BAB IV
PEMBAHASAN

4.1

Perencanaan Kebutuhan
Perencanaan kebutuhan untuk mengidentifikasi proses yang telah berjalan

dan menentukan produk yang ingin dihasilkan dengan melakukan observasi
kepada Bagian Exim dan Bagian Data CV. Sunteak Alliance.
4.1.1

Analisis Proses Yang Berjalan
Analisa proses yang berjalan digunakan untuk menganalisa suatu proses

yang telah berjalan pada order produksi furniture di CV. Sunteak Alliance
bertujuan untuk menentukan produk yang ingin dihasilkan. Secara rinci dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Proses Order Furniture
Dalam proses order furniture, prosedur yang telah berjalan adalah buyer order
melalui web ataupun langsung datang ketempat, Selajutnya buyer akan datang
terlebih dahulu untuk melihat barang yang mau di order. Dalam satu kali order
bisa mencapai 500 barang dengan jenis yang berbeda dan juga dalam satu
bulan terdapat 3 buyer yang berbeda.
2. Proses Pembuatan PO (Purchase order)
Dalam proses pembuatan PO (Purchase order) prosedur yang telah berjalan
yaitu dilakukan setelah buyer sepakat mengenai barang yang mau di order
beserta harga dan banyaknya barang, Selanjutnya pembuatan PO (Purchase
order) dilakukan oleh owner, di dalam PO (Purchase order) terdapat beberapa
hal yaitu : nama buyer, nama barang, banyaknya barang, harga, jadwal
pengiriman. Namun dalam hal ini sering terjadi ketidak pastian kesepakatan.
3. Proses Pembuatan dan Penurunan SPK (Surat Perintah Kerja)
Dalam proses pembuatan dan penurunan SPK (Surat Perintah Kerja) yang
telah berjalan yaitu dilakukan setelah PO (Purchase order) dibuat oleh owner,
selanjutnya SPK (Surat Perintah Kerja) dibuat oleh bagian PPIC, dalam hal ini
SPK (Surat Perintah Kerja) dibuat menggunakan microsoft excel yang terdiri
dari : no spk, nama barang, sku, foto barang, ukuran, banyaknya order
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keterangan lain. Kemudian di cetak dan di turunkan ke masing-masing divisi
agar bisa langsung di proses.
4. Proses Produksi
Dalam proses produksi yang telah berjalan yaitu dilakukan setelah semua
divisi mendapat SPK (Surat Perintah Kerja) dari bagia data, selanjutnya
barang di proses sesuai SPK (Surat Perintah Kerja). Namun dalam hal ini
sering terjadi perubahan jenis barang dari buyer, hal ini mengakibatkan proses
pengiriman jadi tidak sesuai jadwal.
5. Proses Pengiriman
Dalam proses pengiriman yang telah berjalan yaitu dilakukan setelah barang
selesai dibuat dan juga di cek oleh QC buyer dan juga QC lapangan,
selanjutnya jika barang sudah sesuai maka akan langsung di kirim. Namun
dalam hal ini sering tidak adanya monitoring dari owner mengakibatkan
barang yang si kirim tidak sesuai SPK (Surat Perintah Kerja) yang diturunkan.
Dari uraian pada proses order produksi, Pembuatan PO (Purchase order),
Pembuatan dan Penurunan SPK (Surat Perintah Kerja), Proses Produksi, Proses
Pengiriman diatas, maka terdapat beberapa hal yang kurang efisien dan dapat di
definisikan sebagai berikut :
a. Pengolahan data informasi order produksi furniture masih menggunakan
cara manual.
b. Banyaknya permintaan order produksi furniture yang masuk.
c. ketidakpastian kesepakatan antara owner dan buyer mengenai barang yang
mau di order.
d. Tidak adanya monitoring order produksi furniture dari owner.
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Gambar 4. 1 Alur Order Produksi Furniture CV. Sunteak Alliance

4.1.2

Analisis Kebutuhan Perangkat
Kebutuhan perangkat yang digunakan dalam perancangan Sistem Order

Produksi Furniture berbasis web di CV. Sunteak Alliance, peneliti menggunakan
Hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak), dengan spesifikasi
sebagai berikut :
1. Hardware (Perangkat Keras)
Adapun Hardware (Perangkat Keras) yang digunakan dalam Perancangan
Sistem Order Produksi Furniture berbasis web di CV. Sunteak Alliance yaitu
berupa sebuah laptop dengan spesifikasi sebagai berikut :
a) Intel Core i3-3217 @ 1.80 GHz (4CPU)
b) RAM 8.00 GB
c) Hard Drvie 500 GB + SSD 120 GB
d) VGA Intel HD Graphics 4000 + Nvidia GT620M
e) Printer

31

2. Software (Perangkat Lunak)
Adapun software (Perangkat Lunak) yang digunakan dalam Perancangan
Sistem Order Produksi Furniture berbasis web di CV. Sunteak Alliance yaitu
meliputi :
a) Windows 10 Pro, Sistem operasi yang digunakan dalam pengolahan.
b) Laragon, digunakan sebagai server local yang digunakan untuk
menjalankan sistem secara offline.
c) Mysql Workbench dan HeidiSQL, digunakan untuk menmbuat dan
mengedit Database.
d) Visual Code, digunakan sebagai text editor dalam pengkodean sistem.
e) Git dan Github, digunakan untuk mengorganisir kode.
f) Web Browser Google Chrome, digunakan untuk menjalankan sistem
informasi.
g) Adobe XD, digunakan untuk membuat perancangan interface sistem.
h) StartUML, digunakan untuk perancangan permodelan sistem informasi
yaitu berupa diagram.
4.1.3

Analisis Kebutuhan Data dan Informasi
Dalam perancangan sebuah Sistem Order Produksi Furniture berbasis web

dalam pengelolaan order produksi furniture di CV. Sunteak Alliance, maka
dibutuhkan

data-data

yang

dapat

penunjang

dalam

perancangan

dan

pengembangan sebuah sistem, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Data PO (Purchase order) merupakan data yang berisi nama buyer, nama
barang, banyaknya barang, harga, keterangan barang, tanggal order, jadwal
pengiriman.
2. Data SPK (Surat Perintah Kerja) merupakan data yang berisi no spk, nama
barang, kode barang, foto barang, ukuran, banyaknya barang dan
keterangan detail barang.
3. Data Container merupakan data yang berisi tanggal pengiriman, no spk,
nama buyer, Invoice dan no container.
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4.1.4

Analisis Kebutuhan Fungsional
Kebutuhan yang disediakan oleh Sistem Order Produksi Furniture berbasis

web di CV. Sunteak Alliance adalah Sebagai berikut :
Pengguna sistem yang petama adalah sebagai Administrator yaitu owner
CV. Sunteak Alliance, Antara lain :
1. Dapat mengolah data users (menambah, mengedit dan menghapus)
dalam sistem informasi.
2. Dapat melihat dan mencari data buyer.
3. Dapat mengolah data PO (Purchase order) yaitu menambah, mengedit
dan menghapus dalam sistem informasi.
4. Dapat melihat, mencari, menyimpan dan mencetak PO (Purchase
order).
5. Dapat melihat, mencari, menyimpan dan mencetak SPK (Surat
Perintah Kerja).
6. Dapat

melihat,

mencari,

menyimpan

dan

mencetak

laporan

pengiriman.
7. Dapat melihat, mencari, menyimpan dan mencetak Invoice.
8. Dapat memanajemen akun, termasuk mengubah akun sistem.
Pengguna sistem yang kedua adalah sebagai user yaitu buyer CV. Sunteak
Alliance, Antara lain :
1. Dapat membuat akun sebagai buyer.
2. Dapat mengolah data PO (Purchase order) yaitu mengupload ke dalam
sistem informasi.
3. Dapat melihat dan menyimpan dan mencetak laporan pengiriman.
4. Dapat melihat dan menyimpan Inovice.
5. Dapat memanajemen akun, termasuk mengubah akun sistem.
Pengguna sistem yang ketiga adalah sebagai user yaitu Staff Data CV.
Sunteak Alliance, Antara lain :
1. Dapat mengolah data barang (menambah, mengedit dan menghapus)
dalam sistem informasi.
2. Dapat melihat dan menyimpan dan mencetak data barang.
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3. Dapat mengolah data SPK (Surat Perintah Kerja) yaitu menambah,
mengedit dan menghapus dalam sistem informasi.
4. Dapat melihat dan menyimpan dan mencetak data SPK (Surat Perintah
Kerja).
5. Dapat memanajemen akun, termasuk mengubah akun sistem.
Pengguna sistem yang keempat adalah sebagai user yaitu Staff Exim CV.
Sunteak Alliance, Antara lain :
1. Dapat mengolah data laporan pengiriman (menambah, mengedit dan
menghapus) dalam sistem informasi.
2. Dapat melihat dan menyimpan dan mencetak data laporan pengiriman.
3. Dapat mengolah data Invoice (menambah, mengedit dan menghapus)
dalam sistem informasi.
4. Dapat melihat dan menyimpan dan mencetak data Invoice.
5. Dapat melihat dan menyimpan dan mencetak data SPK (Surat Perintah
Kerja).
6. Dapat memanajemen akun, termasuk mengubah akun sistem.
4.1.5

Analisis Kebutuhan Non Fungsional
Kebutuhan non-fungsionalitas merupakan kebutuhan yang tidak langsung

berhubungan langsung dengan spesifik yang disediakan oleh sistem. Kebutuhan
ini berhubungan dengan properti sistem yang muncul dibelakang, seperti
keandalan, waktu tanggap dan penempatan pada media penyimpanan. Kebutuhan
non fungsionalitas Sistem Order Produksi Furniture berbasis web di CV. Sunteak
Alliance, antara lain :
1. Sistem ini akan lebih maksimal jika digunakan dengan menggunakan
laptop atau komputer dari pada menggunakan smartphone.
2. Sistem

ini

dapat

berjalan

menggunakan

web

browser

Google

Chrome/Mozilla Firefox atau browser lainya.
4.2

Desain Sistem
Peneliti melakukan perancangan sistem dengan menggunakan diagram

UML (Unifed Modeling Language), perancangan berorientasi objek menggunakan
diagram seperti Class Diagram, Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence
Diagram, serta kerangka antarmuka / interface.
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4.2.1

Use Case Diagram
Use case diagram merupakan diagram yang mendefinisikan sebuah fitur-

fitur yang ada dalam Sistem Informasi Order Produksi Furniture berbasis web di
CV. Sunteak Alliance. Use case mendiskripsikan sebuah interaksi antara satu atau
lebih fungsi-fungsi dalam perancangan yang meliputi aktor dan use case. Berikut
adalah definisi dari sebuah aktor dan use case pada Sistem Order Produksi
Furniture berbasis web di CV. Sunteak Alliance. Use case diagram dapat dilihat
pada gambar sebagai berikut :

Gambar 4. 2 Use Case Sistem Order Produksi Furniture
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Tabel 4. 1 Definisi Aktor
NoasaNo
1.

Aktor
Administator (owner)

Deskripsi
Orang yang bertugas melakukan operasi data
user dan buyer, pengolahan data PO
(Purchase order), melihat SPK (Surat
Perintah

kerja),

melihat

laporan

pengiriman dan melihat Invoice.
2.

Buyer

Orang yang bertugas melakukan pengolahan
data PO (Purchase order), melihat
laporan pengiriman dan melihat Invoice.

3.

Staff Data

Orang yang bertugas melakukan pengolahan
data SPK (Surat Perintah kerja) dan
juga barang.

Bagia
4. Staff Exim (Export Import)
Orang yang bertugas melakukan pengolahan
data laporan pengiriman, pengolahan
data Invoice dan melihat SPK (Surat
Perintah kerja).
4.2.2

Activity Diagram
Activity diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan aliran

kerja atau aktivitas dari Sistem Informasi Order Produksi Furniture berbasis web
di CV. Sunteak Alliance terhadap aktor yang meliputi Administrator (Owner),
Buyer, Bagian Staff Data dan Bagian Staff Exim (Export Import).
1. Administrator (Owner)
Berikut adalah Activity Diagram dari Administrator (Owner) terhadap
Sistem Informasi Order Produksi Furniture berbasis web di CV. Sunteak
Alliance.
a. Activity Diagram Mengolah Data User dan Buyer
Activity Diagram mengolah data user dan buyer menjelaskan
administrator dapat melihat halaman login, halaman dashboard, melihat
menu, melihat dan megolah data seperti mencari, mendownload dan
mengedit user dan buyer.

36

Gambar 4. 3 Activity Diagram Administrator Mengolah Data User Dan Buyer

b. Activity Diagram Mengolah Data PO (Purchase order)
Activity

Diagram

mengolah

data

PO

(Purchase

order)

menjelaskan administrator dapat melihat halaman login, halaman
dashboard, melihat menu, melihat dan megolah data seperti mencari,
mendownload dan mengedit data PO (Purchase order) yang sudah di
upload oleh buyer.
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Gambar 4. 4 Activity Diagram Administrator Mengolah Data PO

c. Activity Diagram Melihat Data SPK (Surat Perintah kerja)
Activity Diagram melihat data SPK (Surat Perintah kerja)
menjelaskan administrator dapat melihat halaman login, halaman
dashboard, melihat menu, melihat, mendownload dan mencetak data
SPK (Surat Perintah kerja) yang sudah di upload oleh bagian staff data.

38

Gambar 4. 5 Activity Diagram Administrator Melihat Data SPK

d. Activity Diagram Melihat Data Laporan Pengiriman
Activity Diagram Melihat data Laporan Pengiriman menjelaskan
administrator dapat melihat halaman login, halaman dashboard,
melihat menu, melihat, mencari, mencetak dan mendownload laporan
pengiriman yang sudah di upload oleh bagian staff exim.
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Gambar 4. 6 Activity Diagram Administrator Melihat Data Laporan

e. Activity Diagram Melihat Data Invoice
Activity Diagram Melihat data Invoice menjelaskan administrator
dapat melihat halaman login, halaman dashboard, melihat menu,
melihat, mencetak dan mendownload Invoice.
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Gambar 4. 7 Activity Diagram Administrator Melihat Data Invoice

f. Activity Diagram Mengubah Akun
Activity Diagram mengubah akun menjelaskan administrator dapat
melihat halaman login, halaman dashboard, melihat menu, mengubah
akun.

41

Gambar 4. 8 Activity Diagram Administrator Mengubah Akun

2. Buyer
Berikut adalah Activity Diagram dari Buyer terhadap Sistem Informasi
Order Produksi Furniture berbasis web di CV. Sunteak Alliance.
a. Activity Diagram Register
Activity Diagram Register menjelaskan administrator dapat
melihat halaman login, halaman Register, dan halaman dashboard.
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Gambar 4. 9 Activity Diagram Buyer Register.

b. Activity Diagram Mengolah Data PO (Purchase order)
Activity

Diagram

mengolah

data

PO

(Purchase

order)

menjelaskan Buyer dapat melihat halaman login, halaman dashboard,
melihat menu, mengupload dan megolah data PO (Purchase order).
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Gambar 4. 10 Activity Diagram Buyer Mengolah Data PO (Purchase order)

c. Activity Diagram Melihat Laporan Pengiriman
Activity Diagram melihat laporan pengiriman menjelaskan Buyer
dapat melihat halaman login, halaman dashboard, melihat menu,
melihat mendownload dan mencetak laporan pengiriman.
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Gambar 4. 11 Activity Diagram Buyer Melihat Laporan Pengiriman

d. Activity Diagram Melihat Invoice
Activity Diagram melihat Invoice menjelaskan Buyer dapat melihat
halaman

login,

halaman

dashboard,

mendownload dan mencetak Invoice.

melihat

menu,

melihat
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Gambar 4. 12 Activity Diagram Buyer Melihat Invoice.

e. Activity Diagram Mengubah Akun
Activity Diagram Melihat data Invoice menjelaskan buyer dapat
melihat halaman login, halaman dashboard, melihat menu, mengubah
akun.
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Gambar 4. 13 Activity Diagram Administrator Mengubah Akun.

3. Staff Data
Berikut adalah Activity Diagram dari Staff Data terhadap Sistem Informasi
Order Produksi Furniture berbasis web di CV. Sunteak Alliance.
a. Activity Diagram Mengelola data SPK (Surat Perintah Kerja)
Activity Diagram Register menjelaskan administrator dapat
melihat halaman login, halaman dashboard, menu dan mengolah data
SPK (Surat Perintah Kerja).
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Gambar 4. 14 Activity Diagram Staff Data Mengelola Data SPK

b. Activity Diagram Mengelola Data Barang
Activity Diagram Register menjelaskan administrator dapat
melihat halaman login, halaman dashboard, menu mengupload dan
mengolah data barang.
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Gambar 4. 15 activity diagram Staff data Mengelola data barang

c. Activity Diagram Mengubah Akun
Activity Diagram Mengubah akun menjelaskan buyer dapat
melihat halaman login, halaman dashboard, melihat menu, mengubah
akun.

Gambar 4. 16 Activity Diagram Staff Data Mengubah Akun
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4. Staff Exim
Berikut adalah Activity Diagram dari Staff Data terhadap Sistem Informasi
Order Produksi Furniture berbasis web di CV. Sunteak Alliance.
a. Activity Diagram Melihat Data SPK (Surat Perintah kerja)
Activity Diagram melihat data SPK (Surat Perintah kerja)
menjelaskan Staff exim dapat melihat halaman login, halaman
dashboard, melihat menu, melihat, mendownload dan mencetak data
SPK (Surat Perintah kerja).

Gambar 4. 17 activity diagram Staff Data melihat data SPK

50

b. Activity Diagram Mengolah data Laporan Pengiriman
Activity Diagram Melihat data Laporan Pengiriman menjelaskan
Staff exim dapat melihat halaman login, halaman dashboard, melihat
menu, mengupload dan mengolah data laporan pengiriman.

Gambar 4. 18 activity diagram Staff Exim Mengolah data Laporan Pengiriman
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c. Activity Diagram Mengolah Data Invoice
Activity Diagram Mengolah data Invoice menjelaskan Buyer dapat
melihat

halaman

login,

halaman

dashboard,

melihat

mengupload dan mengolah data Invoice.

Gambar 4. 19 activity diagram Staff Exim Mengolah data Invoice

menu,
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d. Activity Diagram Mengubah Akun
Activity Diagram Mengubah akun menjelaskan staff exim dapat
melihat halaman login, halaman dashboard, melihat menu, mengubah
akun.

Gambar 4. 20 Activity Diagram Staff Data Mengubah Akun
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4.2.3

Sequence Diagram
Sequence diagram adalah sebuah diagram yang mengambarkan kelakuan

objek pada use case dengan mendiskrisikan hidup objek dan message (pesan)
yang dikirimkan dan diterima antar objek pada Sistem Informasi Order Produksi
Furniture berbasis web di CV. Sunteak Alliance dengan menggambarkan interaksi
antar objek yang disusun berdasarkan kondisi waktu.
1. Sequence Diagram Register
Menjelaskan proses dimana buyer dalam mengakses halaman Register
terlebih dahulu sebelum masuk ke sistem, memasukkan email, password,
perusahaan,alamat dan telepon. Jika email, password, perusahaan,alamat
dan telepon yang telah dimasukkan oleh pengguna dapat ditemukan atau
diterima oleh sistem maka pengguna dapat berhasil masuk halaman
dashboard sistem sesuai validasi data akun yang dimasukkan, sedangkan
jika email dan password yang dimasukkan oleh pengguna tidak berhasil
ditemukan atau gagal maka akan menampilkan pemberitahuan pada
halaman login sistem.

Gambar 4. 21 Sequence Diagram Register
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2. Sequence Diagram Login
Menjelaskan proses dimana pengguna dalam mengakses halaman login
melalui validasi email dan password. Jika email dan password yang telah
dimasukkan oleh pengguna dapat ditemukan atau diterima oleh sistem
maka pengguna dapat berhasil masuk halaman dashboard sistem sesuai
validasi data akun yang dimasukkan, sedangkan jika email dan password
yang dimasukkan oleh pengguna tidak berhasil ditemukan atau gagal maka
akan menampilkan pemberitahuan pada halaman login sistem.

Gambar 4. 22 Sequence Diagram Login
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3. Sequence Diagram PO (Purchase order)
Menjelaskan proses dimana buyer dan administrator dalam mengakses
halaman login melalui validasi email dan password terlebih dahulu. Jika gagal
maka akan menampilkan pemberitahuan pada halaman login sistem, jika
berhasil masuk ke halaman dashboard untuk memilih menu PO (Purchase
order), kemudian buyer mengupload file PO (Purchase order) yang sudah di
sepakati antara admin dan buyer, selanjutnya buyer dan administrator bias
mengedit dan mendownloadnya.

Gambar 4. 23 Sequence Diagram PO
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4. Sequence Diagram SPK (Surat Perintah kerja)
Menjelaskan proses dimana administrator, staff data dan staff exim dalam
mengakses halaman login melalui validasi email dan password terlebih
dahulu. Jika gagal maka akan menampilkan pemberitahuan pada halaman
login sistem, jika berhasil masuk ke halaman dashboard untuk memilih SPK
(Surat Perintah kerja), kemudian staff data mengupload dan mengolah data
SPK (Surat Perintah kerja), selanjutnya staff exim dan administrator dapat
melihat mencari dan mencetak SPK (Surat Perintah kerja).

Gambar 4. 24 Sequence Diagram SPK
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5. Sequence Diagram Barang
Menjelaskan proses dimana staff data dan staff exim dalam mengakses
halaman login melalui validasi email dan password terlebih dahulu. Jika
gagal maka akan menampilkan pemberitahuan pada halaman login sistem,
jika berhasil masuk ke halaman dashboard untuk memilih menu barang,
kemudian staff data mengupload dan mengedit data barang, selanjutnya
staff data dan staff exim dapat melihat mencari dan mendownload data
barang

Gambar 4. 25 Sequence Diagram Barang
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6. Sequence Diagram laporan pengiriman
Menjelaskan proses dimana staff exim, buyer dan administrator dalam
mengakses halaman login melalui validasi email dan password terlebih
dahulu. Jika gagal maka akan menampilkan pemberitahuan pada halaman
login sistem, jika berhasil masuk ke halaman dashboard untuk memilih
menu laporan pengiriman, kemudian staff exim menambahkan dan
mengupload data laporan, selanjutnya buyer dan administrator dapat
melihat, mencari dan mendownload data laporan pengiriman.

Gambar 4. 26 sequence diagram laporan pengiriman
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7. Sequence Diagram Invoice
Menjelaskan proses dimana staff exim, buyer dan administrator dalam
mengakses halaman login melalui validasi email dan password terlebih
dahulu. Jika gagal maka akan menampilkan pemberitahuan pada halaman
login sistem, jika berhasil masuk ke halaman dashboard untuk memilih menu
Invoice, kemudian staff exim menambahkan dan mengupload data Invoice,
selanjutnya buyer dan administrator dapat melihat, mencari dan mendownload
data Invoice.

Gambar 4. 27 Sequence Diagram Invoice
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8. Sequence Diagram akun
Menjelaskan proses dimana administrator, buyer staff exim dan staff data
dalam mengakses halaman login melalui validasi email dan password terlebih
dahulu. Jika gagal maka akan menampilkan pemberitahuan pada halaman
login sistem, jika berhasil masuk ke halaman dashboard untuk memilih menu
password, kemudian mengisi perubahan data password

Gambar 4. 28 sequence diagram akun

4.2.4

Class Diagram
Clas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas

– kelas yang ada pada Sistem Informasi Order Produksi Furniture pada CV.
sunteak Alliance adalah sebagai berikut :
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Gambar 4. 29 Class Diagram

4.2.5

Perancangan Antarmuka (interface)
Perancangan antarmuka (interface) merupakan rancangan tampilan

aplikasi yang akan dibuat, dilakukan sebelum melaksanakan implementasi agar
menghasilkan sistem yang sesuai dengan perancangan. Rancangan antarmuka
sistem yang dibangun diantaranya Rancangan Halaman login, halaman Register,
halaman PO (Purchase order), halaman SPK (Surat perintah Kerja), halaman
barang, halaman laporan pengiriman, halaman Invoice dan halaman akun.
1. Perancangan Halaman Login
Perancangan halaman login adalah perancangan halaman awal yang
ditampilkan sebelum masuk halaman dashboard, pada halaman login terdapat
tulisan judul sistem, logo, form dan tombol login. Rancangan halaman sebagai
berikut :
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Gambar 4. 30 Perancangan Halaman Login

2. Perancangan Halaman Register
Perancangan halaman Register adalah perancangan halaman awal untuk
buyer yang ditampilkan sebelum masuk halaman dashboard, pada halaman
login terdapat tulisan judul sistem, logo, form dan tombol login. Rancangan
halaman sebagai berikut :

Gambar 4. 31 Perancangan Halaman Register
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3. Perancangan Halaman Dashboard (Buyer)
Perancangan halaman dashboard (buyer) adalah perancangan halaman
untuk buyer yang ditampilkan seteleh masuk halaman login, pada halaman
dashboard (buyer) terdapat tulisan nama aplikasi, logo, menu dan informasi
po, Invoice dan kalender pengiriman. Rancangan halaman sebagai berikut :

Gambar 4. 32 Perancangan Halaman Dashboard (Buyer)
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4. Perancangan Halaman Tambah PO (Buyer)
Perancangan halaman tambah PO (buyer) adalah perancangan halaman
untuk buyer yang ditampilkan seteleh masuk halaman login, pada halaman PO
(buyer) terdapat tulisan nama aplikasi, logo, menu dan form. Rancangan
halaman sebagai berikut :

Gambar 4. 33 Perancangan Tambah PO
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5. Perancangan Halaman PO (Buyer dan Administrator)
Perancangan halaman PO (buyer dan administrator) adalah perancangan
halaman untuk buyer dan administrator yang ditampilkan seteleh masuk halaman
login, pada halaman PO (buyer dan administrator) terdapat tulisan nama aplikasi,
logo, menu dan informasi po. Rancangan halaman sebagai berikut :

Gambar 4. 34 Perancangan Halaman PO
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6. Perancangan Halaman Dashboard (Administrator)
Perancangan halaman dashboard (administrator) adalah perancangan
halaman untuk buyer yang ditampilkan seteleh masuk halaman login, pada
halaman dashboard (administrator) terdapat tulisan nama aplikasi, logo, menu
dan informasi po, Invoice, spk dan kalender pengiriman. Rancangan halaman
sebagai berikut :

Gambar 4. 35 Perancangan Halaman Dashboard (Admin)
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7. Perancangan Halaman Dashboard (Staff Data)
Perancangan halaman dashboard (staff data) adalah perancangan halaman
untuk buyer yang ditampilkan seteleh masuk halaman login, pada halaman
dashboard (staff data) terdapat tulisan nama aplikasi, logo, menu dan
informasi spk, barang, dan kalender pengiriman. Rancangan halaman sebagai
berikut :

Gambar 4. 36 Perancangan Halaman Dashboard (Staff Data)
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8. Perancangan Halaman Tambah SPK
Perancangan halaman tambah spk adalah perancangan halaman untuk staff
data yang ditampilkan seteleh masuk halaman login, pada halaman tambah
SPK terdapat tulisan nama aplikasi, logo, menu dan form tambah spk.
Rancangan halaman sebagai berikut :

Gambar 4. 37 Perancangan Halaman Tambah SPK
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9. Perancangan Halaman SPK
Perancangan halaman spk adalah perancangan halaman untuk staff data
yang ditampilkan seteleh masuk halaman login, pada halaman SPK terdapat
tulisan nama aplikasi, logo, menu dan informasi SPK. Rancangan halaman
sebagai berikut :

Gambar 4. 38 Perancangan Halaman Spk
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10. Perancangan Halaman Tambah Barang
Perancangan halaman tambah barang adalah perancangan halaman untuk
staff data yang ditampilkan seteleh masuk halaman login, pada halaman
tambah SPK terdapat tulisan nama aplikasi, logo, menu dan form tambah
barang. Rancangan halaman sebagai berikut :

Gambar 4. 39 Perancangan Halaman Tambah Barang
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11. Perancangan Halaman Barang
Perancangan halaman barang adalah perancangan halaman untuk staff data
yang ditampilkan seteleh masuk halaman login, pada halaman barang terdapat
tulisan nama aplikasi, logo, menu dan informasi barang. Rancangan halaman
sebagai berikut :

Gambar 4. 40 Perancangan Halaman Barang
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12. Perancangan Halaman Dashboard (Staff Exim)
Perancangan halaman dashboard (staff exim) adalah perancangan halaman
untuk buyer yang ditampilkan seteleh masuk halaman login, pada halaman
dashboard (staff exim) terdapat tulisan nama aplikasi, logo, menu dan
informasi spk, laporan pengiriman, Invoice dan kalender pengiriman.
Rancangan halaman sebagai berikut :

Gambar 4. 41 perancangan halaman dashboard (exim)
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13. Perancangan Halaman Tambah Laporan
Perancangan halaman tambah laporan adalah perancangan halaman untuk
staff exim yang ditampilkan seteleh masuk halaman login, pada halaman
tambah laporan terdapat tulisan nama aplikasi, logo, menu dan form tambah
laporan. Rancangan halaman sebagai berikut :

Gambar 4. 42 Perancangan Halaman Tambah Laporan
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14. Perancangan Halaman Laporan
Perancangan halaman laporan adalah perancangan halaman untuk staff
exim yang ditampilkan seteleh masuk halaman login, pada halaman laporan
terdapat tulisan nama aplikasi, logo, menu dan informasi laporan. Rancangan
halaman sebagai berikut :

Gambar 4. 43 Perancangan Halaman Invoice
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15. Perancangan Halaman Tambah Invoice
Perancangan halaman tambah Invoice adalah perancangan halaman untuk
staff exim yang ditampilkan seteleh masuk halaman login, pada halaman
tambah Invoice terdapat tulisan nama aplikasi, logo, menu dan form tambah
laporan. Rancangan halaman sebagai berikut :

Gambar 4. 44 Perancangan Halaman Tambah Invoice
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16. Perancangan Halaman Invoice
Perancangan halaman Invoice adalah perancangan halaman untuk staff
exim yang ditampilkan seteleh masuk halaman login, pada halaman Invoice
terdapat tulisan nama aplikasi, logo, menu dan informasi Invoice. Rancangan
halaman sebagai berikut :

Gambar 4. 45 Perancangan Halaman Tambah Invoice
4.3

Implementasi Sistem
Dalam implementasi sistem meliputi penerjemahan kode dengan

menggunakan tools VS Code sebagai editor text, Laravel sebagai framework,
Bootstrap

sebagai

template utama dengan perancangan sistem yang telah

ditentukan pada tahap sebelumnya serta penggunaan basis data menggunakan
Mysql sebagai penyimpanan data dan menggunakan Mysql Workbench dan
HeidiSQL untuk mengolah Database.
4.3.1

Basis Data
Berikut merupakan basis data yang digunakan dalam menyimpan data atau

informasi pada Sistem Informasi Order produksi furniture berbasis web di CV.
Sunteak Alliance dengan mengakses aplikasi Laragon untuk menghidupkan
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Mysql

dan Apache. Selanjutnya menggunakan web browser untuk membuka

localhost dalam membuat basis data pada HediSql dengan nama skripsi. Adapun
isi tabel dapat dilihat sebagai berikut :
1. Tabel Users
digunakan untuk menyimpan informasi dari Register dan login.
Tabel 4. 2 Tabel Users
No.

Nama field

Tipe data

Keterangan

1.

Id

Int

Auto_increment

2.

Name

Varchar

3.

Email

Varchar

4.

Email_verified

Timestamp

5.

Password

Varchar

6.

Role

Varchar

7.

Remember_token

Varchar

8.

Create_at

Timestamp

9.

Update_at

Timestamp

Default ‘buyer’

Current_timestamp

2. Tabel Buyer
digunakan untuk menyimpan dan menampilkan informasi dari Register.
Tabel 4. 3 Table Buyer
No.

Nama field

Tipe data

Keterangan

1.

Id

Int

Auto_increment

2.

Username

Varchar

3.

Email

Varchar

4.

Perusahaan

Varchar

5.

Alamat

Varchar

6.

Telepon

Varchar

7.

Create_at

Timestamp

Current_timestamp
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8.

Update_at

Timestamp

9.

Users_id

Int

Foreign_key

3. Tabel PO (Purchase order)
digunakan untuk menyimpan dan melihat informasi PO, yang dilakukan
oleh buyer.
Tabel 4. 4 Tabel Po
No.

Nama field

Tipe data

Keterangan

1.

Id

Int

Auto_increment

2.

No_po

Varchar

3.

Pengiriman

Time

4.

File_po

Varchar

5.

Create_at

Timestamp

6.

Update_at

Timestamp

7.

Buyer_id

Int

Foreign_key

8.

Users_id

Int

Foreign_key

Current_timestamp

4. Tabel Barang
digunakan untuk menyimpan dan melihat informasi barang, yang
dilakukan oleh staff data.
Tabel 4. 5 Tabel Barang
No.

Nama field

Tipe data

Keterangan

1.

Id

Int

Auto increment

2.

Nama

Varchar

3.

Foto

Varchar

4.

Ukuran

Varchar

5.

Material

Varchar

6.

Harga

Int
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7.

Create_at

Timestamp

8.

Update_at

Timestamp

Current_timestamp

5. Tabel SPK (Surat Perintah Kerja)
digunakan untuk menyimpan dan menampilkan informasi SPK, yang
dilakukan oleh staff data.
Tabel 4. 6 Tabel Spk
No.

Nama field

Tipe data

Keterangan

1.

Id

Int

Auto increment

2.

No_spk

Varchar

3.

Qty

Varchar

4.

Keterangan

Varchar

5.

Pengiriman

Date

6.

Stock

Varchar

7.

Produksi

Date

8.

Status

Varchar

9.

Create_at

Timestamp

10.

Update_at

Timestamp

11.

Barang_id

Int

Foreign_key

12.

Buyer_id

Int

Foreign_key

Current_timestamp

6. Tabel SPK-Barang
digunakan untuk menyimpan dan melihat informasi SPK dan Barang
dilakukan oleh staff data.
Tabel 4. 7 Tabel SPK-Barang
No.

Nama field

Tipe data

Keterangan

1.

Id

Int

Auto_increment

2.

Spk_id

Int

Foreign_key
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3.

Barang_id

Int

Foreign_key

4.

Buyer_id

Int

Foreign_key

7. Tabel Laporan Pengiriman
digunakan untuk menyimpan danmelihat lapora pengiriman yang
dilakukan oleh staff exim.
Tabel 4. 8 Tabel Laporan
No.

Nama field

Tipe data

Keterangan

1.

Id

Int

Auto increment

2.

Pengiriman

Varchar

3.

Status

Varchar

4

Buyer_id

Int

Foreign_key

5.

Po_id

Int

Foreign_key

6.

Spk_id

Int

Foreign_key

8. Tabel Invoice
digunakan untuk menyiimpan dan melihat Invoice, yang dilakukan oleh
staff exim.
Tabel 4. 9 Tabel Invoice
No.

Nama field

Tipe data

Keterangan

1.

Id

Int

Auto increment

2.

No_invoice

Varchar

3.

File

Varchar

4.

Buyer_id

Int

Foreign_key

5.

Po_id

Int

Foreign_key

6.

Spk_id

Int

Foreign_key

7.

Users_id

Int

Foreign_key
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Gambar 4. 46 relasi database
Berikut adalah gambaran relasi basis data (database) Sistem Informasi
Order Produksi Furniture Berbasis Web Pada CV. Sunteak Alliance .
4.3.2

Pengkodean Sistem
Berikut merupakan pengkodean sistem yang digunakan untuk membuat

Sistem Informasi Order produksi furniture berbasis web di CV. Sunteak Alliance
dengan mengakses aplikasi Laragon untuk menghidupkan Mysql dan Apache.
Selanjutnya menggunakan web browser untuk membuka localhost, dalam
pengkodean sistem menggunakan aplikasi VS Code. Adapun isi kode dapat dilihat
sebagai berikut :
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1. Kode Route
Berikut merupakan sebagian kode program yang digunakan untuk
menanpilkan route/url pada sistem.

Gambar 4. 47 Kode Route

2. Kode Menampilkan login
Berikut merupakan sebagian kode program yang digunakan untuk
menanpilkan halaman login.

Gambar 4. 48 Kode Menampilkan Login
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3. Kode Menampilkan Register
Berikut merupakan sebagian kode program yang digunakan untuk
menanpilkan halaman Register.

Gambar 4. 49 Kode Menampilkan Register
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4. Kode Menampilkan Dashboard
berikut merupakan sebagian kode program yang digunakan untuk
menanpilkan halaman Register.

Gambar 4. 50 Kode Menampilkan Halaman Dashboard
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5. Kode Menampilkan, Membuat Dan Mengedit Halaman PO
Berikut merupakan sebagian kode program yang digunakan untuk
menanpilkan, membuat dan mengedit halaman halaman PO.

Gambar 4. 51 Kode Menampilkan, Membuat Dan Mengedit Po
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6. Kode Menampilkan Barang
Berikut merupakan sebagian kode program yang digunakan untuk
menanpilkan, membuat dan mengedit halaman halaman barang.

Gambar 4. 52 Kode Menampilkan Barang

7. Kode Menampilkan SPK
Berikut merupakan sebagian kode program yang digunakan untuk
menanpilkan, membuat dan mengedit halaman halaman barang.

Gambar 4. 53 Kode Menampilkan SPK
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8. Kode Menampilkan Laporan
Berikut merupakan sebagian kode program yang digunakan untuk
menanpilkan, membuat dan mengedit halaman laporan.

Gambar 4. 54 Kode Menampilkan Laporan

9. Kode Manampilkan Invoice
Berikut merupakan sebagian kode program yang digunakan untuk
menanpilkan, membuat dan mengedit halaman Invoice.

Gambar 4. 55 Kode Menampilkan Invoice
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4.3.3

Hasil Implementasi
Berikut merupakan hasil implementasi dari perancangan interface

(antarmuka) dan kode program yang telah dirancang sebelumnya. Hasil
implementasi dari perancangan tersebut dapat dilihat dengan membuka web
browser dengan kata kunci skripsi.test berikut adalah hasilnya :
1. Halaman Home
Halaman Home yaitu halaman awal ketika kita membuka atau masuk
ke sistem di browser.

Gambar 4. 56 Halaman Home

2. Halaman Register
Halaman Register yaitu halaman ketika buyer pertama kali mendaftar.

Gambar 4. 57 Halaman Register
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3. Halaman Login
Halaman Login yaitu halaman user dan admin untuk masuk ke
dashboard.

Gambar 4. 58 Halaman Login

4. Halaman Dashboard
Halaman Dashboard ketika user dan admin setelah berhasil login.

Gambar 4. 59 Halaman Dashboard
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5. Halaman PO (Purchase order)
Halaman PO yaitu halaman untuk melihat PO yang sudah di
upload oleh buyer.

Gambar 4. 60 Halaman PO

6. Halaman Tambah PO
Halaman Tambah PO yaitu halaman untuk menambah PO yang
dilakukan oleh buyer.

Gambar 4. 61 Halaman tambah PO
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7. Halaman Barang
Halaman Barang yaitu halaman untuk melihat barang yang
tersedia.

Gambar 4. 62 Halaman Barang

8. Halaman Tambah Barang
Halaman Tambah Barang yaitu halaman untuk menambahkan
barang yang dilakukan olek staff data.

Gambar 4. 63 Halaman Tambah Barang
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9. Halaman SPK
Halaman SPK halaman yang digunakam untuk melihat SPK (Surat
perintah kerja).

Gambar 4. 64 Halaman SPK

10. Halaman Tambah SPK
Halaman Tambah SPk yaitu halaman untuk menambahkan SPK
(Surat perintah kerja) yang dilakukan oleh staff data.

Gambar 4. 65 Halaman Tambah SPK
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11. Halaman Laporan pengiriman
Halaman Laporan pengiriman yaitu halaman untuk melihat laporan
pengiriman.

Gambar 4. 66 Halaman Laporan Pengiriman

12. Halaman Invoice
Halaman Invoice yaitu halaman yang digunakan untuk melihat
Invoice.

Gambar 4. 67 Halaman Invoice
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13. Halaman Profile Buyer
Halaman Profile Buyer yaitu halaman yang digunakan untuk
melihat profile

Gambar 4. 68 Profile Buyer

14. Halaman Users
Halaman Users yaitu halaman yang digunakan admin untuk
melihat semua user.

Gambar 4. 69 Halaman Users
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15. Halaman buyer
Halaman buyer yaitu halaman yang digunakan admin untuk
melihat informasi buyer

Gambar 4. 70 Buyer

4.4

Tahapan Pengujian Aplikasi
Sebelum aplikasi Sistem Informasi Order Produksi Furniture ini

digunakan, maka perlu dilakukan sebuah pengujian aplikasi agar terhindar dari
error yang mengganggu pengguna ataupun pelanggan saat menjalankan atau
menggunakan aplikasi pemesanan band ini. Aplikasi ini diuji untuk mengetahui
input dan output program sesuai dengan harapan atau tidak. Dalam pengujian ini,
peneliti menggunakan metode black box testing untuk ahli media, metode
kuisioner untuk karyawan CV. Sunteak Alliance dan ahli materi untuk validator
yang paham tentang order produksi furniture di CV. Sunteak Alliance.
4.4.1

Blackbox Testing Ahli Media
Pengujian ini dilakukan untuk menguji fitur-fitur yang ada di dalam

aplikasi apakah sesuai dengan fungsi tombol atau tidak. Instrumen pengujian
black box ada pada lampiran 1 yang menunjukkan pernyataan serta hasil dari
metode black box testing dari beberapa form pernyataan yang telah diuji oleh
validator ahli media, dengan penilaian sebagai berikut :

VTR (Valid Tanpa Revisi)

=3

VR (Valid Revisi)

=2

TV (Tidak Valid)

=1
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Bapak R. Hadapiningradja Kusumodestoni, S.Kom., M.Kom selaku Dosen
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara Yang dipilih peneliti sebagai Validator ahli media
untuk melakukan pengujian Black box pada penelitian ini.

Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Black Box
Jumlah Soal Pengujian

28

Jumlah Nilai Maksimal (n)

87

Jumlah Nilai Pengujian (Black Box
Testing) (f)

4.4.2

67

Presentase Kelayakan

(67/87 ) x 100 = 77,01%

Kriteria

Sangat Layak

Pengujian Kuisoner Responden (Karyawan CV. Sunteak Alliance)
Dibawah ini merupakan hasil penilaian pengujian yang dilakukan oleh

responden dengan memberikan form instrumen penilaian kepada 5 responden
dengan jumlah 8 butir pertanyaan. Instrumen penilaian yang dilakukan responden
ada pada lampiran 3.

Tabel 4. 11 Hasil Pengujian Kuisioner Responden

4.4.3

Jumlah Soal Pengujian

8

Jumlah Nilai Maksimal (n)

200

Jumlah Nilai Pengujian (f)

175

Presentase Pengujian (P)

(175/200) x 100 = 87,5%

Kriteria

Sangat Layak

Validasi Ahli Materi
Validasi ini dilakukan oleh ahli materi yaitu saudari Lilik Nur Indah Sari

sebagai staff exim dan orang yang paham tentang Order produksi furniutre yang
ada di CV. Sunteak Alliance Jepara. Validasi ini dilakukan untuk mendapatkan
saran dan pendapat dari ahli materi agar kebutuhan aplikasi untuk pelanggan bisa
sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Intrumen penelitian terlampirkan di lampiran
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2, berikut adalah hasil dari pengujian yang dilakukan oleh saudari Lilik Nur Indah
Sari selaku validator ahli materi yang dipilih peneliti.

Tabel 4.12 Tabel Hasil Pengujian Ahli Materi

4.5

Jumlah Soal Pengujian

7

Jumlah Nilai Maksimal (n)

21

Jumlah Nilai Pengujian (f)

19

Presentase Kelayakan

(19/21 ) x 100 = 90,47 %

Kriteria

Sangat Layak

Evaluasi dan Hasil
Berdasarkan hasil pengujian Black Box yang dilakukan oleh Bapak R.

Hadapiningradja Kusumodestoni, S.Kom., M.Kom sebagai validator ahli media,
maka Sistem Informasi Order Produksi Furniture berbasis web ini mendapatkan
presentase kelayakan sebesar 77,01% dan termasuk dalam kriteria “Sangat Layak”
untuk digunakan di CV. Sunteak Alliance. Sedangkan berdasarkan pengujian
yang dilakukan oleh saudara Lilik Nur Indah Sari sebagai validator ahli materi
menghasilkan presentase kelayakan sebesar 90,47 % dan termasuk dalam kriteria
“Sangat Layak” yang artinya Sistem Informasi Order Produksi Furniture berbasis
web di CV. Sunteak Alliance ini sudah sesuai dengan apa yang telah diharapkan.
Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh semua responden, aplikasi ini
mendapatkan total nilai pengujian 200 dari 8 pertanyaan dari selurih total nilai
terbaik 175 yang telah disebar ke 5 responden dan mendapatkan presentase 87,5%
Sistem Informasi Order Produksi Furniture berbasis web di CV. Sunteak Alliance
ini sudah masuk dalam kriteria “Sangat Layak” yang artinya layak untuk
digunakan oleh CV. Sunteak Alliance Jepara.

