sistem 

Berdasarkan hasil uji coba dari keseluruhan test case id yang dilakukan akan 

menentukan kelayakan fungsi dari sistem. Fungsi sistem dinilai layak jika 

keseluruhan hasil uji coba sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pada uji coba yang 
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telah dilakukan pada fungsi-fungsi sistem seperti uji coba pada test case id 1 sampai 

dengan test case id 53 dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi tersebut telah berjalan 

sesuai yang diinginkan dan tidak terdapat error. Berikut ini hasil dari evaluasi 

sistem, yaitu: 

1. Sistem saling terhubung dengan bagian receiving, processing, packing, cold 

storage, dan gudang sehingga memudahkan saat proses transaksi tanpa harus 

mencatat atau mencari data bahan baku dan produk jadi kembali. 

2. Membantu dalam maintenance data master dan mengurangi duplikasi data 

karena data yang disimpan sama. 

3. Membantu dalam penghematan kertas dalam transaksi dan pencatatan. 

4. Menghemat waktu dalam pencarian data bahan baku dan data produk jadi saat 

melakukan penerimaan bahan baku, pemrosesan maupun packing dan 

menghindari kehilangan atau terselipnya catatan data bahan baku dan produk 

jadi. 

5. Membantu dalam pencatatan jumlah persediaan dan tidak perlu menulis ulang 

data dari bahan baku dan produk jadi yang tersimpan di cold storage dan 

gudang. 

6. sistem dapat memberikan urutan antrian data bahan baku yang harus diproses 

terlebih dahulu 

7. sistem dapat menampilkan data bahan baku timbun, bahan baku flake, dan 

produk jadi defros yang sedang tersimpan digudang 

8. Membantu pembuatan laporan. 
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Dari hasil pembahasan uji coba sistem dapat ditemukan kelebihan dan 

kelemahan sistem. Kelebihan sistem yaitu dapat mempermudah melakukan 

maintance data master, sistem dapat mempercepat pencarian data bahan baku dan 

data produk jadi saat transaksi, sistem dapat memberikan urutan antrian data 

bahan baku yang harus diproses terlebih dahulu, sistem dapat menampilkan data 

bahan baku timbun, bahan baku flake, dan produk jadi defros yang sedang 

tersimpan digudang dan sistem dapat membantu proses pembuatan laporan. 

Kelemahan sistem yaitu tidak menyediakan proses retur bahan baku rusak, sistem 

tidak memiliki layanan pendukung keputusan, dan sistem hanya menampilkan 

laporan saja. 

 


