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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

Tahap implementasi sistem merupakan tahap yang berdasarkan pada 

hasil analisis dan perancangan sebelumnya akan diterjemahkan ke dalam suatu 

bentuk bahasa komputer untuk diolah. Selanjutnya komputer akan menjalankan 

fungsi-fungsi yang telah didefinisikan sehingga mampu memberikan layanan-

layanan kepada penggunanya. Agar sistem dapat berjalan dengan baik, maka perlu 

perangkat yang memadai. Adapun kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi yang harus 

disiapkan, yaitu kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software). 

4.1.1 Kebutuhan Hardware (Perangkat Keras) 

Kebutuhan hardware atau perangkat keras merupakan suatu komponen-

komponen peralatan fisik yang mendukung komputer dalam menjalankan 

fungsinya. Hardware yang digunakan harus memiliki spesifikasi dan kinerja yang 

baik saat sistem dijalankan oleh komputer dan bisa berjalan dengan baik tanpa ada 

suatu masalah. Kebutuhan hardware terbagi menjadi 2 yaitu kebutuhan hardware 

untuk server dan kebutuhan hardware untuk client. 

A. Kebutuhan Hardware Server 

Untuk dapat menjalankan aplikasi sebagai server, maka dibutuhkan 

sebuah komputer dengan spesifikasi minimum sebagai berikut: 

1. Processor Pentium Intel Core 2 Duo atau lebih 

2. Memory dengan RAM 2 GB atau lebih 
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3. Hardisk 250 Gb Sata 

4. VGA 256 MB mendukung resolusi 1366 X 768 

5. Monitor mendukung resolusi 1366 X 768 

6. Keyboard, mouse, dan printer yang kompatibel 

7. LAN card kecepatan 10/100 Mbps 

8. USB 2.0 atau USB 3.0 

B. Kebutuhan Hardware Client 

Untuk dapat menjalankan aplikasi sebagai client, maka dibutuhkan 

sebuah komputer dengan spesifikasi minimum sebagai berikut: 

1. Processor Pentium Intel Dual Core atau lebih 

2. Memory dengan RAM 1 GB atau lebih 

3. Hardisk 80 Gb Sata 

4. VGA 128 MB mendukung resolusi 1366 X 768 

5. Monitor mendukung resolusi 1366 X 768 

6. Keyboard, mouse, dan printer yang kompatibel 

7. LAN card kecepatan 10/100 Mbps 

4.1.2 Kebutuhan Software (Perangkat Lunak) 

Kebutuhan software atau perangkat lunak adalah suatu program yang 

diperlukan untuk menjalankan aplikasi persediaan bahan baku. Kebutuhan 

software adalah sebagai berikut: 

A. Kebutuhan Software Server 

1. Sistem operasi menggunakan windows 7 professional 64bit. 

2. Database menggunakan XAMPP 1.7.7 

3. Browser menggunakan mozilla firefox atau google chrome 
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B. Kebutuhan Software client 

1. Sistem operasi menggunakan windows 7 professional 32bit. 

2. Browser menggunakan mozilla firefox atau google chrome 

4.2 Implementasi Sistem 

Setelah kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak terpenuhi, maka 

proses selanjutnya adalah implementasi atau penerapan sistem. Pada bagian 

implementasi sistem menjelaskan mengenai tampilan aplikasi yang telah 

dirancang pada tahap sebelumnya namun telah diimplementasikan dengan kode 

pemrograman web. Pada tahap implementasi ini juga akan dijelaskan mengenai 

cara penggunaan aplikasi pada setiap form yang tersedia. Berikut adalah 

penjelasan tiap-tiap form yang ada pada Rancang Bangun Aplikasi Manajemen 

Persediaan Bahan Baku pada CV. Multi Ekstraksi Indonesia.  

4.2.1 Form Login 

Form login digunakan untuk autentifikasi pengguna yang akan masuk ke 

dalam sistem dan sebagai proses keamanan sistem bagi pengguna yang berhak 

mengakses. Dalam form ini pengguna harus memasukkan username dan password 

pada field yang telah disediakan. Selanjutnya tombol login untuk proses 

pemeriksaan username dan password tersebut ke dalam database. Di halaman 

login juga ada tombol untuk melihat password yang bisa membantu jika pengguna 

kesulitan dalam memasukkan password. Jika data pengguna benar maka sistem 

akan menampilkan menu utama, sedangkan jika salah maka sistem akan memberi 

informasi bahwa login gagal. Berikut adalah tampilan  form login  pada aplikasi. 
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Gambar 4.1 Form Login  

4.2.2 Form Menu Utama 

 Form menu utama berisi menu-menu yang dapat digunakan oleh masing-

masing pengguna sesuai hak aksesnya masing-masing. Keterangan pengguna yang 

sedang mengakses sistem ini tertera pada subyek pojok kanan atas sistem. 

 

Gambar 4.2 Form Menu Utama 
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4.2.3 Form Master User 

 Form ini digunakan untuk memasukkan data user yang menggunakan 

aplikasi persediaan bahan baku pada CV. Multi Ekstraksi Indonesia. Adapun data 

yang harus diisi adalah username, password, nama, hak akses, dan status. Tombol 

simpan digunakan untuk menyimpan data ke dalam database. Model form master 

user dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Form User 

 
Data user yang telah tersimpan akan ditampilkan pada halaman tampil data 

user. Model halaman tampil user data dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Form Tampil User 
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4.2.4 Form Master Bahan Baku 

 Form master bahan baku digunakan untuk memasukkan data bahan baku 

yang ada di CV. Multi Ekstraksi Indonesia. Adapun data yang harus diisi adalah 

kode bahan baku, nama bahan baku, harga, satuan, jumlah, dan stok minimum. 

Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data ke dalam database. Model 

form master bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Form Bahan Baku 

Data bahan baku yang telah tersimpan akan ditampilkan pada halaman 

tampil data bahan baku. Model halaman tampil data bahan baku dapat dilihat pada 

Gambar 4.6.  

 

Gambar 4.6 Form Tampil Bahan Baku 



104 
 

 
 

4.2.5 Form Master Produk 

Form master produk digunakan untuk memasukkan data produk yang 

dihasilkan dari proses produksi. Adapun data yang harus diisi adalah kode produk, 

nama produk, berat produk, satuan, dan jumlah. Tombol simpan digunakan untuk 

menyimpan masukan data ke dalam database. Model form master produk dapat 

dilihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Form Produk 

 
Data produk yang telah tersimpan akan ditampilkan pada halaman tampil 

data produk. Model halaman tampil data produk dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Form Tampil Produk 

 



105 
 

 
 

4.2.6 Form Master Customer 

 Form master customer digunakan untuk memasukkan data customer yang 

melakukan order produk. Adapun data yang harus diisi adalah id customer, nama, 

alamat, kota, provinsi, email, telepon, dan kontak person. Tombol simpan 

digunakan untuk menyimpan masukan data customer ke dalam database. Model 

form master customer dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Form Customer 

 
Data customer yang telah tersimpan akan ditampilkan pada halaman 

tampil data customer. Model halaman tampil data customer dapat dilihat pada 

Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Form Tampil Customer 
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4.2.7 Form Master Supplier 

Form master supplier digunakan untuk memasukkan data supplier. 

Adapun data yang harus diisi adalah id supplier, nama, alamat, kota, provinsi, 

email, telepon, dan kontak person. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan 

masukan data supplier ke dalam database. Model form master supplier dapat 

dilihat pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Form Supplier 

 
Data supplier yang telah tersimpan akan ditampilkan pada halaman 

tampil data supplier. Model halaman tampil data supplier dapat dilihat pada 

Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12 Form Tampil Supplier 
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4.2.8 Form Customer Order 

 Form customer order digunakan untuk memasukkan data ketika ada order 

dari customer. Adapun data yang harus diisi adalah nomor urut order, tanggal 

order, customer, status, id produk, nama poduk, dan jumlah. Tombol hapus 

digunakan untuk menghapus bahan baku yang sudah dipilih. Sedangkan tombol 

simpan digunakan untuk menyimpan masukan data ke dalam database. Yang 

terakhir tombol reset digunakan untuk mengkosongkan inputan form. Model form 

customer order dapat dilihat pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Form Customer Order 

Data customer order yang telah tersimpan akan ditampilkan pada halaman 

tampil data customer order. Model halaman tampil data customer order dapat 

dilihat pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Form Tampil Customer Order 
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4.2.9 Form Perhitungan EOQ 

 Form perhitungan EOQ digunakan untuk memasukkan data perhitungan 

EOQ bahan baku. Adapun data yang harus diisi adalah id EOQ, nama bahan, 

tanggal, demand, setup, holding, dan hasil EOQ. Tombol hitung digunakan untuk 

melakukan perhitungan, sedangkan tombol simpan digunakan untuk menyimpan 

masukan data ke dalam database. Model form perhitungan EOQ dapat dilihat 

pada Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15 Form Perhitungan EOQ 

Data perhitungan EOQ yang telah tersimpan akan ditampilkan pada 

halaman tampil data perhitungan EOQ. Model halaman tampil data perhitungan 

EOQ dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16 Form Tampil Perhitungan EOQ 
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4.2.10 Form Perhitungan ROP 

 Form perhitungan ROP digunakan untuk memasukkan data perhitungan 

ROP bahan baku. Adapun data yang harus diisi adalah id ROP, nama bahan, 

tanggal, lead time, permintaan, safety stock, dan hasil ROP. Tombol hitung 

digunakan untuk melakukan perhitungan, sedangkan tombol simpan digunakan 

untuk menyimpan masukan data ke dalam database. Model form perhitungan 

ROP dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Form Perhitungan ROP 

Data perhitungan ROP yang telah tersimpan akan ditampilkan pada 

halaman tampil data perhitungan ROP. Model halaman tampil data perhitungan 

ROP dapat dilihat pada Gambar 4.18. 

 

Gambar 4.18 Form Tampil Perhitungan ROP 
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4.2.11 Form Data Bahan Baku Masuk 

Form bahan baku masuk digunakan untuk melakukan pendataan jika ada 

bahan baku masuk ke gudang. Bagian Gudang memasukkan po, nama supplier, 

dan keterangan. Kemudian klik tombol tambah untuk mengisi nama bahan baku 

yang datang beserta jumlahnya. Apabila terjadi kesalahan input bahan baku, 

Bagian Gudang bisa menekan tombol hapus. Selanjutnya tekan tombol simpan 

untuk menyimpan data dalam database. Sedangkan tombol reset digunakan untuk 

menghapus inputan pada form. Form input data bahan baku masuk dapat dilihat 

pada Gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19 Form Bahan Baku Masuk 

4.2.12 Form Data Permintaan Bahan Baku 

Form permintaan bahan baku digunakan untuk melakukan pendataan jika 

ada permintaan bahan baku ke gudang. Bagian Produksi memasukkan kode 

permintaan, tanggal permintaan, dan nama bagian produksi. Kemudian klik 

tombol tambah untuk mengisi nama bahan baku yang datang beserta jumlahnya. 

Apabila terjadi kesalahan input bahan baku, Bagian Produksi bisa menekan 
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tombol hapus. Selanjutnya tekan tombol simpan untuk menyimpan data dalam 

database. Sedangkan tombol reset digunakan untuk menghapus inputan pada 

form. Form input data permintaan bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.20. 

 

Gambar 4.20 Form Permintaan Bahan Baku 

4.2.13 Form Data Pengeluaran Bahan Baku 

Form pengeluaran bahan baku digunakan untuk melakukan pendataan jika 

ada pengeluaran bahan baku dari gudang. Bagian Gudang melihat semua 

permintaan bahan baku. Kemudian Bagian Gudang mencari permintaan bahan 

baku mana yang belum dikirim/diacc. Di sebelah kanan akan ada tombol kirim 

bahan baku untuk memasukkan data bahan baku yang dikeluarkan dari gudang. 

Form lihat data pengeluaran bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.21. 
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Gambar 4.21 Form Lihat Pengeluaran Bahan Baku 

Pada form input pengeluaran bahan baku data kode permintaan, tanggal 

permintaan, dan nama bagian gudang akan terisi secara otomatis. Bagian Gudang 

hanya tinggal mengisi berapa bahan baku yang dikeluarkan dari gudang sesuai 

yang ada dalam tabel detail permintaan bahan baku. Selanjutnya tekan tombol 

simpan untuk menyimpan data dalam database. Sedangkan tombol reset 

digunakan untuk menghapus inputan pada form. Form input data pengeluaran 

bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22 Form Pengeluaran Bahan Baku 
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4.2.14 Form Data Pemakaian Bahan Baku 

Form pemakaian bahan baku digunakan untuk melakukan pendataan jika 

ada pemakaian bahan baku untuk proses produksi. Bagian Produksi memasukkan 

nomor produksi, tanggal produksi, batch produksi, dan nama bagian produksi. 

Tombol tambah untuk mengisi nama bahan baku yang digunakan beserta 

jumlahnya. Apabila terjadi kesalahan input, Bagian Produksi bisa menekan 

tombol hapus. Selanjutnya tekan tombol simpan untuk menyimpan data dalam 

database. Sedangkan tombol reset digunakan untuk menghapus inputan pada 

form. Form input data pemakaian bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.23.  

 

Gambar 4.23 Form Pemakaian Bahan Baku 

4.2.15 Form Order Masuk 

Form order masuk digunakan untuk mengelola data ketika ada order 

masuk. Adapun data yang harus diperlukan adalah kode order masuk, tanggal 

order masuk, keterangan, nomor urut, dan bagian gudang. Di sebelah kanan 

tersedia tabel untuk mencari nomor urut yang datanya akan dimasukkan ke dalam 

form order masuk. Tombol tambah untuk mengisi nama bahan baku yang 

digunakan beserta jumlahnya. Apabila terjadi kesalahan input, maka bisa menekan 



114 
 

 
 

tombol hapus. Selanjutnya tekan tombol simpan untuk menyimpan data dalam 

database. Sedangkan tombol reset digunakan untuk menghapus inputan pada 

form. Form input data order masuk dapat dilihat pada Gambar 4.24. 

 

Gambar 4.24 Form Order Masuk 

Data order masuk yang telah tersimpan akan ditampilkan pada halaman 

tampil data order masuk. Model halaman tampil data order masuk dapat dilihat 

pada Gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25 Tampilan Order Masuk 
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4.2.16 Form Order Keluar 

Form order keluar digunakan untuk mengelola data order keluar. 

Adapun data yang harus diisi adalah tanggal order keluar, po, biaya simpan, nama 

supplier, dan keterangan. Tombol tambah untuk mengisi nama bahan baku yang 

dipesan beserta jumlahnya. Apabila terjadi kesalahan input, maka bisa menekan 

tombol hapus. Selanjutnya tekan tombol simpan untuk menyimpan data dalam 

database. Sedangkan tombol reset digunakan untuk menghapus inputan pada 

form. Form order keluar dapat dilihat pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Form Order Keluar 

Data order keluar yang telah tersimpan akan ditampilkan pada halaman 

tampil data order keluar. Model halaman tampil data order keluar dapat dilihat 

pada Gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27 Tampilan Order Keluar 
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4.2.17 Laporan Order Masuk 

Halaman pelaporan order masuk digunakan untuk mencetak laporan 

order masuk dalam format excel ataupun pdf. Pada halaman ini terdapat tanggal 

awal dan tanggal akhir. Sebelum dicetak, data order masuk harus ditampilkan 

terlebih dahulu. 

 

 Gambar 4.28 Halaman Pelaporan Order Masuk 

Apabila data yang ditampilkan sesuai, maka dilakukan pemilihan akan 

dicetak dalam excel atau pdf. Berikut ini adalah laporan order masuk jika dicetak 

dalam format excel.  

 

 Gambar 4.29 Laporan Order Masuk Format Excel 
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Selain dalam format excel, laporan order masuk juga dapat dicetak dalam 

format pdf. Berikut ini laporan order masuk dalam format pdf. Dalam format pdf, 

pdf akan tampil di browser atau langsung terdownload. 

 

Gambar 4.30 Laporan Order Masuk Format PDF 

4.2.18 Laporan Customer Order 

Halaman pelaporan customer order digunakan untuk mencetak laporan 

customer order dalam format excel ataupun pdf. Pada halaman ini terdapat 

tanggal awal dan tanggal akhir. Sebelum dicetak, data customer order harus 

ditampilkan terlebih dahulu.  

 

 Gambar 4.31 Halaman Pelaporan Customer Order 
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Apabila data yang ditampilkan sesuai, maka dilakukan pemilihan akan 

dicetak dalam excel atau pdf. Berikut ini adalah laporan customer order jika 

dicetak dalam format excel.  

 

 Gambar 4.32 Laporan Customer Order Format Excel 

 Selain dalam format excel, laporan customer order juga dapat dicetak 

dalam format pdf. Berikut ini laporan customer order dalam format pdf. Dalam 

format pdf, pdf akan tampil di browser atau langsung terdownload. 

 

 Gambar 4.33 Laporan Customer Order Format PDF 
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4.2.19 Laporan Penerimaan Bahan Baku 

Halaman pelaporan penerimaan bahan baku digunakan untuk mencetak 

laporan penerimaan bahan baku dalam format excel ataupun pdf. Pada halaman 

ini terdapat tanggal awal dan tanggal akhir. Sebelum dicetak, data penerimaan 

bahan baku harus ditampilkan terlebih dahulu. 

 

 Gambar 4.34 Halaman Pelaporan Penerimaan Bahan Baku 

Apabila data yang ditampilkan sesuai, maka dilakukan pemilihan akan 

dicetak dalam excel atau pdf. Berikut ini adalah laporan penerimaan bahan baku 

jika dicetak dalam format excel. 

 

 Gambar 4.35 Laporan Penerimaan Bahan Baku Format Excel 
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 Selain dalam format excel, laporan penerimaan bahan baku juga dapat 

dicetak dalam format pdf. Berikut ini laporan penerimaan bahan baku dalam 

format pdf. Dalam format pdf, pdf akan tampil di browser atau langsung 

terdownload.  

 

 Gambar 4.36 Laporan Penerimaan Bahan Baku Format PDF 

4.2.20 Laporan Order Keluar 

Halaman pelaporan order keluar digunakan untuk mencetak laporan 

order keluar dalam format excel ataupun pdf. Pada halaman ini terdapat tanggal 

awal dan tanggal akhir. Sebelum dicetak, data order keluar harus ditampilkan 

terlebih dahulu. 

 

 Gambar 4.37 Halaman Pelaporan Order Keluar 
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Apabila data yang ditampilkan sesuai, maka dilakukan pemilihan akan 

dicetak dalam excel atau pdf. Berikut ini adalah laporan order keluar jika dicetak 

dalam format excel.  

 

 Gambar 4.38 Laporan Order Keluar Format Excel 

 
Selain dalam format excel, laporan order keluar juga dapat dicetak dalam 

format pdf. Berikut ini laporan order keluar dalam format pdf. Dalam format pdf, 

pdf akan tampil di browser atau langsung terdownload. 

 

Gambar 4.39 Laporan Order Keluar Format PDF 
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4.2.21 Laporan Pemakaian Bahan Baku 

Halaman pelaporan pemakaian bahan baku digunakan untuk mencetak 

laporan pemakaian bahan baku dalam format excel ataupun pdf. Pada halaman ini 

terdapat tanggal awal dan tanggal akhir. Sebelum dicetak, data pemakaian bahan 

baku harus ditampilkan terlebih dahulu. 

 

 Gambar 4.40 Halaman Pelaporan Pemakaian Bahan Baku 

Apabila data yang ditampilkan sesuai, maka dilakukan pemilihan akan 

dicetak dalam excel atau pdf. Berikut ini adalah laporan pemakaian bahan baku 

jika dicetak dalam format excel. 

 

 Gambar 4.41 Laporan Pemakaian Bahan Baku Format Excel 



123 
 

 
 

Selain dalam format excel, laporan pemakaian bahan baku juga dapat 

dicetak dalam format pdf. Berikut ini laporan pemakaian bahan baku dalam 

format pdf. Dalam format pdf, pdf akan tampil di browser atau langsung 

terdownload.  

 

Gambar 4.42 Laporan Pemakaian Bahan Baku Format PDF  

4.3 Evaluasi Sistem 

Setelah diakukannya tahap implementasi, maka langkah selanjutnya 

adalah evaluasi sistem. Evaluasi sistem adalah hasil test case yang telah dibuat 

pada bab sebelumnya. Evaluasi sistem dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

kesesuaian sistem berjalan sesuai prosedur dan memastikan sistem terhindar dari 

error yang terjadi. Evaluasi sistem juga dapat digunakan untuk memastikan 

kevalidan dalam proses input sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai. 

Pelaksanaan evaluasi sistem disesuaikan dengan desain data beserta skenario yang 

telah dibuat pada test case. Untuk detail evaluasi sistem pada setiap test case 

dapat dilihat sebagai berikut. 
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4.3.1 Uji Coba Form Login 

Uji coba form login dilakukan untuk mengetahui keamanan aplikasi saat 

ada seseorang yang memasukkan data untuk proses login. Hasil uji coba form 

login dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Form Login 

No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

1 
Login 
aplikasi 

Username, 
password 

Pengguna 
bisa login Sukses 

Pengguna dapat 
mengakses halaman 
utama aplikasi (Gambar 
4.2) 

Pengguna yang memiliki hak akses untuk menggunakan aplikasi bisa 

membuka aplikasi. Gambar 4.43 adalah hasil uji coba pengguna yang sukses 

mengakses aplikasi. 

 

Gambar 4.43 Uji Coba Form Login 

4.3.2 Uji Coba Mengelola Master User 

Uji coba mengelola master user dilakukan untuk mengecek fungsi yang 

ada pada master user. Hasil uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Master User 

No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

1 
Simpan 
data user 

Data 
user 

Data user 
dapat 
tersimpan 

Sukses 

 

2 
Ubah 
data user 

Data 
user 

Data user 
dapat diubah Sukses 

 

3 
Tampil 
data user 

 
Data user 
dapat tampil 
pada tabel 

Sukses 
Aplikasi dapat 
menampilkan data user 
(Gambar 4.4) 

 

4.3.3 Uji Coba Mengelola Master Bahan Baku 

Uji coba mengelola master bahan baku dilakukan untuk mengecek fungsi 

yang ada pada master bahan baku. Hasil uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Master Bahan Baku 

No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

1 
Simpan 
data bahan 
baku 

Data 
bahan 
baku 

Data bahan 
baku berhasil 
tersimpan 

Sukses 
 

2 
Ubah data 
bahan 
baku 

Data 
bahan 
baku 

Data bahan 
baku berhasil 
diubah 

Sukses 
 

3 
Tampil 
data bahan 
baku 

 

Menampilkan 
data bahan 
baku pada 
tabel 

Sukses 

Aplikasi dapat 
menampilkan data 
bahan baku (Gambar 
4.6) 

4 

Detail data 
bahan 
baku 

Id bahan 
baku 

Menampilkan 
data bahan 
baku 
berdasarkan 
parameter 
yang dipilih 

Sukses 
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4.3.4 Uji Coba Mengelola Master Produk 

Uji coba mengelola master produk dilakukan untuk mengecek fungsi 

yang ada pada master produk. Hasil uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Coba Master Produk 

No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

1 
Simpan 
data 
produk 

Data 
produk 

Simpan data 
produk Sukses 

 

2 
Ubah 
data 
produk 

Data 
produk 

Ubah data 
produk Sukses 

 
 

3 
Tampil 
data 
produk 

 
Tampil data 
produk Sukses 

Aplikasi dapat 
menampilkan data 
produk (Gambar 4.8) 

4.3.5 Uji Coba Mengelola Master Customer 

Uji coba mengelola master customer dilakukan untuk mengecek fungsi 

yang ada pada master customer. Hasil uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.5.  

Tabel 4.5 Hasil Uji Coba Master Customer 

No Proses Input 
Output yang 

diharapkan 
Hasil Dokumentasi 

1 
Simpan 
data 
customer 

Data 
customer 

Data 
customer 
berhasil 
disimpan 

Sukses 

 

2 
Ubah 
data 
customer 

Data 
customer 

Data 
customer 
berhasil 
diubah 

Sukses 
 

3 
Tampil 
data 
customer 

 
Menampilkan 
data customer 
pada tabel 

Sukses 

Aplikasi dapat 

menampilkan data 

customer (Gambar 

4.10) 
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No Proses Input 
Output yang 

diharapkan 
Hasil Dokumentasi 

4 
Detail 
data 
customer 

Id 
customer 

Menampilkan 
data customer 
berdasarkan 
parameter 
yang dipilih 

Sukses 

 

 

4.3.6 Uji Coba Mengelola Master Supplier 

Uji coba mengelola master supplier dilakukan untuk mengecek fungsi 

yang ada pada master supplier. Hasil uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Coba Master Supplier 

No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

1 
Simpan 
data 
supplier 

Data 
supplier 

Data supplier 
berhasil 
disimpan 

Sukses 

 

2 
Ubah 
data 
supplier 

Data 
supplier 

Data supplier 
berhasil 
diubah 

Sukses 
 

3 
Tampil 
data 
supplier 

 
Menampilkan 
data supplier 
pada tabel 

Sukses 

Aplikasi dapat 
menampilkan data 
supplier (Gambar 
4.12) 



128 
 

 
 

No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

4 

Detail 
data 
supplier 

Id 
supplier 

Menampilkan 
data supplier 
berdasarkan 
parameter 
yang dipilih 

Sukses 

 

 

4.3.7 Uji Coba Customer Order 

Uji coba mengelola customer order dilakukan untuk mengecek fungsi 

yang ada pada customer order. Hasil uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Coba Customer Order 

No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

1 

Simpan 
data 
customer 
order 

Data 
customer 
order 

Data customer 
order berhasil 
disimpan 

Sukses 
 

2 

Ubah 
data 
customer 
order 

Data 
customer 
order 

Data customer 
order berhasil 
diubah 

Sukses 
 

3 

Tampil 
data 
customer 
order 

 

Menampilkan 
data customer 
order pada 
tabel 

Sukses 

Aplikasi dapat 
menampilkan data 
customer order 
(Gambar 4.14) 

 

4.3.8 Uji Coba Perhitungan EOQ 

Uji coba mengelola perhitungan EOQ dilakukan untuk mengecek fungsi 

yang ada pada perhitungan EOQ. Hasil uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Coba Perhitungan EOQ 

No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

1 

Simpan 
data 
perhitunga-
n EOQ 

Perhitungan 
EOQ 

Data 
perhitungan 
EOQ 
berhasil 
disimpan 

Sukses 
 

2 

Tampil 
data 
perhitunga-
n EOQ 

 

Menampilk-
an data 
perhitungan 
EOQ pada 
tabel 

Sukses 

Aplikasi dapat 
menampilkan hasil 
perhitungan EOQ 
(Gambar 4.16) 

 

4.3.9 Uji Coba Perhitungan ROP 

Uji coba perhitungan ROP dilakukan untuk mengecek fungsi yang ada 

pada perhitungan ROP. Hasil uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Coba Perhitungan ROP 

No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

1 

Simpan 
data 
perhitunga-
n ROP 

Perhitungan 
ROP 

Data 
perhitungan 
ROP 
berhasil 
disimpan 

Sukses 

 
 

 
 

2 

Tampil 
data 
perhitunga-
n ROP 

 

Menampilk-
an data 
perhitungan 
ROP pada 
tabel 

Sukses 

Aplikasi dapat 
menampilkan hasil 
perhitungan ROP 
(Gambar 4.18) 

 

4.3.10 Uji Coba Penerimaan Bahan Baku 

Uji coba penerimaan bahan baku dilakukan untuk mengecek fungsi yang 

ada pada penerimaan bahan baku. Hasil uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Coba Penerimaan Bahan Baku 

No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

1 

Simpan 
data 
bahan 
baku 
masuk 

Data bahan 
baku masuk 

Data bahan 
baku masuk 
berhasil 
disimpan 

Sukses 
 

2 

Tampil 
data 
bahan 
baku 
masuk 

 

Menampilk-
an data 
bahan baku 
masuk pada 
tabel 

Sukses 

Aplikasi dapat 
menampilkan data 
penerimaan bahan baku 
(Gambar 4.44)  

Data penerimaan bahan baku secara otomatis muncul oleh aplikasi pada 

proses simpan penerimaan bahan baku. Gambar 4.44 adalah hasil uji coba aplikasi 

menampilkan data penerimaan bahan baku. 

 

Gambar 4.44 Uji Coba Tampilan Penerimaan Bahan Baku 

4.3.11 Uji Coba Permintaan Bahan Baku 

Uji coba permintaan bahan baku dilakukan untuk mengecek fungsi yang 

ada pada permintaan bahan baku. Hasil uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Coba Permintaan Bahan Baku 

No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

1 
Simpan data 
permintaan 
bahan baku 

Data 
perminta
an bahan 
baku 

Data permintaan 
bahan baku 
berhasil 
disimpan 

Sukses  
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No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

2 

Tampil data 
permintaan 
bahan baku 

 
Menampilkan 
data permintaan 
bahan baku 

Sukses 

Aplikasi dapat 
menampilkan data 
permintaan bahan 
baku (Gambar 
4.45)  

Data permintaan bahan baku secara otomatis muncul oleh aplikasi pada 

proses simpan permintaan bahan baku. Gambar 4.45 adalah hasil uji coba aplikasi 

menampilkan data permintaan bahan baku. 

 

Gambar 4.45 Uji Coba Tampilan Permintaan Bahan Baku 

4.3.12 Uji Coba Pengeluaran Bahan Baku 

Uji coba pengeluaran bahan baku dilakukan untuk mengecek fungsi yang 

ada pada pengeluaran bahan baku. Hasil uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Coba Pengeluaran Bahan Baku 

No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

1 
Simpan data 
pengeluaran 
bahan baku 

Data 
pengelu-
aran 
bahan 
baku 

Data 
pengeluaran 
bahan baku 
berhasil 
disimpan 

Sukses  

2 

Tampil data 
pengeluaran 
bahan baku 

 

 

 

Menampil-
kan data 
pengeluaran 
bahan baku 

Sukses 

Aplikasi dapat 
menampilkan data 
pengeluaran bahan baku 
(Gambar 4.46)  
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Data pengeluaran bahan baku secara otomatis muncul oleh aplikasi pada 

proses simpan pengeluaran bahan baku. Gambar 4.46 adalah hasil uji coba 

aplikasi menampilkan data pengeluaran bahan baku. 

 

Gambar 4.46 Uji Coba Tampilan Pengeluaran Bahan Baku 

4.3.13 Uji Coba Pemakaian Bahan Baku 

Uji coba pemakaian bahan baku dilakukan untuk proses produksi. Hasil 

uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Coba Pemakaian Bahan Baku 

No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

1 

Simpan 
data 
pemakaian 
bahan 
baku 

Data 
pemakai-
an bahan 
baku 

Data 
pemakaian 
bahan baku 
berhasil 
disimpan 

Sukses 

2 

Tampil 
data 
pemakaian 
bahan 
baku 

 

Menampilkan 
data 
pemakaian 
bahan baku 
pada tabel 

Sukses 

Aplikasi dapat 
menampilkan data 
pemakaian bahan baku 
(Gambar 4.47) 

Data pemakaian bahan baku secara otomatis muncul oleh aplikasi pada 

proses simpan produksi. Gambar 4.47 adalah hasil uji coba aplikasi menampilkan 

data pemakaian bahan baku. 



133 
 

 
 

 

Gambar 4.47 Uji Coba Pemakaian Bahan Baku 

4.3.14 Uji Coba Mengelola Order Masuk 

Uji coba mengelola order masuk dilakukan untuk mengecek fungsi yang 

ada pada order masuk. Hasil uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Coba Order Masuk 

No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

1 
Simpan data 
order 
masuk 

Data order 
masuk 

Data order 
masuk 
berhasil 
tersimpan 

Sukses 

 

2 
Ubah data 
order 
masuk 

Data order 
masuk 

Data order 
masuk 
berhasil 
diubah 

Sukses 
 

3 

Tampil data 
order 
masuk 

 

Menampilka-
n data order 
masuk pada 
tabel 

Sukses 

Aplikasi dapat 
menampilkan data 
order masuk (Gambar 
4.25) 

4.3.13 Uji Coba Mengelola Order Keluar 

Uji coba mengelola order keluar dilakukan untuk mengecek fungsi yang 

ada pada order keluar. Hasil uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.15. 
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Tabel 4.15 Hasil Uji Coba Order Keluar 

No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

1 
Simpan data 
order keluar 

Data 
order 
keluar 

Data order 
keluar 
berhasil 
tersimpan 

Sukses 
 

2 
Ubah data 
order keluar 

Data 
order 
keluar 

Data order 
keluar 
berhasil 
diubah 

Sukses 
 

3 
Tampil data 
order keluar 

 

Menampilk-
an data 
order keluar 
pada tabel 

Sukses 

Aplikasi dapat 
menampilkan data 
order keluar (Gambar 
4.27) 

4.3.14 Uji Coba Mencetak Laporan 

Uji coba mencetak laporan dilakukan untuk mengecek fungsi pencetakan 

laporan. Hasil uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Coba Mencetak Laporan 

No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

1 

Cetak 
laporan 
customer 
order 
dalam 
format 
excel atau 
pdf 

Tanggal awal 
dan tanggal 
akhir 

Data 
customer 
order 
berhasil 
dicetak 
dalam 
format 
excel atau 
pdf 

Sukses 

Aplikasi dapat 
menampilkan laporan 
customer order 
(Gambar 4.32 dan 
Gambar 4.33) 

2 

Cetak 
laporan 
penerima-
an bahan 
baku 
dalam 
format 
excel atau 
pdf 

Tanggal awal 
dan tanggal 
akhir 

Data 
penerimaan 
bahan baku 
berhasil 
dicetak 
dalam 
format 
excel atau 
pdf 

Sukses 

 
Aplikasi dapat 
menampilkan laporan 
penerimaan bahan 
baku (Gambar 4.35 
dan Gambar 4.36) 
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No Proses Input 
Output yang 
diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

3 

Cetak 
laporan 
pemakaian 
bahan 
baku 
dalam 
format 
excel atau 
pdf 

Tanggal awal 
dan tanggal 
akhir 

Data 
pemakaian 
bahan baku 
berhasil 
dicetak 
dalam 
format 
excel atau 
pdf 

Sukses 

Aplikasi dapat 
menampilkan laporan 
pemakaian bahan 
baku (Gambar 4.41 
dan Gambar 4.42) 

4 

Cetak 
laporan 
order 
masuk 
dalam 
format 
excel/pdf 

Tanggal awal 
dan tanggal 
akhir 

Data order 
masuk 
berhasil 
dicetak 
dalam 
format 
excel/pdf 

Sukses 

Aplikasi dapat 
menampilkan laporan 
order masuk (Gambar 
4.29 dan Gambar 
4.30) 

5 

Cetak 
laporan 
order 
keluar 
dalam 
format 
excel/pdf 

Tanggal awal 
dan tanggal 
akhir 

Data order 
keluar 
berhasil 
dicetak 
dalam 
format 
excel/pdf 

Sukses 

Aplikasi dapat 
menampilkan laporan 
order keluar (Gambar 
4.38 dan Gambar 
4.39) 

 

4.4 Pembahasan Hasil Uji Coba 

Pada bagian ini akan dibahas dari hasil uji coba yang sudah dilakukan 

sebelumnya. Aplikasi manajemen persediaan bahan baku pada CV. Multi 

Ekstraksi Indonesia mendapatkan hasil 100% yang berarti semua fungsi telah 

berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, aplikasi 

persediaan bahan baku dapat melakukan perhitungan ROP dan EOQ, mengelola 

data master, menjalankan proses persediaan, dan menghasilkan laporan sesuai 

yang diinginkan. Untuk mengetahui detail uji coba aplikasi, dapat dilihat pada 

tabel 4.17. 
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Tabel 4.17 Hasil Pembahasan Uji Coba 

No. Fungsi Hasil 

1 Form login 100% 

2 Master user 100% 

3 Master bahan baku 100% 

4 Master produk 100% 

5 Master costumer 100% 

6 Master supplier 100% 

7 Transaksi customer order 100% 

8 Perhitungan EOQ 100% 

9 Perhitungan ROP 100% 

10 Transaksi penerimaan bahan baku 100% 

11 Transaksi permintaan bahan baku 100% 

12 Transaksi pengeluaran bahan baku 100% 

13 Transaksi pemakaian bahan baku 100% 

14 Transaksi order masuk 100% 

15 Transaksi order keluar 100% 

16 Laporan customer order 100% 

17 Laporan bahan baku masuk 100% 

18 Laporan pemakaian bahan baku 100% 

19 Laporan order masuk 100% 

20 Laporan order keluar 100% 

Rata-rata 100% 


