
BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

4.1 Analisa Permasalahan

Permaslahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah proses

maintenance yang dilakukan di PT. Epsindo Jaya Pratama (EJP) sering

mengalami keterlambatan untuk monthly rountine maintenance. Dimana

keterlambatan service bulanan yang dilakukan tidak pada waktu perencanaan yang

telah di atur oleh manajemen. Keterlambatan ini disebabkan karena departemen

maintenance PT.EJP belum memiliki penyajian informasi yang baik. Dimana

pencatatan dan penyajian informasi masih dilakukan secara manual menggunakan

lembaran kartu maintenance yang merekam pencatatan service pada tanggal

sebelumnya. Data mesin dan juga history kerusakan mesin beserta jadwal

perawatan mesin yang saling terkait namun tidak terkomputasi dan terintegrasi

dengan baik menyebabkan informasi menjadi tidak akurat. Keterlambatan dalam

melakukan perawatan dapat mengakibatkan kerusakan mesin semakin cepat dan

akhirnya berakibat fatal bisa mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Dampak

lain yang juga dirasakan adalah berkurangnya umur ekonomis mesin, tingkat

penyusutan yang tinggi hingga mesin dapat mati secara mendadak.

Permasalahan lainnya yang sering terjadi adalah ketersediaan stok dari

sparepart mesin produksi yang habis karena keterlambatan pengecekan stok.

Sparepart mesin produksi ini dibutuhkan ketika ada salah satu komponen

mengalami kerusakan yang mengharuskan adanya penggantian. Apabila sparepart

mesin produksi tidak tersedia maka perusahaan harus melakukan pemesanan atau

pembelian stok sparepart kembali. Namun dalam pemesanan sparepart

memerlukan waktu yang cukup lama karena harus memesan terlebih dahulu pada

perusahaan konveksi. Hal ini mengakibatkan tingkat produktifitas dari PT.EJP

akan menurun. Maka dari itu, menginat permasalahan yang terjadi pada PT. EJP,

maka akan dibangun sebuah sistem informasi yang dapat mengingatkan tim

maintenance dalam melakukan moonthly routine maintenance, serta sistem yang

dapat memanajemen ketersediaan sparepart sebagai komponen pendukung

maintenance mesin.
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4.2 Analisa Sistem Berjalan

Proses yang saat ini terjadi dalam kegiatan maintenance pada PT. EJP

dapat dilihat dalam bentuk diagram flowchart pada gambar 4.1 berikut:
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Gambar 4.1 Flowchart Sistem Yang Sedang Berjalan

Berikut ini uraian secara umum sistem yag sedang berjalan pada aktifitas

maintenance pada kegiatan operasional PT. EJP yaitu:
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1. Supervisor bertugas untuk mengatur jadwal maintenance pada mesin

berdasarkan standar ISO yang telah ditetapkan pada mesin.

2. Selain itu supervisor juga mengatur jadwal setiap karyawan dalam

mengerjakan kegiatan maintenance, kegiatan service yang dilakukan

oleh karyawan dibagi dalam penugasannya, beberapa tim mengerjakan

kegiatan daily service, ada juga yang di tugaskan untuk repairing

komponen mesin agar dapat digunakan kembali.

3. Jadwal dibagikan kepada setiap karyawan yang masing-masing telah

memiliki tim. Maintenance/pengecekan dilakukan setiap hari guna

memastikan peforma mesin masih berjalan secara optimal.  Apabila

menemui kerusakan pada mesin tim maintenance langsung menindak

lanjuti.

4. Setiap tim maintenance yang tekah dituagskan dalam memelihara

peforma mesin diharuskan untuk cross cek keadaan mesin setiap

tanggal yang telah di tentukan.

5. Mesin dicek dan kemudian di record pada lembaran kertas yang

digunakan untu mengingatkan bahwasanya telah dilakukan beberapa

kegiatan pada mesin yang bermasalah atau hanya sekedar

pemberitahuan bahwasanya mesin tersebut sudah dicek setiap

komponen di dalamnya walaupun keadaan mesin masih baik.

6. Pada saat tim maintenance pada mesin sekiranya dibutuhkan

sparepart tambahan atau komponen pendukung maka dapat

mengambilnya pada gudang menyimpanan, lalu di record pada buku

dan apabila tidak di butuhkan komponen pendukung, maka kegiatan

service selesai.

7. Setelah maintenance sudah selesai maka bukti record disimpan dalam

sebuah binder daily dan monthly maintenance serta inventory book

untuk kemudian dievaluasi oleh supervisor pada waktu yang telah di

tetapkan hingga di laporkan kepada atasan mengenai perkembangan

dan kondisi mesin yang beroperasi pada perusahaan.
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4.3 Analisa Sistem Usulan

Berikut analisa sisten usulan yang di rekomendasikan untuk

pengembangan sistem informasi Maintence Mechine Reminder (MMR) pada PT.

EJP. dapat dilihat dalam bentuk diagram flowchart pada gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.2 Flowchart Sistem Usulan

Berikut ini uraian secara umum sistem usulan yang di rekomendasikan

untuk pengembangan sistem informasi MMR pada PT. EJP yaitu:

1. Supervisor mengimput dan mengirimkan data berupa jadwal ke

smartphone teknisi yang sudah di instal dengan aplikasi MMR.
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2. Sistem mengirimkan notifikasi ke smartphone teknisi yang

menandakan bahwa supervisor telah mengirimkan jadwal service pada

mesin yang telah di tentukan.

3. Pada saat waktu telah sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan,

maka reminder pada smartphone teknisi akan berdering menanakan

bahwa saatnya service mesin. Akan ada dua tombol eksekusi pada

notifikasi reminder.

4. Apabila teknisi memilih tombol maintenance, aplikasi MMR akan

mengarahkan teknisi pada pilihan maintenance yang bisa di cheklist

apabila kegiatan service pada mesin telah selesai di lakukan.

5. Apabila teknisi memilih tombol reason, maka sistem akan

menampilkan kolom yang dapat di isi alasan melakukan penundaan

service yang akan di evaluasi kembali oleh supervisor apabila terjadi

keterlambatan service mesin dari tanggal yang telah di tentukan.

6. Data yang di input kemudian masuk kedalam sistem MMR berbasis

web yang di kelola oleh supervisor yang bertindak sebagai admin,

kemudian admin dapat  meninjau seluruh pengerjaan yang di kirimkan

kepada smartphone teknisi.

4.4 Analisa Perancangan

Sistem informasi yang akan dibagun bertujuan untuk memberikan

informasi kepada tim maintenance dalam mengingat jadwal service mesin

operasional perusahaan pada periode berikutnya selain itu aplikasi ini juga nanti

akan otomatis menyimpan data dari komponen-komponen yamg telah di service

oleh tim maintenance dan membantu me-record jumlah stok sparepart yang

masih tersedia. Sistem ini di angun menggunakan bahasa  pemrograman PHP dan

berbasis android yang akan diguanakan oleh dua user yakni supervisior dan crew

maintenance.
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Use case diagram sistem usulan dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut:

Gambar 4.3 Use Case Diagram Sistem Usulan

Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam sistem informasi maintenance

mechine reminder dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Kategori Aktor

Term Synonym Description

Supervisor Kepala Tim

1. Mengelola dan dapat menambah    data teknisi

pada sistem informasi Maintenance Mechine

Reminder.

2. Mengelola data dan memantau ke akuratan

data yang terdapat pada sistem. Mulai dari

input dan edit apabila terjadi kesalahan pada

keterangan dan data yang terjadi pada sistem.

3. Mengelola dan update data daily maintenance.

4. Dapat mengakses check reason crew apabila

pada saat jam operasional technician men-

cancel reminder yang telah di setting pada

Smartphone.

5. Dapat melihat laporan harian maintenance dan

melakukan evaluasi pada periode yang telah

disepakati oleh tim maintenance.

Techician Teknisi

1. Update data daily maintenance.

2. Update dan kelola data inventori sparepart.

Tabel 4.1 Kategori Aktor (Lanjutan)
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Term Synonym Description

Techician Teknisi

3. Dapat melakukan registrasi data diri pada

sistem informasi maintenance mechine

reminder.

4. Dapat melihat rincian laporan yang telah di

update oleh technician.

5. Dapat memilih aksi yang tertampil pada

aplikasi smartphone apabila dilakukannya

penundaan.

Berikut merupakan gambaran sistem usulan dalam bentuk use case setiap

aktor yang dapat dilihat pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5 berikut:

Gambar 4.4 Use Case Aktor Supervisor

Gambar 4.5 Use Case Aktor Technician
4.5 Skenario Use Case
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Skenario use case menyatakan urusan pesan dan tindakan tunggal yang

ada pada sistem. Berikut tampilan skenario use case dari setiap use case yang

telah ada.

1. Skenario Use Case Login

Skenario use case login dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Senario Use Case Login

Use Case : Login
Deskripsi : Use case ini menangani verifikasi dan hak

akses memasukkan dan pengolahan data.
Aktor : Supervisor dan teknisi.
Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login.
Kondisi Akhir : Menampilkan menu utama.

Skenario Normal Login
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Use Case ini dimulai ketika
Supervisor/ teknisi melakukan login

2. Sistem melakukan verifikasi
login.

3. Sistem menampilkan menu
utama atau beranda user.

Skenario Gagal Login
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Use Case ini dimulai ketika
Supervisor/ teknisi melakukan login

2. Sistem melakukan verifikasi
login.

3. Sistem menampilkan pesan login
tidak valid.

2. Skenario Use Case Technician Registration

Skenario use case technician registration dapat dilihat pada Tabel 4.3

berikut:

Tabel 4.3 Skenario Use Case Technician Registration

Use Case : Technician registration
Deskripsi : Use case ini menangani bagian pada

menambahkan data teknisi
Aktor : Supervisor dan  teknisi
Kondisi Awal : Sistem menampilkan pilihan add data teknisi
Kondisi Akhir : Menampilkan form list data karyawan yang telah

terisi
Skenario Normal tambah data teknisi

Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Use Case ini dimulai ketika

Supervisor/ teknisi akan
menambahkan data teknisi.
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Tabel 4.3 Skenario Use Case Technician Registration (Lanjutan)
2. Sistem menampilkan bentuk

form yang teah terisi oleh data
karyawan.

Skenario Gagal tambah data teknisi
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Use Case ini dimulai ketika
Supervisor/ teknisi akan
menambahkan data teknisi.

2. Sistem melakukan verifikasi .
3. Sistem menampilkan massage

box bahwa data tidak lengkap.

3. Skenario Use Case Update Data Teknisi

Skenario use case update data teknisi dapat dilihat pada Tabel 4.4

berikut:

Tabel 4.4 Skenario Use Case Update Data Teknisi

Use Case : Update data teknisi
Deskripsi : Use Case ini menangani bagian pada update data

teknisi
Aktor : Supervisor
Kondisi Awal : Sistem menampilkan pilihan hapus dan edit
Kondisi Akhir : Menampilkan form list data teknisi yang telah di

update
Skenario Normal update data teknisi

Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Use Case ini dimulai ketika

Supervisor akan melakukan update
dan hapus data teknisi.

2. Sistem menampilkan combo
box yang berfungsi sebagai
pemilihan aksi.

3. Supervisor memilih aksi hapus/
update.

4. Sistem menampilkan massage
box konformasi atas pemilihan.

5. Sistem menampilkan
pemberitahuan telah berhasil
update/ hapus.

Skenario Gagal update data teknisi
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Use Case ini dimulai ketika
Supervisor akan melakukan update
dan hapus data teknisi.

2. Sistem menampilkan combo
box yang berfungsi sebagai
pemilihan aksi.

3. Supervisor memilih aksi update.
4. Sistem menampilkan massage

box konformasi atas pemilihan.
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Tabel 4.4 Skenario Use Case Update Data Teknisi (Lanjutan)
5. Sistem menampilkan

pemberitahuan gagal update
karena data yang di input/
update tidak valid.

4. Skenario Use Case Update Daily Maintenance

Skenario use case update daily maintenance dapat dilihat pada Tabel

4.5 berikut:

Tabel 4.5 Skenario Use Case Update Daily Maintenance

Use Case : Update daily maintenance
Deskripsi : Use Case ini menangani bagian pada update

daily maintenance
Aktor : Supervisor dan teknisi
Kondisi Awal : Sistem menampilkan pilihan update pada menu

daily maintenance
Kondisi Akhir : Menampilkan form list daily maintenance

Skenario Normal update daily maintenance
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Use Case ini dimulai ketika
Supervisor/ teknisi akan update data
daily maintenance.

2. Sistem menampilkan bentuk
form kosong yang dapat di
update oleh supervisor/ teknisi.

3. Supervisor/ teknisi  menambahkan
data pada aplikasi smartphone yang
telah di ambil dari lapangan.

4. Supervisor memilih aksi save pada
sistem.

5. Sistem menampilkan massage
box berhasil tersimpan pada
sistem smartphone.

Skenario Gagal update daily maintenance
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Use Case ini dimulai ketika
Supervisor/ teknisi akan update data
daily maintenance.

2. Sistem menampilkan bentuk
form kosong yang dapat di
update oleh supervisor/ teknisi.

3. Supervisor/ teknisi  menambahkan
data pada aplikasi smartphone yang
telah di ambil dari lapangan.

4. Supervisor/ teknisi memilih aksi
save pada sistem.

5. Sistem menampilkan
pemberitahuan gagal update
karena data yang di input/ update
tidak valid.
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5. Skenario Use Case Cek Reason

Skenario use case cek reason dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Skenario Use Case Cek Reason

Use Case : Cek Reason
Deskripsi : Use Case ini menangani bagian pengecekan

reason ketika dilakukan penundaan maintenance
yang di lakukan oleh teknisi

Aktor : Supervisor
Kondisi Awal : Sistem menampilkan pilihan cek reason pada

aplikasi smartphone
Kondisi Akhir : Menampilkan form list reason penundaan yang

di lakukan oleh karyawan
Skenario Normal cek reason

Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Use Case ini dimulai ketika

Supervisor akan melihat reason
penundaan kegiatan maintenance.

2. Sistem menampilkan list
peninjauan yang akan di lihat
pada daily, monthly.

3. Sistem menapilkan alasan
penundaan yang dilakukan
karyawan untuk per daily dan
monthly

Skenario Gagal cek reason
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Use Case ini dimulai ketika
Supervisor akan melihat reason
penundaan kegiatan maintenance.

2. Sistem melakukan verifikasi.
3. Sistem menampilkan massage

box gagal melakukan akes dan
serta memberi masukan untuk
memastikan bahwa internet
dalam keadaan tersambung.

6. Skenario Use Case Cek Data Inventori

Skenario use case cek data inventori dapat dilihat pada Tabel 4.7

berikut:

Tabel 4.7 Skenario Use Case Cek Data Inventori
Use Case : Cek data inventori
Deskripsi : Use Case mengambarkan kegiatan yang di

lakukan untuk meninjau stok sparepart yang di
gunakan untuk mendukung proses maintenance
maesin

Aktor : Supervisor dan teknisi
Kondisi Awal : Sistem menampilkan pilihan cek data inventori

pada smartphone ataupun sistem yang ada pada
monitor
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Tabel 4.7 Skenario Use Case Cek Data Inventori (Lanjutan)
Kondisi Akhir : Menampilkan form list nama barang dan stok

yang masih tersedia di pabik pada perusahaan
Skenario Normal cek reason

Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Use Case ini dimulai ketika supervisor/

teknisi akan melihat stok sparepart yang
tersedia pada pabrik.

2. Sistem menampilakn list
stok sparepart yang masih
tersedia pada pabrik.

Skenario Gagal cek reason
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Use Case ini dimulai ketika supervisor/
teknisi  akan melihat stok sparepart yang
tersedia pada pabrik.

2. Sistem menampilkan
massage box gagal
melakukan akes dan  serta
memberi masukan untuk
memastikan bahwa internet
dalam keadaan tersambung.

7. Use Case Cek Technician Execution

Skenario use case cek technician execution dapat dilihat pada Tabel

4.8 berikut:

Tabel  4.8 Skenario Use Case Cek Technician Execution
Use Case : Cek Technician Execution
Deskripsi : Use Case mengambarkan kegiatan yang

dilakukan untuk meninjau teksnisi yamg
bertugas dana apa apa saja komponen yang di
kerakan

Aktor : Supervisor
Kondisi Awal : Sistem menampilkal pemilihan tanggal yang

akan di tinjau oleh supervisor
Kondisi Akhir : Menampilkan form list nama teknisi beserta

komponen yang di kerjakan pada tanggal yang
telah di tentukan

Skenario Normal cek technician execution
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Use Case ini dimulai ketika
Supervisor akan melakukan
pengecekan terhadap kinerja
teknisi.

2. Sistem menampilakn menu
technician execution pada sistem
android maupun monitor.

3. Supervisor memilih tanggal dan
waktu yang akan dilakukan
peninjauan.
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Tabel  4.8 Skenario Use Case Cek Technician Execution (Lanjutan)
4. Sistem menampikan nama teknisi

beserta bentuk kerjaan apa saja
yang telah mereka kerjakan.

Skenario Gagal cek technician execution
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Use Case ini dimulai ketika
Supervisor akan melakukan
pengecekan terhadap kinerja
teknisi.

2. Sistem menampilakn menu
technician execution pada sistem
android maupun monitor.

3. Supervisor memilih tanggal dan
waktu yang akan dilakukan
peninjauan.

4. Sistem menampilkan massage box
gagal melakukan akes dan  serta
memberi masukan untuk
memastikan bahwa internet dalam
keadaan tersambung.

8. Use Case Lihat laporan

Skenario use case lihat laporan dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Skenario Use Case Lihat Laporan

Use Case : Lihat Laporan
Deskripsi : Use Case mengambarkan bentuk

laporan daily, weekly dan monthly
yang dilakukan oleh team
maintenance beserta seluruh
komponen yang telah dilakukan
oleh team maintenance

Aktor : Supervisor
Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu

laporan pada sistem
Kondisi Akhir : Menampilkan menu lihat laporan

monthly, weekly atau daily
kemudian menampilkan laporan
yang telah di rekap oleh sistem
secara otomatis

Skenario Normal Lihat Laporan
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Use Case ini dimulai ketika
Supervisor akan melakukan
pengecekan laporan daily, weekly,
atau monthly.

2. Sistem menampilakan menu
laporan dengan pemilihan daily,
moonthly dan weekly.

3. Supervisor memilih laporan yang
akan ditinjau.
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Tabel 4.9 Skenario Use Case Lihat Laporan (Lanjutan)

4. Sistem menampilkan bentuk
laporan daily, weekly atau
moonthly yang akan ditinjau oleh
supervisor.

Skenario Gagal cek technician execution
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Use Case ini dimulai ketika
Supervisor akan melakukan
pengecekan laporan daily, weekly,
atau monthly.

2. Sistem menampilakan menu
laporan dengan pemilihan daily,
moonthly dan weekly.

3. Supervisor memilih laporan yang
akan ditinjau.

4. Sistem menampilkan massage
box gagal dengan keterangan
bahwa belum  tersedia laporan
pada waktu yang telah dipilih
oleh supervisor.

4.6 Squence Diagram

Sequence diagram dapat digambarkan dalam suatu proses interaksi objek

yang disusun dalam suatu urutan atau kejadian. Sequence diagram juga

menggambarkan kelakuan/perilaku objek pada proses dengan mendeskripsikan

waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Berikut

akan dijelaskan mengenai Sequence diagram Sistem Informasi MMR.

1. Sequence Diagram Login

Adapun sequence diagram login sistem MMR dapat dilihat pada

Gambar 4.6 berikut:

Gambar 4.6 Sequence Diagram Login
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Pada Gambar 4.6 merupkan sequence diagram pada login. Aktor yang

dapat melakukan kegiatan ini adalah  Supervisor dan teknisi. Langkah

pertama yang harus di lakukan oleh masing- masing aktor adalah

input usename, pasword yang telah di register. Kemudian setelah

diverifikasi dan username dan pasword tersebut benar, maka sistem

akan menampilkan halaman beranda.

2. Sequence Diagram Update Data Teknisi

Adapun sequence diagram update data teknisi sistem MMR dapat

dilihat pada Gambar 4.7 berikut:

Gambar 4.7 Sequence Diagram Update Data Teknisi

Gambar 4.7 adalah gambar seqruence diagram pada aksi update data

teknisi. Aktor yang berperan dalam aksi ini adalah teknisi dan

supervisor. Langkah pertama yang harus di lakukan aktor untuk

update data teknisi ini adalah memilih menu data personel. Kemudian

pilih aksi update yang telah tersedia pada sistem. Kemudian sistem

akan memvalidasi dan apabila data yang telah di masukan valid,

sistem akan menampilan data teknisi yang telah di update.

3. Sequence Diagram Update Daily Maintenance

Adapun sequence diagram update daily maintenance pada sistem

MMR dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut:
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Gambar 4.8 Sequence Diagram Update Daily Maintenance

Gambar 4.8 merupakan gambar sequence diagram dari udate daily

maintenance. Aktor yang berperan dalam mengakses menu ini adalah

supevisor dan teknisi. Dimulai ketika aktor masuk pada menu

maintenance pada sistem kemudian memilih add maintenance today

dan melakukan penginputan dari sistem yang ada pada smartphone.

Sistem akan melakukan validasi terhadap data yang di input kemudian

akan menampilkan data maintenance yang telah di update oleh

teknisi.

4. Sequence Diagram Cek Reason

Adapun sequence diagram cek reason pada sistem MMR dapat dilihat

pada Gambar 4.9 berikut:

Gambar 4.9 Sequence Diagram Cek Reason
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Gambar 4.9 merupakan sequence diagram dari cek reason. Aktor

yang berperan dalam mengakses fitur ini adalah supervisor. Dimulai

ketika aktor masuk pada menu utama dan memilih menu maintenance

setelah itu kembali memilih fitur cek reason. Sistem akan menvalidasi

dan akan menampilkan reason dari cancel yang dilakukan oleh

teknisi.

5. Sequence Diagram Cek Data Inventori

Adapun sequence diagram cek data inventori pada sistem MMR dapat

dilihat pada Gambar 4.10 berikut:

Gambar 4.10 Sequence Diagram Cek Data Inventori

Gambar 4.10 merupakan Sequence Diagram dari cek data inventori.

Aktor yang berperan dalam mengakses fitur ini adalah supervisor dan

teknisi. Dimulai ketika aktor masuk pada menu utama dan memilih

menu inventori sparepart. kemudian memilih fitur stok barang. Sistem

akan menvalidasi dan apabila berhasil sistem akan menampilkan stok

sparepart beserta jumlah yang masih tersedia.

6. Sequence Diagram Cek Technician Execution

Adapun sequence diagram cek technician execution pada sistem

MMR dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut:
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Gambar 4.11 Sequence Diagram Cek Technician Execution

Gambar 4.11 adalah sequence diagram dari cek technician execution

aktor yang berperan dalam mengakses fitur ini adalah supervisor.

Dimulai ketika aktor memilih menu utama dan kemudian memilih

menu maintenance. Menu selanjutnya memilih menu cek reason.

Setelah itu sistem akan menvalidasi dan akan menampilkan list reason

teknisi ketika canceled.

7. Sequence Diagram Lihat Laporan

Adapun sequence diagram lihat laporan pada sistem MMR dapat

dilihat pada Gambar 4.12 berikut:

Gambar 4.12 Sequence Diagram Lihat Laporan

Gambar 4.12 merupakan sequence diagram dari lihat laporan. Aktor

yang berperan dalam mengakses fitur ini adalah supervisor. Dimulai

ketika aktor memilih menu utama dan memilih menu laporan.
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Kemudian aktor dapat memilih tanggal yang diinginkan. Setelah itu

sistem menvalidasi dan menampilkan laporan keseluruhan

maintenance sesuai tanggal yang telah di tentukan.

4.7 Activity Diagram

Activity Diagram merupakan gambaran aktifitas dalam sistem yang sedang

dirancang. Berikut ini akan digambarkan mengenai Activity Diagram Sistem

Informasi Maintenance Mechine Reminder.

1. Activity Diagram Login

Adapun activity diagram login sistem MMR dapat dilihat pada

Gambar 4.13 berikut:

Gambar 4.13 Activity Diagram Login

Gambar 4.13 merupakan activity diagram login dari sistem MMR.

Aktifitas ini dimulai dari admin login, setelah sistem menampilkan

halaman beranda maka admin dapat memasukan username dan

pasword. Kemudian sistem akan menvalidasi data yang inputkan

memudian apabila data tersebut benar, maka user dapat masuk dan

mengakses sistem.

2. Activity Diagram Tambah Data Daily Maintenance

Adapun activity diagram untuk menambah data daily maintenance

pada sistem MMR dapat dilihat pada Gambar 4.14 berikut:
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Gambar 4.14 Activity Diagram Tambah Data Daily Maintenance

Gambar 4.14 merupakan activity diagram dari menambah data daily

maintenance. Aktifitas ini dimulai ketika admin mengakses menu

maintenance pada modul sistem MMR kemudian halaman akan

menampilkan list dari komponen kegiatan maintenance. Untuk

menambahkan list maintenance baru admin akan memilih add new.

Data yang telah di input kemudian di validasi oleh sistem lalu akan

menyimpan data pada aplikasi.

3. Avtivity Diagram Update Data teknisi

Adapun activity diagram untuk update data teknisi pada sistem MMR

dapat dilihat pada Gambar 4.15 berikut:

Gambar 4.15 Avtivity Diagram Update Data teknisi
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Gambar 4.15 merupakan activity diagram dari data teknisi. Aktifitas

tersebut dimulai ketika aktor memilih data teknisi pada modul yang

ada pada sistem. Kemudian sistem akan menampilkan halaman data

teknisi dan  form tambah data teknisi. Aktor kemudian dapat

melakukan aksi input, delete sebelum menyimpan data teknisi yang

akan di jadikan user pada sistem.

4. Activity Diagram Cek Reason

Adapun activity diagram untuk cek reason pada sistem MMR dapat

dilihat pada Gambar 4.16 berikut:

Gambar 4.16 Activity Diagram Cek Reason

Gambar 4.16 merupakan activity diagram dari cek reason. Aktifitas

tersebut dimulai ketika aktor memilih halaman beranda yang di

dalamnya terdapat modul maintenance. Aktor kemudian memilih cek

reason. Tampilan pilih akan muncul setelah itu. Aktor kemudian

memilih tanggal yang akan di tinjau list reason cancel akan muncul

pada layar monitor ataupun smartphone.

5. Activity Diagram Cek Data Inventori

Adapun activity diagram untuk cek data inventori pada sistem MMR

dapat dilihat pada Gambar 4.17 berikut:
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Gambar 4.17 Activity Diagram Cek Data Inventori

Gambar 4.17 merupakan activity diagram dari cek data inventori.

Aktvititas itu dimulai ketika aktor memilih halaman beranda yang

didalam nya terdapat modul inventori. Pada modul ini ketika di akses

akan menampilkan jumlah dan sparepart apa saja yang masih tersedia.

6. Activity Diagram Cek Technician Execution

Adapun activity diagram untuk cek technician execution pada sistem

MMR dapat dilihat pada Gambar 4.18 berikut:

Gambar 4.18 Activity Diagram Cek Technician Execution

Gambar 4.18 menampilkan activity diagram dari cek technician

execution. Aktivitas ini di mulai ketika aktor memilih halaman

beranda yang di dalam nya terdapat modul karyawan. Modul

karyawan memiliki sub menu technician execution. Ketika modul
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technician execution dipilih, maka akan menampilkan halaman pilih

tanggal. Aktor akan memilih tanggal yang akan di tinjau. Kemudian

list dari technician execution akan tertampil pada layar monitor.

7. Activity Diagram Lihat Laporan

Adapun activity diagram untuk lihat laporan pada sistem MMR dapat

dilihat pada Gambar 4.19 berikut ini:

Gambar 4.19 Activity Diagram Lihat Laporan

Gambar 4.19 menampilkan activity diagram dari lihat laporan.

Aktivitas ini di mulai ketika aktor memilih halaman beranda yang di

dalamnya terdapat modul laporan. Ketika aktor ingin melihat laporan

maintenance daily, weekly, atau monthly maintenance. Aktor harus

input tanggal sesuai dengan tanggal yang akan di tinjau. Kemudian

sistem akan menampilkan laporan maintenance sesuai dengan periode

waktu yang di inginkan.

4.8 Class Diagram

Class diagram adalah diagram yang menunjukan kelas-kelas yang ada di

sistem. Class diagram ini menggambarkan struktur statis dari sistem yang dibuat

pada tahap desain yang merupakan  deskripsi lengkap dari kelas-kelas yang

ditangani oleh sistem, dimana masing-masing kelas telah dilengkapi dengan

atribut dan operasi yang diperlukan.
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Adapun class diagram dan tabel keterangan class diagram sistem MMR

ini dapat dilihat pada Gambar 4.20 dan Tabel 4.10 berikut:

Gambar 4.20 Class Diagram Sistem

Tabel 4.10 Keterangan Gambar Class Diagram Sistem
No Entitas Deskrpsi Atribut Primary Key

1 User
Sebagai penyimpan
data user yang
mengakses sistem

Id_data, karyawan,
username, pasword_hash,
status, create_at, update_at

Id_data

2 Ejp_karyawan
Sebagai penyimpan
data karyawan

Id_data, id_karyawan,
nama_lengap, jeni_kelamin,
divisi, created_at

Id_data

3 Sys_pengingat
Sebagai
penyimpanan data
pengingat

Id_data, karyawan, push,
status, created_at, update_at Id_data

4 Ejp_divisi
Sebagai
penyimpanan data
divisi

Id_data, divisi, keterangan,
created_at, update_at

Id_data

5
Ejp_service

Sebagai
penyimpanan data
service

Id_data, karyawan, forms,
tanggal, keterangan,
created_at

Id_data

6 Ejp_jadwal
Sebagai
penyimpanan data
jadwal

Id_data, karyaan. Jadwal,
status, keterangan,
created_at, updated_at

Id_data
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Tabel 4.10 Keterangan Gambar Class Diagram Sistem (Lanjutan)
No Entitas Deskrpsi Atribut Primary Key

7 Ejp_mesin
Sebagai
penyimpanan data
mesin

Id_data, nama_mesin,
no_seri, lokasi, created_at,
updated_at

Id_data

8 Ejp_formulir
Sebagai
penyimpanan data
formulir

Id_data, nama_mesin,
nama_part, keterangan,
created_at, updated_at

Id_data

9 Ejp_-inventori
Sebagai
penyimpanan data
inventori

Id_data, barang, stok,
created_at, updated_at

Id_data

4.9 Perancangan Database

Database merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi.

Struktur database menjelaskan sejumlah tabel berisi field (atribut) yang

dibutuhkan dalam Sistem Informasi ini. Selain itu, terdapat primary key yang

menjadi atribut kunci untuk masing-masing tabel dalam database yang diperlukan

dalam keterhubungan antara tabel satu dan lainnya. Berikut merupakan tabel

database dari sistem MMR yang dapat dilihat pada Tabel 4.11 sampai Tabel 4.17.

1. Tabel User

Tabel user adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data akses

user pada aplikasi. Struktur tabel user dapat dilihat pada Tabel 4.11

berikut ini:

Nama : User

Deskripsi : Berisi data User

Premary Key : id_data

Tabel 4.11 Tabel User

No Field Type Leght Primary Key
1 Id_data Varchar 11 *
2 Karyawan Int 11
3 Username Varchar 255
4 Pasword_ hash Varchar 255
5 status Smallint 6
6 Created_at Datetime -
7 Update_at Datetime -
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2. Tabel Karyawan

Tabel karyawan adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data

akses karyawan pada sistem. Struktur tabel dapat dilihat pada Tabel

4.12 berikut:

Nama            : Karyawan

Deskripsi      :  Berisi data karyawan

Primary Key :  id_karyawan

Tabel 4.12 Tabel Karyawan

No Field Type Leght Primary Key
1 Id_data Int 11 *
2 Id_Karyawan Varchar 20
3 Nama_lengkap Varchar 100
4 Jenis_kelamin Varchar 10
5 Divisi Int 11
6 Created_at Datetime -

3. Tabel Pengingat

Tabel pengingat adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data

pengingat maintenance pada sistem. Struktur tabel dapat dilihat pada

Tabel 4.13  berikut:

Nama            : sys_pengingat

Deskripsi      : Berisi data pengingat

Primary Key :  id_data

Tabel 4.13 Tabel Pengingat

No Field Type Leght Primary Key
1 Id_data Int 11 *
2 Karyawan Int 11
3 Push Medium text -
4 Status Enum (‘0’,’1’)
5 Create_at Datetime -
6 Updated_at Datetime -

4. Tabel Divisi

Tabel divisi adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data divisi

pada sistem. Struktur tabel dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut:

Nama            :  ejp_divisi

Deskripsi      :  Berisi data divisi
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Primary Key :  id_data

Tabel 4.14 Tabel Divisi

No Field Type Leght Primary Key
1 Id_data Int 11 *
2 Divisi Int 70
3 Keterangan Varchar 255
4 Created_at Datetime -
5 Updated_at Datetime -

5. Tabel Sevice

Tabel service adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data

service pada sistem. Struktur tabel dapat dilihat pada 4.15 berikut:

Nama            :  ejp_service

Deskripsi      :  Berisi data service

Primary Key :  id_data

Tabel 4.15 Tabel Service

No Field Type Leght Primary Key
1 Id_data Int 11 *
2 Karyawan Int 11
3 forms Mediumtext -
5 tanggal Datetime -
6 Keterangan Varchar 255
7 Created_at Datetime

6. Tabel Jadwal

Tabel jadwal adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data

jadwal maintenance pada sistem. Struktur tabel dapat dilihat pada 4.16

berikut:

Nama : ejp_jadwal

Deskripsi      :  Berisi data jadwal

Primary Key :  id_data

Tabel 4.16 Tabel Jadwal

No Field Type Leght Primary Key
1 Id_data Int 11 *
2 Karyawan Int 11
3 jadwal Enum 11
5 Status Datetime (‘0’,’1’)
6 Keterangan Varchar 255
7 Created_at Datetime -
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8 updatedat Datetime -

7. Tabel Mesin

Tabel mesin adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data mesin

operasional pada sistem. Struktur tabel dapat dilihat pada 4.17 berikut:

Nama            : ejp_mesin

Deskripsi      :  Berisi data mesin

Primary Key :  id_data

Tabel 4.17 Tabel Mesin

No Field Type Leght Primary Key
1 Id_data Int 11 *
2 nama_mesin varchar 100
3 No_seri varchar 30
4 Lokasi varchar 255
5 Created_at Datetime -
6 Updated_at Datetime -

8. Tabel Formulir

Tabel formulir adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data

kegiatan maintenance pada sistem. Struktur tabel dapat dilihat pada

4.18 berikut:

Nama            : ejp_formulir

Deskripsi      :  Berisi data formulir

Primary Key : id_data

Tabel 4.18 Tabel Formulir

No Field Type Leght Primary Key
1 Id_data Int 11 *
2 nama_mesin int 11
3 Nama_part varchar 100
4 Keterangan varchar 255
5 Created_at Datetime -
6 Updated_at Datetime -

9. Tabel Inventori
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Tabel inventori adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data

inventori sparepart pada sistem. Struktur tabel dapat dilihat pada 4.19

berikut:

Nama            : ejp_inventory

Deskripsi      :  Berisi data inventory

Primary Key :  id_data

Tabel 4.19 Tabel Inventori

No Field Type Leght Primary Key
1 Id_data Int 11 *
2 Barang varchar 150
3 Stok int 11
4 Created_at Datetime -
5 Updated_at Datetime -

4.10 Perancangan Struktur Menu

Perancangan struktur menu merupakan perancangan menu-menu yang

akan diimplementasikan ke dalam sistem MMR . Adapun penggambaran

perancangan struktur menu terbagi atas 2 struktur menu yaitu struktur menu pada

website dan struktur menu pada tampilan smartphone.

4.9.1 Struktur Menu Sistem MMR Berbasis Website

Pada sistem informasi MMR hak akses user dibagi 2 yaitu supervisor dan

teknisi. Kedua aktor tersebut dapat menggunakan sistem informasi MMR dengan

melakukan login terlebih dahulu. struktur menu dapat dilihat pada Gambar 4.21

berikut ini:
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Gambar  4.21 Struktur Menu Sistem MMR Berbasis Website

4.9.2 Struktur Menu Sistem MMR Berbasis Android

Pada sistem informasi MMR hak akses user dibagi 2 yaitu supervisor dan

teknisi. Kedua aktor tersebut dapat menggunakan sistem informasi MMR dengan

melakukan login terlebih dahulu pada Android, struktur menu dapat dilihat pada

Gambar 4.22 berikut ini:

Gambar 4.22 Struktur Menu Sistem MMR Berbasis Android

4.11 Perancangan Interface Sistem
Berdasarkan perancangan sistem yang telah dibuat, maka akan di desain

suatu perancangan tampilan atau inteface sistem. Perancangan ini akan menjadi

acuan bagi pihak yang akan mengembangkan dan menggunakan sistem. Terdapat

dua perancangan interface yaitu perancangan inteface berbasis website dan

perancangan interface berbasis android.

4.11.1 Perancangan Interface Sistem MMR Berbasis Website
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1. Rancangan Interface Halaman Login

Rancangan interface halaman login sistem MMR dapat dilihat pada

Gambar 4.23 berikut ini:

Gambar 4.23 Rancangan Interface Halaman Login Pada Website

2. Rancangan Interface Halaman Utama

Rancangan interface halaman utama atau beranda  memiliki beberapa

menu yang tersedia di dalamnya yaitu beranda ,data karyawan, jadwal

maintanance, sparepart dan laporan. Rancangan interface halaman

utama dapat dilihat pada Gambar 4.24 berikut ini:

Gambar 4.24 Rancangan Interface Halaman Utama Pada Website

3. Rancangan Interface Halaman Data Karyawan

Rancangan interface halaman data karyawan menampilakan input-an

serta data record data tim maintanance dalam melakukan kegiatan

service. Karyawan yang terlibat dalam kegiatan maintenance mesin
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operasional akan di record pada menu data karyawan. Rancangan

dapat dilihat pada Gambar 4.25 berikut ini:

Gambar 4.25 Rancangan Interface Halaman Data Karyawan Pada Website

4. Rancangan Interface Halaman Tambah Data Karyawan

Rancangan interface halaman tambah data kayawan menampilkan

form yang akan diisikan oleh data karyawan yang akan menjadi

member baru pada sistem MMR. Rancangan dapat dilihat pada

Gambar 4.26 berikut ini:

Gambar 4.26 Rancangan Interface Halaman Tambah Data Karyawan Pada

Website

6. Rancangan Interface Halaman List Data Karyawan

Rancangan interface pada halaman list data karyawan yakni

menampilkan daftar nama karyawan yang telah di submit menajadi
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member pada Sistem MMR. Rancangan dapat dilihat pada Gambar

4.27 berikut ini:

Gambar 4.27 Rancangan Interface Halaman List Karyawan Pada Website

7. Rancangan Interface Menu Maintenance

Rancangan interface pada halaman menu maintenance ini berisikan

deretan daftar nama mesin yang memiliki tahap rutin untuk di service

dari tanggal aktual dan tanggal tim maintenance memulai aksi untuk

maintenance mesin. Rancangan interface dapat dilihat pada Gambar

4.28 berikut:

Gambar 4.28 Rancangan Interface Halaman Menu Maintenance Pada

Website

8. Rancangan Interface Halaman Tambah Baru Maintenance
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Rancangan interface pada halaman tambah baru maintenance ini

menampilkan form yang hasrus diisi sesuai dengan atribut mesin baru

yang akan ditambahkan kedalam Sistem MMR. Rancangan interface

dapat dilihat pada Gambar 4.29 berikut:

Gambar 4.29 Rancangan Interface Halaman Menu Tambah Maintenance

Pada Website

9. Rancangan Interface Halaman Jadwal Service

Rancangan interface halaman jadwal service pada sistem MMR ini

memuat data yang berisikan jadwal service yang masuk kedalam

antrian maintenance. Untuk kemudian dikirim pada android sebagai

pengingat yang akan dieksesuksi pada tanggal yang telah di

jadwalkan. Rancangan dari halaman penjadwalan service dapat dilihat

pada Gambar 4.30 berikut ini:

Gambar 4.30 Rancangan Interface Halaman Jadwal Service Pada Website
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10. Rancangan Interface Halaman Form Checklist

Rancangan interface halaman form checklist pada Sistem MMR ini

memuat data yang berisikan list yang akan didistribusikan pada sistem

pada saat waktu aktual service mesin terjadi. Rancangan dari halaman

form cheklist dapat dilihat pada Gambar 4.31 berikut ini:

Gambar 4.31 Rancangan Interface Halaman Form Checklist Pada Website

11. Rancangan Interface Halaman Master Data

Ranncangan interface halaman master data pada Sistem MMR ini

memuat seluruh data yang berkaitan dengan kegiatan maintenance

yang di kerjaan oleh team maintenance. Rancangan dari halaman form

cheklist dapat dilihat pada Gambar 4.32 berikut ini:

Gambar 4.32 Rancangan Interface Halaman Master Data Pada Website

4.11.2 Perancangan Interface Sistem MMR Berbasis Android

1. Rancangan Interface Halaman Login
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Rancangan interface halaman login pada Aplikasi MMR pada

android dapat dilihat pada Gambar 4.33 berikut ini:

Gambar 4.32 Rancangan Interface Halaman Login Pada Android

2. Rancangan Interface Halaman Alert Reminder

Rancangan interface dari aplikasi MMR yang telah di set pada

smartphone dari masing masing crew yang akan berbunnyi pada

tanggal aktual service mesin. Rancangan interface dapat dilihat pada

Gambar 4.34 berikut ini:

Gambar 4.34 Rancangan Interface Halaman Alert Reminder Pada Android

3. Rancangan Interface Halaman Menu
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Rancangan interface dari halaman menu yang  disediakan pada

aplikasi MMR di android memiliki beberapa menu didalamnya dapat

dilihat pada Gambar 4.35 berikut ini:

Gambar 4.35 Rancangan Interface Halaman Menu Pada Android

4. Rancangan Interface Halaman Pilihan Service

Rancangan interface dari halaman pilihan service ini berfungsi untuk

memilih tindakan dari kegiatan maintenance. Rancangan interface

dapat dilihat pada Gambar 4.36 berikut ini:

Gambar 4.36 Rancangan Interface Halaman Pilihan Service Pada Android

5. Rancangan Interface Halaman Tunda Maintenance
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Rancangan interface dari halaman alasan menunda kegiatan

maintenance,  akan menampilkan form kosong yang nanti akan diisi

oleh team maintenance yang akan melakukan cancel pada

meintenance. Sehingga dapat menjadi acuan ketika dilakukannya

evaluasi. Rancangan interface dapat dilihat pada Gambar 4.37 berikut

ini:

Gambar 4.37 Rancangan Interface Halaman Tunda Maintenance Pada

Android


