
SISTEM INFORMASI DOCKING REPORT PERBAIKAN KAPAL  BERBASIS WEB 

PADA PT PATRIA MARITIME INDUSTRY 

 
 

Humaini1, Sefto Pratama2, Erfan Karyadiputra3 

 

Fakultas Teknologi Informasi 

Program Studi Teknik Informatika 

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari 

 

 

ABSTRAK 

PT Patria Maritime Industry adalah usaha yang bergerak di bidang Jasa perbaikan berbagai macam 

kapal seperti Kapal Tugboat, Tongkang, Motor Vessel dan lain-lain. Banyaknya kapal yang masuk ke PT Patria 

Maritime Industry membuat laporan perbaikan kapal yang masih manual menggunakan microsoft office 

menjadi lambat dan kurang efisien serta pencarian data laporan perbaikan kapal yang sudah selesai 

membutuhkan waktu lama. Berdasarkan problem dan dampak diatas maka perlu dibuatkan sebuah sistem 

aplikasi Proses Repair kapal sampai dengan report perbaikan kapal dengan menggunakan metode waterfall 

dengan tahapan berikut : Requirement Analysis, Design, Implementation, Testing dan Maintenance. Dan 

diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu Perusahaan dalam membuat laporan sampai dengan 

monitoring pekerjaan repair kapal di lapangan.  

 

 

 

Kata kunci : aplikasi,  jasa repair kapal, Monitoring Report,Perusahaan, web. 



PENDAHULUAN 
Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi yang  begitu pesat maka dunia 

usaha dituntut untuk bersaing secara kompetetif, agar  kebutuhan manajemen dapat bekerja secara efektif dan 

efisien. Disinilah informasi 

memegang peranan penting, karena informasi dibutuhkan oleh semua pihak, baik  individu maupun 

organisasi atau perusahaan. Setiap informasi yang didapat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan 

yang tepat. Peranan komputer diera globalisasi sekarang ini sangat penting dalam pengolahan informasi di 

perusahaan karena dengan menggunakan pengolahan informasi yang berbasis komputer akan mampu 

menghasilkan suatu informasi yang tepat, akurat dan bermanfaat bagi organisasi maupun perusahaan. Saat ini 

sistem informasi merupakan salah satu produk IT yang dapat meningkatkan daya saing dalam sebuah 

perusahaan dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Sehingga sudah banyak perusahaan yang menerapkan 

sistem informasi dengan bidangnya masing-masing seperti system informasi perbaikan kapal yang digunakan 

oleh perusahaan jasa repair yang menjalankan usaha nya. 

Pada PT Patria Maritime Industry dalam melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya dalam pembuatan 

laporan perbaikan kapal masih dilakukan secara semi manual dengan menggunakan Microsoft Office sehingga 

pengolahan data laporan menjadi tidak efektif dan efisien, dan juga laporan yang sudah selesai masih berada 

pada folder masing-masing computer user, hal ini mengakibatkan apabila sewaktu-waktu customer atau 

manajemen mencari laporan tersebut akan memakan waktu lama. Berdasarkan uraian diatas inilah diperlukan 

Sebuah Sistem Aplikasi Docking Report Perbaikan kapal Sehingga harapan nya dengan adanya aplikasi ini akan 

mempercepat proses pembuatan laporan perbaikan kapal dan juga data laporan menjadi ter sentral di server, 

serta bisa diakses darimana saja dan juga bisa diakses oleh customer. 

Penelitian Candra Agustina yang berjudul Sistem Informasi Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut 

Pada PT. Tirang Jaya Samudera Semarang Sistem Informasi Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Pada PT. 

Tirang Jaya Samudera Semarang ini diperuntukan untuk memudahkan proses dalam kegiatan tracking dan 

history bongkar muat sampai waktu perjalanan kapal, (Candra Agustina, 2015).  Penelitian Vivine 

Nurcahyawati, Sistem pengolahan Dokumen Ekspor Muatan Kapal Berbasis Sistem pengolahan Dokumen 

Ekspor Muatan Kapal Berbasis Web diperuntukan untuk mempermudah proses dokumen ekspor, (Vivine 

Nurcahyawati, 2017) 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan perbedaan dari penelitian terkait dengan penelitian 

ini adalah dari kedua penelitian diatas hanya fokus tracking, history dan Dokumen  sedangkan pada penelitian 

ini fokus pada proses repair kapal sampai dengan report data dokumentasi harian dan juga biaya yang keluar 

dari setiap perbaikan, sehingga customer bisa memantau langsung perkembangan repair kapal nya .  

Sehingga pada penelitian ini akan dibuat penelitian dengan judul Sistem Informasi Docking Report 

Perbaikan Kapal  Berbasis Web Pada Pt Patria Maritime Industry. 
 

METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu teknik pengumpulan data dan tahapan pengembangan 

perangkat lunak untuk Sistem Informasi Docking Report Perbaikan Kapal  Berbasis Web Pada Pt Patria 

Maritime Industry: 

 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a) Observasi 

Teknik Dalam metode ini, dilakukan pengamatan secara langsung pada perusahaan PT Patria Maritime 

Industry untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan seperti mengamati proses perbaikan 

sampai dengan report Kapal kepada customer. 

b) Wawancara 

Teknik Dalam hal ini penulis melakukan pembicaraan langsung dengan manajemen yang diwakili oleh 

beberapa karyawan mengenai permasalahan yang ada pada perusahaan PT Patria Maritime Industry. 

c) Studi Kepustakaan 

Teknik mengambil informasi dari internet, e-book serta dari jurnal penelitian terkait sebagai referensi. 

 

2. Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak 

a) Perencanaan 

Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang pengembang harus mengetahui dan memahami 

bagaimana informasi kebutuhan penggguna terhadap sebuah perangkat lunak. Metode pengumpulan informasi 

ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara diantaranya, diskusi, observasi, survei, wawancara, dan 

sebagainya. 

 

 

 



b) Analisis 

Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah membuat analisa (analyst). Analisa adalah menganalisa 

sistem informasi yang sedang berjalan dan mengindentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai standar 

tertentu. 

c) Desain 

Setelah proses analisa selesai, selanjutnya adalah membuat desain (design). Desain adalah langkah yang sangat 

penting dalam siklus SDLC karena langkah ini menentukan fondasi sistem informasi.. 

d) Pengembangan 

Pekerjaan yang dilakukan di tahap pengembangan (development) adalah pemrograman. Pemrograman adalah 

pekerjaan menulis program komputer dengan bahasa pemrograman berdasarkan algoritma dan logika tertentu. 

e) Testing dan implementasi 

Pada tahap Sistem informasi merupakan buatan manusia, maka dari itu perlu suatu proses untuk menguji mutu 

sistem informasi,  proses ini lazim disebut testing. Dan juga proses untuk menerapkan sistem informasi yang 

telah dibangun agar user menggunakannya menggantikan sistem informasi yang lama. 

f) Pemeliharaan 

Langkah Paling akhir adalah pengoperasian dan pemeliharaan. Selama sistem informasi beroperasi, terdapat 

beberapa pekerjaa rutin yang perlu dilakukan terhadap sistem informasi, antara lain System Maintenance, 

Backup/Recovery, Data Archive. 

 

 

SPESIFIKASI SISTEM 
1. Notebook dengan spesifikasi. 

a) Prosesor Intel Core i5 1,80 Ghz  

b) RAM 4 GB  

c) Harddisk 1000 GB  

d) Display 14`` HD LED  

2. Perangkat Lunak (Software) yang digunakan.  

a) Sistem Operasi Windows 7,8,10  

b) Bahasa Pemrograman:PHP, HTML 

c) Visual Studio Code  

d) Baslamiq Mockup 3  

e) Star UML  

f) Microsoft Office 

 
 

PENGUJIAN 
Proses pengujian fungsional dilakukan dengan black-box testing. Black-box testing dilakukan untuk 

menguji fitur-fitur dari aplikasi yang telah dibangun. Proses pengujian berfokus pada logika internal aplikasi, 

memastikan bahwa semua pernyataan dari fungsionalitas aplikasi telah diuji, yaitu melakukan pengujian untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input. yang  dibatasi memberikan respon dan hasil 

yang aktual sesuaidengan hasil yang dibutuhkan. Semua fungsi-fungsi software di uji cobakan, agar software 

bebas dari kesalahan, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan 

sebelumnya. 

Pendekatan kasus uji dalam penelitian ini adalah pengujian blackbox dengan metode Equivalence 

Partitioning (EP). Pengujian ini dilakukan dengan membagi domain masukan dari program kedalam kelas-kelas 

sehingga test case dapat diperoleh. EP berdasarkan pada premis masukan dan keluaran dari suatu komponen 

yang dipartisi ke dalam kelas-kelas, menurut spesifikasi dari komponen tersebut, yang diperlakukan harus sama 

(ekuivalen) oleh komponen tersebut. Pada pengujian ini harus diyakinkan bahwa masukan yang sama akan 

menghasilkan respon yang sama pula. Alasan menggunakan metode EP pada pengujian aplikasi ini adalah 

karena metode ini dapat digunakan untuk mencari kesalahan pada fungsi, dapat mengetahui kesalahan pada 

interface dan kesalahan pada struktur data sehingga dapat mengurangi masalah terhadap nilai masukan. 

Pengujian Fungsional 

Pengujian alpha dilakukan dengan menggunakan metode Black Box. Berikut adalah skenario pengujian 

alpha pada user : 



Skenario Pengujian User Admin 

Uji Fitur Detail Pengujian Jenis Pengujian 

Login Aplikasi Isi Form untuk Login Blackbox 

Tambah, edit, hapus data kapal Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data kapal 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data Jenis 

kapal 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data Jenis kapal 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data Jenis 

kerusakan kapal 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data Jenis kerusakan 

kapal 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data Jenis 

perbaikan kapal 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data Jenis perbaikan 

kapal 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data 

Sparepart kapal 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data Sparepart kapal 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data 

Pembelian Sparepart dari 

Supplier 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data Pembelian Sparepart 

dari Supplier 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data 

Pimpinan Project 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data Pimpinan Project 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data 

Customer 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data Customer 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data 

Estimasi Biaya 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data Estimasi Biaya 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data servis 

perbaikan kapal 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data servis perbaikan 

kapal 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data Plan 

servis perbaikan kapal 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data Plan servis 

perbaikan kapal 

Blackbox 

Tambah, edit, hapus data aktual 

servis perbaikan kapal 

Menambahkan, mengedit dan 

menghapus data aktual servis 

perbaikan kapal 

Blackbox 

 

Kasus dan Hasil Pegujian 

Berikut ini adalah hasil dari pengujian fungsional aplikasi: 

1. Login Aplikasi Admin 

 Tabel Pengujian Login  

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan 
Kesim 

pulan 

1 Mengosongkan Username dan 

Password, lalu langsung klik tombol 

login. 

Test Case : 

 

 

Sistem akan menolak akses logindan  

menampilkan pesan  “Please fill out 

thisfield” Pada bagianUsernamedan 

Password. 

Hasil Pengujian : 

 

Valid 



2 Mengisi Username dan Password yang 

Benar, Lalu klik tombol Login. 

 

Sistem menerima akses Login  

kemudian akan masuk ke menu 

Dashboard. 

 

Valid 

 

2. Pengelolaan Data Kapal 

Tabel Pengujian Data Kapal 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan 
Kesim 

pulan 

1 Tambah data Kapal dengan Benar, 

kemudian klik simpan. 

Test Case : 

 

 

Sistem sukses input data kapal dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil 

ditambahkan” 

Hasil Pengujian : 

 

Valid 

2 Sistem dapat melakukan proses edit 

data kapal pada program dengan 

menekan tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit 

data, lalu klik tombol edit data, 

maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke Database dan 

menampilkan Pesan “Data Berhasil 

Di Edit” 

 

Valid 

3 Sistem dapat melakukan proses hapus 

data kapal dengan menekan tombol 

hapus dan sistem akan memberikan 

peringatan “Apakah Anda Yakin akan 

menghapus Data ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus 

data, maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

 

Valid 

 

3. Pengelolaan Data Jenis Kapal 

Tabel Pengujian Data Jenis Kapal 



No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan 
Kesim 

pulan 

1 Tambah data jenis Kapal dengan 

Benar, kemudian klik simpan. 

Test Case : 

 

 

Sistem sukses input data Jenis kapal 

dan menampilkan pesan “Data 

Berhasil ditambahkan” 

Hasil Pengujian : 

 

Valid 

2 Sistem dapat melakukan proses edit 

data Jenis kapal pada program dengan 

menekan tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit 

data, lalu klik tombol edit data, 

maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke Database dan 

menampilkan Pesan “Data Berhasil 

Di Edit” 

 

Valid 

3 Sistem dapat melakukan proses hapus 

data Jenis kapal dengan menekan 

tombol hapus dan sistem akan 

memberikan peringatan “Apakah Anda 

Yakin akan menghapus Data ini ? OK 

atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus 

data, maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

 

Valid 

 

4. Pengelolaan Data Jenis Kerusakan Kapal 

Tabel Pengujian Data Jenis Kerusakan Kapal 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan 
Kesim 

pulan 

1 Tambah data jenis Kerusakan Kapal 

dengan Benar, kemudian klik simpan. 

Test Case : 

 

 

Sistem sukses input data Jenis 

Kerusakan kapal dan menampilkan 

pesan “Data Berhasil ditambahkan” 

Hasil Pengujian : 

 

Valid 



2 Sistem dapat melakukan proses edit 

data Jenis Kerusakan kapal pada 

program dengan menekan tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit 

data, lalu klik tombol edit data, 

maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke Database dan 

menampilkan Pesan “Data Berhasil 

Di Edit” 

 

Valid 

3 Sistem dapat melakukan proses hapus 

data Jenis Kerusakan kapal dengan 

menekan tombol hapus dan sistem 

akan memberikan peringatan “Apakah 

Anda Yakin akan menghapus Data ini 

? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus 

data, maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

 

Valid 

 

5. Pengelolaan Data Jenis Perbaikan Kapal 

Tabel Pengujian Data Jenis Perbaikan Kapal 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan 
Kesim 

pulan 

1 Tambah data jenis Perbaikan Kapal 

dengan Benar, kemudian klik simpan. 

Test Case : 

 

Sistem sukses input data Jenis 

Perbaikan kapal dan menampilkan 

pesan “Data Berhasil ditambahkan” 

Hasil Pengujian : 

 

Valid 

2 Sistem dapat melakukan proses edit 

data Jenis Perbaikan kapal pada 

program dengan menekan tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit 

data, lalu klik tombol edit data, 

maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke Database dan 

menampilkan Pesan “Data Berhasil 

Di Edit” 

 

Valid 

3 Sistem dapat melakukan proses hapus 

data Jenis Perbaikan kapal dengan 

menekan tombol hapus dan sistem 

akan memberikan peringatan “Apakah 

Anda Yakin akan menghapus Data ini 

? OK atau Cancel” 

Setelah sistem sukses menghapus 

data, maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

Valid 



  

 

6. Pengelolaan Data Sparepart Kapal 

Tabel Pengujian Data Sparepart Kapal 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan 
Kesim 

pulan 

1 Tambah data Sparepart Kapal dengan 

Benar, kemudian klik simpan. 

Test Case : 

 

 

Sistem sukses input data Sparepart 

kapal dan menampilkan pesan “Data 

Berhasil ditambahkan” 

Hasil Pengujian : 

 

Valid 

2 Sistem dapat melakukan proses edit 

data Sparepart kapal pada program 

dengan menekan tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit 

data, lalu klik tombol edit data, 

maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke Database dan 

menampilkan Pesan “Data Berhasil 

Di Edit” 

 

Valid 

3 Sistem dapat melakukan proses hapus 

data Sparepart kapal dengan menekan 

tombol hapus dan sistem akan 

memberikan peringatan “Apakah Anda 

Yakin akan menghapus Data ini ? OK 

atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus 

data, maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

 

Valid 

 

7. Pengelolaan Data Pembelian Sparepart dari Supplier 

Tabel Pengujian Data Pembelian Sparepart dari Supplier 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan 
Kesim 

pulan 



1 Tambah data Pembelian Sparepart dari 

supplier dengan Benar, kemudian klik 

simpan. 

Test Case : 

 

Sistem sukses input data pembelian 

Sparepart dari Supplier kapal dan 

menampilkan pesan “Data Berhasil 

ditambahkan” 

Hasil Pengujian : 

 

Valid 

2 Sistem dapat melakukan proses edit 

data Pembelian Sparepart dari supplier 

pada program dengan menekan tombol 

edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit 

data, lalu klik tombol edit data, 

maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke Database dan 

menampilkan Pesan “Data Berhasil 

Di Edit” 

 

Valid 

3 Sistem dapat melakukan proses hapus 

data Pembelian Sparepart dari supplier 

dengan menekan tombol hapus dan 

sistem akan memberikan peringatan 

“Apakah Anda Yakin akan menghapus 

Data ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus 

data, maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

 

Valid 

 

8. Pengelolaan Data Pimpinan Project 

Tabel Pengujian Data Pimpinan Project 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan 
Kesim 

pulan 

1 Tambah data Pimpinan Project dengan 

Benar, kemudian klik simpan. 

Test Case : 

 

 

Sistem sukses input data Pimpinan 

Project kapal dan menampilkan 

pesan “Data Berhasil ditambahkan” 

Hasil Pengujian : 

 

Valid 



2 Sistem dapat melakukan proses edit 

data Pimpinan Project pada program 

dengan menekan tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit 

data, lalu klik tombol edit data, 

maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke Database dan 

menampilkan Pesan “Data Berhasil 

Di Edit” 

 

Valid 

3 Sistem dapat melakukan proses hapus 

data Pimpinan Project dengan 

menekan tombol hapus dan sistem 

akan memberikan peringatan “Apakah 

Anda Yakin akan menghapus Data ini 

? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus 

data, maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

 

Valid 

 

9. Pengelolaan Data Customer 

Tabel Pengujian Data Customer 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan 
Kesim 

pulan 

1 Tambah data Customer dengan Benar, 

kemudian klik simpan. 

Test Case : 

 

 

Sistem sukses input data Pimpinan 

Project kapal dan menampilkan 

pesan “Data Berhasil ditambahkan” 

Hasil Pengujian : 

 

Valid 

2 Sistem dapat melakukan proses edit 

data Customer pada program dengan 

menekan tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit 

data, lalu klik tombol edit data, 

maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke Database dan 

menampilkan Pesan “Data Berhasil 

Di Edit” 

 

Valid 



3 Sistem dapat melakukan proses hapus 

data Customer dengan menekan tombol 

hapus dan sistem akan memberikan 

peringatan “Apakah Anda Yakin akan 

menghapus Data ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus 

data, maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

 

Valid 

 

10. Pengelolaan Data Estimasi Biaya 

 Tabel Pengujian Data Estimasi Biaya 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan 
Kesim 

pulan 

1 Tambah data Estimasi Biaya dengan 

Benar, kemudian klik simpan. 

Test Case : 

 

 

Sistem sukses input data Pimpinan 

Project kapal dan menampilkan 

pesan “Data Berhasil ditambahkan” 

Hasil Pengujian : 

 

Valid 

2 Sistem dapat melakukan proses edit 

data Estimasi Biaya pada program 

dengan menekan tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit 

data, lalu klik tombol edit data, 

maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke Database dan 

menampilkan Pesan “Data Berhasil 

Di Edit” 

 

Valid 

3 Sistem dapat melakukan proses hapus 

data Estimasi Biaya  dengan menekan 

tombol hapus dan sistem akan 

memberikan peringatan “Apakah Anda 

Yakin akan menghapus Data ini ? OK 

atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus 

data, maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

 

Valid 

 

11. Pengelolaan Data Servis Perbaikan kapal 

Tabel Pengujian Servis Perbaikan Kapal 



No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan 
Kesim 

pulan 

1 Tambah data Servis Perbaikan Kapal 

dengan Benar, kemudian klik simpan. 

Test Case : 

 

 

Sistem sukses input data Pimpinan 

Project kapal dan menampilkan 

pesan “Data Berhasil ditambahkan” 

Hasil Pengujian : 

 

Valid 

2 Sistem dapat melakukan proses edit 

data Servis Perbaikan Kapal pada 

program dengan menekan tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit 

data, lalu klik tombol edit data, 

maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke Database dan 

menampilkan Pesan “Data Berhasil 

Di Edit” 

 

Valid 

3 Sistem dapat melakukan proses hapus 

data Servis Perbaikan Kapal dengan 

menekan tombol hapus dan sistem 

akan memberikan peringatan “Apakah 

Anda Yakin akan menghapus Data ini 

? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus 

data, maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

 

Valid 

 

12. Pengelolaan Data Plan Servis Perbaikan Kapal 

Tabel Pengujian Data Plan Servis Perbaikan Kapal 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan 
Kesim 

pulan 

1 Tambah data Plan Servis Perbaikan 

Kapal dengan Benar, kemudian klik 

simpan. 

Test Case : 

Sistem sukses input data Pimpinan 

Project kapal dan menampilkan 

pesan “Data Berhasil ditambahkan” 

Hasil Pengujian : 

 

Valid 



 

 

2 Sistem dapat melakukan proses edit 

data Plan Servis Perbaikan Kapal pada 

program dengan menekan tombol edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit 

data, lalu klik tombol edit data, 

maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke Database dan 

menampilkan Pesan “Data Berhasil 

Di Edit” 

 

Valid 

3 Sistem dapat melakukan proses hapus 

data Plan Servis Perbaikan Kapal 

dengan menekan tombol hapus dan 

sistem akan memberikan peringatan 

“Apakah Anda Yakin akan menghapus 

Data ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus 

data, maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

 

Valid 

 

13. Pengelolaan Data Actual Servis Perbaikan Kapal 

Tabel Pengujian Data Actual Servis Perbaikan Kapal 

No Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan 
Kesim 

pulan 

1 Tambah data Actual Servis Perbaikan 

Kapal dengan Benar, kemudian klik 

simpan. 

Test Case : 

 

 

Sistem sukses input data Pimpinan 

Project kapal dan menampilkan 

pesan “Data Berhasil ditambahkan” 

Hasil Pengujian : 

 

Valid 



2 Sistem dapat melakukan proses edit 

data Actual Servis Perbaikan Kapal 

pada program dengan menekan tombol 

edit. 

 

Sistem akan menampilkan form edit 

data, lalu klik tombol edit data, 

maka sistem akan menyimpan 

perubahan data ke Database dan 

menampilkan Pesan “Data Berhasil 

Di Edit” 

 

Valid 

3 Sistem dapat melakukan proses hapus 

data Actual Servis Perbaikan Kapal 

dengan menekan tombol hapus dan 

sistem akan memberikan peringatan 

“Apakah Anda Yakin akan menghapus 

Data ini ? OK atau Cancel” 

 

Setelah sistem sukses menghapus 

data, maka akan ada pesan “Data 

Berhasil Di Hapus” 

 

 

Valid 

 

PENUTUP 
Setelah melewati beberapa tahapan yaitu analisis sistem, desain, perancangan, pengujian dan 

implementasi maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Informasi Docking Report Perbaikan Kapal  

Berbasis Web Pada Pt Patria Maritime Industry: 

1. Aplikasi ini dibangun menggunakan database MySQL dengan Bahasa pemprograman PHP, yang baik 

tentu akan lebih efisien, karena data yang telah diolah akan tersimpan rapi dalam suatu wadah yang dinamakan 

Database. 

2. Setiap data yang dicata atau dimasukan dalam aplikasi akan dapat terorganisasi dengan baik, ini 

tentunya akan memudahkan pencarian data dan menghindari tertimpanya sebuah data. 

Penyimpanan berkas-berkas yang menyita banyak tempat, dengan adanya aplikasi ini masalah tersebut dapat 

diatas. 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh beberapa saran untuk pengembangan aplikasi 

ini lebih lanjut sebagai berikut. 

1. Aplikasi ini masih menggunakan Website perlu lebih dikembangkan lagi ke Versi Android sehingga 

memudahkan Customer melakukan Pemantauan aktivitas repair kapal mereka dari Handphone. 

2. Perlu Ditambahkan Peringatan Jika Stok Sparepart mencapai batas Minimal. 
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