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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang di lakukan dalam penelitian ini melewati beberapa 

tahap, yaitu sebagai berikut. 

1. Studi Literatur 

Studi literatur dimana penelitian melakukan pembelajaran melalui buku, 

artikel, jurnal, dam referensi lainnya yang berhubungan dengan tema 

penulisan baik yang tersedia secara online maupun offline, untuk menyusun 

dasar teori yang akan digunakan dalam penelitian. 

2. Perancangan Aplikasi dan database 

Dalam tahap ini dilakukan perancangan aplikasi dimulai dari awal dan 

pembuatan database yang digunakan untuk menmpung semua data yang 

dibutuhkan dalam aplikasi nantinya. 

3. Pemrograman Aplikasi dan Perancangan Desain Antarmuka 

Pada tahap ini dilakukan pemrograman dan implementasi algoritma FCFS 

(First Come First Serve) dan SRF (Shortest Remaining First) kedalam 

aplikasi yang dibuat, dan membuat  perancangan desain antar muka dengan 

bantuan beberapa css dalam Bootstrap, penulisan kode program dengan 

bahasa pemrograman PHP. 
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4. Pengujian Aplikasi 

Pada tahap ini dilakukan pengujian aplikasi sehingga dapat mengurangi 

kesalahan-kesalahan dan mendapatkan hasil yang akurat dengan penggunaan 

algortima di dalam aplikasi ini. Beberapa jenis pengujian akan dilakukan pada 

tahap ini dengan tujuan membuat aplikasi ini menghasilkan output yang 

sesuai dengan algoritma yang telah diterapkan di dalamnya. 

5. Pengumpulan Sampel Data 

Mengumpulkan sampel data dengan memasukkan beberapa file data order 

untuk dilakukan penjadwalan produksi dengan menggunakan algoritma FIFO 

dan SRF. Dengan digunakannya algoritma tersebut dapat menghasilkan 

tampilan jadwal pesanan yang mempermudah admin dalam proses produksi 

apakah sudah memenuhi tujuan dari penelitian ini. 

6. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan berguna untuk dokumentasi dari suatu penelitian sehingga 

dapat berguna untuk penelitian selanjutnya. 

 

3.2 Perancangan Sistem 

Aplikasi yang di bangun menggunakan beberapa macam perancangan. 

Perancangan dan alur pada sistem yang dibangun dijelaskan dalam flowchart 

aplikasi, Entity Relationship Diagram (ERD), Struktur Tabel dan desain antar 

muka. Berikut ini adalah perancangan yang digunakan dalam pembentukan 

aplikasi. 
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3.2.1 Flowchart Aplikasi 

Sebelum memulai perancangan untuk sebuah aplikasi, sangat dibutuhkan 

sebuah alur dari sebuah aplikasi berupa diagram dalam proses awal sebelum 

perancangan. Dengan dibuatnya perancangan ini terlebih dahulu dapat membantu 

programmer untuk membangun sebuah aplikasi dengan lebih mudah dan sesuai 

dengan kebutuhan awal pembuatan aplikasi. Berikut merupakan flowchart dari 

aplikasi yang akan dibuat dengan mengimplementasikan algoritma FCFS (First 

Come First Serve) dan SRF (Shortest Remaining Time).  

Pada gambar 3.1 sampai gambar 3.12 terdapat flowchart aplikasi secara 

keseluruhan yang akan menjelaskan bagaimana alur dari aplikasi yang telah 

dibuat dengan menggunakan kedua algoritma yang telah disebutkan diatas. 

Berikut adalah gambar flowchart menu utama / home dari aplikasi sesuai dengan 

alur dari aplikasi digunakan. 
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Gambar 3.1 Flowchart Menu Utama Aplikasi / HOME 

Gambar di atas menunjukan bagaimana aplikasi ini ketika pertama kali 

dijalankan. Terdapat beberapa menu pilihan yang bisa dipilih oleh pengguna / 

user sesuai dengan kebutuhanya di dalam aplikasi ini.
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Gambar 3.2 Flowchart Login Admin 

 Gambar di atas menunjukan bagaimana alur proses login untuk admin 

yang ingin masuk sebagai admin. Pada kondisi diatas ketika gagal masuk maka 

akan kembali kehalaman utama aplikasi dan jika berhasil maka akan masuk ke 

dalam menu utama dari home produksi untuk admin. 
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Gambar 3.3 Flowchart Login User 

 Gambar di atas menunjukan bagaimana alur proses login untuk user yang 

ingin masuk sebagai user. Pada kondisi diatas ketika gagal masuk maka akan 

kembali kehalaman utama aplikasi dan jika berhasil maka akan masuk ke dalam 

menu utama dari home produksi untuk user. 
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Gambar 3.4 Flowchart Menampilkan Jadwal Produksi 

 Dapat di lihat dari gambar flowchart di atas pada saat proses menampilkan 

jadwal produksi terdapat beberapa langkah yang berisi penggunaan kedua 

algoritma yang digunakan dalam aplikasi ini. Dan untuk lebih jelas tentang proses 

kedua algoritma diatas akan di jelaskan pada flowchart selanjutnya. 

Implementasi Algoritma...,Timotius Andika Kurniawan,FTI UMN, 2017



22 

 

 

Gambar 3.5 Flowchart Algoritma SRF (Shortest Remaining First) 

 Pada Gambar 3.5 di atas dijelaskan tentang bagaimana proses algoritma 

SRF yang berjalan dalam aplikasi ini. Yang dilakukan pertama oleh algortima ini 

adalah melihat seluruh pesanan yang ada di dalam database lalu mengecek 

remaining time dari setiap pesanan. Setelah itu maka dilakukanlah proses 

ekseskusi data pesanan secara urut sesuai dengan pesanan yang memiliki 

remaining time paling kecil yang akan ditempatkan pada tempat pertama pada 

tabel panjadwalan produksi dan akan diikuti oleh pesanan dengan remaining time  

yang lebih besar dari pada pesanan yang pertama, dan seterusnya sampai semua 

pesanan ditampilkan pada tabel penjadwalan produksi.  
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Gambar 3.6 Flowchart Algoritma FCFS (First Come First Serve) 

 Pada Gambar 3.6 di atas dijelaskan tentang bagaimana proses algoritma 

FCFS yang berjalan dalam aplikasi ini. Yang dilakukan pertama oleh algortima ini 

adalah melihat seluruh pesanan yang ada di dalam database lalu mengecek waktu 

datang dari setiap pesanan. Setelah itu maka dilakukanlah proses ekseskusi data 

pesanan secara urut sesuai dengan pesanan yang memiliki waktu datang yang 

terlebih dahulu yang akan ditempatkan pada tempat pertama pada tabel 

panjadwalan produksi dan akan diikuti oleh pesanan dengan waktu datang yang 

selanjutnya dari pada pesanan yang pertama, dan seterusnya sampai semua 

pesanan ditampilkan pada tabel penjadwalan produksi. 
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Gambar 3.7 Flowchart Menu Utama Admin / Home Produksi Admin 

 Gambar 3.7 merupakan flowchart menu utama untuk pengguna admin yang 

akan berjalan ketika admin berhasil masuk / login dengan id adminnya. Terdapat 

beberapa menu yang dapat dipilih dan digunakan oleh admin. 
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Gambar 3.8 Flowchart Menu Utama User / Home Produksi User 

 Gambar 3.8 merupakan flowchart menu utama untuk pengguna dengan id 

user yang akan berjalan ketika user berhasil masuk / login dengan id usernya. 

Terdapat beberapa menu yang dapat dipilih dan digunakan oleh user dalam 

aplikasi ini. 
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Gambar 3.9 Flowchart Tambah Admin Baru 

 Gambar 3.9 di atas menunjukan bagaimana suatu proses menambahkan 

admin baru dengan mengisi data nama dan kata sandi maka selanjutnya akan 

menjadi admin baru yang telah terdaftar di dalam database atau penyimpanan 

dalam aplikasi ini. 
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Gambar 3.10 Flowchart Tambah User Baru 

 Gambar 3.10 di atas menunjukan bagaimana suatu proses menambahkan 

user baru dengan mengisi data nama dan kata sandi maka selanjutnya akan 

menjadi user baru yang telah terdaftar di dalam database atau penyimpanan dalam 

aplikasi ini.  
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 Dengan mendaftarkan user baru maka user yang telah terdaftar bisa masuk 

/ login ke dalam aplikasi ini dengan data user yang telah terdaftar dan dapat 

melakukan kegiatan sebagai user di dalam aplikasi ini. Dalam mendaftarkan user 

baru ini juga telah dilengkapi dengan pengecekan nama user, yang jikalau nama 

user sudah ada di dalam penyimpanan / database aplikasi, maka user tidak akan 

bisa ditambahkan sebelum mengganti nama yang lain yang belum terdaftar di 

dalam aplikasi. 

 Berikut adalah flowchart untuk melihat dan menghapus admin dan juga 

user. Terdapat 2 buah proses yang ada di sini yaitu proses ambil data admin dan 

user dari database yang nantinya akan ditampilkan dalam bentuk tabel dalam 

aplikasi ini. Dan dalam tabel tersebut terdapat pilihan hapus yang digunakan 

untuk menghapus akun user ataupun admin fitur ini hanya ada didalam hak akses 

admin. Jika pengguna masuk / login selain admin maka tidak akan ada fitur 

seperti pada flowchart di bawah ini. 

 Maka dalam konteks ini admin dapat melakukan hal yang tidak dapat 

dilakukan oleh pengguna lainnya yaitu dapat melihat admin dan user terdaftar dan 

juga dapat menghapus admin dan user yang telah terdaftar di dalam aplikasi ini. 

Di bawah ini merupakan flowchart dalam melihat admin dan menghapus admin.  
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Gambar 3.11 Flowchart Lihat Admin dan Hapus Admin 

 Gambar 3.11 di atas menunjukan bagaimana suatu proses melihat admin 

terdaftar dan proses menghapus admin yang terdaftar di dalam aplikasi 

penjadwalan produksi ini.  
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 Setelah melihat flowchart untuk lihat dan hapus admin di atas maka 

berikut adalah flowchart lihat user dan hapus user yang juga hanya bisa dilakukan 

oleh admin. 

 

Gambar 3.12 Flowchart Lihat User dan Hapus User 

 Gambar 3.12 di atas menunjukan bagaimana suatu proses melihat user 

terdaftar dan proses menghapus user yang terdaftar di dalam aplikasi penjadwalan 
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produksi ini. Fungsi lihat dan menghapus user ini hanya dapat dilakukan oleh 

admin yang telah terdaftar. Sehingga menambah keamanan dari kumpulan akun 

user yang terdaftar karena tidak ada yang dapat melakukannya selain admin yang 

telah terdaftar. 

 Semua flowchart di atas adalah merupakan sebuah satu kesatuan dari satu 

aplikasi penjadwalan produksi yang dibuat ini. Dengan penjelasan yang lebih 

detail seperti di atas akan mempermudah langkah-langkah dalam pembuatan 

aplikasi, sehingga dalam setiap proses pembuatan aplikasi ini tidak keluar dari 

setiap batasan-batasan yang telah ditentukan. 

3.2.2 Data Flow Diagram (DFD) 

Dalam setiap perancangan sistem terdapat DFD yaitu sebuah diagram yang 

menggambarkan aliran data yang keluar dan masuk ke dalam sebuah sistem atau 

applikasi yang akan dibangun. Dalam perancangan aplikasi ini di gunakan dfd 

untuk menjelaskan bagaimana aliran data dari pembeli, admin dan manager ke 

dalam sebuah aplikasi penjadwalan ini. Untuk lebih jelas berikut merupakan 

gambar dari Diagram Konteks yang menggambarkan aliran data dari aplikasi 

penjadwalan produksi ini. 

 

Gambar 3.13 Diagram Konteks Aplikasi Penjadwalan Produksi 
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Gambar 3.14 Data Flow Diagram (Level 1) Aplikasi Penjadwalan Produksi 

Gambar diatas menunjukan seluruh aliran data dalam aplikasi penjadwalan 

produksi ini yang di dalamnya sudah terdapat tempat penyimpanan data di dalam 

database. Dalam aplikasi ini terdapat tiga buah entitas yang berperan sebagai 

costumer, user dan juga admin. Setiap entitas memiliki hak akses setiap halaman 

masing masing dan dalam aplikasi ini yang memiliki hak tertinggi adalah admin 

yang mampu menambahkan user dan admin baru dan mampu menghapus user dan 

admin yang telah terdaftar di dalam database. 
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3.2.3 Struktur Tabel 

1. Nama Tabel : admin 

Deskripsi : Tabel ini berisi data-data admin / pengguna untuk proses 

login. 

Primary Key : id 

Foreign Key : -  

Struktur tabel admin dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Struktur Tabel admin 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

Id Int 11 ID admin 

nama_admin Varchar 30 Nama Admin 

pass_admin Varchar 50 Password Admin 

Tanggal_daftar DATE - Tanggal Admin terdaftar 

 

2. Nama Tabel : cincin 

Deskripsi : Tabel ini berisi data-data pesanan dengan jenis barang 

cincin yang telah dimasukkan untuk dapat ditampilkan 

dalam jadwal produksi. 

Primary Key : id 

Foreign Key : -  

Struktur tabel admin dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Struktur Tabel cincin 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

Id Int 11 ID cincin 
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Tabel 3.2 Struktur Tabel cincin (lanjutan) 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

nama_toko Varchar 10 Nama Toko Pemesan 

kode_order Varchar 10 Kode Order / Pesanan 

kode_cincin Varchar 10 Kode Cincin sesuai jenisnya 

jenis_emas Varchar 20 Jenis emas cincin 

ring_laki Float 4, 2 Ukuran ring laki-laki 

ring_wanita Float 4, 2 Ukuran ring wanita 

lebar_laki Float 4, 2 Lebar cincin laki-laki (mm) 

berat_laki Float 4, 2 Berat cincin laki-laki (gr) 

lebar_wanita Float 4, 2 Lebar cincin wanita (mm) 

berat_wanita Float 4, 2 Berat cincin wanita (gr) 

Mata Varchar 100 Jenis mata yang digunakan 

Gambar Varchar  255 Gambar untuk contoh 

Keterangan Varchar  255 Keterangan cincin pesanan 

tipe_order Varchar  100 Tipe order (standar / express) 

tanggal_masuk DATE - Tanggal pesanan masuk 

Deadline DATE - Deadline pesanan 

Status Varchar  100 Status pesanan 

tanggal_setor DATE - Tanggal pesanan disetor 

remaining_time Int 11 Sisa waktu yang tersisa (hari) 
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3. Nama Tabel : kalung 

Deskripsi : Tabel ini berisi data-data pesanan dengan jenis barang 

kalung dan liontin yang telah dimasukkan untuk dapat 

ditampilkan dalam jadwal produksi. 

Primary Key : id 

Foreign Key : -  

Struktur tabel admin dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Struktur Tabel kalung 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

Id Int 11 ID kalung 

nama_toko Varchar 10 Nama Toko Pemesan 

kode_order Varchar 10 Kode Order / Pesanan 

kode_kalung Varchar 10 Kode kalung sesuai jenisnya 

jenis_emas Varchar 20 Jenis emas kalung 

berat_kalung Float 4, 2 Berat kalung (gr) 

panjang_kalung Float 4, 2 Panjang kalung (mm) 

Mata Varchar 100 Jenis mata yang digunakan 

Gambar Varchar  255 Gambar untuk contoh 

Keterangan Varchar  255 Keterangan kalung pesanan 

tipe_order Varchar  100 Tipe order (standar / express) 

tanggal_masuk DATE - Tanggal pesanan masuk 

Deadline DATE - Deadline pesanan 

Status Varchar  100 Status pesanan 

tanggal_setor DATE - Tanggal pesanan disetor 
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Tabel 3.3 Struktur Tabel kalung (lanjutan) 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

remaining_time Int 11 Sisa waktu yang tersisa (hari) 

 

4. Nama Tabel : attg 

Deskripsi : Tabel ini berisi data-data pesanan dengan jenis barang 

anting, tindik, dan giwang yang telah dimasukkan untuk 

dapat ditampilkan dalam jadwal produksi. 

Primary Key : id 

Foreign Key : -  

Struktur tabel admin dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Struktur Tabel attg 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

Id Int 11 ID attg 

nama_toko Varchar 10 Nama Toko Pemesan 

kode_order Varchar 10 Kode Order / Pesanan 

kode_attg Varchar 10 Kode attg sesuai jenisnya 

jenis_emas Varchar 20 Jenis emas attg 

berat_attg Float 4, 2 Berat attg (gr) 

Mata Varchar 100 Jenis mata yang digunakan 

Gambar Varchar  255 Gambar untuk contoh 

Keterangan Varchar  255 Keterangan attg pesanan 

tipe_order Varchar  100 Tipe order (standar / express) 

tanggal_masuk DATE - Tanggal pesanan masuk 

Implementasi Algoritma...,Timotius Andika Kurniawan,FTI UMN, 2017



37 

 

Tabel 3.4 Struktur Tabel attg (lanjutan) 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

Deadline DATE - Deadline pesanan 

Status Varchar  100 Status pesanan 

tanggal_setor DATE - Tanggal pesanan disetor 

remaining_time Int 11 Sisa waktu yang tersisa (hari) 

 

5. Nama Tabel : gelang 

Deskripsi : Tabel ini berisi data-data pesanan dengan jenis barang 

gelang yang telah dimasukkan untuk dapat ditampilkan 

dalam jadwal produksi. 

Primary Key : id 

Foreign Key : -  

Struktur tabel admin dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Struktur Tabel gelang 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

Id Int 11 ID gelang 

nama_toko Varchar 10 Nama Toko Pemesan 

kode_order Varchar 10 Kode Order / Pesanan 

kode_gelang Varchar 10 Kode gelang sesuai jenisnya 

jenis_emas Varchar 20 Jenis emas gelang 

berat_gelang Float 4, 2 Berat gelang (gr) 

panjang_gelang Float 4, 2 Panjang gelang (mm) 

lebar_gelang Float 4, 2 Lebar gelang (mm) 
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Tabel 3.4 Struktur Tabel attg (lanjutan) 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

Mata Varchar 100 Jenis mata yang digunakan 

Gambar Varchar  255 Gambar untuk contoh 

Keterangan Varchar  255 Keterangan gelang pesanan 

tipe_order Varchar  100 Tipe order (standar / express) 

tanggal_masuk DATE - Tanggal pesanan masuk 

Deadline DATE - Deadline pesanan 

Status Varchar  100 Status pesanan 

tanggal_setor DATE - Tanggal pesanan disetor 

remaining_time Int 11 Sisa waktu yang tersisa (hari) 

 

6. Nama Tabel : lainnya 

Deskripsi : Tabel ini berisi data-data pesanan dengan jenis barang 

selain dari cincin, attg, kalung, dan gelang yang telah 

dimasukkan untuk dapat ditampilkan dalam jadwal 

produksi. Untuk produk jenis ini biasanya adalah bando, 

gesper, lingkar tongkat, bross dan lainnya. 

Primary Key : id 

Foreign Key : -  

Struktur tabel admin dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Struktur Tabel lainnya 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

Id Int 11 ID produk lainnya 
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Tabel 3.6 Struktur Tabel lainnya (lanjutan) 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

nama_toko Varchar 10 Nama Toko Pemesan 

kode_order Varchar 10 Kode Order / Pesanan 

kode_barang Varchar 10 Kode barang sesuai jenisnya 

jenis_barang Varchar 10 Jenis barang yang dibuat 

jenis_emas Varchar 20 Jenis emas barang 

berat_barang Float 4, 2 Berat barang (gr) 

panjang_barang Float 4, 2 Panjang barang (mm) 

lebar_barang Float 4, 2 Lebar barang (mm) 

tinggi_barang Float 4, 2 Tinggi barang (mm) 

Mata Varchar 100 Jenis mata yang digunakan 

Gambar Varchar  255 Gambar untuk contoh 

Keterangan Varchar  255 Keterangan barang pesanan 

tipe_order Varchar  100 Tipe order (standar / express) 

tanggal_masuk DATE - Tanggal pesanan masuk 

Deadline DATE - Deadline pesanan 

Status Varchar  100 Status pesanan 

tanggal_setor DATE - Tanggal pesanan disetor 

remaining_time Int 11 Sisa waktu yang tersisa (hari) 
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7. Nama Tabel : transaksi 

Deskripsi : Tabel ini berisi data-data pesanan yang sudah selesai 

diproduksi yang digunakan untuk pengecekan jumlah 

barang yang telah diselesaikan. 

Primary Key : id 

Foreign Key : -  

Struktur tabel admin dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Struktur Tabel transaksi 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

Id Int 11 ID transaksi 

nama_toko Varchar 10 Nama Toko Pemesan 

kode_order Varchar 10 Kode Order / Pesanan 

kode_barang Varchar 10 Kode barang sesuai jenisnya 

jenis_emas Varchar 20 Jenis emas barang 

ring_laki Float 4, 2 Ukuran ring laki-laki 

ring_wanita Float 4, 2 Ukuran ring wanita 

lebar_laki Float 

4, 2 

Lebar barang / cincin laki-

laki (mm) 

berat_laki Float 

4, 2 

Berat barang /  cincin laki-

laki (gr) 

lebar_wanita Float 4, 2 Lebar cincin wanita (mm) 

berat_wanita Float 4, 2 Berat cincin wanita (gr) 

panjang_barang Float 4, 2 Panjang barang (mm) 

tinggi_barang Float 4, 2 Tinggi barang (mm) 
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Tabel 3.7 Struktur Tabel transaksi (lanjutan) 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

Mata Varchar 100 Jenis mata yang digunakan 

Gambar Varchar  255 Gambar untuk contoh 

Keterangan Varchar  255 Keterangan barang pesanan 

tipe_order Varchar  100 Tipe order (standar / express) 

tanggal_masuk DATE - Tanggal pesanan masuk 

Deadline DATE - Deadline pesanan 

Status Varchar  100 Status pesanan 

tanggal_setor DATE - Tanggal pesanan disetor 

remaining_time Int 11 Sisa waktu yang tersisa (hari) 

 

3.2.5 Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka sangat diperlukan dalam membangun sebuah sistem 

ataupun aplikasi. Dengan adanya perancangan antarmuka dapat membantu 

programmer dalam menentukan bagaimanakah tampilan yang akan dibuat untuk 

sebuah aplikasi. Maka dalam hal ini perancangan antarmuka dibuat untuk semua 

bagian halaman untuk memberikan gambaran dalam proses pembuatan aplikasi 

ini. Berikut merupakan perancangan yang dibuat. 

1. Halaman Utama (Home) 

Halaman ini merupakan halaman pertama yang akan ditampilkan ketika 

pengguna menggunakan aplikasi penjadwalan produksi ini. Berikut adalah 

tampilan utama untuk sistem penjadawalan ordering yang akan di pakai sebagai 

halaman pertama ketika aplikasi ini dijalankan. 
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Gambar 3.15 Tampilan Halaman Utama 

Dengan tampilan desain yang simple memberikan kemudahan user untuk 

membaca isi atau konten di dalam aplikasi ini. 

 

2. Tampilan Login Admin 

Halaman login admin merupakan sebuah pintu masuk yang digunakan untuk 

admin masuk kedalam aplikasi ini. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang 

diluar dari tujuan aplikasi ini di buat, maka di buatlah sebuah keamanan berupa 

login admin yang hanya memberi akses kepada admin yang memiliki nama dan 

password yang sudah terdaftar di dalam database. jika tidak memiliki data admin 

maka tidak akan bisa masuk sebagai admin dan juga melakukan hak admin dalam 

aplikasi ini. Berikut adalah tampilan aplikasi pada saat admin login. 

Implementasi Algoritma...,Timotius Andika Kurniawan,FTI UMN, 2017



43 

 

 

Gambar 3.16 Tampilan Halaman login admin 

 Dapat dilihat pada gambar 3.16 di atas terdapat 2 kolom yaitu kolom nama 

dan password yang digunakan untuk masuk dengan mengisi nama admin dan juga 

password admin. 

 

3. Halaman Utama Produksi 

Halaman utama produksi ini akan ditampilkan setelah admin berhasil login 

dengan akun admin yang telah terdaftar. Halaman ini merupakan halaman utama 

dimana admin dapat memulai kegiatan melihat jadwal produksi dan memasukkan 

pesanan baru. 
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Gambar 3.17 Tampilan Halaman Utama Produksi 

 

4. Halaman Utama Lihat Jadwal Produksi 

Halaman ini menampilkan beberapa pilihan yang berfungsi untuk 

menampilkan tabel jadwal produksi dari setiap pesanan dengan jenis yang sesuai 

dengan pilihan yang dipilih pada halaman ini. Adapun pilihan yang diberikan 

pada halaman ini adalah jadwal produksi untuk jenis cincin, attg, gelang, kalung, 

dan lainnya. Dengan dipilihnya jenis produk pada halaman ini maka selanjutnya 

akan masuk kehalaman selanjutnya yang akan menampilkan tabel jadwal produksi 

sesuai dengan jenis produk yang dipipih di halaman ini. Selain dari jenis diatas, 

ada juga pilihan untuk menampilkan tabel jadwal untuk semua produk yang akan 

ditampilkan menjadi satu tabel pada halaman berikutnya. Berikut merupakan 

rancangan tampilan dari halaman utama lihat jadwal produksi. 

 

Implementasi Algoritma...,Timotius Andika Kurniawan,FTI UMN, 2017



45 

 

 

Gambar 3.18 Tampilan Halaman Utama Lihat Jadwal Produksi 

 

5. Halaman Lihat Jadwal Produksi Cincin 

Halaman ini akan menampilkan daftar tabel yang berisi data pesanan produk 

cincin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Semua data tentang produk 

cincin yang telah diinput akan ditampilkan pada tabel ini. Di dalam tabel ini juga 

terdapat sisa waktu / remaning_time yang tersisa yang harus ditempuh sampai 

produk yang ditentukan harus jadi / selesai. Jika waktu yang tersisa dalam suatu 

pesanan adalah sama dengan dan kurang dari 3 hari, maka halaman ini akan 

menampilkan pesan dimana pesan tersebut berisi pesanan yang sudah memiliki 

waktu tersisa sama dengan dan kurang dari 3 hari tersebut. Berikut adalah 

perancangan tampilan untuk halaman lihat jadwal produksi jenis cincin. 

 

 

Implementasi Algoritma...,Timotius Andika Kurniawan,FTI UMN, 2017



46 

 

 

Gambar 3.19 Tampilan Halaman Lihat Jadwal Produksi Cincin 

 

6. Halaman Lihat Jadwal Produksi ATTG (Anting, Tindik, dan Giwang) 

Halaman ini akan menampilkan daftar tabel yang berisi data pesanan produk 

ATTG (Anting, Tindik, dan Giwang) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

Semua data tentang produk attg yang telah diinput akan ditampilkan pada tabel 

ini. Di dalam tabel ini juga terdapat sisa waktu / remaning_time yang tersisa yang 

harus ditempuh sampai produk yang ditentukan harus jadi / selesai. Jika waktu 

yang tersisa dalam suatu pesanan adalah sama dengan dan kurang dari 3 hari, 

maka halaman ini akan menampilkan pesan dimana pesan tersebut berisi pesanan 

yang sudah memiliki waktu tersisa sama dengan dan kurang dari 3 hari tersebut. 

Berikut adalah perancangan tampilan untuk halaman lihat jadwal produksi jenis 

attg (Anting, Tindik, dan Giwang). 
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Gambar 3.20 Tampilan Halaman Lihat Jadwal Produksi ATTG (Anting, 

Tindik, dan Giwang) 

 

7. Halaman Lihat Jadwal Produksi Kalung 

Halaman ini akan menampilkan daftar tabel yang berisi data pesanan produk 

kalung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Semua data tentang produk 

kalung yang telah diinput akan ditampilkan pada tabel ini. Di dalam tabel ini juga 

terdapat sisa waktu / remaning_time yang tersisa yang harus ditempuh sampai 

produk yang ditentukan harus jadi / selesai. Jika waktu yang tersisa dalam suatu 

pesanan adalah sama dengan dan kurang dari 3 hari, maka halaman ini akan 

menampilkan pesan dimana pesan tersebut berisi pesanan yang sudah memiliki 

waktu tersisa sama dengan dan kurang dari 3 hari tersebut. Berikut adalah 

perancangan tampilan untuk halaman lihat jadwal produksi jenis kalung. 
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Gambar 3.21 Tampilan Halaman Lihat Jadwal Produksi Kalung 

 

8. Halaman Lihat Jadwal Produksi Gelang 

Halaman ini akan menampilkan daftar tabel yang berisi data pesanan produk 

gelang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Semua data tentang produk 

gelang yang telah diinput akan ditampilkan pada tabel ini. Di dalam tabel ini juga 

terdapat sisa waktu / remaning_time yang tersisa yang harus ditempuh sampai 

produk yang ditentukan harus jadi / selesai. Jika waktu yang tersisa dalam suatu 

pesanan adalah sama dengan dan kurang dari 3 hari, maka halaman ini akan 

menampilkan pesan dimana pesan tersebut berisi pesanan yang sudah memiliki 

waktu tersisa sama dengan dan kurang dari 3 hari tersebut. Selain itu dalam tabel 

ini juga akan ditampilkannya gambar untuk contoh dalam proses produksi, 

sehingga produk yang dibuat akan dibuat sangat mirip dengan gambar yang 

diberikan. Berikut adalah perancangan tampilan untuk halaman lihat jadwal 

produksi jenis gelang. 
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Gambar 3.22 Tampilan Halaman Lihat Jadwal Produksi Gelang 

 

9. Halaman Lihat Jadwal Produksi Lainnya (contoh : Bando, kepala 

gesper dan lainnya) 

Halaman ini akan menampilkan daftar tabel yang berisi data pesanan produk 

lainnya yang di dalamnya terdapat produk yang khusus seperti bando, logo, 

kepala gesper, tali ikat jam tangan, dll sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. Semua data tentang produk ini yang telah diinput akan ditampilkan 

pada tabel lainnya ini. Di dalam tabel ini juga terdapat sisa waktu / remaning_time 

yang tersisa yang harus ditempuh sampai produk yang ditentukan harus jadi / 

selesai. Jika waktu yang tersisa dalam suatu pesanan adalah sama dengan dan 

kurang dari 3 hari, maka halaman ini akan menampilkan pesan dimana pesan 

tersebut berisi pesanan yang sudah memiliki waktu tersisa sama dengan dan 

kurang dari 3 hari tersebut. Berikut adalah perancangan tampilan untuk halaman 

lihat jadwal produksi jenis lainnya. 
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Gambar 3.23 Tampilan Halaman Lihat Jadwal Produksi Lainnya (contoh : 

Bando, kepala gesper dan lainnya) 

 

10. Halaman Lihat Jadwal Produksi Semua Jenis Produk 

Halaman ini akan menampilkan daftar tabel yang berisi semua data pesanan 

yang sedang aktif sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Semua data tentang 

produk ini yang telah diinput akan ditampilkan pada tabel lainnya ini. Di dalam 

tabel ini juga terdapat sisa waktu / remaning_time yang tersisa yang harus 

ditempuh sampai produk yang ditentukan harus jadi / selesai. Jika waktu yang 

tersisa dalam suatu pesanan adalah sama dengan dan kurang dari 3 hari, maka 

halaman ini akan menampilkan pesan dimana pesan tersebut berisi pesanan yang 

sudah memiliki waktu tersisa sama dengan dan kurang dari 3 hari tersebut. 

Berikut adalah perancangan tampilan untuk halaman lihat jadwal produksi semua 

jenis. 
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Gambar 3.24 Tampilan Halaman Lihat Jadwal Produksi Semua Jenis 

Produk 

 

11. Halaman Utama Input Pesanan Baru 

Halaman ini berisi beberapa pilihan jenis barang yang ingin dimasukkan 

sebagai pesanan dalam proses produksi nantinya. Admin dapat memilih pilihan 

jenis barang sesuai dengan jenis pesanan yang akan diinput kedalam tabel di 

dalam database. Adapun pilihan yang tersedia dalam halaman ini adalah produk 

cincin, attg (anting, tindik, dan giwang), kalung, gelang, dan lainnya yang memuat 

produk seperti bros/pin, kepala gesper, bando, ikat jam tangan dan banyak 

lainnya. Berikut merupakan rancangan tampilan untuk halaman utama input 

pesanan baru. 
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Gambar 3.25 Tampilan Halaman Utama Input Pesanan Baru 

 

12. Halaman Input Pesanan Produk Cincin 

Halaman ini berisi form yang akan diisi oleh admin ketika memasukkan 

pesanan dengan jenis produk cincin. Dalam halaman inilah admin akan 

memasukkan semua data cincin sesuai keinginan pemesan mulai dari lebar cincin, 

berat cincin, mata yang digunakan, gambar contoh, tipe pesanan, sampai dengan 

keterangan lainnya yang diberikan oleh pemesan. Adapun dibuat 2 tipe pesanan 

yaitu adalah pesanan standar dan pesanan express. Untuk pesanan standar akan 

diberikan waktu produksi selama 15 hari kerja, sedangkan untuk pesanan dengan 

tipe express akan diberikan waktu hanya 7 hari kerja saja. Kedua tipe inilah yang 

akan menentukan posisi produk dalam tabel penjadwalan nantinya. Berikut ini 

merupakan perancangan untuk tampilan halaman input pesanan produk cincin. 
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Gambar 3.26 Tampilan Halaman Input Pesanan Produk Cincin 

 

13. Halaman Input Pesanan Produk ATTG (Anting, tindik, dan Giwang) 

Halaman ini berisi form yang akan diisi oleh admin ketika memasukkan 

pesanan dengan jenis produk ATTG (Anting, tindik, dan giwang). Dalam halaman 

inilah admin akan memasukkan semua data attg sesuai keinginan pemesan. Dalam 

waktu pembuatan / proses produksi dibuat 2 tipe pesanan yaitu adalah pesanan 

standar dan pesanan express. Untuk pesanan standar akan diberikan waktu 
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produksi selama 20 hari kerja, sedangkan untuk pesanan dengan tipe express akan 

diberikan waktu hanya 10 hari kerja saja. Kedua tipe inilah yang akan 

menentukan posisi produk dalam tabel penjadwalan nantinya. Berikut ini 

merupakan perancangan untuk tampilan halaman input pesanan produk attg. 

 

Gambar 3.27 Tampilan Halaman Input Pesanan Produk ATTG (Anting, 

tindik, dan Giwang) 

 

14. Halaman Input Pesanan Produk Kalung 

Halaman ini berisi form yang akan diisi oleh admin ketika memasukkan 

pesanan dengan jenis produk kalung. Dalam halaman inilah admin akan 

memasukkan semua data kalung sesuai keinginan pemesan mulai dari berat 

kalung, panjang kalung, mata yang digunakan, gambar contoh, tipe pesanan, 

Implementasi Algoritma...,Timotius Andika Kurniawan,FTI UMN, 2017



55 

 

sampai dengan keterangan lainnya yang diberikan oleh pemesan. Adapun dibuat 2 

tipe pesanan yaitu adalah pesanan standar dan pesanan express. Untuk pesanan 

standar akan diberikan waktu produksi selama 24 hari kerja, sedangkan untuk 

pesanan dengan tipe express akan diberikan waktu hanya 12 hari kerja saja. Kedua 

tipe inilah yang akan menentukan posisi produk dalam tabel penjadwalan 

nantinya. Berikut ini merupakan perancangan untuk tampilan halaman input 

pesanan produk kalung. 

 

Gambar 3.28 Tampilan Halaman Input Pesanan Produk Kalung 
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15. Halaman Input Pesanan Produk Gelang 

Halaman ini berisi form yang akan diisi oleh admin ketika memasukkan 

pesanan dengan jenis produk gelang. Dalam halaman inilah admin akan 

memasukkan semua data gelang sesuai keinginan pemesan mulai dari lebar 

gelang, panjang gelang, berat gelang, mata yang digunakan, gambar contoh, tipe 

pesanan, sampai dengan keterangan lainnya yang diberikan oleh pemesan. 

Adapun dibuat 2 tipe pesanan yaitu adalah pesanan standar dan pesanan express. 

Untuk pesanan standar akan diberikan waktu produksi selama 30 hari kerja, 

sedangkan untuk pesanan dengan tipe express akan diberikan waktu hanya 20 hari 

kerja saja. Kedua tipe inilah yang akan menentukan posisi produk dalam tabel 

penjadwalan nantinya. Berikut ini merupakan perancangan untuk tampilan 

halaman input pesanan produk gelang. 

 

Gambar 3.29 Tampilan Halaman Input Pesanan Produk Gelang 
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16. Halaman Input Pesanan Produk Lainnya (contoh : Bando, kepala 

gesper dan lainnya) 

Halaman ini berisi form yang akan diisi oleh admin ketika memasukkan 

pesanan dengan jenis produk lainnya atau khusus seperti bando, logo, kepala 

gesper, tali ikat jam tangan, dan lainnya. Dalam halaman inilah admin akan 

memasukkan semua data produk sesuai keinginan pemesan. Adapun dibuat 2 tipe 

pesanan yaitu adalah pesanan standar dan pesanan express. Untuk pesanan standar 

akan diberikan waktu produksi selama 45 - 60 hari kerja, sedangkan untuk 

pesanan dengan tipe express akan diberikan waktu hanya 30 - 37 hari kerja saja. 

Kedua tipe inilah yang akan menentukan posisi produk dalam tabel penjadwalan 

nantinya. Berikut ini merupakan perancangan untuk tampilan halaman input 

pesanan produk lainnya. 

 

Gambar 3.30 Tampilan Halaman Input Pesanan Produk Lainnya (contoh : 

Bando, kepala gesper dan lainnya) 
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17. Halaman Tabel Transaksi 

Halaman ini berisi Tabel yang memiliki semua data pesanan yang telah 

selesai dikerjakan atau telah selesai dari proses produksi. Tabel ini juga digunakan 

untuk menyimpan pesanan yang sudah masuk dan sudah selesai dikerjakan agar 

pesanan tetap tersimpan di dalam database aplikasi. Berikut ini merupakan 

perancangan untuk tampilan halaman tabel transaksi. 

 

Gambar 3.31 Tampilan Halaman Tabel Transaksi 

 

18. Halaman Pendaftaran Admin Baru 

Pada halaman ini terdapat form yang digunakan untuk mendaftarkan admin 

baru yang mampu mengakses isi dari aplikasi ini sesuai dari kewenangan dari 

admin. Dalam halaman ini terdapat 2 buah fields yang diisi sesuai dengan nama 

admin baru dan password admin baru yang didaftarkan. Berikut merupakan 

perancangan tampilan halaman pendaftaran admin baru. 
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Gambar 3.32 Tampilan Halaman Pendaftaran Admin Baru 

 

19. Halaman Admin Terdaftar 

Pada halaman ini akan ditampilkan daftar admin yang telah terdaftar atau 

telah ditambahkan di dalam database. Beerikut merupakan perancangan tampilan 

halaman admin terdaftar. 

 

Gambar 3.33 Tampilan Halaman Admin Terdaftar 
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20. Tampilan Login User 

Halaman login user merupakan sebuah pintu masuk yang digunakan untuk 

user masuk kedalam aplikasi ini lebih dalam dengan hak yang di miliki oleh user. 

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang diluar dari tujuan aplikasi ini di buat, 

maka di buatlah sebuah keamanan berupa login user yang hanya memberi akses 

kepada user yang memiliki nama dan password yang sudah terdaftar di dalam 

database. jika tidak memiliki data admin maka tidak akan bisa masuk sebagai 

user dan juga melakukan hak user dalam aplikasi ini. Berikut adalah tampilan 

aplikasi pada saat user login. 

 

Gambar 3.34 Tampilan Halaman login user 

 Dapat dilihat pada gambar 3.34 di atas terdapat 2 kolom yaitu kolom nama 

dan password yang digunakan untuk masuk dengan mengisi nama user dan juga 

password user. 
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21. Halaman Pendaftaran User Baru 

Pada halaman ini terdapat form yang digunakan untuk mendaftarkan user 

baru yang mampu mengakses isi dari aplikasi ini sesuai dari kewenangan dari 

admin. Dalam halaman ini terdapat 2 buah fields yang diisi sesuai dengan nama 

user baru dan password user baru yang didaftarkan. Berikut merupakan 

perancangan tampilan halaman pendaftaran user baru. 

 

Gambar 3.35 Tampilan Halaman Pendaftaran User Baru 

 

22. Halaman User Terdaftar 

Pada halaman ini akan ditampilkan daftar user yang telah terdaftar atau telah 

ditambahkan oleh admin ke dalam database. Dalam halaman ini, admin juga 

memiliki hak untuk melakukan penghapusan user yang telah terdaftar. Sama 

halnya dengan daftar admin yang telah terdaftar juga dapat dihapus sesuai 

kebutuhan dari admin yang telah melakukan login sebagai admin. Berikut 

merupakan perancangan tampilan halaman admin terdaftar. 

Daftar User 

Daftar User Baru 

Nama User 

Pass User 
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Gambar 3.36 Tampilan Halaman User Terdaftar 

Diatas terdapat tabel dengan beberapa kolom yang menjelaskan keterangan yang 

di miliki oleh setiap user yang telah terdaftar. Halaman ini hanya dapat dilihat 

oleh admin yang telah melalu proses login. 

 

 

 

 

 

 

Daftar User Terdaftar 

Nama User Password User 
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