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ABSTRAK 

 

PT Semen Indonesia dalam melakukan produksinya, memiliki berbagai 

mesin yang setiap harinya akan melakukan poduksi. Dengan kinerja mesin yang 

terus menerus PT Semen Indonesia melakukan Overhaul terhadap mesin yang 

dimiliki. Saat ini penjadwalan masih yang dilakukan pada kegiatan Overhaul dirasa 

masih kurang mendukung karena soft ware yang digunakan tidak dapat update ke 

SAP (System Aplication and Processing) dan masih menggunakan Excel sebagai 

alternatif dalam penjadwalan Overhaul. Selain itu penjadwalan pada SAP terdapat 

suatu masalah dimana Software SAP tidak dapat menentukan jumlah hari yang ada 

pada penjadwalan, tidak dapat menentukan Shift, tanpa mengisi kolom PIC Vendor 

dan Kolom Vendor. Activity tetap berjalan mengikuti sesuai Shift. Dampak yang 

ditimbulkan dari permasalahan tersebut adalah timbulnya penumpukan saat 

pembuatan laporan.   

Berdasarkan permasalahan tersebut perusahaan ingin membuat dan 

mengimplementasikan sistem penjadwalan Overhaul mesin produksi yang dapat 

membantu mengatasi permasalahan yang ada dengan menggunakan Constraint atau 

batasan untuk menentukan penjadwalan Overhaul. Sistem juga dapat menentukan 

jumlah hari, dapat menampilkan Shift Otomatis dan juga pembuatan laporan, sistem 

juga menampilkan pilihan Nama Activity dan List Activity beserta tanggal. 

 Berdasarkan hasil uji coba Aplikasi Penjadwalan Overhaul  mesin produksi.  

Maka diperoleh hasil, aplikasi dapat menampilkan jumlah hari, Shift, dan vendor 

yang dipilih. Aplikasi juga dapat menampilkan laporan penjadwalan dan juga 

menampilkan informasi yang dibutuhkan dalam penjadwalan  

Kata kunci: penjadwalan, mesin produksi, Overhaul. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

PT Semen Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

produksi semen. Nama dari PT Semen Indonesia sendiri dahulunya adalah PT 

Semen Gresik, Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden 

RI pertama dengan kapasitas produksi 250.000 ton semen per tahun. PT Semen 

Indonesia saat ini telah berkembang dan memiliki Empat anak perusahaan yaitu 

Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tonasa dan Semen Thanglong Cement 

Company (Vietnam). Dalam melakukan proses produksinya PT  Semen Indonesia 

sendiri memiliki beberapa tahapan produksi, diantaranya bahan mentah kemudian 

akan diolah menjadi macam-macam produk semen, produk yang dihasilkan oleh 

PT Semen Indonesia diantaranya adalah Semen Gresik, Semen Padang, Semen 

Tonasa, dan Semen Thanglong. 

Untuk memenuhi permintaan pasar maka PT Semen Indonesia akan 

melakukan produksinya secara terus menerus selama 24 jam setiap harinya. Mesin–

mesin produksi yang ada saat ini adalah Mesin Kiln, Cooler, Preheater, Coal mill, 

Raw Mill, Crusher. Untuk menunjang beroprasinya mesin maka diperlukan adanya 

proses Overhaul pada mesin-mesin tersebut. Jika tidak adanya Overhaul, maka 

mesin produksi akan mengalami kerusakan yang mengakibatkan keterlambatan 

produksi semen.
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Dari berbagai mesin yang dimiliki, PT Semen Indonesia membuat jadwal 

dimana mesin tersebut harus dilakukan Overhaul. Menurut Iskandar dkk, (2014) 

Overhaul adalah kegiatan perbaikan yang meningkatkan kinerja mesin. Kegiatan 

yang dilakukan untuk menjaga atau memperbaiki suatu fasilitas sehingga dapat 

mencapai kondisi yang dapat di terima. Tujuan dilakukannya Overhaul adalah 

untuk meminimalisir kerusakan pada mesin produksi, dapat menghemat biaya 

pemeliharaan tahunan, dapat menambah panjang umur mesin.  

Dalam proses Overhaul yang ada pada PT Semen Indonesia saat ini 

dilakukan dalam waktu satu tahun sekali yang telah dijadwalkan sebelumnya, pada 

saat rapat Decision Making. Berdasarkan wawancara dengan staff dan kepala 

bidang ICT (Information and Comunication Technology) menjelaskan tahapan 

yang dilakukan dalam melakukan Overhaul yaitu (1) Decision Making merupakan 

tahap awal dimana merupakan proses penentuan Overhaul mesin. (2) Planning 

Preparation, dimana hal ini dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana persiapan 

saat akan melakukan perawatan mesin, ada pun beberapa tahapan planning yaitu 

pengecekan Spare Part Mesin, Tenaga Ahli, dan perizinan untuk melakukan 

Overhaul Mesin. (3) Schaduling, Penjadwalan dilakukan ketika Planning selesai 

sehingga akan masuk ke tahap penjadwalan, tahapan ini dilakukan agar waktu 

perbaikan atau waktu perawatan dapat dilakukan secara tepat waktu. (4) Do, dimana 

tahapan ini merupakan tahapan pelaksanaan Overhaul mesin produksi. (5) 

Monitoring, tahapan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana mesin produksi 

yang telah mengalami Overhaul dapat berjalan lancar, dalam proses monitoring ini 

juga dapat memantau kinerja saat melakukan ekseskusi pada proses Overhaul. 
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Penelitian ini di fokuskan pada penjadwalan Overhaul. Karena penjadwalan 

saat ini mengalami kendala kurangnya informasi yang tersedia mengenai 

kelengkapan progress pada penjadwalan. Menurut Staff ICT Pada proses 

penjadwalan memiliki tahapan yang harus terpenuhi yaitu pada proses Planning 

Preparation yang dimana tahapan ini berada pada aplikasi lain. Jika data awal 

sudah terpenuhi maka akan di lanjutkan ke penjadwalan. Berikut adalah tahapan 

proses penjadwalan, (1) data Planning Preparation telah terpenuhi dimana hal ini 

dibutuhkan proses Output dari planning preparation yang menghasilkan data Man 

Power, data mesin, data area mesin.  (2) Tahapan selanjutnya setelah proses awal 

lengkap akan dilakukan pembuatan Master Activity beserta penentuan tanggal, 

pembuatan list Activity beserta tanggal dimana data List Activity  tersebut di dapat 

dari System Application and Product in Data Processing (SAP). Data yang di dapat 

di SAP merupakan data Master Activity karena setiap mesin memiliki Master 

Activity masing-masing. (3) setelah itu input data pendukung agar penjadwalan 

dapat dilakukan yaitu input data (Tanggal mulai, Tanggal Akhir, Master Activity, 

List Activity, Vendor) pada Microsoft Excel. Proses ini digunakan agar data 

penjadwalan dapat dilanjukan untuk laporan. (4) Memonitoring Progress List 

Activity, proses ini bertujuan untuk memantau proses penjadwalan yang ada agar 

proses Overhaul dapat berjalan lancar. Proses monitoring juga digunakan untuk 

memantau kelengkapan proses agar menjadikan laporan penjadwalan. 

Data Penjadwalan  yang  telah  di  inputkan  ke  dalam  Microsoft  Excel,  

tidak  dapat  langsung terhubung pada  SAP.  Maka  dari  itu,  agar manajer  dapat  

memantau  proses  dari  data penjadwalan, akan dilakukan penginputan kembali ke 
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SAP. Dampak yang di timbulkan dari hal tersebut akan mengakibatkan 

terlambatnya proses Do atau proses eksekusi sehingga juga dapat memakan waktu.  

Untuk mendukung proses penjadwalan yang digunakan oleh PT Semen 

Indonesia saat ini menggunakan aplikasi SAP (System Application and Product in 

data processing). Menurut Bashirudin dkk, (2017) SAP merupakan suatu produk 

perangkat lunak atau software yang digunakan perusahaan dalam mempermudah 

kinerja pegawai dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya suatu 

produk perangkat lunak maka pegawai tidak akan kesulitan dan lama dalam 

mengolah data-data yang berhubungan dengan kepegawaian. Dalam hubungannya 

dengan penjadwalan overhaul mesin pada PT Semen Indonesia  (Persero) Tbk. Saat 

ini, kegunaan SAP berfungsi sebagai tempat penyimpanan dari semua data terkait 

dengan proses pelaksanaan Overhaul sendiri. Di dalam SAP juga terdapat beberapa 

informasi mengenai proses penjadwalan Overhaul Mesin produksi diantaranya 

adalah list Activity, Area mesin, nama mesin, nama vendor, jenis mesin, dll.  

SAP Juga memiliki kelemahan khususnya dalam mendukung penjadwalan 

Overhaul yang ada pada PT Semen Indonesia, dikarenakan SAP tidak dapat 

menentukan jumlah hari dan Shift pada setiap List Activity sehingga dapat 

menghambat proses penjadwalan yang akan dilakukan, dengan adanya kekurangan 

tersebut PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menggunakan alternatif aplikasi 

Microsoft Excel, untuk mengolah data jumlah hari dan Shift pada setiap List 

Activity. Setelah data diolah maka akan di dapat hasil yang akan di inputkan ke 

SAP.   
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Sedangkan rencana penjadwalan yang dibuat pada Microsoft Excel, mesin 

yang akan di Overhaul memiliki Activity masing–masing. Setelah dilakukan 

penentuan mesin, selanjutnya dilakukan penyusunan List Activity Overhaul dan 

juga pemilihan tanggal pada setiap activity mesin. Setelah itu penentuan 

penanggung jawab dan penentuan vendor yang melakukan pengerjaan mesin. 

Proses penjadwalan yang dilakukan di Microsoft Excel saat ini mengalami 

kendala pada saat melakukan proses dimana kendala yang dialami adalah tanpa PIC 

dan Vendor tetapi jadwal akan terus jadwal. Dampak yang di timbulkan dari 

permasalahan tersebut dapat mengakibatkan kurangnya informasi pada saat 

melaporkan Progress. Berdasarkan tahapan penjadwalan terdapat beberapa kendala 

yang terjadi pada SAP dan Microsoft Excel. Pada software SAP tidak dapat dapat 

menentukan jumlah hari yang ada pada penjadwalan dan tidak dapat menentukan 

Shift yang ada. Sedangkan kendala pada Microsoft Excel tanpa mengisi kolom PIC 

dan Kolom Vendor Activity tetap berjalan mengikuti sesuai Shift. Dampak yang di 

timbulkan dari kendala yang ada yaitu terhambatnya proses penjadwalan dan juga 

kurangnya informasi saat akan melaporkan Progress.      

Beberapa permasalahan yang terjadi pada PT Semen Indonesia maka 

muncul suatu kebutuhan berupa Rancang Bangun Aplikasi Implementasi 

Penjadwalan Overhaul Berbasis Website, untuk mengatasi permasalahan yang ada 

pada saat ini.   

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan Rancang Bangun Aplikasi 

Implementasi Penjadwalan Overhaul Pada PT Semen Indonesia Gresik. Alasan 
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dipilihnya Pembuatan aplikasi ini agar PIC Project dapat menjadwalkan Overhaul 

mesin secara satu tahap dan tidak menginputkan secara berulang – ulang. 

1.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, 

maka didapatkan perumusan masalah pada Tugas Akhir ini adalah Bagaimana 

merancang bangun Aplikasi Implementasi Penjadwalan Overhaul Mesin Produksi 

Pada PT Semen Indonesia. 

1.2. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada sistem informasi Penjadwalan Overhaul Mesin 

Produksi Pada PT Semen Indonesia Gresik Berbasis Website adalah sebagai 

berikut:  

1. Data Master Spare Part, Man Power, vendor telah tersedia pada aplikasi 

Planning Preparation 

2. Data Nama Activity telah tersedia pada SAP (System Application and 

Product in Data Processing) 

3. Data Penjadwalan dan penentuan mesin Overhaul telah dilakukan pada 

saat rapat Decision Making. 

4. Aplikasi mencatat data yang terjadi di lapangan, yang sebelumnya sudah 

terjadwal. 

5. Aplikasi menjadwalkan sesuai dengan data yang telah di berikan oleh 

Planning Preparation.  
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6. Aplikasi tidak membahas tentang proses Do (Ekseskusi) dan 

Monitoring 

7. Motode penjadwalan menggunakan Constraint  

1.3. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membuat Aplikasi yang dapat 

membantu menentukan jadwal Overhaul Mesin Produksi.  

1.4. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Membantu memberikan efektifitas pada PIC Project saat melakukan 

penjadwalan Overhaul mesin.    

2. Membantu PIC Project pembuatan laporan data penjadwalan mesin 

3. Mengurangi tahapan proses untuk melakukan Overhaul. 

4. Dapat mengurangi file pencatatan Microsoft Excel yang menumpuk. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.  Overhaul 

Menurut Iskandar dkk, (2014) Overhaul adalah kegiatan perbaikan yang 

meningkatkan kinerja mesin, meskipun tak sampai sebaik kinerja mesin baru. 

Overhaul meliputi usaha memeriksa, mendeteksi, merawat atau mengganti 

komponen mesin guna mempertahankan kinerja mesin pada suatu tingkat tertentu. 

Overhaul juga dapat diasumsikan sebagai perawatan secara berkala dan teliti, 

dalam proses nya kegiatan ini dilakukan agar memperpanjang umur mesin dan juga 

dapat mempertahankan jumlah produksi yang ada. 

2.2. Penjadwalan Overhaul 

Penjadwalan pada overhaul sendiri dapat disimpulkan sebagai kegiatan yang 

meningkatkan kinerja mesin untuk proses perawatan mesin.Constraint yang ada 

pada aplikasi penjadwalan bertujuan untuk memberikan parameter pada sebuah 

sistem untuk menjalankan prosesnya. dimana constraint juga bertujuan untuk 

mendukung aplikasi agar menjadi lebih pintar dalam melakukan proses atau dalam 

melakukan kinerjanya
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Tabel 3. 1. Constraint  

No Constraint Actor Condition 

1. Jadwal 

Overhaul 

PIC Project Tanggal Mulai Overhaul dan tanggal 

akhir Overhaul tidak dapat diubah jika 

telah di tetapkan sesuai dengan Decesion 

Making  

2. Penjadwalan 

Master Actvity 

PIC Project Tanggal mulai dan tanggal akhir Overhaul 

tidak dapat melebihi tanggal yang telah di 

tentukan  

3.  Tanggal akhir 

Master Activity 

dan List Activity 

PIC Project Tanggal berakhir tidak dapat di pilih lebih 

kecil dari tanggal mulai 

4. Penjadwalan 

List Activity 

PIC Project Tanggal pada List Activity tidak dapat 

melebihi tanggal Master Activity yang 

telah di tentukan 

5. Memantau 

informasi 

penjadwalan 

Manajer Manajer hanya dapat melihat informasi 

penjadwalan  

6.  Tabel realisasi 

jadwal 

PIC Project Ketentuan selesai jika keadaan di 

lapangan telah selesai ditandai dengan 

berhentinya Update Shift pada setiap List 

Activity dan jika List Activity belum 

selesai maka akan dilanjutkan dengan 

Shift berikutnya hingga List Activity 

terselesaikan. 

7. Tabel Rencana 

dan tabel 

realisasi  

PIC Project Tabel rencana dan tabel realisasi tidak 

akan terbuat jika PIC Project tidak 

melakukan update pada vendor Overhaul 
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8. Ketentuan 

Centang tabel 

realisasi 

PIC Project Ketentuan centang tabel realisasi dilihat 

jika pekerjaan List Activity dilapangan 

belum terselesaikan maka akan 

dilanjutkan Shift Berikutnya 

9. Pengisian 

keterangan 

PIC Vendor Pengisian keterangan jika keadaan 

dilapangan saat melakukan List Activity 

mengalami kendala (contoh : baut Patah )  

10. Tabel rencana 

penjadwalan 

dan tabel 

realisasi 

Manajer  Jika tabel realisasi tidak sesuai dengan 

tabel perencanaan maka jadwal Overhaul 

dinyatakan tidak berhasil karena tidak 

sesuai dengan rencana jadwal, kriteria jika 

berhasil dan tidak dilihat dari warna yang 

telah terlihat pada setiap Shift.    

11. Perpindahan 

pengerjaan List 

Activity 

PIC Project Perpindahan kegiatan pada List Activity di 

tandai dengan keadaan yang terjadi di 

lapangan pada saat pengerjaan.  

 

2.3. Penjadwalan 

Menurut Baker & Trietsch, (2009) Penjadwalan adalah aktivitas 

perencanaan untuk menentukan kapan dan dimana setiap operasi sebagai bagian 

dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas, 

serta pengalokasian sumber daya pada suatu waktu tertentu dengan memperhatikan 

kapasitas sumber daya yang ada. Penjadwalan dapat diartikan sebagai 

pengalokasian sejumlah sumber daya (resource) untuk melakukan sejumlah tugas 

atau operasi dalam jangka waktu tertentu dan merupakan proses pengambilan 

keputusan yang peranannya sangat penting dalam industri manufaktur dan jasa 

yaitu mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada agar tujuan dan sasaran 

perusahaan lebih optimal.  
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2.4.  Testing Black Box 

Menurut Linda, (2015) Black-box testing adalah metode pengujian 

perangkat lunak yang tes fungsionalitas dari aplikasi yang bertentangan dengan 

struktur internal atau kerja. Uji coba blackbox bukan merupakan alternatif dari 

ujicoba whitebox, tetapi merupakan pendekatan yang melengkapi untuk 

menemukan kesalahan lainnya. Ujicoba blackbox berusaha untuk menemukan 

kesalahan dalam beberapa kategori, diantaranya : 

1. Fungsifungsi yang salah atau hilang   

2. Kesalahan interface   

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal.   

4. Kesalahan kinerja   

5. Kesalahan Inisialisasi dan terminasi. 

2.5.  System Development Life Cycle (SDLC) 

 Menurut Dennis dkk, (2013) System Development Life Cycle (SDLC) ialah 

proses untuk memahami bagaimana sebuah sistem informasi dapat mendukung 

kebutuhan bisnis dengan merancang suatu sistem, membangun sistem tersebut, dan 

menyampaikannya kepada pengguna.  

 SDLC memiliki empat fase dasar, yaitu planning, analysis, design, dan 

implemention yang dimana tiap fase tersebut terdiri dari serangkaian langkah yang 

menggunakan cara tertentu dalam menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Berikut 

penjelasan dari tiap fase : 
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a. perencanaan (Planning) 

Fase planning, merupakan proses dasar dalam memahami mengapa sistem  

informasi harus dibangun dan menentukan bagaimana proyek akan dibangun. 

b. Analisis (Analysis) 

 Fase analysis, merupakan jawaban dari pertanyaan siapa yang akan 

menggunakan sistem, apa yang akan dilakukan oleh sistem, dan dimana serta kapan 

sistem tersebut akan digunakan. Pada fase ini perlu menginvestigasi sistem yang 

telah ada sebelumnya, mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan 

mengembangkan konsep yang baru untuk sistem yang akan dibuat. 

c. Desain (Design) 

 Fase design, ialah fase untuk menentukan bagaiman sistem akan beroperasi, 

dalam hal ini antara lain perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), 

infrastruktur jaringan (user interface), form dan laporan (basis data dan file yang 

dibutuhkan aplikasi). 

d. Implementasi (Implementation)  

 Fase implementasi, ialah fase akhir dari SDLC yaitu pada saat sistem selesai 

dibuat. Implementasi pada fase ini paling banyak mengambil perhatian karena 

dalam keseluruhan sistem, tahap implementasi, adalah tahap yang paling banyak 

memakan waktu serta biaya karena mencoba keseluruhan sistem.
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Tahapan analisis dan perancangan sistem adalah proses penjabaran dari 

perancangan sistem untuk mendukung aplikasi implementasi penjadwalan 

Overhaul mesin produksi pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Dengan 

menggunakan System Development Life Cycle (SDLC). 

3.1. Perencanaan 

Permasalahan yang ada pada PT Semen Indonesia dapat ditemukan  solusi 

dengan membuat Rancang Bangun Aplikasi Implementasi Penjadwalan Mesin 

Produksi. Berikut adalah langkah awal agar mengetahui proses bisnis dan data yang 

di perlukan. 

3.1.1. Observasi 

Pengamatan dilakukan pada bulan Desember 2018 dengan cara mengamati 

secara langsung  proses bisnis pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tujuan 

melakukan pengamatan untuk mendapatkan informasi pendukung terkait dengan 

tahapan proses Overhaul yaitu Penjadwalan Overhaul  Mesin produksi Pengamatan 

dilakukan satu bulan. Berikut adalah gambaran proses saat ini. 

3.1.2. Wawancara  

 Wawancara dilakukan kepada Staff Department Of ICT dan Staff 

Management Service Development pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 

dilakukan pada bulan Desember 2018. Dalam wawancara tersebut membahas 
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permasalahan saat ini pada perusahaan terkait dengan penjadwalan 

Overhaul serta informasi-informasi yang diperlukan. Sehingga aplikasi yang dibuat 

dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi saat ini. 

3.2. Analisis 

Setelah dilakukan proses wawancara maka akan dilakukan proses analisis 

dimana proses ini bertujuan untuk menganalisis proses yang kan terjadi pada sistem 

dan juga untuk mendukung perancangan sistem.  

3.2.1. Analisis Proses Bisnis 

 

Gambar 3. 1. Analisis proses bisnis 
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Berdasarkan gambar 3.1, dapat dijelaskan proses penjadwalan yang dilakukan 

PT Semen Indonesia digambarkan dengan Flowchart. Pada proses penjadwalan 

memiliki tiga aktor yang pertama adalah manager dimana posisi sini berperan 

sebagai pengawas project Overhaul, setiap manager dapat perperan sebagai 

pengawas serta sebagai penerima hasil laporan dari kegiatan Overhaul. Kedua 

adalah PIC Project dimana berperan untuk melakukan pengawasan serta 

menjalankan project Overhaul. Ketiga adalah PIC Vendor yang berperan sebagai 

pengawas proses pengerjaan oleh vendor. 

Berikut adalah penjelasan dari Document flow proses bisnis, dimulai dari 

manager yang menerima data laporan dari Planning Preparation kemudian akan 

diolah oleh PIC Project menjadi data mesin, data area dan data vendor dimana data-

data ini akan digunakan sebagai penyusunan project penjadwalan Overhaul. 

Dimana proses penyusuan data penjadwalan diawali dengan menginputkan data-

data pada SAP (System Application and Product in data processing) yang 

menghasilkan data penjadwalan kemudian akan dilakukan penginputan kembali ke 

Microsoft excel yang menghasilkan data penjadwalan. Dari data penjadwalan yang 

telah terbuat, maka proses selanjutnya diserahkan oleh PIC Vendor dimana akan 

dilakukan proses penyusunan data vendor, kemudian akan dlakukan proses update 

data shift, data vendor dan tanggal pada tahapan proses ini terdapat berulang kali 

update jika akan melakukan update maka akan dilakukan update kembali, jika tidak 

akan dilanjutkan proses input laporan lapangan yang menghasilkan data 

penjadwalan.  
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Dari data penjadwalan  akan dilakukan proses penerimaan data laporan oleh 

PIC Project dan akan dilakukan update atau input data ke SAP dan Microsoft excel 

jika selesai dilakukannya proses input atau update maka akan dilakukan proses 

pembuatan laporan Overhaul dan akan diserahkan oleh Manager.   

1. Identifikasi Permasalahan 

Tabel 3. 2. Analisis Kebutuhan Pengguna 

No Permasalahan Dampak Solusi 

1 Pada software SAP tidak 

dapat menentukan jumlah 

hari yang ada pada 

penjadwalan 

Jika tidak adanya 

jumlah hari maka 

akan menyebabkan 

terhambatnya 

koordinasi antara 

PIC Project dengan 

PIC Vendor, karena 

pengerjaan dilihat 

dari perhitungan 

jumlah hari  

Membuat aplikasi 

penjadwalan 

Overhaul yang 

dapat menentukan 

tanggal dan 

jumlah hari yang 

akan di Overhaul. 

2 Pada Software SAP tidak 

dapat menampilkan Shift  

Jika tidak adanya 

Shift maka akan 

menyebabkan 

kinerja penjadwalan 

terhambat karena 

jadwal kerja tidak 

dapat lakukan 

 

Membuat aplikasi 

penjadwalan 

Overhaul yang 

dapat mengelola 

Shift pada saat 

Overhaul. 

3 Tanpa mengisi kolom PIC 

dan Kolom Vendor 

Activity tetap berjalan 

mengikuti sesuai Shift. 

Pekerjaan akan 

menjadi terhambat 

karena PIC Project 

tidak dapat membuat 

laporan Overhaul  

Membuat aplikasi 

penjadwalan 

Overhaul yang 

dapat mengelola 

Shift pada saat 

Overhaul. 
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2. Identifikasi Pengguna 

1. Manajer 

2. PIC Project 

3. PIC Vendor 

3. Identifikasi Data 

1. Data Master Activity 

2. Data Master List Activity 

3. Data Master Man Power 

4. Laporan Overhaul 

3.2.2. Analisis kebutuhan pengguna 

Adapun kebutuhan pengguna pada sistem yang dijelaskan pada table sebagai 

berikut. 

Tabel 3. 3. Analisis Kebutuhan Pengguna 

No Kebutuhan Pengguna Kebutuhan Sistem 

1. PIC Project a. Mengelola data Activity 

b. Mengelola data List Activity  

c. Mengelola data vendor 

d. Membuat Laporan Overhaul 

2. 
PIC Vendor 

a. Menambahkan informasi keterangan 

kendala pada List Activity . 

3. Manajer a. Memantau informasi penjadwalan  
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3.2.3. Analisis kebutuhan fungsional 

Analsis kebutuhan fungsional penjadwalan Overhaul : 

Tabel 3. 4. Analisis Kebutuhan Fungsional 

No Item Data / Laporan Fungsi 

1. Data Master Activity a. Pengguna dapat memasukkan data terkait 

Master Activity seperti nama mesin dan 

menginputkan master. 

b. Pengguna dapat merubah data terkait 

Master Activity Seperti inputan Master 

Activity 

c. Pengguna dapat menghapus data Master 

Activity. 

d. Pengguna dapat menampilkan seluruh 

data Master Activity. 

2. Data List Activity  a. Pengguna dapat memasukkan data terkait 

data List Activity yaitu nama mesin, nama 

Master Activity. 

b. Pengguna dapat merubah data terkait List 

Activity,  

c. Pengguna dapat menampilkan seluruh 

data List Activity. 

3. Memilih data vendor a. Pengguna dapat memilih data vendor 

yang sebelumnya telah di siapkan pada 

saat Planning.  

b. Pengguna dapat merubah data pilihan 

vendor. 

c. Pengguna dapat menampilkan seluruh 

data pilihan vendor. 
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5. Laporan Pengguna dapat membuat laporan melalui 

kolom keterangan untuk PIC vendor serta 

pengguna juga dapat membuat laporan untuk 

dilaporkan ke manager. 

6. Data Penjadwalan a. Pengguna dapat menginput data terkait 

tentang data penjadwalan seperti, 

menginpukan data mesin, menginputkan 

Area mesin menginputkan List 

Activity,menginputkan tanggal, 

menginputkan Shift, menginputkan PIC 

Vendor, menginputkan vendor, 

menginputkan keterangan 

b.  Pengguna dapat merubah data terkait 

tentang data penjadwalan seperti, 

merubah data mesin, merubah Area mesin 

merubah List Activity,merubah tanggal, 

merubah Shift, merubah PIC Vendor, 

merubah vendor, merubah keterangan 

c. Pengguna dapat menghapus data terkait 

tentang data penjadwalan seperti, 

menghapus data mesin, menghapus Area 

mesin, menghapus List Activity, 

menghapus PIC Vendor, menghapus 

vendor, menghapus keterangan 

d. Penggua dapat melihat seluruh data 

penjadwalan 
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3.2.4. Analisis kebutuhan non fungsional 

Analsis kebutuhan non fungsional ditujukan untuk mengetahui kebutuhan 

perangkat lunak, yang harus tersedia pada sistem perangkat lunak meliputi :  

Tabel 3. 5. Analisis Kebutuhan non fungsional 

No Kebutuhan Non 

Fungsional 

Keterangan 

1. Keamanan  Adanya pengaturan hak akses untuk Manager, 

PIC Project, dan Bagian Pengadaan. 

2. 

 
Respontime 

Waktu rata-rata yang diperlukan untuk 

menjalankan masing-masing fungsi 1 - 5 detik. 

3. 
Usability 

Tampilan aplikasi di buat sederhana sehingga 

mudah di gunakan dan di pahami oleh semua user. 

 

3.2.5. Analisis kebutuhan Sistem 

Tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam melakukan identifikasi 

kebutuhan software dan hardware (SAP, 2019), antara lain:  

1. Operating sistem yang dipakai yaitu Windows 7, 8,8.1, dan 10. 

2. Hardware yang di butuhkan : 

a. Processor  : minimum 2.4 GHz processor 

b. RAM   : 2 GB RAM minimum 

c. Screen resolution: 1024 x 768 pixels minimum 

3. Software yang di pakai yaitu XAMPP, NetBeans. 

4. Jaringan yang di gunakan yaitu LAN (Local Area Network). 
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3.3. Desain 

Desain merupakan kebutuhan sistem yang harus di penuhi sebelum melakukan 

pembuatan rancang bangun aplikasi, seperti desain sistem database, interface dan 

testing. 

3.3.1. Usecase diagram 

Usecase diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih 

aktor dengan sebuah sistem yang akan di bangun. Use Case menjelaskan interaksi 

yang terjadi antara ‘aktor’ — inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem 

yang ada, sebuah Use Case direpresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana 

(Wicaksana, 2016). Berikut adalah gambaran dari aktor yang terlibat dalam aplikasi 

yang akan di bangun :   

 

 

Gambar 3. 2. Use case diagram 
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Dari gambar 3.2 Use case diagram diatas, proses dilakukan oleh pengelola atau 

pengguna sistem sebagai berikut: 

1) Manajer mempunyai akses login dalam sistem, serta manajer juga dapat 

melihat keseluruhan atau memantau proses dari penjadwalan Overhaul. 

2) PIC Vendor dapat menambahkan informasi keterangan kendala pada List 

Activity. Dimana kebutuhan ini dapat igunakan ketika mengalami kendala 

saat melakukan proses  kegiatan List Activity di lapangan.  

3) PIC Project mempunyai akses login, dimana PIC Project memiliki peran 

untuk mengelola Mengelola data activity, Mengelola data List Activity, 

Mengelola data vendor, serta PIC Project juga dapat menghasilkan 

laporan dari Penjadwalan Overhaul.           

3.3.2. Flow Of Event 

Flow of Event adalah elemen terakhir dalam penyusunan Use Case 

description yang dimana elemen ini menjelaskan tentang proses bisnis dari tiap Use 

Case yang ada (Nurmoslim, 2016). Flow of event juga dapat diartikan sebagai aliran 

logika yang didapat dari use case diagram, setiap pengguna memiliki event masing-

masing yang kemudian di jelaskan secara terperinci apa yang pengguna akan 

lakukan dana pa yang dilakukan dengan system itu sendiri. Aplikasi Penjadwalan 

Overhaul Mesin Produksi pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari 

beberapa Flow of event antara lain : 
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1)  Flow Of Event Login  

Berikut adalah alur proses login dan urutan aktivitas yang dilakukan 

oleh Manajer, PIC Project, PIC Vendor dalam suatu proses Use Case 

Login.  

Keterangan : 

1. Aktor yang terdapat pada Flow of Event merupakan aktor yang 

berhubungan langsung dengan sistem dimana aktor tersebut adalah 

Manajer, PIC Project, PIC vendor. Untuk mengakses aplikasi, User 

diharuskan untuk mengisi NIK dan Password . 

2. Aplikasi akan memproses NIK dan Password setelah terisi dengan 

benar maka akan lanjut masuk ke dashboard, jika aplikasi salah maka 

akan mengulangi penginputan kembali dengan memasukkan NIK dan 

Password. 

Gambar 3. 3. Flow Of Event Login 
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3. Setelah benar melakukan pengisian Nik dan Password User dapat 

memilih tombol Login atau memilih tombol Enter yang tertera pada 

perangkat. 

4. Kemudian akan tampil Dashboard masing-masing sesuai dengan hak 

akses yang telah dimiliki oleh Manajer, PIC Project, PIC Vendor. 

Setiap User memiliki Dashboard masing-masing dengan fungsinya 

yang berbeda. 

1) Flow Of Event memantau informasi penjadwalan  

Berikut adalah alur proses memantau informasi penjadwalan Overhaul 

yang dilakukan oleh manajer. 

Keterangan : 

1. Aktor yang terdapat pada Flow of Event memantau Progress adalah 

manajer, manajer setelah mengisi NIK dan password maka login 

akan sukses. 

Gambar 3. 4. Flow Of Event Memantau Progress 
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2. Setelah login sukses maka sistem akan menampilkan hasil 

Dashboard dari manajer dimana manajer dapat memantau progress 

dari penjadwalan. 

3. Kemudian pilih menu penjadwalan, di dalam menu penjadwalan 

terdapat tampilan tampilan yang ada pada penjadwalan sehingga 

pada dashboard tersebut manajer dapat memantau seluruh proses 

penjadwalan Overhaul. 

4. Sistem akan menampilkan hasil dari menu penjadwalan sehingga 

menampilkan informasi tentang penjadwalan. 

5. Manajer akan melakukan kegiatannya yaitu memantau proses 

penjadwalan Overhaul.   

 

2) Flow Of Event pada Use Case mengelola data master activity 

Berikut adalah alur proses dari Flow Of Event pada Use case mengelola 

data activity, mengelola data activity  memiliki tahapan yaitu Input, Update, 

Delete.  
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1. Flow Of Event input data Master Activity 

 

Keterangan : 

1. Aktor yang berperan dalam melakukan input data master adalah 

PIC Project, dimulai dengan tahapan dimana aktor memilih menu 

data Master Activity. 

2. Kemudian sistem akan menampilkan menu data Master Activity. 

Gambar 3. 5. Flow Of Event Input data Master Activity 
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3.  Setelah itu aktor akan memilih menu tambah data master, tambah 

data master bertujuan agar setiap mesin memiliki Master Activity 

masing-masing. 

4. Setelah memilih menu tambah sistem akan menampilkan form 

untuk Input segala informasi yang dibutuhkan untuk kelengkapan 

mesin serta activity yang  dimiliki. 

5. Aktor akan melakukan pengisian form dengan menambahkan 

informasi yang dibutuhkan oleh mesin. 

6. Setelah aktor telah selesai mengisikan informasi aka nada tombol 

save atau batal jika aktor memilih untuk save maka sistem akan 

menampilkan data yang telah diinputkan jika aktor memilih untuk 

batal maka sistem akan membatalkan proses inputan dan selesai. 

2. Flow Of Event update data Master Activity 

    Gambar 3. 6. Flow Of Event Update data Master Activity 
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Keterangan : 

1. Aktor yang berperan dalam melakukan Update data master adalah PIC 

Project, dimulai dengan tahapan dimana aktor memilih menu data 

master activity. 

2. Sistem akan menampilkan hasil dari menu data Master Activity 

3. Setelah itu aktor akan memilih menu update dimana menu update 

tersebut bertujuan untuk mempermudah User dalam melakukan 

pengubahan informasi tentang Master Activity 

4. Sistem akan merespon dengan menampilkan form update, dimana form 

update tersebut berisi inputan yang dibutuhkan pada Master Activity. 

5. Aktor akan mengisi form yang telah disedakan oleh sistem serta aktor 

juga dapat merubah data sebelumnya yang telah dipilih. Setelah aktor 

mengisi form maka sistem juga menampilkan save atau batalkan. 

6. Setelah aktor selesai mengisi maka akan melakukan save atau batal, 

jika aktor mrmilih save maka sistem akan menampilkan hasil dari 

pengisian form. Jika aktor memilih untuk batal maka sistem akan 

membatalkan dan selesai.   
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3. Flow Of Event delete data Master Activity 

Gambar 3. 7. Flow Of Event Delete data Master Activity 

Keterangan : 

1. Aktor yang berperan dalam melakukan Delete data master adalah 

PIC Project, dimulai dengan tahapan dimana aktor memilih menu 

data Master Activity. 

2. Sistem akan merespon dengan menampilkan menu data Master 

Activity. 

3. Aktor akan memilih data yang akan di delete. 

4. Sistem merespon dengan menampilkan data yang akan di delete. 

Sistem juga memberikan notifikasi apakah data tersebut akan di 

delete.  

5. Aktor akan menghapus data yang telah dipilih, kemudian sistem 

akan merespon dengan menampilkan pop up bahwa data berhasil 

di delete dan akan menampilkan hasil.   
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3) Flow Of Event pada Use Case mengelola data List activity 

Berikut adalah alur proses dari Flow Of Event pada Use case 

mengelola data List activity, mengelola data List activity memiliki 

tahapan yaitu Input, Update, Delete. Kegunaan dari Use Case tersebut 

adalah untuk menambahkan turunan dari Master Activity. Dimana setiap 

Overhaul memiliki aktifitas pekerjaan yang berbeda. Berikut adalah 

alurnya   

1. Flow Of Event input data List Activity 

Keterangan : 

1. Aktor yang berperan dalam melakukan Input data List activity 

adalah PIC Project, dimulai dengan tahapan dimana aktor 

memilih menu data List activity. 

Gambar 3. 8. Flow Of Event Input data List Activity 
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2. Sistem akan menampilkan menu data List Activity, dimana pada 

menu tersebut terdapat banyak informasi tentang activity yang di 

perlukan pada saat eksekusi. 

3. Kemudian aktor memilih menu tambah pada data List Activity. 

4. Setelah aktor memilih tambah, maka sistem akan merespon 

dengan menampilkan form untuk tambah List Activity. 

5. Aktor akan melakukan pengisian pada form tersebut, pengisian 

dilakukan sesuai dengan inputan yang ada pada form. Setelah 

aktor melakukan input selesai maka akan dilanjutkan dengan 

menyimpan hasil inputan dan sistem akan menampilkan hasil 

inputan, jika batal sistem akan menyelesaikan.    

2. Flow Of Event update data List Activity 

 

Gambar 3. 9. Flow Of Event Input data List Activity 
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Keterangan : 

1. Aktor yang berperan dalam melakukan update data List activity 

adalah PIC Project, dimulai dengan tahapan dimana aktor 

memilih menu data List activity. 

2. Sistem akan merespon dengan menampilkan menu pada data List 

Activity. 

3. Kemudian aktor memilih menu update data List Activity. 

4. Sistem menampilkan form update data List Activity 

5. Aktor memilih dan mengisi form yang telah di tampilkan oleh 

sistem, setelah proses penginputan selesai maka akan dilakukan 

proses menyimpan.    

3. Flow Of Event delete data List Activity 

 

Gambar 3. 10. Flow Of Event Delete data List Activity 
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Keterangan : 

1. Aktor yang berperan dalam melakukan Delete data master adalah 

PIC Project, dimulai dengan tahapan memilih menu data list 

activity. 

2. Sistem akan menampilkan menu data List Activity, dalam tampilan 

menu tersebut terdapat pilihan mendu delete. 

3. Aktor akan memilih data yang akan di delete. 

4. Kemudian sistem akan merespon dengan menampilkan data yang 

akan di delete. 

5. Aktor akan memilih menu delete dan sistem akan menampilkan 

pop up bahwa data berhasil di delete, dan sistem akan 

menampilkan hasil delete. 

 

4) Flow Of Event pada Use Case  laporan 

Berikut adalah alur proses dari Flow Of Event pada Use case 

membuat laporan, membuat laporan memiliki tahapan yaitu Input, 

Update, Delete. Kegunaan dari Use Case tersebut adalah untuk 

membuat laporan penjadwalan, kegunaan laporan sendiri dapat 

digunakan untuk History pengerjaan sehingga dapat mengetahui mesin 

yang telah di overhaul. Berikut adalah alurnya   
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1. Flow Of Event input Laporan 

 

Keterangan : 

1. Aktor yang berperan dalam melakukan input laporan 

penjadwalan adalah PIC Project, dimulai dengan tahapan 

memilih menu laporan penjadwalan. 

2. Sistem merespon dengan menampilkan menu laporan 

penjadwalan. 

3. Aktor menginputkan tahun Overhaul dan pilih cari 

4. Sistem akan menampilkan hasil laporan. 

 

5) Flow Of Event pada Use Case mengelola data vendor 

Berikut adalah alur proses dari Flow Of Event pada Use case 

mengelola data Vendor, mengelola data Vendor memiliki tahapan yaitu 

Input, Update, Delete.  

Gambar 3. 11. Flow Of Event input Laporan 
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1. Flow OF Event Input data vendor 

Keterangan : 

1. Aktor yang berperan dalam melakukan Input data vendor 

adalah PIC Project, dimulai dengan tahapan memilih 

menu data vendor. 

2. Sistem akan menampilkan menu data vendor. 

3. Kemudian aktor Memilih menu tambah pada data vendor 

4. Sistem akan merespon dengan menampilkan form data 

vendor. 

5. Kemudian aktor memilih dan mengisi form data vendor 

jika aktor memilih save maka sistem akan menampilkan 

Gambar 3. 12. Flow Of Event Input data vendor 
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data yang telah di inputkan. Jika aktor memilih batal 

maka sistem akan membatalkan pesanan dan selesai. 

2. Flow Of Event Update data vendor  

Keterangan : 

1. Aktor yang berperan dalam melakukan update data vendor 

adalah PIC Project, dimulai dengan tahapan memilih menu 

data vendor. 

2. Sistem akan menampilkan menu data vendor 

3. Kemudian aktor akan memilih menu update data vendor. 

4. Setelah itu sistem akan merespon dengan menampilkan 

form update data vendor. 

5. Lalu aktor akan menlakukan pengisian form update pada 

data vendor, jika aktor memilih save maka data akan 

tersimpan dan sisitem akan menampilkan. jika aktor 

Gambar 3. 13. Flow Of Event Update data vendor 
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memilih batal maka sisitem akan membatalkan 

penyimpanan. 

3. Flow Of Event Delete data vendor  

Keterangan : 

1. Aktor yang berperan dalam melakukan Delete data 

vendor adalah PIC Project, dimulai dengan tahapan 

memilih menu data vendor. 

2. Sistem akan menampilkan menu data vendor. 

3. Aktor akan memilih data yang akan di delete. 

4. Sistem menampilkan pilihan data yang akan di delete. 

5. Aktor kemudian memilih delete dan sistem akan 

merespon hasil delete dan menampilkan.  

 

Gambar 3. 14. Flow Of Event Delete data vendor 
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6) Flow Of Event pada Use Case menambahkan informasi keterangan 

kendala pada List Activity 

Berikut adalah alur proses dari Flow Of Event pada Use case 

menambahkan keterangan pada List Activity jika mengalami kendala, 

menambahkan keterangan pada List Activity bertujuan untuk mencatat 

segala kejadian yang ada dilapangan, dimana hal ini dilakukan ketika 

List Activity mengalami kendala. Pencatatan dilakukan pada kolom 

keterangan. Berikut adalah alurnya  

1. Flow Of Event Input menambahkan keterangan  

 

Gambar 3. 15. Flow Of Event menambahkan keterangan 
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Keterangan : 

1. Aktor yang berperan dalam melakukan input data vendor 

adalah PIC Vendor, dimulai dengan tahapan memilih 

menu data List Activity. 

2. Sistem akan menampilkan menu data List Activity 

3. Kemudian aktor memilih menu tambah pada kolom 

komentar. 

4. Setelah itu sistem akan merespon dengan menampilkan 

form input laporan lapangan. 

7) Flow Of Event pada penjadwalan overhaul 

Berikut alur dari penjadwalan yang terdapat pada aplikasi, dimana 

penjadwalan ini menneetukan tanggal mulai dan tanggal akhir Master 

Activity dan juga List Activity berikut adalah alurnya. 

1. Flow Of Event penjadwalan 

 

Gambar 3. 16. Flow Of Event penjadwalan Master Activity 
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Keterangan : 

1. Aktor yang berperan dalam melakukan penjadwalan 

adalah PIC Project, dimulai dengan tahapan memilih 

menu data Master Activity. 

2. Sistem akan menampilkan menu data Master Activity 

3. Kemudian aktor menginputkan Master Activity beserta 

input jadwal mulai dan jadwal akhir  

2. Flow Of Event penjadwalan  

 

1. Aktor yang berperan dalam melakukan penjadwalan 

adalah PIC Project, dimulai dengan tahapan memilih 

menu data List Activity. 

2. Sistem akan menampilkan menu data List Activity 

3. Kemudian aktor menginputkan List Activity beserta input 

jadwal mulai dan jadwal akhir  

 

Gambar 3. 17. Flow Of Event penjadwalan  
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8) Flow Of Event Update Shift 

Berikut alur dari Update Shift penjadwalan yang terdapat pada 

aplikasi, dimana Update Shift penjadwalan ini dengan melakukan 

centang sesuai dengan List Activity yang ada di lapangan, berikut adalah 

alurnya. 

 

Keterangan 

1. Aktor yang berperan dalam melakukan Update Shift 

penjadwalan adalah PIC Project, dimulai dengan tahapan 

memilih menu tabel realisasi jadwal. 

2. Sistem akan menampilkan pilihan  

3. Kemudian aktor memilih tampilkan tabel 

4. Sistem akan merespon dengan menampilkan tabel untuk Update 

Shift 

Gambar 3. 18. Flow Of Event penjadwalan List Activity 
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3.3.3. Sequence diagram 

Sequence Diagram merupakan susunan proses atau gambaran proses yang 

terdapat pada suatu sistem yang dimana sistem tersebut berinteraksi langsung 

dengan pengguna. Berikut adalah alur interaksi antara pengguna dan sistem 

1. Sequence diagram login 

Sequence diagram berikut merupakan gambaran urutan proses yang 

dilakukan aktor untuk mengetahui proses login, berikut sequence diagram 

pada proses login: 

Tabel berikut merupakan deskripsi berdasarkan gambaran urutan 

proses yang dilakukan oleh aktor untuk login agar dapat mengakses menu-

menu pada aplikasi. 

Gambar 3.20. Sequence Diagram Login Gambar 3. 19. Sequence diagram login 
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Tabel 3. 6. Keterangan Sequence Diagram pada use case login. 

Nama Deskripsi 

Aktor Pengguna (Manajer,PIC project, PIC Vendor) yang 

berinteraksi dengan sistem. 

Form Login Tampilan form yang berfungsi untuk menginputkan 

username dan password pada aplikasi. 

Control Sistem Proses login untuk masuk pada menu-menu aplikasi. 

Dashboard Menu utama yang berisi menu-menu untuk mengolah 

data yang dibutuhkan oleh pengguna aplikas, dimana 

dashboard juga menampilkan sesuai dengan hak akses. 

 

2. Sequence diagram mengelola data master activity 

Sequence diagram berikut merupakan gambaran urutan proses yang 

dilakukan PIC Project untuk mengetahui proses mengelola data Master 

Activity, berikut sequence diagram pada mengelola Master Activity : 

 

Gambar 3. 20. Sequence Diagram mengelola data Master Activity 
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Tabel berikut merupakan deskripsi berdasarkan gambaran urutan 

proses yang dilakukan oleh aktor untuk mengelola data Master Activity.  

Tabel 3. 7. Keterangan Sequence Diagram pada use case Mengelola data mesin. 

Nama Deskripsi 

PIC Project Pengguna dapat mengelola data Master Activity yang 

telah ada, dengan (Create,Update,Delete) data Master 

Activity. 

Menu data master 

activity 

Tampilan form yang berfungsi untuk 

(Create,Update,Delete)  pada aplikasi. 

Control data master Proses untuk dapat memproses (Create,Update,Delete) 

data Master Activity pada aplikasi. 

Tabel master activity Database yang digunakan untuk menyimpan data-data 

Master Activity yang telah di kelola di dalam tabel 

tersebut terdapat Master Activity. yang dimana setiap 

mesin memiliki Master Activity masing-masing. 

 

3. Sequence diagram mengelola data list activity 

Sequence diagram berikut merupakan gambaran urutan proses yang 

dilakukan PIC Project untuk mengetahui proses mengelola data List 

Activity, berikut sequence diagram pada mengelola List Activity : 

Gambar 3. 21. Sequence Diagram mengelola data List Activity 
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Tabel berikut merupakan deskripsi berdasarkan gambaran urutan 

proses yang dilakukan oleh aktor untuk mengelola data List Activity. 

Tabel 3. 8. Keterangan Sequence Diagram pada use case Mengelola data List 

Activity 

Nama Deskripsi 

PIC Project Pengguna dapat mengelola data mesin yang telah ada, 

dengan (Update) data mesin.   

Menu data List Activity Tampilan form yang berfungsi untuk Update pada 

aplikasi. 

Control data List 

Activity 

Proses untuk dapat memproses Update data mesin pada 

aplikasi. 

Tabel List Activity Database yang digunakan untuk menyimpan data-data 

List Activity yang telah di kelola di dalam tabel tersebut 

terdapat Master Activity dan List Activity. 

 

4. Sequence diagram mengelola data vendor 

equence diagram berikut merupakan gambaran urutan proses yang 

dilakukan PIC Project untuk mengetahui proses mengelola data List 

Activity, berikut sequence diagram pada mengelola List Activity : 

Tabel berikut merupakan deskripsi berdasarkan gambaran urutan 

proses yang dilakukan oleh aktor untuk mengelola data vendor. 

Gambar 3. 22. Sequence Diagram mengelola data Vendor 
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Tabel 3. 9. Keterangan Sequence Diagram pada use case Mengelola data vendor 

Nama Deskripsi 

PIC Project Pengguna dapat mengelola data vendor yang telah ada, 

dengan (create,Update,delete) data vendor.   

Menu data vendor Tampilan form yang berfungsi untuk 

(create,Update,delete) data vendor  

Control data vendor Proses untuk dapat memproses (create,Update,delete) 

data vendor. 

Tabel vendor Database yang digunakan untuk menyimpan data-data 

vendor yang telah di kelola di dalam tabel tersebut 

terdapat PIC vendor, Master Activity,nama vendor. 

 

5. Sequence diagram laporan 

Sequence diagram berikut merupakan gambaran urutan proses yang 

dilakukan PIC Project untuk laporan, berikut sequence diagram membuat 

laporan : 

Tabel berikut merupakan deskripsi berdasarkan gambaran urutan 

proses yang dilakukan oleh aktor untuk membuat laporan. 

Gambar 3. 23. Sequence Diagram membuat laporan 
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Tabel 3. 10. Keterangan Sequence Diagram pada use case membuat laporan 

Nama Deskripsi 

PIC Project Pengguna dapat mengelola data dalam pembuatan 

laporan 

Menu data laporan Tampilan form yang berfungsi untuk membuat laporan 

Control data laporan Proses untuk dapat memproses pembuatan laoran. 

Tabel laporan Database yang digunakan untuk menyimpan data-data 

laporan. 

6. Sequence diagram menambahkan informasi keterangan  

Sequence diagram berikut merupakan gambaran urutan proses yang 

dilakukan PIC vendor untuk membuat keterangan apabila terjadi kendala 

pada setiap List Activity, berikut sequence diagram tambah keterangan 

lapangan: 

Tabel berikut merupakan deskripsi berdasarkan gambaran urutan 

proses yang dilakukan oleh aktor untuk membuat laporan. 

Gambar 3. 24. Sequence Diagram membuat laporan lapangan 
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Tabel 3. 11. Keterangan Sequence Diagram pada use case membuat laporan 

Nama Deskripsi 

PIC Project Pengguna dapat mengelola data dalam pembuatan 

laporan  

Menu data laporan Tampilan form yang berfungsi untuk membuat laporan 

Control data laporan Proses untuk dapat memproses pembuatan laoran. 

 

7. Sequence diagram Update Shift  

Sequence diagram berikut merupakan gambaran urutan proses yang dilakukan 

PIC Project untuk Update Shift sesuai dengan kegiatan List Activity berikut 

sequence diagram. 

 

 

 

Gambar 3. 25. Sequence Diagram membuat laporan lapangan 
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8. Sequence diagram penjadwalan Overhaul 

Sequence diagram berikut merupakan gambaran urutan proses yang dilakukan 

PIC Project untuk penjdawalan Overhaul Master Activity dan List Activity berikut 

sequence diagram. 

 

Gambar 3. 26. Sequence Diagram membuat laporan lapangan 
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3.3.4. Class diagram 
 

 

Gambar 3. 27. Class Diagram  
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3.3.5. Desain Tampilan 

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan pada latar belakang di peroleh 

perumusan masalah pada Tugas Akhir ini adalah bagaimana merancang bangun 

aplikasi implementasi penjadwalan Overhaul mesin produksi pada PT Semen 

Indonesia (persero) Tbk. 

Sebelum di lakukannya pembuatan aplikasi sebelumnya akan dilakukan 

pembuatan desain tampilan terlebih dahulu, tujuan dari pembuatan desain tampilan 

sendiri agar mengetahui rancangan desain tampilan yang akan di buat pada waktu 

membuat tampilan pada aplikasi. Berikut adalah rancangan desain tampilan : 

1. Desain tampilan login 

 Tampilan halaman Login merupakan langkah awal dari masing-masing 

pengguna yang berfungsi sebagai keamanan hak akses pada pada menu yang 

berbeda, pada halam Login pengguna di wajibkan untuk mengisi Username dan 

Password dan menekan button sign in. Kemudian sistem akan merespon dengan 

masuk tampilan dashboard masing-masing, sesuai dengan hak akses yang sudah di 

tentukan. 

Gambar 3. 28. Desain Tampilan login 
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2. Desain tampilan dashboard 

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa tampilan tersebut adalah 

tampilan dashboard yang dimiliki pada setiap hak akses, dalam tampilan dashboard 

terdapat report atau jadwal-jadwal tentang overhaul mesin yang kan tampil. 

3. Desain tampilan data Master Activity 

Gambar 3. 29. Desain Tampilan Dashboard 

Gambar 3. 30. Desain tampilan Master Activity 
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Tampilan tambah Master Activity dimana tampilan ini berguna untuk 

menambah mengedit dan menghapus data Master Activity. Setiap mesin pasti 

memiliki Master Activity yang berbeda.  

4. Desain tampilan List Activity 

Tampilan List Activity dimana tampilan ini berfungsi untuk menambhakan 

turunan dari Master Activity setiap mesin memiliki Master Activity yang berbeda 

dan setiap Master Activity memiliki List Activity yang berbeda juga. Untuk itu pada 

List Activity dapat juga di create update dan delete.  

 

 

 

 

 

Gambar 3. 31. desain tampilan List Activity 
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5. Desain tampilan mengelola data vendor 

Desain tampilan yang dimiliki data vendor terdapat informasi tentang 

vendor serta PIC vendor yang ada, pada vendor sendiri harus di sertakan Master 

Activity mana yang dikerjakan. Guna untuk mengetahui Master Activity yang 

dikerjakan. Tidak hanya itu data Master Activity pun juga dapat digunakan sebagai 

data. Penggunaan untuk mengelola data vendor sendiri dapat di create update serta 

delete. 

6. Desain tampilan Update Shift 

Desain tampilan yang dimiliki shift merupakan desain tampilan yang 

sederhana dimana shift yang terdapat dalam penjadwalan dapat di update sesuai 

Gambar 3. 32. Desain tampilan data vendor 

Gambar 3. 33. Desain tampilan update shift 
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dengan jadwal yang dimiliki pada setiap vendor. Aktor yang menginputkan 

langsung shift adalah PIC project yang memiliki peran kepala dari seluruh project 

Overhaul. 

7. Desain tampilan membuat laporan 

Desain tampilan membuat laporan merupakan desain tampilan yang inti dari 

aplikasi dimana desain tampilan ini tercakup semua data yang akan di informasikan 

pada manajer serta dibuatkan laporan. Dari tampilan pembuatan laporan tersebut 

aktor yang berinteraksi langsung adalah PIC Project. 

 

 

 

 

Gambar 3. 34. Desain tampilan membuat laporan 
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8. Desain tampilan membuat keterangan 

 

Desain tampilan laporan lapangan ini bertujuan untuk melaporkan kegiatan 

yang ada di lapangan, dalam pelaporannya menggunakan kolom keterangan 

sehingga setiap ingin melaorkan kejaidan yang ada dilapangan maka harus melalui 

menu List Activity dan kemudian masuk ke kolom keterangan. Aktor yang 

berinteraksi secara langsung adalah PIC Vendor. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 35. Desain tampilan laporan lapangan 
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9. Desain tampilan jadwal Master Activity 

 

Gambar 3. 36. Desain tampilan jadwal Master Activity 

Desain tampilan jadwal Master Activity bertujuan untuk menambahkan 

jadwal tanggal mulai dan tanggal akhir sehingga jadwal Master Activity akan 

digunakan oleh jadwal List Activity. Adanya jadwal Master juga dapat 

menampilkan rencana jadwal Overhaul. 

10. Desain tampilan jadwal List Activity 

 

Gambar 3. 37. Desain tampilan jadwal List Activity 

Desain tampilan ini bertujuan untuk mengetahui List Activity atau kegiatan 

yang akan dilakukan pada saat Overhaul, dalam proses nya penjadwalan ini tidak 

dapat melebihi tanggal penjadwalan yang telah dibuat pada jadwal List Activity. 
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11. Desain tampilan Laporan 

Desain tampilan laporan ini bertujuan untuk menampilkan hasil penjadwalan 

yang ada di lapangan,  Aktor yang berinteraksi secara langsung adalah PIC Project. 

3.3.6. Uji Coba Desain 

Uji coba desain merupakan susunan yang dilakukan sebelum implementasi 

pembuatan aplikasi. Metode yang digunakan untuk Uji coba desain blackbox 

testing. Uji coba desain dilakukan dengan cara pengelompokan berdasarkan 

pengguna. 

1. Fungsi Login 

Fungsi uji coba desain Login memiliki fungsi untuk halaman awal untuk 

masuk ke dashboard dengan pembagian hak akses yaitu manajer, PIC 

Project, PIC Vendor 

 

 

Gambar 3. 38. Desain tampilan laporan  
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      Tabel 3. 12. Mengolah Data Master Activity     

No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

1. Mengetahui respon 

halaman login dengan 

memasukkan 

username dan 

Password  dengan 

benar 

Username : KRY1 

Password : 

“manajer” 

 

Hasil data simpan 

sesuai dengan data 

yang telah di 

inputkan 

2. Mengetahui respon 

halaman login dengan 

memasukkan 

username dan 

Password  tidak terisi 

Username : - 

Password : - 

 

Hasil tidak dapat 

login 

 

2. Bagian PIC Project 

Bagian PIC Project memiliki hak akses mengelola data mesin, 

Mengelola data Master Activity, mengelola data List Activity,mengelola data 

vendor, mengelola laporan Overhaul. Uji coba desain akan dijelaskan pada 

tabel berikut ini : 

1. Fungsi Mengolah Data Master Activity 

Fungsi mengolah data Master Activity memiliki sub-fungsi 

menambah data Master Activity, mengubah data Master Activity, 

menghapus data Master Activity dan menampilkan data Master Activity. 

Berikut uji coba desain berdasarkan fungsi. 
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      Tabel 3. 13. Mengolah Data Master Activity  

No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

1. Mengetahui respon 

halaman simpan data 

Master Activity, 

dengan cara mengisi 

data Master Activity 

dengan benar .  

Nama mesin : 

penggiling  

Nama master : 

Buka Pintu 

 

Hasil data simpan 

sesuai dengan data 

yang telah di 

inputkan 

2. Mengetahui respon 

halaman simpan data 

Master Activity, 

dengan cara tidak 

mengisi form data 

Master Activity. 

Nama mesin : - 

Nama master : - 

 

Hasil data simpan 

tidak dapat 

tersimpan 

3. Mengetahui hasil data 

Master Activity yang 

telah di inputkan 

Nama mesin : pilih 

mesin yang telah 

di tambahkan 

Master Activity 

Hasil data yang 

tersimpan sesuai 

dengan inputan 

4. Mengetahui respon 

halaman ubah data 

Master Activity, 

dengan cara update 

data yang di ubah   

Nama Master 

Activity : buka 

pintu atas  

Hasil ubah data 

Master Activity 

sesuai dengan hasil 

Update  

 

2. Fungsi Mengolah Data List Activity 

Fungsi mengolah data List Activity memiliki sub-fungsi yiatu 

menambah List Activity, Update List Activity, Delete List Activity. 

Berikut uji coba desain berdasarkan fungsi. 
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Tabel 3. 14. Analisis Kebutuhan Pengguna 

No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

1. Mengetahui respon 

menambah List 

Activity dengan cara 

input data yang benar.  

Nama Mesin : 

penggiling 

Nama Master : 

buka pintu atas 

Nama List Activity 

:mundurkan 

burber 

Hasil tambah data 

List Activity 

berhasil dilakukan 

sesuai dengan 

inputan 

2.  Mengetahui respon 

halaman dengan 

menambahkan List 

Activity tanpa inputan.  

Nama Mesin : - 

Nama Master : - 

Nama List Activity 

:- 

Hsil tambah data 

List Activity tidak 

Berhasil karena 

data yang di 

inputkan kosong 

3. Mengetahui respon 

halaman update List 

Activity dengan 

mengubah atau 

menambahkan data.   

Nama Mesin : 

penggiling 

Nama Master : 

buka pintu atas 

Nama List Activity 

: lepas baut atas 

Hasil Update 

berhasil dilakukan 

sesuai dengan data 

baru yang di 

tambahan 

4. Mengetahui respon 

halaman Delete List 

Activity dengan 

menampilkan data 

yang telah di update 

dan akan dilakukan 

delete. 

Memilih data List 

Activity Yang 

akan di hapus 

Hasil delete 

berhasil dilakukan 

sesuai dengan data 

yang dipilih 

5. Mengetahui respon 

halaman dengan 

menampilkan hasil 

input atau update 

Memilih nama 

mesin dan pilih 

nama Master 

Activity 

Data berhasil di 

ytampilkan setelah 

dilakukan input 

atau update 
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3. Fungsi Memilih data vendor 

memilih data vendor memiliki fungsi menambahkan data vendor 

yang telah tersedia sebelumnya. Berikut skenario uji coba desain 

berdasarkan fungsi. 

Tabel 3. 15. Memilih data vendor 

No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

1. Mengetahui respon 

halaman memilih 

vendor dengan memilih 

sesuai Master Activity. 

Nama mesin :  

Nama vendor : 

Hasil data memilih 

vendor berhasil 

dipilih. 

2. Mengetahui respon 

halaman dengan 

Update data vendor 

Memilih data 

yang akan di 

Update  

Hasil Update data 

vendor berhasil 

 

3. Bagian PIC Vendor 

Bagian PIC Vendor memiliki hak akses sebagai pengawas vendor 

fungsi yang terdapat dalam sistem adalah menambahka laporan lapangan. 

Berikut Uji coba desain akan dijelaskan pada tabel di berikut ini : 

1. Fungsi mengelola laporan keterangan 

Fungsi mengolah laporan lapangan memiliki sub-fungsi 

menambahkan laporan keterangan dan Update laporan keterangan 

Berikut skenario uji coba desain berdasarkan fungsi. 
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Tabel 3. 16. Mengelola laporan keterangan 

 

 

 

 

 

 

No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

1. Mengetahui respon 

halaman 

menambahkan laporan 

keterangan  

Nama Mesin : 

penggiling 

Nama Master : 

Buka pintu atas 

Keterangan : 

dapat di buka 

Hasil 

menambahkan 

laporan sesuai 

dengan hasil 

inputan 

2. Mengetahui respon 

halaman Update 

laporan keterangan 

Nama Mesin : 

penggiling 

Nama Master : 

buka pintu atas 

Keterangan : 

apengsel pintu 

patah 

Hasil Update 

laporan lapangan 

dapat dilakukan 

sesuai dengan data 

yang telah di ubah 

3. Mengetahui respon 

halaman jika laporan 

keterangan tidak diisi  

Nama Mesin : 

penggiling 

Nama Master : 

buka pintu atas 

Keterangan : - 

Hasil laporan 

keterangan tidak 

diisi dapat 

dilakukan  
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4. Fungsi mengelola jadwal 

Fungsi mengolah jadwal memiliki sub-fungsi menambahkan Master 

Actvity dan List Activity beserta tanggal mulai dan tanggal akhir Berikut 

skenario uji coba desain berdasarkan fungsi. 

Tabel 3. 17. Mengelola penjadwalan 

 

 

 

No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

1. Mengetahui respon 

halaman simpan 

data Master 

Activity beserta 

tanggal, dengan 

cara mengisi data 

Master Activity 

dengan benar .  

Nama mesin : 

penggiling  

Nama master : 

Buka Pintu 

Tanggal Mulai : 

1/09/2019 

Tanggal Akhir : 

10/09/2019 

 

Hasil data simpan 

sesuai dengan data 

yang telah di 

inputkan 

2. Mengetahui respon 

halaman simpan 

data Master 

Activity beserta 

tanggal, dengan 

cara tidak mengisi 

data Master 

Activity.  

Nama mesin : - 

Nama master : - 

Tanggal Mulai : - 

Tanggal Akhir : - 

Hasil data simpan 

tidak dapat 

tersimpan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Implementasi 

Pada tahapan implementasi merupakan tahap pengkodean Programmer akan 

menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan 

tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu software, artinya penggunaan 

komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka 

akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat. Tujuan testing adalah 

menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut untuk kemudian bisa 

diperbaiki. 

1. Desain Tampilan Login 

Tampilan login merupakan tampilan utama untuk mengakses aplikasi sebelum 

masuk ke dashboard. Tampilan login sendiri terdapat dua inputan yaitu inputan 

username dan password dimana pada user dan password memiliki hak akses 

masing masing dari aplikasi penjadwalan Overhaul sendiri. 

 

Gambar 3. 39. Tampilan Login 
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2. Tampilan form kelola jadwal 

Pada tampilan jadwal sendiri berfungsi untuk mengetahui jadwal Overhaul 

yang sudah di tentukan sejak awal dimana pada menu kelola jadwal setiap inputan 

tidak dapat di ganti atau di delete karena jadwal mulai dan jadwal selesai sudah 

diatur pada saat Decision Making dimana saat ini merupakan penentuan Overhaul 

yang akan dilajutkan mulai dari hingga akhir. Fitur yang terdapat pada tampilan ini 

adalah tanggal mulai dan akhir. Terdapat PIC vendor dan vendor yang 

mengerjakan.  

 

Gambar 3. 40. tampilan kelola jadwal 
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3. Desain Form Master Activity 

Form Master Activity sendiri merupakan form yang diperlukan untuk 

melakukan kegiatan create update dan delete. Dari fitur yang telah ada pada 

tampilan tersebut adalah menambah nama Master Activity. Master Activity sendiri 

merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan ketika akan melakukan Overhaul. 

Setiap mesin memiliki Master Activity yang berbeda dan setiap Master Activity 

memiliki List Activity yang berbeda pula. 

4. Desain Tambah Master Activity 

 

Gambar 3. 41. tampilan kelola jadwal 

Gambar 3. 42. tampilan tambah Master Activity 



68 

 

 

 

Berikut adalah tampilan tambah Master Activity, tambah Master Activity sendiri 

langkah awalnya adalah memilih nama mesin dimana nama mesin merupakan kunci 

dari menambah master, setelah itu masukkan nama Master Activity dan hasilnya 

akan tertampil pada bawah kolom inputan. 

5. Simpan data Master Activity 

Tampilan ini merupakan tampilan notifikasi yang dimana notifikasi ini sangat 

dibutukan ketika selesai menyelesaikan inputan atau update data. Dari notifikasi 

tersebut dapat dilihat bahwa data berhasil ditambahkan dan sukses.  

6. Hasil Save Master Activity 

Gambar 3. 43. tampilan master berhasil disimpan 

Gambar 3. 44. tampilan hasil Save 
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Berikut adalah tampilan hasil save yang telah di tambahkan, 

menampilkan hasil inputan atau update data yang telah dilakukan awal. 

7. Pilih mesin 

Berikut adalah tampilan pilih mesin untuk menampilkan hasil yang 

telah di tambahkan pada saat input data master yang diharuskan memilih 

mesin yang akan di Overhaul. Setelah pilih mesin akan dilakukan 

penginputan nama master dan ini adalah tampilan dimana tampilan ini 

menunjukkan hasil dari inputan yang ada 

 

 

 

Gambar 3. 45. tampilan pilih mesin untuk menampilkan 
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8. Update nama Master Activity 

Berikut adalah tampilan update data yang dimana update data 

Master Activity yang telah dipilih, setelah dipilih maka akan tampil berikut 

dan akan di update nama Master Activity yang sebelumnya  

9. Update nama Master Activity berhasil 

Berikut adalah tampilan update berhasil, data yang telah berhasil di update 

maka akan secara otomatis tersimpan di database. Notifikasi yang diberikan oleh 

Gambar 3. 46. Update Master Activty 

Gambar 3. 47. tampilan berhasil 
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aplikasi merupakan pemberitahuan bahwa update data telah berhasil dan berhasil 

disimpan.  

10. Hasil Update Master Activity 

Berikut adalah hasil dari update yang telah berhasil, tampilan tersebut memberi 

tahu bahwa data yang telah di update dapat tertampil. Data yang tertampil dapat di 

pindah-pindah sesuai dengan nama mesin yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 48. tampilan update Master Activity 



72 

 

 

 

11. Delete nama data Master Activity 

 

Gambar 3. 49. tampilan Delete Master Activity 

Berikut adalah tampilan notifikasi delete yang berhasil, notifikasi 

tersebut bertujuan untuk memperingatkan bahwa data yang di pilih telah 

berhasil di hapus dan akan di tampilkan pada tampilan berikutnya. 

12. Tampilan List Activity 

Gambar 3. 50. tampilan list activity 
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Tampilan List Activity yang dimana tampilan ini menampilkan data 

Master Activity yang bertujuan untuk menjadi patokan dari List Activity, 

proses penambahan List Activity adalah. Pilih Master Activity dan kemudian 

tambahkan List Activity yang ingin di tambahkan pada tabel.  

13. Pilih nama mesin 

Tampilan pilih nama mesin berguna untuk memilih nama mesin 

yang akan di tambahkan List Activity. Setiap mesin pasti memiliki List 

Activity masing-masing. Setiap List Activity memiliki Master Activity. 

Langkah-langkah dalam pencarin mesin adalah, Mencari mesin kemudian 

mencari Master Activity dan akan muncul tampilan List Activity.  

 

 

 

 

 

Gambar 3. 51. tampilan pilih nama mesin 
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14. Pilih nama Master Activity 

Berikut adalah tampilan pilih Master Activity dimana tampilan ini 

memilih Master Activity untuk menampilkan List Activity yang ingin di 

tampilkan. Contoh dalam tampilan ini adalah yang dipilih mesin crhuser 

dan Master Activity adalah fire off. 

15. Tambah List Activity 

Gambar 3. 52. tampilan pilih Master Activity 

Gambar 3. 53. tampilan tambah List Activity 
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Berikut adalah tampilan dari List Activity yang dimana menampilkan 

susuan informasi tentang List Activity yang ingin di tampilkan. Tahapan jika 

ingin menampilkan List Activity adalah pilih Master Activity maka akan 

tampil List Activity. 

16. Tambah data List Activity disimpan 

Tampilan List Activity telah berhasil disimpan berikut adalah 

notifikasi yang tertampil pada layar ketika telah berhasil menyimpan List 

Activity. Jika data gagal untuk tersimpan maka notifikasi bertuliskan gagal 

menyimpan  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 54. tampilan List Activity disimpan 
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17. Pilih nama mesin dan nama Master Activity 

  Tampilan nama mesin dan nama Master Activity dimana fungsi ini 

untuk menampilkan nama mesin nama Master Activity kemudian akan 

tampil List Activity. 

18. Hasil data List Activity yang telah di tambahkan  

Berikut adalah tampilan yang daftar List Activity yang berhasil di 

simpan sehingga akan tertampil pada tabel yang telah ada. Tampilan ini 

dapat dilihat berdasarkan mesin dan berdasarkan Master Activity.  

Gambar 3. 55. tampilan nama mesin dan nama Master Activity 

Gambar 3. 56. tampilan data List Activity yang telah di tambahkan 
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19. Update List Activity 

Berikut adalah tampilan update List Activity dimana dalam 

prosesnya update List Activity digunakan untuk mengubah data List Activity 

berdasarkan master dan data mesin yang telah dipilih. 

20. Hasil update data List Activity berhasil 

Berikut adalah notifikasi update List Activity dimana List Activity 

dapat di rubah sesuai dengan kebutuhan pada lapangan sehingga setiap 

mesin memiliki List Activity masing-masing. 

 

Gambar 3. 57. update List Activity 

Gambar 3. 58. tampilan update List Activity 
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21. Hapus data List Activity berhasil 

Notifikasi tampilan dimana data berhasil dihapus data tersebut 

dihapus berdasarkan pilihan yang telah dipilih sehingga jika di pilih delete 

maka data akan menampilkan pop up tertampil bahwa berhasil terhapus 

22. Hasil data List Activity 

Berikut adalah hasil dari data yang telah di delete kemudian data 

tersebut akan di tampilkan bahwa data telah berhasil di hapus. Dari 

gambaran tampilan tersebut termuat informasi tentang nama mesin dan 

Gambar 3. 59. data List Activity berhasil dihapus 

Gambar 3. 60. hasil data List Activity 
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Master Activity, dimana jika ingin mencari List Activity di wajibkan untuk 

mencari nama mesin dan Master Activity. 

23. Penjadwalan Master Activity 

 

Berikut adalah tampilan untuk menambahkan Master Activity berserta 

tanggal yang dimana tanggal tersebut digunakan sebagai inputan atau inputkan 

dari List Activity, Master Activity juga dapat di tambah makin banyak dan 

banyak. Karena setiap mesin punya Master Activity nya masing masing. 

24. Penjadwalan List Activity 

 

Gambar 3. 61. Penjadwalan Master Activity 

Gambar 3. 62. penjadwalan List Activity 



80 

 

 

 

Tampilan List Activity sendiri bertujuan sebagai turunan dari Master 

Activity yang dimana Master Activity ini juga sebagai tujuan utama dalam 

Overhaul dikarenakan List Activity merupakan suatu aktifitas yang 

dilakukan saat Overhaul. Jika Master Activity tidak ada maka Overhaul juga 

tidak dapat berjalan 

25. Dashboard Manajer 

 

Tampilan tabel rencana jadwal dimana hal ini sangat dibutuhkan 

untuk merencanakan penjadwalan, agar dapat mengetahui apakah Overhaul 

tahun ini dapat berjalan dengan lancar atau tidak atau bahkan tidak sesuai 

dengan tabel rencana karena realisasinya banyak kendala. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 63. Dashboard Manajer 
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26.  Laporan penjadwalan 

 

Berikut adalah tampilan dari laporan penjadwalan yang dimana 

laporan ini terbentuk otomatis sesuai dengan urutan yang ada sehingga 

menghasilkan laporan. 

27. Data tahun berikutnya 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 65. pencarian Data penjadwalan tahun 2019 

Gambar 3. 64. Laporan penjadwalan 
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2020 

Gambar 3. 66. Data penjadwalan tahun 2019 

Gambar 3. 67. Pencarian Data penjadwalan tahun 2020 
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Dengan adanya data yang telah dibuat yang bertujuan untuk membandingkan 

antara tahun saat ini dengan tahun lainnya, aplikasi tetap dapat melakukan 

fungsinya jika telah berganti tahun. Data tersebut memiliki tiga tahun banyaknya 

sampel untuk pembanding penjadwalan. 

2
2021 

Gambar 3. 68 . Data penjadwalan tahun 2020 

Gambar 3. 69 . pencarian Data penjadwalan tahun 2019 

Gambar 3. 70 . Data penjadwalan tahun 2021 



84 

 

 

 

28. Master Activity & Transaksi List Activity 

 

Implementasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetaahui jumlah transaksi 

yang dilakukan pada aplikasi tersebut sehingga sistem berfungsi dengan 

semestinya.  

 

 

Gambar 3. 72. Record Transaksi Penjadwalan 

Gambar 3. 71. Record Master activity  
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4.2. Evaluasi 

Tahapan evaluasi ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software 

atau sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang 

sudah dibuat akan digunakan user. Kemudian aplikasi yang telah dibuat harus 

dilakukan uji coba. Dimana uji coba aplikasi digunakan untuk menentukan apakah 

aplikasi telah memenuhi kebutuhan atau sebaliknya. 

1. Test Login 

Test Login digunakan untuk mengetahui hasil login yang telah 

memiliki hak akses masing-masing test login meliputi. Input data dengan 

benar dengan input NIK dan password. Testing juga dilakukan dengan input 

data NIK dan password salah. 

Tabel 3. 18. Testing Login 

No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

1. Mengetahui respon 

halaman dengan 

mengisikan inputan 

NIK dan Password 

NIK : KRY1 

Password : 

Manajer 

Hasil data login 

dengan inputan 

yang benar berhasil 

masuk dengan 

masng-masing hak 

akses 
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No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

 

Tampilan aplikasi berhasil login 

 

2. Mengetahui respon 

halaman tidak 

mengisikan inputan 

NIK dan password 

NIK : - 

Password :- 

Login tidak beehasil 

karena NIK dan 

Password tidak 

terisi 
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No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

 

 

2. Test Mengolah Data Master Activity 

Test mengolah data Master Activity  dengan menambah data Master 

Activity, mengubah data Master Activity, menghapus data Master Activity 

dan menampilkan data Master Activity. Berikut testing untuk mengolah data 

Master Activity. 

Tabel 3. 19. Testing data Master Activity 

No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

1. Mengetahui respon 

halaman simpan 

data Master 

Activity, dengan 

cara mengisi data 

Master Activity 

dengan benar .  

Nama mesin : 

penggiling  

Nama master : 

Buka Pintu 

 

Hasil data simpan 

sesuai dengan data 

yang telah di 

inputkan 
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No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

Tampilan yang akan di inputkan 

 

2. Mengetahui respon 

halaman simpan 

data Master 

Activity, dengan 

cara tidak mengisi 

form data Master 

Activity. 

Nama mesin : - 

Nama master : - 

 

Hasil data simpan 

tidak dapat 

tersimpan 
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No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

3. Mengetahui hasil 

data Master 

Activity yang telah 

di inputkan 

Nama mesin : 

pilih mesin yang 

telah di 

tambahkan Master 

Activity 

Hasil data yang 

tersimpan sesuai 

dengan inputan 

 

4. Mengetahui respon 

halaman ubah data 

Master Activity, 

dengan cara update 

data yang di ubah   

Nama Master 

Activity : buka 

pintu dalam 

Hasil ubah data 

Master Activity 

sesuai dengan hasil 

Update  
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3. Test Mengolah Data List Activity 

Test mengolah data List Activity memiliki sub-fungsi yiatu 

menambah List Activity, Update List Activity, Delete List Activity. 

Berikut testing berdasarkan fungsi. 

Tabel 3. 20. Testing data List Activity 

No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

1. Mengetahui respon 

menambah List 

Activity dengan 

cara input data yang 

benar.  

Nama Mesin : 

penggiling 

Nama Master : 

buka pintu atas 

Nama List Activity 

:mundurkan 

burber 

Hasil tambah data 

List Activity 

berhasil dilakukan 

sesuai dengan 

inputan 

Tampilan menambah List Activity 

 

Hasil Tambah List Activiy 
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No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

 

2.  Mengetahui respon 

halaman dengan 

menambahkan List 

Activity tanpa 

inputan.  

Nama Mesin : - 

Nama Master : - 

Nama List Activity 

:- 

Hsil tambah data 

List Activity tidak 

Berhasil karena 

data yang di 

inputkan kosong 

Hasil tampilan inputan gagal 

 

3. Mengetahui respon 

halaman update 

List Activity dengan 

Nama Mesin : 

penggiling 

Hasil Update 

berhasil dilakukan 

sesuai dengan data 
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No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

mengubah atau 

menambahkan data.   

Nama Master : 

buka pintu atas 

Nama List Activity 

: lepas baut atas 

baru yang di 

tambahan 

Hasil tampilan update 

 

Hasil update sesuai 

 

4. Mengetahui respon 

halaman Delete List 

Activity dengan 

menampilkan data 

yang telah di update 

Memilih data List 

Activity Yang akan 

di hapus 

Hasil delete 

berhasil dilakukan 

sesuai dengan data 

yang dipilih 
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No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

dan akan dilakukan 

delete. 

 

5. Mengetahui respon 

halaman dengan 

menampilkan hasil 

input atau update 

Memilih nama 

mesin dan pilih 

nama Master 

Activity 

Data berhasil di 

ytampilkan setelah 

dilakukan input 

atau update 
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4. Test Memilih data vendor 

memilih data vendor memiliki fungsi menambahkan data vendor 

yang telah tersedia sebelumnya. Berikut testing berdasarkan fungsi. 

Tabel 3. 21. Testing memilih data vendor 

No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

1. Mengetahui respon 

halaman memilih 

vendor dengan 

memilih sesuai 

Master Activity. 

Nama mesin : 

penggiing 

Nama vendor : 

jaya abadi 

Hasil data memilih 

vendor berhasil 

dipilih. 

 

2. Mengetahui respon 

halaman dengan 

Update data vendor 

Memilih data 

yang akan di 

Update  

Hasil Update data 

vendor berhasil 
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No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

 

 

5. Test Mengelola Shift 

Test Mengelola Shift merupakan bagian untuk Update data Shift 

yang akan melakukan List Activity. Berikut skenario uji coba desain 

berdasarkan fungsi. 

Tabel 3. 22. Testing mengelola Shift 

No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

1. Mengetahui respon 

halaman Update 

Shift. 

Memilih tabel 

jadwal dan 

melakukan 

Update 

Hasil data Update 

List Activity 

berhasil 
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No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

 

 

6. Test menampilkan hasil Laporan Overhaul 

Test menampilkan Hasil laporan Overhaul yang dilihat berdasarkan 

proses awal yang telah ada. Berikut sekenario Testing berdasarkan 

fungsi. 

Tabel 3. 23. Testing menampilkan hasil Overhaul 

No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

1. Mengetahui respon 

menambah List 

Activity dengan 

cara input data yang 

benar.  

Pilih tahun yang 

akan menampilkan 

hasil laporan dari 

table jadwal. 

Hasil tampilan 

setelah dipilih 

sesuai dengan tahun 

berhasil 
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No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

 

 

7. Test mengelola laporan keterangan 

Test mengolah laporan lapangan memiliki sub-fungsi menambahkan 

laporan keterangan dan Update laporan keterangan Berikut skenario 

Testing berdasarkan fungsi. 

Tabel 3. 24. Testing laporan keterangan 

No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

1. Mengetahui respon 

halaman 

menambahkan 

laporan keterangan  

Nama Mesin : 

penggiling 

Nama Master : 

Buka pintu atas 

Keterangan : 

dapat di buka 

Hasil 

menambahkan 

laporan sesuai 

dengan hasil 

inputan 
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No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

 

2. Mengetahui respon 

halaman Update 

laporan keterangan 

Nama Mesin : 

penggiling 

Nama Master : 

buka pintu atas 

Keterangan : 

apengsel pintu 

patah 

Hasil Update 

laporan lapangan 

dapat dilakukan 

sesuai dengan data 

yang telah di ubah 
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8. Test mengelola jadwal  

Test mengolah jadwal dengan memilih Master Activity atau List 

Activity dengan menambah data Master Activity, List Activity dan juga 

tanggal, mengubah data Master Activity, List Activity. Berikut testing untuk 

mengolah data Master Activity. 

Tabel 3. 25. Testing mengelola jadwal 

No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

1. Mengetahui respon 

halaman simpan 

data Master 

Activity beserta 

tanggal, dengan 

cara mengisi data 

Master Activity 

dengan benar .  

Nama mesin : 

penggiling  

Nama master : 

Buka Pintu 

Tanggal Mulai : 

1/09/2019 

Tanggal Akhir : 

10/09/2019 

 

Hasil data simpan 

sesuai dengan data 

yang telah di 

inputkan 

Tampilan yang akan di inputkan 
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No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

2. Mengetahui respon 

halaman simpan 

data Master 

Activity beserta 

tanggal, dengan 

cara tidak mengisi 

data Master 

Activity.  

Nama mesin : - 

Nama master : - 

Tanggal Mulai : 

1/09/2019 

Tanggal Akhir : 

10/09/2019 

Hasil data simpan 

tidak dapat 

tersimpan 

 

 

 

9. Test menampilkan hasil tabel rencana jadwal 

Test menampilkan hasil tabel rencana penjadwalan dngan 

melakukan fungsi lihat tabel rencana, maka sistem akan menampilkan hasil 

tabel rencana penjadwalan. Berikut testing untuk menampilkan hasil tabel 

rencana penjadwalan.  
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Tabel 3. 26. Testing menampilkan hasil rencana penjadwalan 

No. Tujuan Masukan Hasil yang 

diharapkan 

1. Mengetahui respon halaman 

menampilkan hasil tabel 

rencana penjadwalan  

Pilih menu 

tabel jadwal 

dan pilih lihat 

tabel jadwal 

 

Hasil 

tertampil 

sesuai dengan 

Inputan yang 

ada  

Tampilan  

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem 

penjadwalan Overhaul mesin produksi pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sistem penjadwalan overhaul mesin produksi pada PT Semen Indonesia 

(Persero) Tbk dapat membantu PIC Project lebih mudah melakukan 

penjadwalan pada aplikasi. manajer dapat memantau penjadwalan dengan 

lebih detail karena terdapat informasi yang cukup lengkap. 

2. Sistem penjadwalan Overhaul mesin produksi pada PT Semen Indonesia 

(Persero) Tbk dapat menyimpan laporan penjadwalan untuk menghinari 

resiko kehilangan data selama proses penjadwalan. 

5.2 Saran 

Sistem aplikasi penjadwalan terdapat beberapa kekurangan yang disadari 

oleh Penulis. Penulis memiliki saran dalam pengembangan sistem untuk 

kedepannya meliputi, sistem penjadwalan memiliki sejumlah fitur yang dapat 

menampilkan hari dan jumlah Shift secara otomatis. Tidak hanya itu sistem juga 

dapat diakses secara online. 
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