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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tahapan desain penelitian dan kerangka konsep 

penelitian yang digunakan untuk perancangan sistem monitoring pendeteksi 

komponen pecah dengan sensor LDR menggunakan Arduino Nano berbasis 

webserver . Dengan adanya metodologi penelitan ini diharapkan dapat memberikan 

petunjuk dalam merumuskan masalah penelitian. Analisa yang akan dibahas adalah 

(1) analisa sistem, (2) kebutuhan fungsional, (3) kebutuhan non-fungsional. Pada

bagian perancangan sistem akan dibahas tentang use case diagram, activity 

diagram, sequence diagram, desain basis data dan antar muka pengguna (user 

interfase). 

3.1  Analisis  

3.1.1  Analisis Masalah 

PT Artawena Sakti Gemilang memiliki beberapa permasalahan dalam 

penanganan komponen kaleng pecah terutama pada komponen ring berdiameter 

110 mm. Proses penangannan komponen kaleng pecah masih menggunakan cara 

manual, yaitu menggunakan bantuan manusia untuk melakukan identifikasi 

komponen kaleng pecah, dimana proses identifikasi ini dilakukan menggunakan 

bantuan visual mata sebagai identifikasi permasalahan komponen kaleng pecah, 

untuk pengambilan sample dilakukan setiap 1 jam dengan jumlah sample 50 pcs 

setiap mesin yang berjalan, proses identifikasi membutuhkan waktu 10 – 15 menit 

yang dilakukan pada ruangan gelap dan membutuhkan 3 pegawai untuk melakukan 

identifikasi komponen kaleng ring pecah. Hasil identifikasi komponen pecah tidak 

dapat dimonitoring secara langsung, dampaknya penyampaian informasi terhadap 

pimpinan sift terlalu lama sehingga penanganan komponen pecah menjadi tidak 

akurat dan menimbulkan banyaknya komponen yang mengalami cacat dikarenakan 

penanganan yang terlalu lama. Data komponen kaleng pecah berupa hardcopy 

sehingga sewaktu data tersebut dibutuhkan maka membutuhkan waktu yang terlalu 

lama untuk melihat catatan komponen cacat setiap bulannya, dimana data tersebut 
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merupakan acuan untuk perbaikan oleh teknisi untuk melakukan perbaikan pada 

mesin. 

3.1.2 Analisis Pemecahan Masalah 

 Alternatif pemecahan masalah yang diberikan untuk mengatasi masalah 

yang ada, yaitu sebuah sistem monitoring komponen ring pecah yang mampu 

mengidentifikasi cacat komponen secara realtime dan menampilkan data hasil 

monitoring cacat komponen ring berupa informasi dalam bentuk grafik ciri-ciri 

sebagai berikut : 

 Menggunakan teknologi mikrokontroller Arduino Nano. 

 Menggunakan Wifi ESP 8622 ( sebagai transmisi pengiriman data kedatabase) 

 Menggunakan sensor LDR. 

 Menggunakan bahasa pemrograman bahasa C. 

 Menggunakan bahasa pemogramaan PHP. 

 

3.1.3  Analisis Kebutuhan Sistem 

3.1.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

 Untuk perangkat keras, disediakan beberapa hardware yang telah siap pakai 

sebagai berikut :  

a. 1 unit Arduino Nano  

Arduino  yang digunakan pada penelitian ini sangat berperan penting dalam rancang 

bangun sistem ini, karena berfungsi untuk: 

 Menerima perintah dari PC dan Sensor LDR. 

 Menerima inputaan dari switch botton. 

 Menterjemahkan perintah untuk mengendalikan lampu indikator,lampu LED. 

 Mengirimkan data ke database menggunakan Wifi ESP 8622. 

b. 1 unit PC/ Laptop  

PC/ Laptop disini sangat berperan penting, yakni untuk : 

 Mengirimkan instruksi dari sensor LDR ke Arduino. 

 Perantara untuk menyimpan bahasa pemrograman ke arduino. 

 Memverifikasi bahasa pemrograman yang telah dibuat.   

 Perantara untuk proses penyimpanan data kedalam database. 
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 Menampilkan data monitoring berupa grafik dari data yang dikirim oleh 

Arduino. 

c. 18 unit Sensor LDR 

Sensor LDR disini berperan sebagai : 

Untuk mendeteksi komponen ring cacat pecah berupa resistensi cahaya yang 

diterima oleh Sensor LDR. 

d. 1 unit Wifi ESP 8622 

Wifi ESP 8622 digunakan sebagai berikut : 

Untuk menerima data hasil dari sensor LDR yang sudah diproses Arduino dan data 

tersebut dikirimkan ke pada Wifi ESP 8622 untuk dikirimkan kedalam Database. 

e. 24 unit lampu LED 

Lampu LED disini sangat berperan penting, yaitu sebagai berikut : 

Sebagai pemancar cahaya untuk proses pendeteksi komponen kaleng ring pecah 

dimana sensor LDR membutuhkan cahaya sebagai cara mendeteksi komponen 

pecah dan memiliki fungsi sebagai penanda komponen tersebut mengalami cacat 

maupun tidak dengan cara menampilkan warna yang berbeda untuk kondisi cacat 

maupun normal. 

f. 1 unit Switch Push Botton 

Switch Push Botton disini berfungsi sebagai pemilihan jenis matras yang 

dihubungkan terhadap lampu indikator berwarna biru dan hijau, warna biru 

memiliki nilai 1 dan warna hijau bernilai 2 dimana nilai dari lampu tersebut akan 

dikirim kedatabase sebagaui id matras yang dipakai. 

3.1.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak  

Untuk perangkat lunak yang digunakan adalah : 

a. Operating System Linux, windows 10 

b. Bahasa C 

c. Arduino Compiler 

d. Bahasa PHP 

e. XAMPP sebagai webserver 
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3.1.4 Spesifikasi 

Spesifikasi yang diharapkan dari sistem pendeteksi yang akan dibuat adalah : 

a. Tegangan masukan 12 Volt DC yang didapat dari kabel usb yang terhubung 

langsung pada Laptop atau Komputer. 

b. Peringatan atau pemberitahuan berupa warna lampu indikasi merah dan 

hijau. 

c. Menampilkan data pecah pada aplikasi berupa data grafik. 

d. Format data ditampilkan berupa grafik chart dalam Harian, Mingguan, 

Bulanan dan Tahunan. 

 

3.2 Perancangan Sistem Arduino 

 Disini akan menjelaskan perancangan sistem arduino, 3.1 berupa arsitektur 

dari sistem dan 3.2 urutan perancangannya.  

 

 

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem Monitoring Komponen Kaleng Pecah 

 

Pada gambar 3.1 Pada arsitektur diatas, terdapat beberapa komponen 

pendukung seperti Arduino Nano berfungsi sebagai pemrosesan data hasil dari 

sensor LDR, listing program untuk menjalankan keseluruhan sistem. Wifi ESP 

8622 digunakan sebagai pengiriman data hasil dari sensor LDR kedalam database 

melalui jaringan wireless menggunakan IP yang didapat dari wireless sebagai 

perantara pengiriman data. Sensor LDR berfungsi sebagai pendeteksi komponen 

kaleng cacat dengan menerima sensitivitas cahaya yang dibaca oleh sensor LDR. 
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Web server digunakan sebagai tempat penyimpanan data dan mentransfer data 

kedalam webbrowser. Wireless berfungsi sebagai jaringan local dan akses poin 

untuk menyalurkan data dari Wifi ESP 8622 kedalam webserver. 

 Berikut rancangan penelitian yang digunakaan dalam penelitian ini disajikan 

pada Gambar 3.2 perancangan sitem arduino dan 3.3 perancangan sistem 

monitoring 

 

 

Gambar 3.2. Perancangan Sistem Arduino 

3.2.1 Instalisasi Arduino 

Langkah pertama yang dilakukan sebelum perancangan sistem adalah 

menginstall software IDE arduino pada laptop atau PC. Arduino dapat didownload 

di arduino.cc. 

Pada gambar 3.3 dibawah adalah tampilan  software IDE Arduino sudah 

terinstal.  

 

Gambar 3.3 Arduino 1.6.8 
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3.2.2 Perancangan Sensor LDR 

 Sensor LDR akan bekerja berdasarkan jumlah cahaya yang masuk atau 

cahaya yang ditangkap oleh sensor LDR. Sensor LDR memiliki resistensi cahaya 

dari 0 sampai 1023 dimana 0 merupakan titik tergelap tanpa ada cahaya yang masuk 

dan 1023 merupakan nilai tertinggi atau sangat terang. 

 

Gambar 3.4 Skematik Rancangan Sensor LDR dengan Arduino Nano 

 

Gambar 3.4 menunjukan rangkaian Sensor LDR dengan Arduino nano 

dimana dalam rangkaian tersebut memiliki beberapa konfigurasi kabel yaitu : 

1. Pin A0 pada Arduino dihubungkan kesalah satu kaki Sensor LDR. 

2. Pin salah satu sensor LDR dihubungan ke  Pin 5V pada Arduino. 

3. Pin GND pada Arduino dihubungkan ke kaki resistor yang terhubung 

dengan sensor LDR. 

4. Salah satu kaki resistor terhubung menjadi satu dengan kaki sensor LDR 

yang terhubung pada Pin A0. 

 

3.2.3 Perancangan Wifi ESP 8622 dan pegiriman data melalui web 

meggunakan GET 

Wifi ESP 8622 ini akan digunakan sebagai akses point untuk pengiriman 

data hasil dari sensor LDR. Data yang didapat dari sensor LDR akan diproses oleh 

Arduino dan data tersebut akan dikirim kedatabase melalui Wifi ESP 8622. 
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Gambar 3.5 Rangkaian Wifi ESP 8622 dengan Arduino Nano 

 

Gambar 3.5 menunjukan perancangan sistem wifi ESP 8622 dengan 

Aarduino Nano. Pada rangkaian diatas terdapat beberapa konfigurasi kabel yaitu : 

1. Pin 3V3 pada Arduino dihubungkan ke Pin VCC dan CH_PD pada 

Modul ESP 8622. 

2. Pin GND Arduino dihubungkan ke dalam Pin GND pada ESP 8622. 

3. Pin D1/TX Arduino dihubungkan ke Pin RXD pada ESP 8622. 

4. Pin D/RX Arduino dihubungkan ke Pin TXD pada ESP 8622. 

 

3.2.5 Coding 

 Disini coding menggunakan bahasa C, secara umum terdapat 2 bagian 

coding yaitu coding Sensor LDR, Wifi ESP 8622. 

 Coding Sensor LDR 

Coding Sensor LDR digunakan untuk menentukan cahaya dan batas 

dimana cahaya merupakan nilai pembacaan ADC LDR, rentangnya  0 untuk 

gelap sampai 1023 sangat terang sedangkan batas adalah angka untuk 

menentukan deteksi lubang. 

 Wifi ESP 8622  

Wifi ESP 8622 digunakan untuk mengirimkan data dari sensor LDR 

dimana Wifi ESP 8622 dapat mengirimkan data sensor LDR jika Alamat 

Wifi, password dan IP sesuai dengan setingan pada Arduino dan sesuai 

dengan link Get URL pada aplikasi Web yang telah dibuat untuk transfer 

data kedalam database. 
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Gambar 3.6 Flowchart Sensor LDR 

 

Pada gambar 3.6 menjelaskan alur Sensor LDR. Inisialisasi sensor 

berfungsi untuk menampilkan nilai int sensor. Selanjutnya void setup sebagai 

pengaturan pin input dan Output sensor pada Pin Mode, misalnya 

pinMode(tombol,INPUT_PULLUP); dan pinMode(led, OUTPUT); Kemudian 

void loop untuk looping pada saat sensor aktif, misalnya int 

cahaya=analogRead(ldr); dan batas=analogRead(potensio). Kemudian terdapat 

kondisi apabila nilai cahaya kurang dari batas maka jika id = 1 led akan berwarna 

biru dengan nilai 1 jika tidak maka led akan berwarna hijau dan bernilai 1. Jika 

nilai lebih besar dari batas maka led akan berwarna merah dan selesai.  
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Gambar 3.8 Flowch7rt Wifi Esp 8622 

 

Pada gambar 3.7 menjelaskan alur wifi Esp 8622. Inisialisai alamat wifi, 

password dan IP berfungsi untuk menyambungkan wifi kedalam sistem Arduino 

dan menyelaraskan dengan fungsi get URL pada aplikasi Web. Selanjutnya Void 

Update Temp digunakan untuk mengirimkan data dengan mencari IP dan 

menggunakan Port 80 yang tersedia dan mengirimkan data menggunakan GET. 

Void SendDebug(string cmd) berfungsi untuk menampilkan kesalahan atau error. 

Sedangkan Boolean Connectwifi() berfungsi untuk merestart ulang jika ada 

kesalahan sambungan dengan wifi menggunakan perintah sendDebug(“AT+RST”); 

dan jika esp terkoneksi maka akan menampilkan pesan received OK jika tidak maka 

esp akan menampilkan pesan received Error dan selesai. 

 

 

Gambar 3.8 Flowchart Arduino 
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 Library berfungsi untuk mendaftarkan pustaka hardware atau server yang 

digunakan supaya dapat dikenali. Kemudian disini terdapat void setup fungsinya 

adalah untuk pengaturan fungsi output atau input. Kemudian ada juga void loop 

yang fungsinya untuk looping pada saat program dijalankan  

 

3.3 Perancangan Arsitektur Sistem Monitoring 

Sistem monitoring yang akan dibangun memiliki gambaran sebagai berikut ini  

 

 

Gambar 3.9 Arsitektur Sistem Monitoring 

 

Gambar 3.9 menunjukan alur sistem dimana sistem akan menampilkan data 

sesuai dengan data yang berada pada database. User dapat melihat laporan harian, 

mingguan, bulanan dan tahunan  berupa grafik dan melakukan pencarian data 

berdasarkan tanggal, minggu, bulan dan tahun berdasarkan jenis matras. 

 

3.3.1 Usecase Diagram 

Use case diagram adalah bagian fungsionalitas tingkat tinggi yang 

disediakan oleh sistem. Dengan kata lain , use case menggambarkan 

bagaimana seseorang menggunakan sistem. Use case meliputi semua yang 

ada dalam sistem. aktor meliputi semua yang ada di luar sistem. Use case 

dan actor menggambarkan ruang lingkup sistem yang sedang dibangun. 

 

Gambar 3.10 Use Case Diagram 
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Pada gambar 3.10 menunjukan bahwa hanya ada satu user yaitu User, untuk 

user dapat melihat data komponen kaleng pecah berdasarkan harian, mingguan, 

bulanan dan Tahunan yang dtampilkan berupa data grafik garis maupun batang 

serta user mampu melakukan pencarian data harian berdasarkan tanggal dan bulan, 

pencarian data mingguan berdasarkan data mingguan, pencarian data bulanan 

berdasarkan bulan dan tahun serta pencarian data tahunan berdasarkan tahun.  

3.3.2 Use Case Scenario 

Use case scenario merupakan alur dari sistem yang akan dijabarkan per 

tahapan, berikut use case scenario berdasarkan gambar 3.1 sebagai berikut : 

3.3.2.1 User 

1. Use Case Mencari data harian komponen cacat dan normal berdasarkan 

jenis matras 

Pre condition : aktor memilih menu laporan harian 

Post condition : aktor melakukan pencarian data harian berdasarkan jenis    

                          Matras. 

Description  : aktor dapat melihat dan melakukan pecarian data untuk  

                          komponen normal dan cacat dalam harian. 

Tabel 3.1 Use Case pencarian data harian berdasarkan matras 

User Sistem 

1. Memilih menu laporan harian 2. Menampilkan grafik data harian 

3. Memilih tanggal, memilih jenis 

matras, memilih jenis chart dan 

menekan tombol submit 

4. Menampilkan data pencarian 

grafik dalam harian berupa data 

komponen normal dan cacat 

 

2. Use Case pecarian data mingguan berdasarkan jenis matras 

komponen cacat dan normal 

Post condition : aktor melakukan pencarian data mingguan berdasarkan          

                          jenis Matras. 

Description  : aktor dapat melihat dan melakukan pecarian data untuk  

                          komponen normal dan cacat dalam mingguan. 

 

 



 
 

28 
 

Tabel 3.2 Use Case pencarian data mingguan komponen cacat dan normal 

berdasarkan jenis matras 

User Sistem 

1. Memilih menu laporan mingguan 2. Menampilkan grafik data 

keseluruhan komponen cacat dan 

normal dalam mingguan 

3. Memilih minggu ke - , memilih 

bulan, memilih jenis chart dan 

menekan tombol submit 

4. Menampilkan data pencarian 

grafik komponen cacat dan 

normal dalam mingguan 

 

3. Use Case pecarian data bulanan komponen cacat dan normal berdasarkan 

jenis matras 

Pre condition : aktor memilih menu laporan bulanan 

Post condition : aktor melakukan pencarian data bulanan berdasarkan          

                          jenis Matras. 

Description  : aktor dapat melihat dan melakukan pecarian data untuk  

                          komponen normal dan cacat bulanan. 

Tabel 3.3 Use Case pencarian data bulanan komponen cacat dan normal 

berdasarkan jenis matras 

User Sistem 

1. Memilih menu laporan bulanan 2. Menampilkan grafik data bulanan 

3. Memilih bulan, memilih jenis 

matras, memilih jenis chart, 

memilih tahun dan menekan 

tombol submit 

4. Menampilkan data pencarian 

grafik komponen cacat dan 

normal dalam bulanan 

 

4. Use Case pecarian data tahunan komponen cacat dan normal berdasarkan 

jenis matras 

Pre condition : aktor memilih menu laporan tahunan 

Post condition : aktor melakukan pencarian data tahunan berdasarkan          

                          jenis Matras. 

Description  : aktor dapat melihat dan melakukan pecarian data untuk  

                          komponen normal dan cacat tahunan. 
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Tabel 3.4 Use Case pencarian data tahunan komponen cacat dan normal 

berdasarkan jenis matras 

User Sistem 

1. Memilih menu laporan tahunan 2. Menampilkan grafik data tahunan 

3. Memilih tahun, memilih jenis 

matras, memilih jenis chart, dan 

menekan tombol submit 

4. Menampilkan data pencarian 

grafik komponen cacat dan 

normal dalam tahunan. 

 

3.4 Perancangan Sistem Monitoring 

Bagian ini akan menjelaskan tentang perancangan sistem yang akan 

dibangun. Perancangan sistem terdiri dari: activity diagram, sequence diagram, 

perancangan database, desain antarmuka sistem. 

3.4.1 Activity Diagram  

Activity diagram adalah suatu diagrma yang menggambarkan aktivitas 

kegiatan dalam sistem dimana urutan masing masing aliran berawal, decision ( 

percabangan) dan dimana aliran tersebut berakhir. Activity diagram paling cocok 

untuk memodelkan urutan aktivitas dalam sistem. 

3.4.1.1 Activity melihat laporan harian berdasarkan jenis matras 

 

Gambar 3.11 Activity melihat laporan harian berdasarkan jenis matras 

 

Gambar 3.11 menunjukan aktivity melihat laporan harian berdasarkan jenis 

matras. Dimana sistem menampilkan data grafik laporan dalam harian yang 

sebelumnya data tersebut berdasarkan database yang dibuat sebelumnya, kemudian 

user memasukan tanggal, jenis matras, jenis chart dan menekan tombol submit 

maka sistem akan menampilkan data berdasarkan pencarian data laporan harian. 

3.4.1.2 Activity melihat laporan mingguan berdasarkan jenis matras 
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Gambar 3.1 Activity melihat laporan mingguan berdasarkan jenis matras 

Gambar 3.12 menunjukan2 aktivity melihat laporan mingguan berasarkan 

jenis matras. Dimana user memilih menu laporan minguan dan sistem menampilkan 

data laporan mingguan berdasarkan data yang berada pada database yang telah 

dibuat, kemudian user menginputkan minggu ke, jenis matras, jenis chart dan klik 

tombol submit dan sistem akan menampilkan data laporan mingguan berdasarkan 

pencarian. 

3.4.1.3 Activity melihat laporan bulanan berdasarkan jenis matras 

 

Gambar 3.13 Activity melihat laporan bulanan berdasarkan jenis matras 

Gambar 3.13 menunjukan aktivity melihat laporan bulanan berasarkan jenis 

matras. Dimana user memilih menu laporan bulanan dan sistem menampilkan data 

laporan bulanan berdasarkan data yang berada pada database yang telah dibuat, 

kemudian user menginputkan bulan, jenis matras, jenis chart dan klik tombol 

submit dan sistem akan menampilkan data laporan bulanan berdasarkan pencarian. 
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3.4.1.4 Activity melihat laporan tahunan berdasarkan jenis matras 

 

Gambar 3.14 Activity melihat laporan tahunan berdasarkan jenis matras 

Gambar 3.14 menunjukan aktivity melihat laporan tahunan berasarkan jenis 

matras. Dimana user memilih menu laporan tahunan dan sistem menampilkan data 

laporan taahunan berdasarkan data yang berada pada database yang telah dibuat, 

kemudian user menginputkan tahun, jenis matras, jenis chart dan klik tombol 

submit dan sistem akan menampilkan data laporan tahunan berdasarkan pencarian. 

 

3.5 Squence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek didalam dan sekitar 

sistem berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri 

antar dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek yang terkait). 

Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian 

langkah - langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk 

menghasilkan output tertentu. 

3.5.1 Squence diagram laporan harian 

 

Gambar 3.15 Squence Diagram laporan harian 

 

Gambar 3.15 menggambarkan squence diagram laporan harian. Diawali 

dengan user memilih menu laporan harian, kemudian user menginputkan data untuk 
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pencarian laporan komponen kaleng pecah berdasarkan jenis matras maka sistem 

akan merequest data dan menampilkannnya kembali ke tampilan menu laporan 

harian berdasarkan data pencarian komponen cacat dan normal dalam hari. 

 

3.5.2 Squence diagram laporan mingguan 

 

Gambar 3.16 Squence Diagram laporan mingguan 

Gambar 3.16 menggambarkan squence diagram laporan mingguan. Diawali 

dengan user memilih menu laporan mingguan, kemudian user menginputkan data 

untuk pencarian laporan komponen kaleng pecah berdasarkan jenis matras maka 

sistem akan merequest data dan menampilkannnya kembali ke tampilan menu 

laporan mingguan berdasarkan data pencarian komponen cacat dan normal dalam 

minggu. 

 

3.5.3 Squence diagram laporan bulanan 

 

Gambar 3.17 Squence Diagram laporan bulanan 

Gambar 3.17 menggambarkan squence diagram laporan bulanan. Diawali 

dengan user memilih menu laporan bulanan, kemudian user menginputkan data 

untuk pencarian laporan komponen kaleng pecah berdasarkan jenis matras maka 

sistem akan merequest data dan menampilkannnya kembali ke tampilan menu 
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laporan bulanan berdasarkan data pencarian komponen cacat dan normal dalam 

bulan. 

 

3.5.4 Squence diagram laporan tahunan 

 

Gambar 3.18 Squence Diagram laporan tahunan 

Gambar 3.18 menggambarkan squence diagram laporan tahunan. Diawali 

dengan user memilih menu laporan tahunan, kemudian user menginputkan data 

untuk pencarian laporan komponen kaleng pecah berdasarkan jenis matras maka 

sistem akan merequest data dan menampilkannnya kembali ke tampilan menu 

laporan tahunan berdasarkan data pencarian komponen cacat dan normal dalam 

tahun. 

 

3.6 Class Diagram 

Class diagram merupakan gambaran dari kelas kelas yanga ada, dimana setiap 

kelas memiliki atribut dan method. Berikut class diagram dari sistem monitoring 

komponen kaleng pecah. 

 
Gambar 3.19 Class Diagram Sistem 
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3.7 Desain antar muka 

Desain antar muka merupakan acuan utama dalam tampilan pada web, dimana 

desain ini merupakan hasil dari wawancara pada pihak QC komponen sebagai hasil 

dari analisa kebutuhan sistem. 

Berikut tabel hasil dari analisa sistem yang akan dibuat : 

Tabel 3.5 Hasil kebutuhan Analisa Sistem 

 

 

 

Kebutuhan User 

1 Menampilkan data laporan harian komponen cacat 

dan normal 

2 Menampilkan data laporan mingguan komponen 

cacat dan normal 

3 Menampilkan data laporan bulanan komponen cacat 

dan normal 

4 Menampilkan data laporan tahunan komponen cacat 

dan normal 

5 Menampilkan data pencarian harian komponen 

cacat dan normal 

6 Menampilkan data pencarian mingguan komponen 

cacat dan normal 

7 Menampilkan data pencarian bulanan komponen 

cacat dan normal 

8 Menampilkan data pencarian tahunan komponen 

cacat dan normal 

 

Berdasarkan tabel 3.5 akan dirancang tampilan web seperti dibawah ini : 

1. Tampilan data laporan harian  

Tampilan data laporan harian ini merupakan tampilan dimana user dapat 

melihat laporan data harian berupa grafik chart dan user dapat melakukan 

pencarian data harian berdasarkan tanggal dan jenis matrasnya. 

 

Gambar 3.20 Tampilan data laporan harian 
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2. Tampilan data laporan mingguan 

Tampilan data laporan mingguan ini akan ditampilkan berupa data grafik 

chart dimana user dapat melihat data laporan mingguan berupa total jumlah 

komponen pecah dalam mingguan dan user dapat melakukan pencarian data 

mingguan dengan menginputkan data minggu ke berapa, jenis matras, jenis 

chart dan menekan tombol submit sehingga sistem nantinya akan 

menampilkan data pencarian berdasarkan minggu. 

 

Gambar 3.21 Tampilan data laporan mingguan 

3. Tampilan data laporan bulanan 

Pada tampilan data laporan bulanan ini user dapat melihat data komponen 

kaleng pecah dalam hitungan bulan yang sudah ditotal jumlah keseluruhan 

komponen yang mengalami kecacatan, user juga dapat melakukan pencarian 

data komponen pecah dengan menginputkan bulan, jenis matras, jenis chart 

dan menekan tombol submit maka sistem akan menampilkan data pencarian 

berupa grafik chart. 

 

Gambar 3.22 Tampilan data laporan bulanan 
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4. Tampilan data laporan tahunan 

Tampilan laporan data tahunan ini user dapat melihat jumlah total komponen 

kaleng pecah dengan tampilan berupa grafik chat, user dapat mencari data 

komponen pecah dalam tahun dengan menginputkan data pada penvcarian berupa 

tahun, jenis matras, jenis chart dan menekan tombol submit maka sistem akan 

menampilkan data pencarian berdasarkan tahun dan jenis matrasnya. 

 

Gambar 3.23 Tampilan data laporan tahunan 

5. Tampilan Grafik berupa grafik grafik Garis 

Tampilan grafik berupa grafik batang ini akan ditampilkan sebagai jumlah 

data total komponen kaleng yang mengalami cacat berdasarkan data yang 

dicari seperti data harian, mingguan, bulanan dan tahuan. 

 

Gambar 3.24 Tampilan Grafik Garis 

 


