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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Berdasarkan rancangan yang telah disusun pada tahap sebelumnya, 

rancangan tersebut diimplementasikan mejadi sebuah sistem. Implementasi 

sistem dilakukan menggunakan alat serta bahan yang telah disebutkan pada 

bab sebelumnya. 

 Implementasi sistem dilakukan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP serta dipadukan dengan pengolah basis data MySQL menghasilkan 

sebuah sistem informasi e-budgeting, dengan fungsi-fungsi sebagai berikut : 

1. Halaman Login 

Setiap user yang hendak masuk ke dalam sistem diminta melakukan 

proses otentikasi melalui halaman login. Halaman login ini digunakan 

sebagai portal awal sebelum user dapat masuk ke dalam halaman utama dan 

menjalankan sistem sesuai kebutuhan user. 

Ketika proses login berhasil, user akan diarahkan masuk ke dalam 

sistem sesuai dengan wewenang yang dimiliki masing-masing tipe user. 

Apabila login gagal dilakuka, user tidak akan diarahkan masuk ke dalam 

sistem dan tetap berada di halaman login dengan menampilkan 

pemberitahuan kegagalan login dan penyebab kegagalannya.
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Tampilan halaman login adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 1 tampilan halaman login 

2. Halaman Utama 

Halaman utama menampilkan menu-menu yang terdapat pada sistem. 

Pada halaman ini user dapat mengakses berbagai menu yang tersedia dan 

mengarah ke asing-masing halaman menu tersebut. Halaman utama 

menampilkan menu-menu sebagai berikut : 

a. Customer 

b. Product 

c. Material 

d. Sales Order 

e. Budgeting 

f. Realization 

Tampilan dari halaman utama adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4. 2 tampilan halaman awal 

 

3. Halaman menu Customer 

Halaman menu customer berisikan data-data customer perusahaan. 

Daftar data customer akan ditampilkan dalam sebuah tabel. Di dalam daftar  

tersebut terdapat tombol yang akan mengarahkan pengguna untuk 

membuka data salah satu customer dan menampilkan semua data customer 

tersebut secara keseluruhan. 

Dalam halaman customer ini user Exim Staff dapat menambah, 

mengedit, serta menghapus data customer. Selain user bertipe Exim Staff 

hanya dapat melihat data tanpa mampu memodifikasi data yang ada. 

Berikut adalah tampilan halaman customer: 
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Gambar 4. 3 tampilan halaman customer 

   

Berikut adalah tampilan halaman tambah cutomer : 

 

Gambar 4. 4 tampilan halaman tambah customer 

Berikut adalah tampilan halaman detail customer : 
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Gambar 4. 5 tampilan halaman detail customer 

4. Halaman menu Product 

 Halaman menu product berisikan data-data produk yang dimiliki 

perusahaan. Daftar data produk akan ditampilkan dalam sebuah tabel. Di 

dalam daftar  tersebut terdapat tombol yang akan mengarahkan pengguna 

untuk membuka data salah satu produk dan menampilkan semua data 

produk tersebut secara keseluruhan. Halaman terssbut akan menampilkan 

data produk secara keseluruhan. 

 Dalam halaman ini user Exim Staff dapat menambah, mengedit, 

serta menghapus data produk. Selain user bertipe Exim Staff hanya dapat 

melihat data tanpa mampu memodifikasi data yang ada. 

 Berikut adalah tampilhan halaman produk : 
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Gambar 4. 6 tampilan halaman product 

 Berikut adalah tampilan tambah produk : 

 

Gambar 4. 7 tampilan halaman tambah product 

 Berikut adalah tampilan halaman detail produk : 
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Gambar 4. 8 tampilan halaman detail product 

 Berikut adalah tampilan halaman cuttinglist : 

 

Gambar 4. 9 tampilan halaman cuttinglist product 

 

5. Halaman menu Material 
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 Halaman menu material berisikan data-data bahan material yang 

digunakan dalam proses produksi. Daftar data bahan material akan 

ditampilkan dalam sebuah tabel. Di dalam daftar  tersebut terdapat tombol 

yang akan mengarahkan pengguna untuk membuka data salah satu bahan 

material dan menampilkan semua data bahan material tersebut secara 

keseluruhan. 

 Dalam halaman ini user Logistic Staff dapat menambah, mengedit, 

serta menghapus data bahan material. Selain user bertipe Logistic Staff 

hanya dapat melihat data tanpa mampu memodifikasi data yang ada. 

Berikut adalah tampilan halaman material :  

 

Gambar 4. 10 tampilan halaman material 
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Berikut adalah tampilan halaman tambah material : 

 

Gambar 4. 11 tampilan halaman tambah material 

Berikut adalah tampilan halaman detail material : 

 

Gambar 4. 12 tampilan halaman detail material 

 

6. Halaman menu Sales Order 
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 Halaman menu sales order berisikan data-data sales order / 

penjualan yang masuk dari customer kepada perusahaan. Daftar data sales 

order akan ditampilkan dalam sebuah tabel. Di dalam daftar  tersebut 

terdapat tombol yang akan mengarahkan pengguna untuk membuka data 

salah satu sales order dan menampilkan semua data sales order tersebut 

secara keseluruhan. 

Dalam halaman ini user Exim Staff dapat menambah, mengedit, 

serta menghapus data sales order. Selain user bertipe Exim Staff hanya 

dapat melihat data tanpa mampu memodifikasi data yang ada. 

Berikut adalah tampilan halaman order : 

 

Gambar 4. 13 tampilan halaman order 

Berikut adalah tampilan halaman tambah order : 
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Gambar 4. 14 tampilan halaman tambah order 

Berikut adalah tampilan halaman detail order : 

 

Gambar 4. 15 tampilan halaman detail order 

 

7. Halaman menu Budgeting 
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 Halaman menu budgeting terdiri dari tiga submenu, yaitu submenu 

status, submenu budgeting, dan submenu report. 

Berikut adalah tampilan halaman budgeting : 

 

Gambar 4. 16 tampilan halaman budgeting 

 

 Submenu budgeting berisikan data-data anggaran produksi dari 

setiap sales order yang ada. Dalam halaman ini user Logistic staff dapat 

mengajukan anggaran bahan material produksi untuk setiap sales order. 

User Pimpinan menggunakan menu budgeting ini untuk meninjau 

anggaran yang masuk dan menyetujui anggaran untuk selanjutnya 

dibelanjakan. 

 Berikut adalah tampilan halaman submenu budgeting : 
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Gambar 4. 17 tampilan halaman budgeting  

Berikut adalah tampilan halaman detail budgeting dari sisi executive : 

 

Gambar 4. 18 tampilan halaman budgeting detail dari sisi executive 
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Berikut adalah tampilan halaman detail budgeting dari sisi Logistic 

dan Exim : 

 

Gambar 4. 19 tampilan halaman budgeting detail dari sisi logistic 

 Submenu  status berisikan daftar data anggaran seluruh sales order  

data tersebut menampilkan sejauh mana presentasi realisasi pembelanjaan 

anggaran sales order tersebut. Dalam daftar tersebut terdapat tombol pada 

masing-masing baris sales order yang akan mengarahkan pengguna 

menuju halaman rincian status salah satu sales order. Halaman tersebut 

akan menampilkan secara rinci presentase pembelanjaan untuk masing-

masing bahan material dalam anggaran sales order tersebut. 

Berikut adalah tampilan halaman submenu status : 
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Gambar 4. 20 tampilan halaman budgeting status 

Berikut adalah tampilan halaman budgeting status detail : 
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Gambar 4. 21 tampilan halaman budgeting status detail 

 Submenu report berfungsi untuk memberikan kemampuan kepada 

user untuk mencetak laporan realisasi anggaran, laporan tersebut dapat 

berupa laporan realisasi per sales order, laporan pembelanjaan anggaran, 

serta laporan penggunaan bahan material. 

 Berikut adalah tampilan halaman submenu report  
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Gambar 4. 22 tampilan halaman report 

 Laporan realisasi per sales order menghasilkan laporan berupa 

perbandingan antara nilai penjaualan produk pada order tersebut dengan 

nilai pembelanjaan material yang telah dilakukan untuk order tersebut. 

 Laporan pembelanjaan anggaran menghasilkan laporan berupa 

daftar pembelanjaan bahan material dalam rentang waktu yang ditentukan 

oleh user ketika mencetak laporan tersebut.  

 Laporan penggunaan material menghasilkan laporan berupa daftar 

penggunaan bahan material dalam rentang waktu yang ditentukan oleh 

user ketika mencetak laporan tersebut. 

8. Halaman menu Realization 

 Halaman menu realization ini digunakan oleh user Logistic Staff 

untuk mamasukkan data realisasi anggaran. Halaman realization 

digunakan untuk memasukkan data pembelian serta penggunaan bahan 

meterial. 

 Berikut adalah tampilan halaman realisasi: 
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Gambar 4. 23 tampilan halaman realization 

 Halaman realisasi akan menampilkan daftar anggaran dari seluruh 

order yang ada dalam sistem. Setiap baris data anggaran memiliki tombol 

yang akan mengarahkan ke halaman detail realisasi dari order tersebut. Di 

dalam halaman detail realisasi, user memiliki kemampuan untuk 

melakukan input pembelian serta penggunaan bahan material. 

 Berikut adalah tampilan halaman detail realisasi : 
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Gambar 4. 24 tampilan halaman realization detail 

4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, PT 

Epos Modern Indonesia membutuhkan sebuah sistem informasi e-budgeting 

yang dapat membantu penganggaran bahan kebutuhan yang diperlukan untuk 

memroduksi furniture. Sistem ini telah dirancang dengan sedemikian rupa dan 

telah diimplementasikan sesuai dengan hasil analisa kebutuhan yang telah 

dilakukan. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi e-budgeting 

yang dibangun sesuai dengan kebutuhan perusahaan furniture, dalam kasus ini 

PT Epos Modern Indonesia. 

 Sistem informasi e-budgeting pada produksi furniture di PT Epos 

Modern Indonesia ini memiliki kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan 

perusahaan untuk mengakomodir proses penganggaran anggaran bahan 
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material produksi, mulai sejak sebuah sales order masuk dari customer hingga 

anggaran bahan material yang dibutuhakan direalisasikan. 

 Kemampuan- kemampuan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Login 

 

Gambar 4. 25 tampilan halaman login 

 Sistem mampu memfasilitsi user untuk masuk ke dalam sistem 

utama melalui sebuah portal login. Sehingga user mamapu masuk ke 

dalam sistem mengguanakan akun yang dimiliki dan mengguankan sistem 

seusai dengan kewenangan masing-masing user. 

 Terdapat 3 (tiga) jenis user, yaitu : 

a. Exim staff, 

b. Logistic Staff, 

c. Pimpinan 

 Ketika user berhasil masuk kedalam sistem, user akan diarahkan ke 

halaman utama yang memuat menu-menu yang disediakan sistem. Menu-

menu tersebut mewakili masing-masing kemampuan sistem yang dapat 

digunakan oleh user. Kemampuan tersebut adalah : 

a. Mengelola data Customer 

b. Mengelola data produk 

c. Mengelola data material 
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d. Mengelola data sales order 

e. Mengelola data anggaran 

f. Mengelola data realisasi anggaran 

 

 

Gambar 4. 26 tampilan halaman utama 

2. Mengolah data customer 

 Customer adalah pihak yang membeli atau memesan produk dari 

perusahaan, untuk itu sistem mampu memberikan kemampuan kepada user 

untuk mengelola data customer. Dalam halaman menu customer, data 

seluruh customer ditampilkan dalam sebuah daftar sehingga user dapat 

melihat seluruh customer yang ada. 

 User dapat menambahkan data customer baru ke dalam sistem 

dengan menekan tombol yang tersedia di halaman customer. User akan 

diarahkan ke sebuah formulir data untuk mengisikan atribut-atribut data 

customer tersebut dan menyimpannya ke dalam basis data. Data customer 

yang telah masuk ke dalam basis data selanjutnya akan ditampilkan oleh 

sistem dalam halaman customer. 

 Dalam masing-masing baris data customer dalam halaman 

customer, terdapat sebuah tombol yang akan mengarahkan user ke dalam 
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halaman detail customer untuk dapat melihat data customer secara 

lengkap. User melalui sistem ini juga mampu mengubah data customer 

yang telah dimasukkan sebelumnya. Apabila terdapat perubahan data pada 

suatu customer, user dapat memerbaruinya dengan data yang terbaru, 

sehingga data customer dapat tersimpan secara aktual. Selain intu, apabila 

terdapat data customer yang salah atau sudah tidak diperlukan, user juga 

mampu menghapus data customer tersebut dari sistem melalui halaman 

customer ini. 

 User yang berwenang dalam pengelolaan data customer secara 

menyeluruh, meliputi menampilkan data, menambahkan data, mengubah 

data, serta menghapus data adalah user dengan tipe Exim Staff, sedangkan 

user lain hanya mampu melihat data tanpa dapat membuat perubahan pada 

data. 

3. Mengolah data produk 

 Perusahaan memiliki banyak produk yang perlu dikelola dengan baik. 

User mampu mengelola data produk melalui sistem ini. Dalam halaman 

menu produk, data seluruh produk ditampilkan dalam sebuah daftar 

sehingga user dapat melihat seluruh produk yang ada. 

 User mampu menambahkan data produk baru ke dalam sistem dan 

menyimpannya dalam basis data melalui sebuah tombol yang tersedia di 

dalam halaman produk. Tombol tersebut mengarahkan user menuju sebuah 

formulir untuk mengisi data-data produk baru tersebut. Melalui formulir 

tersebut, data produk akan disimpan ke dalam sistem dan ditampilkan 

dalam halaman produk. 

 Dalam masing-masing baris data produk yang ditampilkan dalam 

halaman produk, terdapat sebuah tombol yang akan mengarahkan user ke 

dalam sebuah halaman untuk dapat melihat data sebuah produk secara 

lengkap. Data produk tersbut memungkinkan mengalami perubahan dari 

waktu ke waktu, baik perubahan nama, perubahan harga, atau perubahan 

pada atribut yang lain, untuk mengakomodir perubahan tersebut, dalam 

halaman detail produk ini, sistem memberi kemampuan kepada user untuk 
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mengubah data produk yang telah tersimpan sebelumnya dengan data yang 

terbaru. 

 User juga dapat menghapus data produk yang telah tersimpan dalam 

basis data. Hal ini untuk menyikapi apabila terdapat kesalahan penginputan 

yang dilakukan. Tombol hapus produk tersebut berada di dalam halaman 

detail produk. 

 Sebuah produk tersusun dari beberapa bahan material penyusun. 

Untuk memudah penganggaran, user dapat menyimpan formula bahan 

material penyusun sebuah produk tersebut dalam form cuttinglist. Form 

cuttinglist dapat diakses melalui tombol cutting list yang berada dalam 

halaman detail produk. Dalam form cuttinglist, user diminta mengisikan 

daftar material penyusun produk beserta kuantitas bahan material yang 

dibutuhkan. 

 User yang berwenang dalam pengelolaan data produk secara 

menyeluruh adalah user dengan tipe Exim Staff, sedangkan user lain hanya 

mampu melihat data tanpa dapat membuat perubahan pada data. 

4. Mengolah data bahan material 

 Untuk menghasilkan sebuah produk, sebuah produk disusun dari 

berbagai bahan material yang dibutuhkan. Data  bahan material tersebut 

perlu dikelola dengan baik dan melaui sistem ini akan menjamin 

ketersediaan kemampuan itu. 

 Dalam halaman menu material, data seluruh material ditampilkan 

dalam sebuah daftar sehingga user dapat melihat seluruh bahan material 

yang ada. 

 User mampu menambahkan data bahan material baru ke dalam sistem 

dan menyimpannya dalam basis data melalui sebuah tombol yang tersedia 

di dalam halaman material. Tombol tersebut mengarahkan user menuju 

sebuah formulir untuk mengisi data-data bahan material baru tersebut. 

Melalui formulir tersebut, data bahan material akan disimpan ke dalam 

sistem dan ditampilkan dalam halaman material. 
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 Dalam masing-masing baris data bahan material yang ditampilkan 

dalam halaman material, terdapat sebuah tombol yang akan mengarahkan 

user ke dalam sebuah halaman untuk dapat melihat data suatu bahan 

material secara lengkap. Data bahan material memungkinkan mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu, baik perubahan nama, perubahan harga, 

atau perubahan pada atribut yang lain, untuk mengakomodir perubahan 

tersebut, dalam halaman detail material ini, sistem memberi kemampuan 

kepada user untuk mengubah data bahan material yang telah tersimpan 

sebelumnya dengan data yang terbaru. 

 User juga dapat menghapus data bahan material yang telah tersimpan 

dalam basis data. Hal ini untuk menyikapi apabila terdapat kesalahan 

penginputan yang dilakukan. Tombol hapus produk tersebut berada di 

dalam halaman detail material. 

 User yang berwenang dalam pengelolaan data material seacra 

menyeluruh adalah user dengan tipe Logistic Staff, sedangkan user lain 

hanya mampu melihat data tanpa dapat membuat perubahan pada data. 

5. Mengolah data sales order 

 Customer datang kepada perusahaan untuk membeli produk yang 

dihasilkan perusahaan, produk yang dibeli bisa bermacam-macam dan 

dalam kuantitas tertentu. Untuk menangani ini, pembelian dari customer ini 

disimpan dalam sebuah sales order. 

 Sistem ini memiliki kemampuan untuk mengelola data sales order 

untuk menangani masuknya pembelian dari customer. User dapat 

memasukkan data sales order ke dalam sistem. Dari data sales order yang 

telah disimpan, sistem mampu menampilkan untuk dilihat oleh user. 

 Sales order yang telah masuk ke dalam sistem mampu diubah oleh 

user apabila terdapat perubahan yang dibutuhkan. User dapat melihat detail 

sebuah order dengan menekan tombol detail di masing-masing baris order 

dalam halama order. 

 Di dalam halaman detail order, user dapat melihat data sebuah order 

serta melakukan perubahan dan memerbarui data jika diperlukan. Dalam 
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halaman ini pula, saat sebuah order telah selesai dan telah dikirim, user 

dapat menandai order tersebut sudah dikirim sekaligus memasukkan 

tanggal pengiriman. 

 Selain itu, apabila ada sales order yang salah input atau ingin 

dihilangkan dari sistem, user juga memiliki kemampuan untuk menghapus 

sales order dari basis data dan sistem. 

 User yang berwenang dalam pengelolaan data sales order adalah user 

dengan tipe Exim Staff, sedangkan user lain hanya mampu melihat data 

tanpa dapat membuat perubahan pada data. 

6. Proses penganggaran bahan material 

 Sales order yang masuk dari customer kepada perusahaan disimpan di 

dalam sistem. Ketika sales order disimpan, secara otomatis sistem akan 

memanggil data produk-produk yang masuk ke dalam sales order. Produk-

produk tersebut memiliki data cutting list, yaitu data bahan material 

penyusun produk tersebut beserta kuantitas yang dibutuhkan. Data cutting 

list tersebut secara otomatis dikalikan dengan kuantitas produk yang dibeli 

oleh customer, kemudian disimpan sebagai anggaran dan diajukan untuk 

disetujui pimpinan. 

 Data penganggaran anggaran sebuah sales order dapat dilihat dalam 

halaman budgeting. Di dalam tersebut ditampilkan daftar penganggaran 

seluruh sales order yang ada di dalam sistem. User dapat melihat rincian 

anggaran dengan menekan tombol detail pada masing-masing baris sales 

order di halaman tersebut. 

 Saat tombol detail ditekan, user akan diarahkan ke sebuah halaman 

yang menampilkan rincian anggaran dari sebuah sales order. Dalam 

halaman tersebut ditampilakn rincian anggaran bahan material serta 

kuantitas yang dibutuhkan. 

 Tidak menutup kemungkinan terdapat bahan material penyusun yang 

belum tersimpan dalam cutting list produk. Untuk menyikapi hal tersebut, 

sistem memberik kemampuan user untuk mengajukan bahan material 
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tambahan dalam anggaran yang diajukan. User yang memiliki kemampuan 

untuk mengajukan anggaran adalah user bertipe Logistic staff. 

 Anggaran yang telah diajukan dalam sistem akan ditinjau oleh 

pimpinan. Pimpinan dapat melihat pengajuan-pengajuan anggaran yang 

masuk. User bertipe pimpinan dapat menyetujui  anggaran untuk 

selanjutnya dapat direalisasikan. 

7. Mengolah realiasai anggaran produksi 

 Anggaran yang telah disetujui oleh pimpinan selanjutnya dibelanjakan 

oleh bagian logistik. Pembelian bahan material dimasukkan ke dalam 

sistem oleh staff logistik menggunakan akun user bertipe logisctic staff.  

 Pembelian dicatat di dalam sistem. Data pembelian meliputi bahan 

material yang dibeli, kuatitas, serta sales order dan nama produk yang 

menggunakan bahan material tersebut. 

 Setelah bahan material dibeli, selanjutnya bahan material tersebut 

akan digunanakan untuk produksi. Setiap penggunaan bahan material 

dicatat juga di dalam sistem, meliputi bahan material yang digunakan, 

kuatitas, serta sales order dan nama produk yang menggunakan bahan 

material tersebut. 

 User yang berwenang dalam pengelolaan data realiasai anggaran 

produksi adalah user dengan tipe Logistic Staff, sedangkan user lain hanya 

mampu melihat data tanpa dapat membuat perubahan pada data. 

8. Melihat laporan realisasi anggaran 

 Laporan digunakan untuk memantau sejauh mana realisasi anggaran 

dijalankan. User dapat melihat status progres pembelanjaan anggaran. User 

dapat melihat seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan. 

 Laporan realisasi dibedakan menjadi tiga jenis laporan. Ketiga jenis 

laporan tersebut adalah laporan pembelian material, laporan penggunaan 

material, serta laporan sales order. 

 Laporan pembelian material menampilkan riwayat pembelian material 

dari pemasok dan diterima oleh gudang logistik dalam kurun waktu yang 

ditentukan oleh pengguna melalui menu yang tersedia. Laporan pembelian 
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material berisikan nama material yang dibeli, kuantitas material, tujuan 

pembelian material, serta nilai material yang dibeli tersebut. 

 Laporan penggunaan material menampilkan riwayat penggunaan 

material dari gudang logistik untuk keperluan produksi dalam kurun waktu 

yang ditentukan oleh pengguna melalui menu yang tersedia. Laporan 

penggunaan material berisikan nama material yang digunakan, kuantitas 

material, tujuan penggunaan material, serta nilai material yang dibeli 

tersebut. 

 Ketika produksi sebuah sales order telah selesai dikerjakan dan 

dipastikan tidak ada anggaran yang akan diajukan dan dibelanjakan lagi, 

user dapat mencetak laporan anggaran sebuah sales order. Laporan tersebut 

berisikan nilai produk yang diproduksi, nilai penggunaan bahan material, 

serta detail penggunaan bahan material untuk produk dalam sales order 

tersebut. 

4.3 Pengujian Sistem 

 Setelah tahap implementasi sistem telah selesai dilaksanakan, proses 

dilanjutkan dengan pengujian sistem yang telah dibangun. Tahap pengujian sistem 

ditujukan untuk menguji kinerja sistem sesuai dengan kebutuhan yang telah 

disusun sebelumnya. 

 Proses pengujian dilaksanakan menggunakan metode Blackbox Testing, 

yaitu pengujian fungsionalitas sistem dengan memberikan input kepada sistem, 

dan melihat hasil yang dikeluarkan tanpa menguji kode yang ada di dalam sistem 

tersebut. Pengujian dilakukan pada beberapa aspek yang melibatkan pemrosesan 

data di dalamnya, yaitu meliputi login pengguna,  pemrosesan data customer, 

pemrosesan data produk, pemrosesan data material, pemrosesan data sales order, 

pemrosesan data cutting list produk, pemrosesan data anggaran, pemrosesan data 

realisasi anggaran, pemrosesan laporan pembelian material, laporan penggunaan 

material, serta laporan sales order. 

 Hasil pelaksanaan blackbox testing pada sistem informasi e-budgeting 

pada PT Epos Modern Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian login pengguna 
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Tabel 4. 1 tabel uji login pengguna 

input 
output yang 

diharapkan 
output yang terjadi 

hasil 

pengujian 

username dan 

password yang sesuai 

Berhasil masuk ke 

sistem 

Berhasil masuk ke 

sistem 
berhasil 

username dan 

password yang tidak 

sesuai atau tidak 

lengkap 

tidak masuk ke 

sistem dan muncul 

pemberitahuan 

kegagalan login 

tidak masuk ke 

sistem dan muncul 

pemberitahuan 

kegagalan login 

berhasil 

 

2. Pengujian pemrosesan data customer 

Tabel 4. 2 tabel uji pemrosesan data customer 

input 
output yang 

diharapkan 
output yang terjadi 

hasil 

pengujian 

menambahkan data 

pada form input data 

customer dengan 

lengkap 

data customer 

disimpan ke dalam 

sistem 

data customer 

disimpan ke dalam 

sistem 

berhasil 

mengubah data  data 

customer yang sudah 

ada 

data diperbarui dan 

tersimpan di sistem 

data diperbarui dan 

tersimpan di sistem 
berhasil 

menghapus data 

customer 

data customer 

terhapus dari sistem 

data customer 

terhapus dari sistem 
berhasil 

 

 

3. Pengujian pemrosesan data  produk 

Tabel 4. 3 tabel uji  pemrosesan data  produk 

input 
output yang 

diharapkan 
output yang terjadi 

hasil 

pengujian 



99 

 

 

 

menambahkan data 

pada form input data 

produk dengan 

lengkap 

data produk disimpan 

ke dalam sistem 

data produk disimpan 

ke dalam sistem 
berhasil 

mengubah  data 

produk yang sudah 

ada 

data diperbarui dan 

tersimpan di sistem 

data diperbarui dan 

tersimpan di sistem 
berhasil 

menghapus data 

produk 

data produk terhapus 

dari sistem 

data produk terhapus 

dari sistem 
berhasil 

 

4. Pengujian pemrosesan data material 

Tabel 4. 4 tabel uji pemrosesan data material 

input 
output yang 

diharapkan 
output yang terjadi 

hasil 

pengujian 

menambahkan data 

pada form input data 

material dengan 

lengkap 

data material 

disimpan ke dalam 

sistem 

data material 

disimpan ke dalam 

sistem 

berhasil 

mengubah data  

material yang sudah 

ada 

data diperbarui dan 

tersimpan di sistem 

data diperbarui dan 

tersimpan di sistem 
berhasil 

menghapus data 

material 

data material 

terhapus dari sistem 

data material 

terhapus dari sistem 
berhasil 

 

 

 

5. Pengujian pemrosesan data sales order 

Tabel 4. 5 tabel uji pemrosesan data sales order 

input 
output yang 

diharapkan 
output yang terjadi 

hasil 

pengujian 
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menambahkan data 

pada form input data 

sales order dengan 

lengkap 

data sales order 

disimpan ke dalam 

sistem 

data sales order 

disimpan ke dalam 

sistem 

berhasil 

mengubah data  sales 

order yang sudah ada 

data diperbarui dan 

tersimpan di sistem 

data diperbarui dan 

tersimpan di sistem 
berhasil 

menghapus data sales 

order 

data sales order 

terhapus dari sistem 

data sales order 

terhapus dari sistem 
berhasil 

 

 

6. Pengujian pemrosesan data cutting list produk 

Tabel 4. 6 tabel uji pemrosesan data cuttinglist produk 

input 
output yang 

diharapkan 
output yang terjadi 

hasil 

pengujian 

menambahkan data 

material penyusun 

dan kuantitas 

data cuttinglist 

disimpan ke dalam 

sistem 

data cuttinglist 

disimpan ke dalam 

sistem 

berhasil 

mengubah data  

cuttinglist yang 

sudah ada 

data diperbarui dan 

tersimpan di sistem 

data diperbarui dan 

tersimpan di sistem 
berhasil 

menghapus data 

cuttinglist 

data cuttinglist 

terhapus dari sistem 

data cuttinglist 

terhapus dari sistem 
berhasil 

 

 

7. Pengujian pemrosesan data anggaran 

Tabel 4. 7 tabel uji pemrosesan data anggaran 

input 
output yang 

diharapkan 
output yang terjadi 

hasil 

pengujian 
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menambahkan data 

anggaran material 

dengan lengkap 

data anggaran 

disimpan ke dalam 

sistem 

dataanggaran 

disimpan ke dalam 

sistem 

berhasil 

mengubah data  

anggaran yang sudah 

ada 

data diperbarui dan 

tersimpan di sistem 

data diperbarui dan 

tersimpan di sistem 
berhasil 

menghapus data 

anggaran 

data anggaran 

terhapus dari sistem 

data anggaran 

terhapus dari sistem 
berhasil 

 

 

8. Pengujian pemrosesan data realisasi anggaran 

Tabel 4. 8 tabel uji pemrosesan data realisasi anggaran 

input 
output yang 

diharapkan 
output yang terjadi 

hasil 

pengujian 

menambahkan data 

pembelian anggaran 

material dengan 

lengkap 

data pembelian 

disimpan ke dalam 

sistem 

data pembelian 

disimpan ke dalam 

sistem 

berhasil 

menghapus data 

pembelian anggaran 

data pembelian 

anggaran terhapus 

dari sistem 

data pembelian 

anggaran terhapus 

dari sistem 

berhasil 

menambahkan data 

penggunaan material 

dengan lengkap 

data penggunaan 

material disimpan ke 

dalam sistem 

data penggunaan 

material disimpan ke 

dalam sistem 

berhasil 

menghapus data 

penggunaan material 

data penggunaan 

material terhapus dari 

sistem 

data penggunaan 

material terhapus dari 

sistem 

berhasil 

 

 

9. Pengujian pemrosesan laporan 
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Tabel 4. 9 tabel uji pemrosesan laporan 

input 
output yang 

diharapkan 
output yang terjadi 

hasil 

pengujian 

memilih data sales 

order untuk dicetak 
laporan tercetak laporan tercetak berhasil 

memilih jangka 

waktu pembelian 

material untuk 

dicetak 

laporan tercetak laporan tercetak berhasil 

memilih jangka 

waktu penggunaan 

material untuk 

dicetak 

laporan tercetak laporan tercetak berhasil 

 

4.4 Uji kelayakan sistem 

 Sistem yang telah dibangun perlu diuji bagaiman dampak sistem tersebut 

terhadap proses bisnis yang berjalan. Uji kelayakan sistem dilakukan dengan 

mengumpulkan data tanggapan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan 

implementasi sistem tersebut. Proses tersebut dilakukan dengan memberikan 

kuesioner terhadap pihak-pihak yang terlibat yaitu meliputi Pimpinan perusahaan, 

staff keuangan, staff logistik, staff ekspor impor, serta perwakilan bagian 

produksi. 

 Kuesioner yang diberikan berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

kepuasan penggunaan sistem, jawaban dari kuesioner tersebut menyatakan sangat 

setuju, setuju, netral, tidak setuju, serta sangat tidak setuju. Setiap jawaban 

memiliki bobot nilai masing-masing sesuai dengan  tabel berikut : 

 

Tabel 4. 10 tabel skala linkert 

Jawaban Bobot 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 
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Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak setuju 1 

 

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden terhadap kuesioner 

yang diberikan, jawaban-jawaban tersebut akan dikonversi sesuai tabel nilai di 

atas, kemudian dimasukkan dalam sebuah persamaan untuk mengetahui tingkat 

presentase kelayakan sistem.  

Persamaan tersebut adalah sebagai berikut : 

� =
�

�
× 100 % 

P = Presentase kelayakan 

F = Total nilai jawaban dari responden 

N = Total nilai maksimal yang mungkin terjadi 

 

Pengujian dilakukan kepada staff dan karyawan PT Epos Modern 

Indonesia sebanyak 5 orang, dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4. 11 tabel hasil nilai dari responden 

Pertanyaan STS TS N S SS 

1 0 0 0 2 3 

2 0 0 0 4 1 

3 0 0 0 3 2 

4 0 0 0 5 0 

5 0 0 0 5 0 

6 0 0 0 1 4 

7 0 0 0 5 0 

8 0 0 0 5 0 

9 0 0 0 4 1 

10 0 0 0 5 0 
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Total 0 0 0 39 11 

 

Berdasarkan tabel nilai di atas, kemudian dikalikan dengan nilai bobot 

masing-masing jawaban, sehingga akan menghasilkan nilai sebagai berikut : 

Tabel 4. 12 tabel penghitungan bobot nilai 

  
Total 

jawaban 
Bobot 

Total 

Nilai 

STS 0 1 0 

TS 0 2 0 

N 0 3 0 

S 39 4 156 

SS 11 5 55 

Total 211 

 

Hasil nilai tersebut kemudian dimasukan ke dalam rumus sebagai berikut : 

� =
�

�
× 100 % 

� =
�


���� ��������� � ���� ������� � ����� �������
× 100 % 

� =
211

5 � 10 � 5
× 100 % 

 

� =
211

250
× 100 % 

� = 84,4 % 

 

Untuk mengetahui tingkat kelayakan sistem yang telah dibangun, 

berdasarkan penghitungan nilai kuesioner di atas, hasil nilai yang diperoleh dapat 

dibandingkan dengan tabel berikut (Suhartono 2018) : 
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Tabel 4. 13 tabel kriteria kelayakan sistem 

Presentase kelayakan Kriteria 

81% - 100% Sangat baik 

61% - 80% Baik 

41% - 60% Cukup 

 

berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian sistem informasi e-budgeting 

pada produksi furniture PT Epos Modern Indonesia adalah 84,4 % dan tergolong 

dalam kategori sangat baik . 


