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ABSTRAK  

 

PT. Bintang Mulia Tehnik adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa  perbaikan dan 

pengadaan, industri,perkebunan, pertambangan , angkutan darat dan air, serta kontruksi. Banyak perusahaan-

perusahaan besar yang bergerak dalam bidang pelayanan perbaikan mesin dan alat berat kini berlomba-lomba 

memperluas pasar mereka dengan menggunakan bantuan koneksi jaringan internet untuk dapat melakukan 

sistemasi pelayanan jasa dan transaksi secara online. Istilah ini disebut dengan Electronic Commerce (E-

Commerce) dimana client ataupun konsumen dapat melakukan transaksi secara online tanpa terkendala waktu. 

Meskipun termasuk kedalam jenis E-Commerce B2B, akan tetapi pada PT.Bintang Mulia Tehnik masih belum 

memiliki aplikasi yang dapat membantu konsumen ataupun client dalam melakukan transaksi pelayanan jasa 

perbengkelan tersebut secara online. Metode yang digunakan adalah metode waterfall yang bersifat sistematis dan 

berurutan dalam membangun sistem. Pada pembuatan aplikasi ini menggunakan Visual Studio Code dan  PHP 

sebagai bahasa pemogramannya, kemudian menggunakan Codeigniter 3 dengan Bootstrap 4 untuk 

frameworknya. Dengan adanya Aplikasi Pelayanan Workshop Jasa Perbengkelan pada PT.Bintang Mulia Tehnik 

diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan workshop jasa perbengkelan pada PT.Bintang Mulia Tehnik 

hingga ke luar kota. Selain itu aplikasi ini diharapkan mempermudah client untuk bertransaksi dan melakukan 

permintaan workshop secara online. 

 

Kata Kunci: E-Commerce; Pelayanan Jasa; PHP; Codeigniter3; 

 

 

ABSTRACT  

 

PT. Bintang Mulia Tehnik is a company engaged in repair and procurement services, industry, plantations, 

mining, land and water transportation, and construction. Many large companies engaged in the service of 

repairing machines and heavy equipment are now competing to expand their market by using the help of an 

internet network connection to be able to systemize services and transactions online. This term is called Electronic 

Commerce (E-Commerce) where clients or consumers can make transactions online without time constraints. 

Even though it is included in the type of B2B E-Commerce, PT. Bintang Mulia Tehnik still does not have an 

application that can help consumers or clients in carrying out online service transactions. The method used is the 

waterfall method which is systematic and sequential in building the system. In making this application using visual 

studio code and php as the programming language, then using codeigniter with bootstrap4 for the framework. 

With the application of the Workshop Service Workshop Service at PT. Bintang Mulia Tehnik, it is hoped that it 

can expand the range of workshop service services at PT. Bintang Mulia Tehnik to other cities. In addition, this 

application is expected to make it easier for clients to transact and make online workshop requests. 

 

Keywords: E-Commerce; Pelayanan Jasa; PHP; Codeigniter3; 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

PENDAHULUAN  

PT. Bintang Mulia Tehnik adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa  perbaikan dan 

pengadaan, industri,perkebunan, pertambangan , angkutan darat dan air, serta kontruksi. Perusahaan ini didirikan 

pada tahun 2018 dan merupakan salah satu cabang dari perusahaan induknya yaitu PT. Panca Tehnik. Perusahaan 

ini beralamatkan di Jl. Ahmad Yani KM.16  Kel.Gambut Kab.Banjar, Kalimantan Selatan. Perusahaan ini 

menyediakan beberapa jenis pelayanan workshop, diantaranya ialah Repair Block, Line Boring, Bubut, Colter, 

Surface Grinding, Cool Spray, Shaft Drive Pulley Fabrication dan sebagainya. Banyaknya pelayanan workshop 

yang disediakan membuat perusahaan ini cukup dikenal untuk satu provinsi. 

Pelayanan Jasa Perbengkelan kini semakin berkembang seiring dunia teknologi yang telah memasuki 

perkembangan industri 4.0 yang mana saat ini sudah sangat mempengaruhi kinerja masyarakat ataupun 

perusahaan sehari-harinya. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam bidang pelayanan 

perbaikan mesin ataupun alat berat kini berlomba-lomba memperluas pasar mereka dengan menggunakan bantuan 

koneksi jaringan internet untuk berbagai kebutuhannya. Adapun salah satu contohnya dengan memanfaatkan 

koneksi internet sebagai media yang dapat melakukan sistemasi pelayanan jasa dan transaksi secara online. Istilah 

ini disebut dengan Electronic Commerce (E-Commerce) dimana client ataupun konsumen dapat melakukan 

transaksi secara online tanpa terkendala waktu. PT. Bintang Mulia Tehnik merupakan perusahan yang termasuk 

kedalam golongan E-Commerce berjenis Business to Business (B2B) dimana transaksi layanan jasa atau barang 

dilakukan antara satu pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Meskipun termasuk kedalam jenis E-Commerce 

B2B, akan tetapi pada PT.Bintang Mulia Tehnik ini masih belum memiliki aplikasi yang dapat membantu 

konsumen ataupun client dalam melakukan transaksi pelayanan jasa perbengkelan tersebut secara online. 

 Sistem Pelayanan Workshop  Perbengkelan yang berjalan di PT.Bintang Mulia Tehnik saat ini dilakukan 

secara manual dan kurang terstruktur. Konsumen atau Client diharuskan mengunjungi Perusahaan ini untuk 

melakukan transaksi pelayanan jasa perbengkelan yang di inginkan dan melakukan konfirmasi kesepakatan secara 

langsung di tempat. Sedangkan untuk Sistem pemasaran dan transaksi pelayanan di luar kota , kesepakatan 

transaksi dibahas menggunakan media sosial seperti Whatsapp dan Facebook karena belum memiliki sistem 

online seperti layaknya sebuah E-Commerce sehingga dirasa kurang efektif dalam pelayanannya. Pengarsipan dan 

pembuatan laporannya masih menggunakan Microsoft Excel dimana terbilang lamban jika harus melakukan filter 

dan pencarian datanya. Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat 

Aplikasi Pelayanan Workshop Jasa Perbengkelan pada PT.Bintang Mulia Tehnik berbasis Web dengan 

Codeigniter 3 dan Bootstrap 4 sebagai framework-nya serta menggunakan MySQL sebagai database. 

 

METODE  

A. METODE PENGEMBANGAN SISTEM 

Untuk metode pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada model waterfall. Model ini salah satu model 

pengembangan software, dimana kemajuan suatu proses dipandang sebagai terus mengalir kebawah seperti air 

terjun. Dalam model waterfall, setiap tahap harus berurutan, dan tidak dapat meloncat ketahap berikutnya. 

Langkah-langkah model waterfall dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar 1. Langkah-Langkah Model Waterfall 

 

 



 

1.Analysis 

Tahap requirement atau spesifikasi kebutuhan sistem adalah mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian 

kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini 

harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. 

2.Desain 

Dalam tahap ini pengembang akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur 

perangkat lunak hingga algoritma yang detail. 

3.Implementasi 

Tahapan dimana seluruh desain diubah menjadi kode kode progam . Kode progam yang dihasilkan masih berupa 

modul-modul yang akan diintregasikan menjadi sistem yang lengkap. 

4.Testing 

Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsi pada software terdapat 

kesalahan atau tidak. 

5.Deployment  

Deployment adalah klien atau pengguna menguji apakah sistem tersebut telah sesuai dengan yang disetujui. 

6.Maintenance 

Maintenance yaitu instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai yang disetujui. 

 

B. METODE PENGUMPULAN DATA 

Adapun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1.Observasi 

Dengan metode ini bisa langsung mengamati kegiatan yang berlangsung pada PT.Bintang Mulia Tehnik 

bagaimana proses transaksi yang terjadi dan proses pelayanan workshop jasa perbengkelan. 

2.Wawancara 

Dengan metode ini bisa berdialog secara tanya langsung kepada Kepala Bagian Bengkel pada PT.Bintang Mulia 

Tehnik untuk mengetahui lebih detail bagaimana proses pelayanan workshop jasa perbengkelan dan transaksinya. 

3.Studi Pustaka (Library Research) 

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur-literatur dari 

perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs-situs di internet, dan bacaan-bacaan yang 

ada kaitannya dengan topik penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. HASIL TAMPILAN APLIKASI 

Tampilan antarmuka masukan sistem merupakan tampilan untuk menampilkan dan mengelola informasi 

pada sistem yang telah dibuat berdasarkan pada rancangan antarmuka masukan sistem. Tampilan antarmuka 

masukan sistem yang dibangun sebagai berikut: 

1.Tampilan Antarmuka Halaman Login 

Halaman Login adalah untuk masuk ke menu utama pada aplikasi, Login sangat di perlukan karena ini 

adalah salah satu sistem keamanan. 

 
Gambar 2. Tampilan Antarmuka Login  



 

2. Tampilan Antarmuka Halaman Pendaftaran User 

Halaman Pendaftaran User adalah form untuk nonuser yang ingin mendaftar dan melakukan transaksi 

pelayanan pada PT.Bintang Mulia Tehnik. 

  
Gambar 3. Tampilan Antarmuka Pendaftaran User 

 

3.Tampilan Antarmuka Halaman Dashboard User 

Halaman ini tampil saat Client atau User berhasil Login untuk mengajukan permintaan workshop 

ataupun melihat status workshop. 

 
Gambar 4. Tampilan Antarmuka Halaman Dashboard User 

  



 

4. Tampilan Antarmuka Halaman Pengajuan Permintaan (User) 

Halaman Pengajuan Permintaan (User) adalah form yang digunakan user untuk mengajukan permintaan 

workshop. 

 
Gambar 5. Tampilan Antarmuka Halaman Pengajuan Permintaan (User) 

 

5.Tampilan Antarmuka Halaman Permintaan Workshop Terbaru (User) 

Halaman Permintaan Workshop Terbaru (User) adalah halaman yang menampilkan permintaan 

workshop user yang baru saja diajukan dan belum terverifikasi oleh admin. 

  
Gambar 6. Tampilan Antarmuka Permintaan Workshop Terbaru (User) 

  



 

6.Tampilan Antarmuka Halaman Permintaan Terverifikasi (User) 

Halaman Permintaan Terverifikasi (User) adalah halaman yang menampilkan daftar permintaan  

workshop user yang telah terverifikasi dan dibuatkan tagihan uang muka oleh admin. 

 
Gambar 7. Tampilan Antarmuka Permintaan Terverifikasi (User) 

 

7.Tampilan Antarmuka Halaman Verif Bukti DP (User) 

Halaman Verif Bukti DP (User) adalah halaman bagi user untuk melakukan input bukti pembayaran dp 

atau uang muka. 

 
Gambar 8. Tampilan Antarmuka Halaman Verif Bukti DP (User) 

  



 

8.Tampilan Antarmuka Halaman Verif Ulang Bukti DP (User) 

Halaman Verif Ulang Bukti DP (User) adalah halaman bagi user untuk melakukan input ulang bukti 

pembayaran dp atau uang muka yang sebelumnya ditolak oleh admin. 

 
Gambar 9.Tampilan Antarmuka Halaman Verif Ulang Bukti DP (User) 

 

9.Tampilan Antarmuka Halaman Status Workshop (User) 

Halaman Status Workshop (User) adalah halaman yang menampilkan status permintaan workshop user 

yang telah masuk ke proses pengerjaan. 

  
Gambar 10. Tampilan Antarmuka Halaman Status Workshop (User) 

  



 

10.Tampilan Antarmuka Halaman Riwayat Permintaan (User) 

Halaman Riwayat Permintaan (User) adalah halaman yang menampilkan riwayat permintaan workshop 

user yang telah selesai pengerjaannya. 

 
Gambar 11. Tampilan Antarmuka Halaman Riwayat Permintaan (User) 

 

11.Tampilan Antarmuka Halaman Tagihan (User) 

Halaman Tagihan (User) adalah halaman yang menampilkan tagihan yang harus dibayarkan oleh user 

dengan melakukan verifikasi bukti. 

 
Gambar 12. Tampilan Antarmuka Halaman Tagihan (User) 

  



 

12.Tampilan Antarmuka Halaman Verif Bukti (User) 

Halaman Verif Bukti (User) adalah halaman yang menampilkan form untuk user melakukan verifikasi 

bukti bayar. 

  
Gambar 13. Tampilan Antarmuka Halaman Verif Bukti (User) 

 

13.Tampilan Antarmuka Halaman Status Tagihan (User) 

Halaman Status Tagihan (User) adalah halaman yang menampilkan status tagihan user yang telah 

melakukan verifikasi bukti bayar. 

 
Gambar 14. Tampilan Antarmuka Halaman Status Tagihan (User) 

  



 

14.Tampilan Antarmuka Halaman Verif Ulang Bukti (User) 

Halaman Verif Ulang Bukti (User) adalah halaman yang menampilkan form untuk user melakukan 

verifikasi ulang bukti bayar yang sebelumnya telah ditolak oleh admin. 

 
Gambar 15. Tampilan Antarmuka Halaman Verif Ulang Bukti (User) 

 

15.Tampilan Antarmuka Halaman Riwayat Transaksi (User) 

Halaman Riwayat Transaksi (User) adalah halaman yang menampilkan transaksi user yang telah selesai 

diverifikasi oleh admin. 

  
Gambar 16. Tampilan Antarmuka Halaman Riwayat Transaksi (User) 

  



 

16.Tampilan Antarmuka Halaman MoU (User) 

Halaman MoU (User) adalah halaman yang menampilkan MoU atau nota kesepakatan yang telah 

dibuatkan oleh admin ketika transaksi telah sepakat dan selesai. 

 
Gambar 17. Tampilan Antarmuka Halaman MoU (User) 

 

17. Tampilan Antarmuka Halaman Tanda Tangan MoU (User) 

Halaman Tanda Tangan MoU (User) adalah halaman opsi bagi user untuk melakukan tanda tangan 

secara digital pada MoU mengingat situasi dan kondisi pandemi saat ini. 

 
Gambar 1 Tampilan Antarmuka Halaman Tanda Tangan MoU (User) 

  



 

 

B. HASIL PENGUJIAN 

Tabel hasil pengujian dengan metode black-box testing dari sistem yang dibangun sebagai berikut: 

Tabel hasil pengujian dengan metode black-box testing dari sistem yang dibangun sebagai berikut: 

1. Pengujian Pendaftaran User 

Tabel 1. Pengujian Pendaftaran User 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Mengisi form daftar dan 

tekan tombol daftar 

Ketika input masih kosong dan 

tekan tombol daftar maka akan 

muncul pesan validasi “inputan 

tidak boleh kosong”pada tiap 

inputan 

Sesuai Berhasil 

Ketika input email tidak sesuai 

format email yang benar, akan 

muncul pesan validasi 

“masukkan alamat email yang 

benar” 

Sesuai Berhasil 

  Ketika semua data telah 

diinputkan dan sesuai format , 

maka akan muncul pesan 

“Berhasil Daftar! Silahkan Cek 

Email untuk Verifikasi” 

Sesuai Berhasil 

 

2. Pengujian Lupa Password 

Tabel 2. Pengujian Lupa Password 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Mengisi inputan email 

lupa password 

Ketika input email tidak sesuai 

format email yang benar, akan 

muncul pesan validasi 

“masukkan alamat email yang 

valid” 

Sesuai Berhasil 

Ketika input email tidak 

terdaftar pada database, akan 

muncul pesan validasi “email 

tidak terdaftar atau belum 

aktif” 

Sesuai Berhasil 

  Ketika input email yang valid 

dan terdaftar maka akan 

muncul pesan “Silahkan cek 

email anda untuk ganti 

password lama.” 

Sesuai Berhasil 

 

3. Pengujian Login Admin/User/Kabag 

Tabel 3. Pengujian Login Admin/User/Kabag 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Mengisi form login dan 

tekan tombol login. 

Ketika inputan form login 

masih kosong lalu maka akan 

muncul pesan validasi 

“Masukkan Email” dan 

“Masukkan Password” 

Sesuai Berhasil 

Ketika inputan password salah 

dan email benar maka akan 

muncul pesan “Login Gagal! 

Password anda salah.” 

Sesuai Berhasil 

Ketika inputan email salah dan 

password benar maka akan 

muncul pesan “Login Gagal! 

Email anda salah.” 

Sesuai Berhasil 

Ketika kedua inputan salah 

maka akan muncul pesan 

Sesuai Berhasil 



 

“Login Gagal! Email belum 

terdaftar.” 

Ketika kedua inputan benar 

maka akan dipindahkan ke 

halaman dashboard 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan tombol “lupa 

password?” 

Memindahkan ke halaman lupa 

password 

Sesuai Berhasil 

3. Menekan tombol “Daftar 

sekarang!” 

Memindahkan ke halaman 

form pendaftaran 

Sesuai Berhasil 

 

4. Pengujian Transaksi Data Permintaan Workshop oleh Admin 

Tabel Error! No text of specified style in document.. Pengujian Transaksi Data Permintaan Workshop oleh 

Admin 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol 

submenu Verifikasi 

Permintaan Baru. 

Memindahkan ke halaman 

Permintaan Terbaru User 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan tombol Verif 

berdasarkan id yang 

dipilih. 

Memindahkan ke halaman 

tambah uang muka. 

Sesuai Berhasil 

3. Mengosongkan inputan 

dan mengisi dengan 

selain angka pada 

inputan total uang muka 

lalu menekan tombol 

Verifikasi. 

Muncul pesan validasi 

“Inputan tidak boleh kosong!” 

dan “Inputan hanya boleh 

angka!” 

Sesuai Berhasil 

4. Melakukan input pada 

inputan total uang muka 

dengan benar. 

Dialihkan ke halaman 

permintaan terbaru dan muncul 

pesan “Berhasil verifikasi 

permintaan.” 

Sesuai Berhasil 

5. Menekan tombol Tolak 

berdasarkan id yang 

dipilih. 

Muncul pesan “Berhasil 

menolak permintaan terbaru!” 

dan mengubah atribut status 

permintaan pada data 

permintaan workshop 

berdasarkan id yang dipilih 

menjadi tidak diterima dan 

menghapusnya dari tampilan 

halaman submenu permintaan 

terbaru user. 

Sesuai Berhasil 

6. Menekan tombol 

submenu Permintaan 

Workshop Terverifikasi. 

Memindahkan ke halaman 

Permintaan Workshop 

Terverifikasi. 

Sesuai  Berhasil 

 

5. Pengujian Transaksi Data Suku Cadang oleh Admin 

Tabel 5. Pengujian Transaksi Data Suku Cadang oleh Admin 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol menu 

Suku Cadang. 

Memindahkan ke halaman 

Suku Cadang. 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan tombol Suku 

Cadang. 

Memindahkan ke halaman 

Tambah Suku Cadang. 

Sesuai Berhasil 

3. Mengisi inputan form 

tambah suku cadang lalu 

menekan tombol 

Tambah. 

Muncul pesan “Berhasil 

menambah suku cadang!” dan 

menambahkan data jenis suku 

cadang baru pada table suku 

cadang. 

Sesuai Berhasil 

4. Mengecek Validasi form 

tambah suku cadang 

dengan mengosongkan, 

Muncuk pesan validasi 

“Inputan wajib diisi!”,”Kode 

Sesuai Berhasil 



 

input kode yang sudah 

ada, dan input huruf  

pada inputan stock lalu 

menekan tombol 

Tambah. 

sudah terdaftar!” dan ”Inputan 

hanya boleh angka!” 

5. Menekan tombol Barang 

Masuk. 

Memindahkan ke halaman 

Tambah Barang Masuk. 

Sesuai Berhasil 

6. Mengisi inputan form 

tambah barang masuk 

lalu menekan tombol 

Tambah. 

Muncul pesan “Berhasil 

menambah suku cadang 

masuk!” dan menambahkan 

data jenis suku cadang baru 

pada tabel suku cadang dan 

tabel barang masuk. 

Sesuai Berhasil 

7. Mengecek Validasi form 

tambah suku cadang 

dengan mengosongkan 

dan input huruf  pada 

inputan jumlah masuk 

lalu menekan tombol 

Tambah. 

Muncuk pesan validasi 

“Inputan wajib diisi!” dan 

”Inputan hanya boleh angka!” 

Sesuai Berhasil 

8. Menekan tombol Edit 

berdasarkan per id pada 

tabel suku cadang. 

Memindahkan ke halaman Edit 

Suku Cadang. 

Sesuai Berhasil 

9. Mengisi inputan form 

edit suku cadang lalu 

menekan tombol Edit. 

Muncul pesan “Berhasil 

mengubah suku cadang!” dan 

mengupdate data jenis suku 

cadang yang ada pada table 

suku cadang. 

Sesuai Berhasil 

10. Mengecek Validasi form 

edit suku cadang dengan 

mengosongkan, input 

kode yang sudah ada, 

dan input huruf  pada 

inputan stock lalu 

menekan tombol 

Tambah. 

Muncuk pesan validasi 

“Inputan wajib diisi!”,”Kode 

sudah terdaftar!” dan ”Inputan 

hanya boleh angka!” 

Sesuai Berhasil 

11. Menekan tombol Hapus 

berdasarkan per id pada 

tabel suku cadang. 

Menghapus data suku cadang 

pada database dan muncul 

pesan “Berhasil menghapus 

data suku cadang.” 

Sesuai Berhasil 

 

6. Pengujian Transaksi Data Workshop oleh Admin 

Tabel 6. Pengujian Transaksi Data Workshop oleh Admin 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol  Proses 

berdasarkan id 

permintaan pada 

halaman Permintaan 

Terverifikasi 

Memindahkan ke halaman 

Ubah Status Proses  

Sesuai Berhasil 

2. Mengosongkan inputan 

teknisi lalu menekan 

tombol Proses 

Muncul pesan validasi 

“Inputan tidak boleh kosong!” 

Sesuai Berhasil 

3. Mengisi inputan teknisi 

lalu menekan tombol 

Proses 

Muncul pesan “Berhasil 

mengubah status workshop!” 

dan mengubah atribut status 

pada data workshop 

berdasarkan id yang dipilih 

menjadi proses kemudian 

memindahkan datanya ke 

Sesuai Berhasil 



 

halaman submenu status 

workshop 

4. Menekan tombol 

submenu Status 

Workshop  

Memindahkan ke halaman 

Status Workshop  

Sesuai Berhasil 

5. Menekan tombol  Selesai 

berdasarkan id workshop 

pada  

Memindahkan ke halaman 

Ubah Status Selesai 

Sesuai Berhasil 

6. Mengosongkan inputan 

form ubah status selesai 

lalu menekan tombol 

Tambah 

Muncul pesan validasi 

“Inputan keterangan tidak 

boleh kosong!” 

Sesuai Berhasil 

7. Mengisi inputan form 

ubah status selesai lalu 

menekan tombol 

Tambah 

Muncul pesan “Berhasil 

mengubah status workshop!” 

dan mengubah atribut status 

pada data workshop 

berdasarkan id yang dipilih 

menjadi selesai kemudian 

memindahkan datanya ke 

halaman submenu riwayat 

workshop 

Sesuai Berhasil 

8. Menekan tombol reset Menghapus inputan pada form 

atau melakukan reset kembali 

form dengan inputan kosong 

Sesuai Berhasil 

9. Menekan tombol 

kembali 

Memindahkan ke halaman 

Status Workshop 

Sesuai Berhasil 

 

7. Pengujian Transaksi Data Tagihan oleh Admin 

Tabel 7. Pengujian Transaksi Data Tagihan oleh Admin 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol 

submenu Atur Tagihan  

Memindahkan ke halaman 

Atur Tagihan 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan tombol atur 

tagihan berdasarkan id 

yang dipilih 

Memindahkan ke halaman 

Tambah Tagihan berdasarkan 

id yang dipilih 

Sesuai Berhasil 

3. Mengosongkan inputan 

form tambah tagihan lalu 

menekan tombol tambah 

Muncul pesan validasi 

“Inputan biaya perbaikan 

masih kosong!” 

Sesuai Berhasil 

4. Mengisi inputan form 

tambah tagihan dengan 

format selain angka 

Muncul pesan validasi 

“Inputan hanya boleh angka!” 

Sesuai Berhasil 

5. Menekan tombol reset Menghapus inputan pada form 

atau melakukan reset kembali 

form dengan inputan kosong 

Sesuai Berhasil 

6. Mengisi form inputan 

total dengan benar lalu 

menekan tombol tambah 

Muncul pesan “Berhasil 

menambahkan tagihan.” Lalu 

memindahkan ke halaman Atur 

Tagihan 

Sesuai Berhasil 

7. Menekan tombol 

kembali 

Memindahkan ke halaman 

Atur Tagihan 

Sesuai Berhasil 

 

8. Pengujian Transaksi Data Transaksi oleh Admin 

Tabel 8. Pengujian Transaksi Data Transaksi oleh Admin 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol 

submenu Verifikasi 

Pembayaran 

Memindahkan ke halaman 

Verifikasi Bukti Pembayaran 

Admin 

Sesuai Berhasil 



 

2. Menekan tombol Verif  

berdasarkan id yang 

dipilih 

Mengubah atribut status bayar 

pada data transaksi 

berdasarkan id menjadi 

diterima kemudian muncul 

pesan “Berhasil verifikasi 

bukti!” memindahkan data 

transaksi berdasarkan id yang 

dipilih ke halaman riwayat 

transaksi 

Sesuai Berhasil 

3. Menekan tombol tolak 

berdasarkan id yang 

dipilih 

Memindahkan data transaksi 

berdasarkan id yang dipilih ke 

halaman status tagihan pada 

user 

Sesuai Berhasil 

4. Menekan tombol 

submenu Riwayat 

Transaksi 

Memindahkan ke halaman 

Riwayat Transaksi Admin 

Sesuai Berhasil 

 

9. Pengujian Transaksi Data Uang Muka oleh Admin 

Tabel 9. Pengujian Transaksi Data Uang Muka oleh Admin 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol 

submenu Verifikasi 

Permintaan Baru 

Memindahkan ke halaman 

Permintaan Terbaru User 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan tombol Verif 

berdasarkan id yang 

dipilih 

Memindahkan ke halaman 

tambah uang muka 

Sesuai Berhasil 

3. Mengosongkan inputan 

dan mengisi dengan 

selain angka pada 

inputan total uang muka 

lalu menekan tombol 

verifikasi 

Muncul pesan validasi 

“Inputan tidak boleh kosong!” 

dan “Inputan hanya boleh 

angka!” 

Sesuai Berhasil 

4. Melakukan input pada 

inputan total uang muka 

dengan benar. 

Dialihkan ke halaman 

permintaan terbaru dan muncul 

pesan “Berhasil verifikasi 

permintaan.” 

Sesuai Berhasil 

5. Menekan tombol 

submenu Verifikasi 

Uang Muka  

Memindahkan ke halaman 

Verifikasi Uang Muka 

Sesuai Berhasil 

6. Menekan tombol Verif 

berdasarkan id  

Muncul pesan “Berhasil 

verifikasi bukti pembayaran 

dp!” dan mengubah atribut 

status_dp menjadi Sudah 

Bayar pada database. 

Sesuai  Berhasil 

7. Menekan tombol Verif 

berdasarkan id 

Muncul pesan “Berhasil 

menolak bukti pembayaran 

dp!” dan mengubah atribut 

status_dp menjadi Tolak pada 

database. 

Sesuai  Berhasil 

 

10. Pengujian Transaksi Data Karyawan oleh Admin 

Tabel 10. Pengujian Transaksi Data Karyawan oleh Admin 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol menu 

Karyawan 

Memindahkan ke halaman 

Karyawan 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan tombol 

Tambah. 

Memindahkan ke halaman 

Tambah Karyawan 

Sesuai Berhasil 

3. Mengisi inputan form 

tambah karyawan lalu 

Muncul pesan “Berhasil 

menambah karyawan!” dan 

Sesuai Berhasil 



 

menekan tombol 

Tambah 

menambahkan data karyawan 

pada database. 

4. Mengecek Validasi form 

tambah karyawan 

dengan mengosongkan 

lalu menekan tombol 

Tambah. 

Muncuk pesan validasi 

“Inputan wajib diisi!” 

Sesuai Berhasil 

8. Menekan tombol Edit 

berdasarkan per id pada 

tabel karyawan. 

Memindahkan ke halaman Edit 

Data Karyawan. 

Sesuai Berhasil 

9. Mengisi inputan form 

edit karyawan lalu 

menekan tombol Edit. 

Muncul pesan “Berhasil 

mengubah data karyawan!” 

dan mengupdate data 

karyawan yang ada pada 

database. 

Sesuai Berhasil 

10. Mengecek Validasi form 

edit karyawan dengan 

mengosongkan lalu 

menekan tombol Edit. 

Muncuk pesan validasi 

“Inputan wajib diisi!” 

Sesuai Berhasil 

11. Menekan tombol Hapus 

berdasarkan per id pada 

tabel karyawan. 

Menghapus data karyawan 

pada database dan muncul 

pesan “Berhasil menghapus 

data karyawan.” 

Sesuai Berhasil 

 

 

 

 

11. Pengujian Transaksi Data User oleh Admin 

Tabel 11. Pengujian Transaksi Data User oleh Admin 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol 

submenu Atur Pengguna 

Memindahkan ke halaman 

Atur Pengguna 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan tombol Ubah 

Role  berdasarkan id 

yang dipilih 

Memindahkan ke halaman 

ubah role 

Sesuai Berhasil 

3. Mengisi inputan ubah 

role lalu menekan 

tombol ubah 

Data user yang dipilih 

berdasarkan id diubah atribut 

rolenya pada database sistem 

lalu muncul pesan “Berhasil 

mengubah role” dan 

dipindahkan ke halaman atur 

pengguna 

Sesuai Berhasil 

4. Menekan tombol Hapus Data User yang dipilih dihapus 

pada database sistem 

Sesuai Berhasil 

 

12. Pengujian Transaksi Data Permintaan Workshop oleh User 

Tabel 12. Pengujian Transaksi Data Permintaan Workshop oleh User 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol 

submenu Ajukan 

Permintaan 

Memindahkan ke halaman 

Pengajuan Permintaan 

Workshop 

Sesuai Berhasil 

2. Mengosongkan form 

input  ajukan permintaan 

dan menekan tombol 

ajukan 

Muncul pesan validasi tiap 

“inputan tidak boleh kosong” 

Sesuai Berhasil 

3. Mengisi inputan jumlah 

alat dengan format selain 

angka 

Muncul pesan validasi “Jumlah 

Alat hanya boleh angka!” 

Sesuai Berhasil 



 

4. Mengisi form input  

ajukan permintaan dan 

menekan tombol ajukan 

Data permintaan workshop 

yang dimasukkan akan 

tersimpan dalam database 

sistem dan muncul pesan 

“Berhasil mengajukan 

permintaan” 

Sesuai Berhasil 

5. Menekan tombol 

submenu Permintaan 

Workshop Terbaru Anda 

Memindahkan ke halaman 

Permintaan User 

Sesuai  Berhasil 

6. Menekan tombol Edit 

berdasarkan id pada form 

permintaan terbaru 

Memunculkan modal edit 

permintaan baru sesuai id 

Sesuai Berhasil 

7. Menekan tombol 

kembali pada modal Edit 

Menutup modal dan 

menampilkan halaman 

Permintaan User 

Sesuai Berhasil 

8. Melakukan ubah data 

pada form modal edit 

permintaan lalu menekan 

tombol ubah 

Data permintaan workshop 

yang belum terverifikasi 

diperbarui pada database 

sistem dan muncul pesan 

“Berhasil ubah permintaan” 

Sesuai Berhasil 

9. Menekan tombol Batal 

berdasarkan id pada form 

permintaan terbaru 

Data permintaan workshop 

yang belum terverifikasi 

dihapus pada database sistem 

dan muncul pesan “Berhasil 

batal permintaan” 

Sesuai Berhasil 

 

 

 

13. Pengujian Transaksi Data Workshop oleh User 

Tabel 13. Pengujian Transaksi Data Workshop oleh User 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol 

submenu Status 

Workshop Anda 

Memindahkan ke halaman 

status workshop user 

Sesuai  Berhasil 

2. Menekan tombol 

submenu Riwayat 

Permintaan 

Memindahkan ke halaman 

riwayat permintaan workshop 

user 

Sesuai Berhasil 

 

14. Pengujian Transaksi Data Uang Muka oleh User 

Tabel 14. Pengujian Transaksi Data Uang Muka oleh User 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol 

submenu Permintaan 

Terverifikasi 

Memindahkan ke halaman 

Permintaan Terverifikasi 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan tombol verif 

bukti berdasarkan id 

permintaan 

Memindahkan ke halaman 

Verifikasi Bukti Pembayaran 

DP user 

Sesuai Berhasil 

3. Mengosongkan inputan 

form verifikasi bukti dp 

lalu menekan tombol 

tambah 

Muncul pesan validasi 

“inputan masih kosong” 

Sesuai Berhasil 

4. Mengupload file inputan 

bukti dp  dengan format 

selain gambar atau 

ukuran yang melebihi 

batas 2MB lalu menekan 

tombol tambah 

Muncul pesan validasi “Format 

file tidak sesuai.” atau “File 

terlalu besar.” 

Sesuai Berhasil 



 

5. Menekan tombol reset Menghapus inputan pada form 

atau melakukan reset kembali 

form dengan inputan kosong 

Sesuai Berhasil 

6. Mengisi form inputan 

verifikasi bukti dp 

dengan benar lalu 

menekan tombol tambah 

Muncul pesan “Berhasil 

menambahkan verifikasi bukti 

dp.” Lalu memindahkan ke 

halaman Permintaan 

Terverifikasi 

Sesuai Berhasil 

7. Menekan tombol 

kembali 

Memindahkan ke halaman 

Permintaan Terverifikasi 

Sesuai Berhasil 

8.. Menekan tombol verif 

ulang bukti dp 

berdasarkan id 

permintaan 

Memindahkan ke halaman 

Verifikasi Ulang Bukti 

Pembayaran DP user 

Sesuai Berhasil 

9. Mengosongkan inputan 

form verifikasi ulang 

bukti dp lalu menekan 

tombol tambah 

Muncul pesan validasi 

“inputan masih kosong” 

Sesuai Berhasil 

10. Mengupload file inputan 

ulang bukti dp dengan 

format selain gambar 

atau ukuran yang 

melebihi batas 2MB lalu 

menekan tombol tambah 

Muncul pesan validasi “Format 

file tidak sesuai.” atau “File 

terlalu besar.” 

Sesuai Berhasil 

11. Menekan tombol reset Menghapus inputan pada form 

atau melakukan reset kembali 

form dengan inputan kosong 

Sesuai Berhasil 

12. Mengisi form inputan 

verifikasi ulang bukti dp 

dengan benar lalu 

menekan tombol tambah 

Muncul pesan “Berhasil 

melakukan verifikasi ulang 

bukti dp.” Lalu memindahkan 

ke halaman Permintaan 

Terverifikasi 

Sesuai Berhasil 

13. Menekan tombol 

kembali 

Memindahkan ke halaman 

Permintaan Terverifikasi 

Sesuai Berhasil 

 

15. Pengujian Transaksi Data Tagihan oleh User 

Tabel 15. Pengujian Transaksi Data Tagihan oleh User 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol 

submenu Tagihan Anda 

Memindahkan ke halaman 

Tagihan User 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan tombol verif 

bukti berdasarkan id 

tagihan 

Memindahkan ke halaman 

Verifikasi Bukti Pembayaran 

user 

Sesuai Berhasil 

3. Mengosongkan inputan 

form verifikasi bukti lalu 

menekan tombol tambah 

Muncul pesan validasi 

“inputan masih kosong” 

Sesuai Berhasil 

4. Mengupload file inputan 

bukti transaksi dengan 

format selain gambar 

atau ukuran yang 

melebihi batas 2MB lalu 

menekan tombol tambah 

Muncul pesan validasi “Format 

file tidak sesuai.” atau “File 

terlalu besar.” 

Sesuai Berhasil 

5. Menekan tombol reset Menghapus inputan pada form 

atau melakukan reset kembali 

form dengan inputan kosong 

Sesuai Berhasil 

6. Mengisi form inputan 

verifikasi bukti dengan 

benar lalu menekan 

tombol tambah 

Muncul pesan “Berhasil 

menambahkan verifikasi 

bukti.” Lalu memindahkan ke 

halaman Tagihan User 

Sesuai Berhasil 



 

7. Menekan tombol 

kembali 

Memindahkan ke halaman 

Tagihan User 

Sesuai Berhasil 

8. Menekan tombol batal 

tagihan berdasarkan id 

tagihan 

Data tagihan dan permintaan 

workshop dihapus pada 

database sistem berdasarkan id 

Sesuai Berhasil 

9. Menekan tombol 

submenu Status Tagihan  

Memindahkan ke halaman 

Status Tagihan User 

Sesuai Berhasil 

10. Menekan tombol verif 

ulang bukti berdasarkan 

id tagihan 

Memindahkan ke halaman 

Verifikasi Ulang Bukti 

Pembayaran user 

Sesuai Berhasil 

11. Mengosongkan inputan 

form verifikasi ulang 

bukti lalu menekan 

tombol tambah 

Muncul pesan validasi 

“inputan masih kosong” 

Sesuai Berhasil 

12. Mengupload file inputan 

ulang bukti transaksi 

dengan format selain 

gambar atau ukuran yang 

melebihi batas 2MB lalu 

menekan tombol tambah 

Muncul pesan validasi “Format 

file tidak sesuai.” atau “File 

terlalu besar.” 

Sesuai Berhasil 

13. Menekan tombol reset Menghapus inputan pada form 

atau melakukan reset kembali 

form dengan inputan kosong 

Sesuai Berhasil 

14. Mengisi form inputan 

verifikasi ulang bukti 

dengan benar lalu 

menekan tombol tambah 

Muncul pesan “Berhasil 

melakukan verifikasi ulang 

bukti.” Lalu memindahkan ke 

halaman Status Tagihan User 

Sesuai Berhasil 

15. Menekan tombol 

kembali 

Memindahkan ke halaman 

Status Tagihan User 

Sesuai Berhasil 

 

16. Pengujian Transaksi Data Transaksi oleh User 

Tabel 16. Pengujian Transaksi Data Transaksi oleh User 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol 

submenu Status Tagihan  

Memindahkan ke halaman 

Status Tagihan User 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan tombol verif 

ulang bukti berdasarkan 

id tagihan 

Memindahkan ke halaman 

Verifikasi Ulang Bukti 

Pembayaran user 

Sesuai Berhasil 

3. Mengosongkan inputan 

form verifikasi ulang 

bukti lalu menekan 

tombol tambah 

Muncul pesan validasi 

“inputan masih kosong” 

Sesuai Berhasil 

4. Mengupload file inputan 

ulang bukti transaksi 

dengan format selain 

gambar atau ukuran yang 

melebihi batas 2MB lalu 

menekan tombol tambah 

Muncul pesan validasi “Format 

file tidak sesuai.” atau “File 

terlalu besar.” 

Sesuai Berhasil 

5. Menekan tombol reset Menghapus inputan pada form 

atau melakukan reset kembali 

form dengan inputan kosong 

Sesuai Berhasil 

6. Mengisi form inputan 

verifikasi ulang bukti 

dengan benar lalu 

menekan tombol tambah 

Muncul pesan “Berhasil 

melakukan verifikasi ulang 

bukti.” Lalu memindahkan ke 

halaman Status Tagihan User 

Sesuai Berhasil 

7. Menekan tombol 

kembali 

Memindahkan ke halaman 

Status Tagihan User 

Sesuai Berhasil 



 

8. Menekan tombol 

submenu Riwayat 

Transaksi 

Memindahkan ke halaman 

tampil riwayat transaksi 

Sesuai Berhasil 

 

17. Pengujian Transaksi Data MoU oleh User 

Tabel 17. Pengujian Transaksi Data MoU oleh User 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol 

submenu MoU 

Memindahkan ke halaman 

tampil MoU 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan tombol TTD 

berdasarkan id MoU 

Memindahkan ke halaman 

Tanda Tangan User 

Sesuai Berhasil 

3. Mengosongkan inputan 

form tanda tangan user 

lalu menekan tombol 

tambah 

Muncul pesan validasi 

“inputan masih kosong” 

Sesuai Berhasil 

4. Mengupload file inputan 

tanda tangan dengan 

format selain gambar 

atau ukuran yang 

melebihi batas 2MB lalu 

menekan tombol tambah 

Muncul pesan validasi “Format 

file tidak sesuai.” atau “File 

terlalu besar.” 

Sesuai Berhasil 

5. Menekan tombol reset Menghapus inputan pada form 

atau melakukan reset kembali 

form dengan inputan kosong 

Sesuai Berhasil 

6. Mengupload file inputan 

tanda tangan dengan 

benar lalu menekan 

tombol tambah 

Muncul pesan “Berhasil 

melakukan tanda tangan 

digital.” Lalu memindahkan ke 

halaman MoU 

Sesuai Berhasil 

7. Menekan tombol 

kembali 

Memindahkan ke halaman 

MoU 

Sesuai Berhasil 

8. Menekan tombol Cetak Mengalihkan ke halaman 

Cetak MoU 

Sesuai Berhasil 

 

18. Pengujian Transaksi Data User oleh User 

Tabel 18. Pengujian Transaksi Data User oleh User 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol 

submenu Edit Profil 

Memindahkan ke halaman edit 

profil 

Sesuai Berhasil 

2. Mengisi atau mengubah 

form edit profile lalu 

menekan Simpan 

Data user berhasil diperbarui 

pada database sistem lalu 

muncul pesan “Berhasil 

mengubah profile!” 

Sesuai Berhasil 

3. Menekan tombol 

kembali 

Memindahkan ke halaman 

dashboard user 

Sesuai Berhasil 

 

19. Pengujian Transaksi Data Permintaan Workshop oleh Kabag 

Tabel 19. Pengujian Transaksi Data Permintaan Workshop oleh Kabag 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol Tampil 

pada halaman Dashboard 

Menampilkan data permintaan 

workshop dalam bentuk bar 

chart berdasarkan bulan yang 

dipilih 

Sesuai Berhasil 

 

20. Pengujian Cetak Data  

Tabel 20. Pengujian Cetak Data 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol Print 

pada halaman Laporan 

Riwayat Transaksi 

Data Riwayat Transaksi akan 

dicetak 

Sesuai Berhasil 



 

2. Menekan tombol Detail 

berdasarkan id yang 

dipilih pada halaman 

Laporan Riwayat 

Transaksi 

Detail Data Riwayat Transaksi 

berdasarkan id yang dipilih 

akan dicetak 

Sesuai Berhasil 

3. Menekan tombol Print 

pada halaman Laporan 

Tagihan Sementara 

Data Tagihan akan dicetak Sesuai Berhasil 

4. Menekan tombol Detail 

berdasarkan id yang 

dipilih pada halaman 

Laporan Tagihan 

Sementara 

Detail Data Tagihan 

berdasarkan id yang dipilih 

akan dicetak 

Sesuai Berhasil 

5. Menekan tombol Print 

pada halaman Laporan 

Riwayat Repair Block 

Data Riwayat Permintaan 

Repair Block akan dicetak 

Sesuai Berhasil 

6. Menekan tombol Detail 

berdasarkan id yang 

dipilih pada halaman 

Laporan Riwayat Repair 

Block 

Detail Data Riwayat Repair 

Block berdasarkan id yang 

dipilih akan dicetak 

Sesuai Berhasil 

7. Menekan tombol Print 

pada halaman Laporan 

Riwayat Bubut 

Data Riwayat Permintaan 

Bubut akan dicetak 

Sesuai Berhasil 

8. Menekan tombol Detail 

berdasarkan id yang 

dipilih pada halaman 

Laporan Riwayat Bubut 

Detail Data Riwayat Bubut 

berdasarkan id yang dipilih 

akan dicetak 

Sesuai Berhasil 

9. Menekan tombol Print 

pada halaman Laporan 

Riwayat Permintaan 

Line Boring 

Data Riwayat Permintaan Line 

Boring akan dicetak 

Sesuai Berhasil 

10. Menekan tombol Detail 

berdasarkan id yang 

dipilih pada halaman 

Laporan Riwayat 

Permintaan Line Boring 

Detail Data Riwayat 

Permintaan Line Boring 

berdasarkan id yang dipilih 

akan dicetak 

Sesuai Berhasil 

11. Menekan tombol Print 

pada halaman Laporan 

Riwayat Permintaan 

Colter 

Data Riwayat Permintaan 

Colter akan dicetak 

Sesuai Berhasil 

12. Menekan tombol Detail 

berdasarkan id yang 

dipilih pada halaman 

Laporan Riwayat 

Permintaan Colter 

Detail Data Riwayat 

Permintaan Colter berdasarkan 

id yang dipilih akan dicetak 

Sesuai Berhasil 

13. Menekan tombol Print 

pada halaman Laporan 

Riwayat Permintaan 

Surface Grinding 

Data Riwayat Permintaan 

Surface Grinding akan dicetak 

Sesuai Berhasil 

14. Menekan tombol Detail 

berdasarkan id yang 

dipilih pada halaman 

Laporan Riwayat 

Permintaan Surface 

Grinding 

Detail Data Riwayat 

Permintaan Surface Grinding 

berdasarkan id yang dipilih 

akan dicetak 

Sesuai Berhasil 

15. Menekan tombol Print 

pada halaman Laporan 

Riwayat Permintaan 

Data Riwayat Permintaan 

Shaft Drive Pulley Fabrication 

akan dicetak 

Sesuai Berhasil 



 

Shaft Drive Pulley 

Fabrication 

16. Menekan tombol Detail 

berdasarkan id yang 

dipilih pada halaman 

Laporan Riwayat 

Permintaan Shaft Drive 

Pulley Fabrication 

Detail Data Riwayat 

Permintaan Shaft Drive Pulley 

Fabrication berdasarkan id 

yang dipilih akan dicetak 

Sesuai Berhasil 

17. Menekan tombol Print 

berdasarkan id yang 

dipilih pada halaman 

MoU 

Data MoU akan dicetak Sesuai Berhasil 

18. Menekan tombol Print 

berdasarkan id yang 

dipilih pada halaman 

Laporan Stok Suku 

Cadang 

Preview Data Stok Suku 

Cadang akan dicetak 

Sesuai Berhasil 

19. Menekan tombol Print 

berdasarkan id yang 

dipilih pada halaman 

Laporan Suku Cadang 

Masuk 

Preview Data Suku Cadang 

Masuk akan dicetak 

Sesuai Berhasil 

20. Menekan tombol Print 

berdasarkan id yang 

dipilih pada halaman 

Laporan Suku Cadang 

Keluar 

Preview Data Suku Cadang 

Keluar akan dicetak 

Sesuai Berhasil 

21. Menekan tombol Print 

berdasarkan id yang 

dipilih pada halaman 

Laporan Riwayat Uang 

Muka 

Preview Data Riwayat Uang 

Muka akan dicetak 

Sesuai Berhasil 

 

21. Pengujian Fungsi Notifikasi Email 

Tabel 21. Pengujian Fungsi Notifikasi Email 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Menekan tombol 

Verifikasi  berdasarkan 

id yang dipilih oleh 

Admin pada halaman 

tambah uang muka. 

Mengirimkan notifikasi email 

ke user berdasarkan id yang 

dipilih. 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan tombol tolak 

berdasarkan id yang 

dipilih oleh Admin pada 

halaman verifikasi 

permintaan. 

Mengirimkan notifikasi email 

ke user berdasarkan id yang 

dipilih. 

Sesuai Berhasil 

3. Menekan tombol Hapus 

berdasarkan id yang 

dipilih  oleh Admin pada 

halaman permintaan 

workshop terverifikasi. 

Mengirimkan notifikasi email 

ke user berdasarkan id yang 

dipilih. 

Sesuai Berhasil 

4. Menekan tombol Proses 

berdasarkan id yang 

dipilih  oleh Admin pada 

halaman ubah status 

proses.  

Mengirimkan notifikasi email 

ke user berdasarkan id yang 

dipilih. 

Sesuai Berhasil 

5. Menekan tombol Selesai 

berdasarkan id yang 

dipilih  oleh Admin pada 

Mengirimkan notifikasi email 

ke user berdasarkan id yang 

dipilih 

Sesuai Berhasil 



 

halaman ubah status 

selesai 

6. Menekan tombol 

Tambah berdasarkan id 

yang dipilih  oleh Admin 

pada halaman tambah 

tagihan 

Mengirimkan notifikasi email 

ke user berdasarkan id yang 

dipilih 

Sesuai Berhasil 

7. Menekan tombol Verif  

berdasarkan id yang 

dipilih  oleh Admin pada 

halaman verifikasi 

pembayaran 

Mengirimkan notifikasi email 

ke user berdasarkan id yang 

dipilih 

Sesuai Berhasil 

8. Menekan tombol Tolak  

berdasarkan id yang 

dipilih  oleh Admin pada 

halaman verifikasi 

pembayaran 

Mengirimkan notifikasi email 

ke user berdasarkan id yang 

dipilih 

Sesuai Berhasil 

 

 

PENUTUP 
A. KESIMPULAN 

Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan penelitian untuk menghasilkan sebuah Aplikasi 

Pelayanan Workshop Jasa Perbengkelan pada PT. Bintang Mulia Tehnik, dengan melihat dari permasalahan, 

analisis, perancangan dan pembuatan sistem maka dapat diambil kesimpulan diantaranya: 

1.Dengan adanya aplikasi ini mampu memperluas jangkauan target calon client atau user karena dibangun 

berdasarkan sistem online. 

2.Dengan adanya aplikasi ini calon client atau user jadi lebih mudah dalam mengajukan permintaan workshop 

beserta transaksi yang dilakukan tidak terhalang oleh jarak dan waktu. 

3.Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah dalam memantau sejauh mana proses workshop perbaikan 

yang sedang berlangsung karena aplikasi ini mampu menampilkan tingkatan proses dari pengerjaan workshop 

yang sedang berjalan juga memiliki fungsi notifikasi melalu email ketika proses pengerjaan telah selesai 

4.Laporan-laporan yang bisa dihasilkan dari aplikasi ini diantaranya adalah laporan riwayat transaksi, laporan 

tagihan sementara, dan laporan riwayat permintaan workshop berdasarkan jenis beserta detail tiap permintaannya. 

B. SARAN 

Beberapa saran yang diusulkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pengembangan selanjutnya 

adalah: 

1.Untuk pengembangan kedepannya diharapkan agar aplikasi ini dapat menerapkan sistem pemberitahuan melalui 

whatsapp gateaway. 

2.Untuk pengembangan kedepannya diharapkan agar aplikasi ini dapat memliki tampilan halaman depan khusus 

untuk nonuser yang belum mendaftar. 

3.Untuk pengembangan kedepannya diharapkan agar dapat ditambahkan fitur filter stok minimum untuk 

mengecek atau memonitoring ketersediaan suku cadang. 

4.Untuk pengembangan kedepannya diharapkan agar admin mendapatkan pemberitahuan ketika user 

membatalkan permintaan. 
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