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ABSTRAK 

 

PT. Surabaya Trading Industri adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

pemotongan kayu yang terletak di Jalan Veteran No. 142 Gersik. Dalam 

melakukan pengajuan pembelian bahan baku operasional data atau informasi 

mengenai list barang yang akan diajukan, dicatat dan disimpan secara tertulis. 

Dalam melakukan pengarsipan, data pengajuan ditulis dan dicatat pada beberapa 

form yang berbeda. Selain itu pengajuannya pun memakan waktu yang relatif 

lama dan tidak real-time. Dalam melakukan pencarian data pengajuan juga 

memerlukan waktu yang lama karena disimpan dan ditulis dalam bentuk 

tumpukan kertas. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dibuatkan sebuah rancang bangun 

aplikasi monitoring oerasional berbasis website yang dapat membantu pihak 

perusahaan untuk mengelola data pengajuan pembelian bahan operasional. 

Aplikasi monitoring operasional pada PT. Surabaya Trading Industri dapat 

menyimpan dan melihat data list barang yang hendak diajukan. Hasil penerapan 

aplikasi ini dapat membantu PT. Surabaya Trading Industri untuk mendapatkan 

data yang valid dan real-time. 

Kata kunci : rancang bangun, monitoring operasional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Surabaya Trading Industri bergerak sebagai perusahaan jasa yang 

bergerak di bidang pemotongan kayu. Permintaan yang tidak hanya di dalam 

negeri, menjadikan sebuah kendala khususnya bagian oprasional untuk mengelola 

sarana dan fasilitas yang terdapat di perusahaan. 

PT. Surabaya Trading Industri khususnya bagian oprasional mengalami 

permasalahan dalam hal pencatatan pengajuan pembelian barang. Proses 

pengajuan pembelian dimulai dari bagian operasional membuat list bahan baku 

operasional yang hendak dibeli, kemudian list tersebut diserahkan kepada atasan 

untuk disetujui atau tidak. Dengan cara tersebut pegawai harus mencatat 

pengajuan pembelian dengan satu persatu saat hendak mengajukan pembelian, hal 

tersebut memakan waktu dalam proses pengajuannya. Masalah selanjutnya yaitu 

jika atasan berada di lokasi akan lebih mudah untuk meminta persetujuan , jika 

atasan berada di luar kota ataupun luar negeri maka dibutuhkan waktu tunggu 

lebih lama untuk proses permintaan persetujuan tersebut. Masalah tersebut 

muncul dikarenakan semua aktifitas tersebut dilakukan dengan cara manual, tidak 

menggunakan sistem. Sehingga proses bisnis yang dilakukan menjadi lama dan 

tidak terdata dengan jelas.  

Selama ini, dalam proses pencatatan pembelian bahan oprasional masih 

dilakukan secara manual, yaitu pencatatan dengan  menggunakan kertas. Masalah 
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yang dihadapi ialah dalam mengelola data, sering terjadinya kehilangan data yang 

diakibatkan dari hilangnya kertas pencatatan untuk  pembelian bahan operasional, 

tidak hanya itu waktu untuk pengajuan juga relatif lebih lama. Hal tersebut juga 

dapat mengakibatkan bertambahnya waktu dalam proses mengelola data serta 

membuat data yang dilaporkan kepada atasan sering tidak sesuai dengan 

kenyataan. Dari permasalahan diatas maka ditawarkan solusi berupa aplikasi 

monitoring barang operasional. Aplikasi tersebut dapat mencatat seluruh 

informasi dari transaksi pengajuan pembelian bahan oprasional yang dilakukan 

oleh bagian operasional dan dapat dimonitor langsung oleh atasan. Untuk hasil 

selanjutnya dari aplikasi yaitu data juga tersimpan secara aman di dalam database, 

sehingga tidak ada lagi kertas pencatatan pembelian bahan oprasional yang hilang 

yang mengakibatkan ketidak sesuaian laporan yang diberikan kepada atasan 

dengan kenyataan yang ada. Dengan adanya solusi ini, pengajuan barang 

operasional terkomputerisasi informasi pengajuan dapat dilihat tiap waktu. Solusi 

yang ditawarkan ini diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada. 

Hasil dari Aplikasi Monitoring Pembelian Bahan Baku Operassional pada PT. 

Surabaya Trading Industri mempercepat proses persetujuan pembelian yang 

sebelumnya manual. Proses persetujuan pembelian secara manual membutuhkan 

waktu satu hari, namun dengan menggunakan aplikasi Aplikasi Monitoring 

Pembelian Bahan Baku Operassional, persetujuan transaksi pembelian dapat 

diproses secara real-time sehingga dapat dilihat sewaktu-waktu, dimanapun dan 

kapanpun
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang bangun aplikasi Monitoring Bahan Oprasional pada 

PT Surabaya Trading Industri ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Aplikasi Monitoring Bahan Oprasional ini hanya dapat digunakan untuk 

pembelian bahan oprasional dan approval pengajuan pembelian bahan 

operasional. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan kerja praktik ini adalah untuk mempermudah dalam melakukan 

pencatatan kondisi stok dan pengajuan pembelian bahan oprasional. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini adalah : 

1. Pencatatan menjadi lebih cepat karena telah terkomputerisasi. 

2. Data menjadi lebih aman karena tersimpan pada database. 

3. Mempercepat dalam pencarian data-data yang telah dicatat sebelumnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami persoalan dan pembahasannya maka 

penulisan Laporan Kerja Praktik ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, inti permasalahan 

yang disebutkan dalam rumusan masalah, tujuan dari Kerja Praktik dalam 

tujuan penelitian, batasan masalah dari Kerja Praktik, serta manfaat yang 

diharapkan dapat diambil dari pengerjaan Kerja Praktik ini. 

BAB II: GAMBARAN UMUM INSTANSI 
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Bab ini membahas mengenai gambaran umum organisasi, visi dan misi 

instansi, struktur organisasi, serta deskripsi tugas dari masing-masing 

bagian yang bersangkutan. 

BAB III: LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai berbagai macam teori yang berhubungan 

dengan topik yang diangkat dalam permasalahan meliputi konsep dasar 

dari bahan oprasional ,aktifitas kegiatan oprasional, aplikasi, struktur data, 

dan model pengembangan aplikasi. 

BAB IV: DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini membahas mengenai perancangan sistem yang dikerjakan pada 

saat kerja praktik yang terdiri atas identifikasi dan analisis kebutuhan 

sistem, perancangan sistem, struktur tabel database, desain interface 

aplikasi Monitoring Oprasional pada PT Surabaya Trading Industri. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari seluruh isi laporan dan saran 

yang bisa diberikan terkait dengan pengembangan sistem dimasa 

mendatang. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum organisasi, visi dan misi 

organisasi, struktur organisasi, serta deskripsi tugas dari masing-masing bagian 

yang bersangkutan. 

 

2.1 Sejarah PT. Surabaya Trading Industri 

 PT. Surabaya Trading Industri  berdiri sejak tahun 2000.  Fokus bisnis dari 

perusahaan ini adalah pada bidang produksi dan export kayu olahan. Perusahana 

juga mendukung ekspor kayu lokal dengan menyediakan produk olahan kayu 

terbaik untuk di export keluar negeri. Perusahaan mulai perluasan bisnis, mulai 

dari melangkah ke Asia, Australia hingga Eropa. 

 Pada tanggal 30 Desember 2017, terjadi perubahan nama perusahaan dari 

“CV Surabaya Trading Industri” menjadi “PT Surabaya Trading Industri” dengan 

persetujuan dari Kementerian Hukum di Indonesia. 

PT Surabaya Trading Industri mempunyai kantor pusat yang berlokasi di 

Jalan Veteran  No. 142 Gresik Jawa Timur. 

 

2.2  Visi dan Misi 

PT Surabaya Trading Industri mempunyai visi misi yang menjadi pedoman 

dari tiap proses bisnisnya, berikut adalah visi dan misi dari PT. Surabaya Trading 

Industri. 

Visi : 
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 To be the largest and most advanced vertically integrated wood 

production and export company in the world. 

 
Misi :  
 Drive efficiency through innovative management and improve quality of 

our products. We will continue to consistently evaluate our social contribution 

and our company performance while adhering to environmentally friendly 

practices across all of our operations. 

 

2.3 Struktur Organisasi 

 
Gambar 1.1 Struktur Organisasi 

 

2.4 Deskripsi Tugas 

 Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing–masing jabatan  

yang ada di PT. Surabaya Trading adalah sebagai berikut : 

1. Direktur 
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a. Bertanggung jawab atas kelangsungan perkembangan perusahaan 

secara menyeluruh. 

2. HRD 

a. Bertanggung jawab mengelola ddan mengembangkan sumber daya 

manusia. Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan sumber daya manusia dan pengembangan kualitas sumber 

daya manusia. 

b. Membuat sistem HR yang efektif dan efisien, misalnya dengan 

membuat SOP , job description, training and development system dll. 

c. Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai 

dari mencari calon karyawan , wawancara hingga seleksi. 

d. Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, mental, 

keterampilan dan pengetahuan karyawan yang sesuai dengan standart 

perusahaan. 

e. Bertanggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi 

karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan. 

f. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa 

berlakunya kontrak kerja. 

g. Melakukan tindak disipliner pada karyawan yang melanggar peraturan 

atau kebijakan perusahaan. 

h. Menjalankan program online BPJS ketenagakerjaan dan BPJS 

Kesehatan serta menangani permasalahan yang ada di dalamnya 
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(pendaftaran,pergantian faskes pertama, pengambilan data tagihan, 

inpuut tenaga kerja baru , masuk maupun keluar). 

i. Tambahan perkerjaan lain – lain dari atasan. 

3. Kasir 

a. Melakukan pengaturan keuangan perusahaan. 

b. Melakukan penginputan semua transaksi keuangan manual. 

c. Melakukan transaksi keuangan perusahaan. 

d. Melakukan pembayaran kepada supplier. 

e. Berhubungan dengan pihak internal maupun external terkait dengan 

aktivitas keuangan perusahaan. 

f. Membuat laporan harian mengenai aktivitas keuangan perusahaan. 

g. Menerima dokumen EMKL dan Fumigasi dari vendor internal maupun 

external. 

h. Menyiapkan dokumen penagihan invoice/kuitansi tagihan beserta 

kelengkapannya untuk di pengajuan BG ke Manajer Keuangan. 

i. Pembukuan proyek (keluar masuk dana beserta dokumen pendukung 

lainnya). 

j. Tambahan pekerjaan lain – lain dari atasan. 

4. Staff Accounting 

a. Melakukan pengecekan nota transaksi harian dari kasir. 

b. Melakukan pengecekan data bank antara lain data tahapan dan data 

bank giro. 

c. Menjurnal transaksi harian pada program accurate yang meliputi data 

kas harian, data bank tahapan BCA, data Bank Giro BCA (IDR). 
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d. Menyajikan laporan keuangan beserta lampiran penunjang laporan 

keuangan (By system accounting dan By permintaan manajemen). 

e. Membuat laporan khusus untuk jasa trucking, jasa, sewa bendera 

setiap bulan. 

f. Membuat laporan rekap invoice lokal. 

g. Melakukan pengecekan uang yang berada pada kasir antara catatan 

dengan fisik tiap bulan sekali. 

h. Penulisan bilyet gir / cek untuk proyek P. Ricky. 

i. Job desk lain (Sesuai perintah atasan). 

5. Administrasi Export 

a. Pengajuan v legal sebelum pelaksanaan perencanaan ekspor ke Mutu 

Agung Certification. 

b. Melakukan pencatatan keluar masuk kayu dokumen dalam bentuk 

laporan LMKO dan LMKB. 

c. Melakukan setting container untuk persiapan ekspor. 

d. Pembuatan invoice ekspor (terlebih dahulu cross check dengan 

manager keuangan dari buyer). 

e. Kroscek dengan petugas sucofindo untuk rencana ekspor (dengan data 

maupun fisik di lapangan) sampai di muatnya barang tersebut ke dalam 

countainer. 

f. Tambahan pekerjaan lain – lain dari atasan. 

6. Proses Bisnis Pengajuan Bahan Operasional 

Tahap awal pengajuan dilakukan oleh kepala bagian operasional 

dengan membawa sejumlah data barang yang akan dibeli untuk diajukan 
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kepada atasan (direktur). Jika pengajuan terhadap barang yang diajukan 

disetujui oleh atasan (direktur), dana akan diberikan kepada kepala bagian 

operasional selambat-lambatnya 2 hari dan sesuai dengan harga barang 

yang diajukan. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Monitoring 

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran 

kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang fokus pada proses 

dan keluaran. Monitoring menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan. 

Sistem pengajuan pembelian barang operasional pada PT. Surabaya Trading  

Industri saat ini dicatat dan disimpan secara manual. Pengajuan yang disetujui 

akan diberikan dana untuk melakukan pembayaran kepada pihak suplier. 

 

3.2 Website 

Website menurut Hidayat (2010), merupakan kumpulan halaman yang 

menampilkan informasi teks, gambar, animasi, suara dan atau gabungan dari 

semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu 

rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan 

dengan jaringan-jaringan halaman. 

Menurut Hidayat (2010), website dapat dibagi berdasarkan sifat dan 

fungsinya. Jenis web berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Website statis, merupakan website yang konten/isinya tetap atau jarang 

diubah.  

2. Website dinamis, merupakan website yang menyediakan konten atau isi 

yang dapat diubah 

Sedangkan jenis web berdasarkan fungsinya terbagi atas: 
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1. Personal website, yang berisi informasi pribadi seseorang. 

2. Commercial website, yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang 

bersifat bisnis. 

3. Government website, yang dimiliki oleh instansi pemerintahan, 

pendidikan yang bertujuan memberikan layanan kepada pengguna. 

4. Non-profit Organization website, yang dimiliki oleh organisasi yang 

bersifat non-profit atau tidak bersifat bisnis. 

 
3.3 Web Server 

Menurut Solichin (2016), “Web Server merupakan sebuah perangkat lunak 

dalam server yang berfungsi menerima permintaan (request) berupa halaman web 

melalui HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan 

mengirimkan kembali (response) hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web 

yang umumnya berbentuk dokumen HTML.” 

Fungsi utama Server atau Web server adalah untuk melakukan atau akan 

mentransfer berkas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah 

ditentukan sedemikian rupa. halaman web yang diminta terdiri dari berkas teks, 

video, gambar dan banyak lagi. pemanfaatan web server berfungsi untuk 

mentransfer seluruh aspek pemberkasan dalam sebuah halaman website termasuk 

yang di dalam berupa teks, video, gambar dan banyak lagi. 

Salah satu contoh dari Web Server adalah Apache. Apache (Apache Web 

Server – The HTTP Web Server) merupakan web server yang paling banyak 

dipergunakan di Internet. Program ini pertama kali didesain untuk sistem operasi 

lingkungan UNIX. Apache mempunyai program pendukung yang cukup banyak. 

Hal ini memberikan layanan yang cukup lengkap bagi penggunanya. 
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3.4 Basis Data 

Menurut Yanto (2016), basis data merupakan bentuk penyimpanan data 

secara elektronis yang memiliki konfigurasi, pemilahan, pengelompokan, 

pengorganisasian data yang akan disimpan.  

Basis data diperlukan untuk mengatasi permasalahan pengolahan data dalam 

membangun sistem informasi di suatu perusahaan. Basis data juga dapat 

meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. 

 Basis data dibangun dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Kecepatan & kemudahan (speed) 

b. Efisiensi ruang penyimpanan (space) 

c. Keakuratan (accuracy) 

d. Ketersediaan (availability) 

e. Kelengkapan (completeness) 

f. Keamanan (security) 

g. Kebersamaan pemakaian (sharability) 

Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak yang disebut 

DBMS (Database Management System). DBMS merupakan suatu sistem 

perangkat lunak yang memungkinkan user (pengguna) untuk membuat, 

memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. 

Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang 

ada (Solichin, 2016). 

Menurut Elmasri & Navathe (2011), basis data memiliki dampak besar 

pada meningkatnya penggunaan komputer. Basis data atau database memainkan 
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peran penting hampir di semua area di mana komputer digunakan, termasuk 

bisnis, perdagangan elektronik, kedokteran, hukum, pendidikan, dan sains. 

 

3.5 PHP 

Menurut Wahana Komputer (2010), “PHP merupakan salah satu bahasa 

(sering disebut script) pemrograman yang sering digunakan pada sisi server 

sebuah web.” 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa pemrograman web yang 

tangguh namun didistribusikan dengan gratis sehingga semua orang dapat 

menggunakannya. Aplikasi yang dibuat dengan menggunakan pemrograman PHP 

dapat dijalankan pada semua web browser. Menurut Dwiantoro (2017), aplikasi 

web-based yang dibuat dengan pemrograman PHP lebih cepat dari ASP maupun 

Java dan didukung dengan banyak database management systems (DBMS) seperti 

MySQL, SQL Server, Oracle, dan lain-lain. 

PHP memproses seluruh perintah yang berada dalam script PHP di dalam web 

server dan menampilkan output ke dalam web browser clien. Kelebihan PHP dari 

Bahasa Pemrograman lain antara lain :  

1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak dapat 

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya.  

2. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari 

mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif 

mudah.  

3. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis-milis dan 

developer yang siap membantu dalam pengembangan.  
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4. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah 

karena memiliki referensi yang banyak. 

 

3.6 MySQL 

Menurut Wahana Komputer (2010), “MySQL adalah salah satu aplikasi 

server yang digunakan untuk memanajemen suatu data dan banyak digunakan 

khalayak di seluruh dunia.” 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data 

(database management system) SQL yang multithread, multi-user, dengan sekitar 

6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai 

perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU General Public License (GPL), 

tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana 

penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL.  

MySQL memiliki beberapa keuntungan, di antaranya bersifat gratis dan dapat 

diunduh gratis melalui internet serta bersifat multiplatform, yang dapat diterapkan 

pada aplikasi desktop, web maupun mobile. Dengan pemasangan dan konfigurasi 

tertentu, MySQL ini dapat dihubungkan dengan bahasa pemrograman PHP agar 

dapat melakukan akses pengelolaan basis data. MySQL memiliki beberapa 

keuntungan, antara lain: 

1. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi 

seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X Server, Solaris, Amiga, dan 

masih banyak lagi.  

2. Perangkat lunak sumber terbuka. MySQL didistribusikan sebagai 

perangkat lunak sumber terbuka, di bawah lisensi GPL sehingga dapat 

digunakan secara gratis.  
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3. Multi-user. MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam 

waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik.  

4. ‘Performance tuning’, MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan 

dalam menangani query sederhana, dengan kata lain dapat memproses 

lebih banyak SQL persatuan waktu.  

5. Ragam tipe data. MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat kaya, 

seperti signed/unsigned integer, float, double, char, text, date, timestamp, 

dan lain-lain.  

6. Perintah dan fungsi. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh 

yang mendukung perintah Select dan Where dalam perintah (query).  

7. Keamanan. MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan seperti level 

subnet mask, nama host dan izin akses user dengan sistem perizinan yang 

mendetail serta sandi terenkripsi.  

8. Skalabilitas dan pembatasan. MySQL mampu menangani basis dalam 

skala besar, dengan jumlah rekaman (records) lebih dari 50 juta dan 60 

ribu tabel serta 5 miliar baris. Selain itu batas indeks yang dapat 

ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya.  

9. Konektivitas. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien 

menggunakan protokol TCP/IP, Unix socket (UNIX), atau Named Pipes 

(NT).  

10. Lokalisasi. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan 

menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meskipun demikian, bahasa 

Indonesia belum termasuk di dalamnya.  
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11. Antar Muka. MySQL memiliki antar muka (Interface) terhadap berbagai 

aplikasi dan bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API 

(Application Programming Interface).  

12. Klien dan Peralatan. MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan (tool) 

yang dapat digunakan untuk administrasi basis data, dan pada setiap 

peralatan yang ada disertakan petunjuk online. 

 

3.7 UML 

Menurut Yasin (2012) dalam bukunya Unified Modeling Language (UML) 

adalah notasi bahasa pemodelan yang lengkap untuk membuat visualisasi suatu 

sistem atau perangkat lunak yang berorientasi objek. UML disebut sebagai bahasa 

pemodelan bukan sebagai metode. Bahasa pemodelan merupakan notasi dari 

metode yang digunakan untuk mendesain secara cepat. Menentukan bahasa 

pemodelan adalah cara untuk berdiskusi tentang desain dengan seseorang. Tujuan 

dari Unified Modeling Language (UML) diantara lain sebagai berikut:  

1. Memodelkan suatu sistem (bukan hanya perangkat lunak) yang 

menggunakan konsep berorientasi objek. 

2. Menciptakan suatu bahasa pemodelan yang dapat digunakan baik oleh 

manusia maupun mesin.  

3. Memberikan bahasa yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman.  

Sebuah bahasa telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, 

merancang, dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. Denotasi yang lengkap 

untuk membuat visualisasi model suatu sistem. Sistem berisi informasi dan fungsi, 

tetapi yang secara normal digunakan untuk memodelkan sistem komputer. 
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Keuntungan menggunakan Unified Modeling Language (UML), adalah sebagai 

berikut:  

1. Software terdesain dan terdokumentasi secara professional sebelum 

dibuat.  

2. Desain yang dibuat terlebih dahulu membuat reusable code dapat 

dikode dengan tingkat efisiensi yang tinggi.  

3. Dengan membuat UML dapat melihat gambaran besar dari suatu 

software. UML menjanjikan akan menghasilkan hasil dengan biaya 

rendah, software lebih efisien, lebih dapat dipercaya, dan hubungan 

antar bagian yang terlibat menjadi lebih baik. UML merupakan sintaks 

umum untuk membuat model logika dari suatu sistem dan digunakan 

untuk menggambarkan sistem agar dapat. 

 

3.7.1 Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah gambaran dari beberapa atau seluruh aktor dan 

Use Case dengan tujuan mengenali interkasi mereka dalam suatu sistem. Use 

Case Diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah 

sistem, yang ditentukan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan 

“bagaimana”. Sebuah Use Case merepresentasikan sebuah interkasi antara aktor 

dengan sistem.  

Syarat penamaan pada Use Case adalah nama didefinisikan sesimpel 

mungkin dan dapat dipahami. Ada dua hal utama pada Use Case yaitu 

pendefinisian apa yang disebut aktor dan Use Case yaitu:  

a) Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informmasi 
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itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi 

aktor belum tentu merupakan orang.  

b) Use Case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor (Sugiarti, 

2013).  

Simbol-simbol yang digunakan pada Use Case diagram ditunjukkan pada Tabel 

1.1. 

 
Tabel 1.1 Deskripsi Simbol-simbol Use Case Diagram 

Nama Simbol Deskripsi 

Use Case  Fungsionalitas yang disediakan 
sistem sebagai unit-unit yang 
saling bertukar pesan antar unit 
atau aktor, biasanya dinyatakan 
dengan menggunakan kata kerja di 
awal di frase nama Use Case. 

Aktor  Orang, proses, atau sistem lain 
yang berinteraksi dengan sistem 
informasi yang akan dibuat di luar 
sistem informasi yang akan dibuat 
itu sendiri. Aktor hanya 
memberikan informasi ke sistem, 
aktor hanya menerima informasi 
dari sistem, aktor memberikan dan 
menerima informasi ke sistem dan 
dari sistem. 

Asosiasi  Komunikasi antara aktor dan Use 
Case yang berpartisipasi pada Use 
Case atau Use Case memiliki 
interaksi dengan aktor. Asosiasi 
merupakan hubungan statis antar 
elemen yang menggambarkan 
elemen yang memiliki atribut 
berupa elemen lain, atau elemen 
yang harus mengetahui eksistensi 
elemen lain. 
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Nama Simbol Deskripsi 

Ekstensi  Relasi Use Case tambahan ke 
sebuah Use Case dimana Use Case 
yang ditambahkan dapat berdiri 
sendiri walaupun tanpa Use Case 
tambahan itu, mirip dengan prinsip 
inheritance pada pemrograman 
berorientasi objek. Biasanya Use 
Case tambahan memiliki nama 
depan yang sama dengan Use Case 
yang ditambahkan. Misalnya arah 
panah mengarah pada Use Case 
yang ditambahkan, biasanya Use 
Case yang menjadi extend 
merupakan jenis yang sama 
dengan Use Case yang menjadi 
induknya. 

Generalisasi  Hubungan generalisasi dan 
spesialisasi (umum-khusus) 
anatara dua buah Use Case dimana 
fungsi yang satu adalah fungsi 
yang lebih umum dari yang 
lainnya, misalnya: arah panah 
mengarah pada Use Case yang 
menjadi generalisasinya (umum). 
Generalisasi merupakan 

Include  Relasi Use Case tambahan ke 
sebuah Use Case yang 
ditambahkan memerlukan Use 
Case ini untuk menjalankan 
fungsinya atau sebagai syarat. 

 

3.7.2 Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan rangkaian alur aktivitas dalam sistem 

yang dirancang, digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam 

suatu operasi sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya seperti Use 
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Case atau interaksi. Activity diagram berupa flowchart yang digunakan untuk 

memperlihatkan alir kerja dari sistem.  

Activity diagram juga banyak digunakan dalam mendefinisikan hal-hal 

berikut:  

a) Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang 

digambarkan merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan.  

b) Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem atau user interface 

dimana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan 

antarmuka tampilan. 

c) Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan 

pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 

d) Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak (Sugiarti, 

2013). 

Simbol-simbol yang digunakan pada Activity Diagram ditunjukkan pada Tabel 

1.2. 

 
Tabel 1.2. Deskripsi Simbol - Simbol Activity Diagram 

Nama Simbol Deskripsi 

Status Awal  Status awal aktivitas sistem, sebauh 
aktivitas memiliki sebuah status 
awal. 

 
Aktivitas  

 

Aktivitas yang dilakukan sistem, 
aktivitas biasanya diawali dengan 
kata kerja. 

Decision 
Node 

 Asosiasi percabangan dimana jika 
ada pilihan aktivitas lebih dari satu. 
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Nama Simbol Deskripsi 

 
Join Node  Asosiasi penggabungan dimana 

lebih dari satu aktivitas 
digabungkan menjadi satu. 
 

ActivityFinal  Status akhir yang dilakukan sistem, 
sebuah diagram aktivitas memiliki 
sebuah status akhir 

Partition 

 

Memisahkan organisasi bisnis yang 
bertanggung jawab terhadap 
aktivitas yang terjadi. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 

Deskripsi pekerjaan membahas mengenai perancangan sistem yang 

dikerjakan pada saat kerja praktik yang terdiri atas identifikasi dan analisis 

masalah, identifikasi dan analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, struktur 

tabel database, desain interface aplikasi 

 
4.1 Analisis Sistem 

Pengembangan sistem yang akan dilakukan memerlukan analisis sistem 

yang tepat sesuai dengan proses bisnis yang ada. Proses pencatatan pengajuan 

pembelian bahan operasional dimulai dari kepala bagian mencatat list barang yang 

akan dibeli pada aplikasi website. Setelah itu atasan (direktur) akan memilah 

barang apa saja yang disetujui pada web admin. Jika atasan bersedia untuk 

menerima pengajuan barang operasional, maka admin akan memberi konfirmasi 

bahwa dana dapat diberikan kepada kepala bagian operasional sesuai list yang 

disetujui. 

 

Gambar 1.3. Tahapan Pekerjaan 

 
 

Requirement

• Identifikasi 
masalah

• Wawancara & 
studi literatur

• Analisis 
kebutuhan 
pengguna

• Kebutuhan 
fungsional dan 
non-fungsional

Design

• Merancang 
sistem berdasar 
kebutuhan 
sebelumnya

• System Flow dan 
Data Flow 
Diagram

• Rancangan basis 
data dan desain 
input output 
form

Implementation

• Implementasi 
sistem dengan 
coding

• Menggunakan 
PHP dan MySQL

• Output berupa 
aplikasi jadi

Testing

• Melakukan uji 
coba pada 
aplikasi

• Metode Black-
box

• Hasil testing 
untuk perbaikan 
aplikasi
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4.2 Perancangan Sistem 

Usecase dari Aplikasi Monitoring Operasional pada PT. Surabaya Trading 

Industri terdapat 2 aktor yaitu gudang dan admin. Terdapat 6 proses bisnis yang 

terdapat pada Use Case tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

 
Gambar 2.0 Use Case Aplikasi Monitoring Operasional 

 
Pada gambar dapat dilihat bahwa terdapat dua aktor pengguna aplikasi, 

yaitu bagian operasional dan admin. Masing-masing aktor memiliki peran 

tersendiri, pada pihak bagian operasional dapat melakukan mencatat data barang, 

login, transaksi, serta membuat laporan. Bagian Operasional dapat melakukan 

pengajuan bahan operasional, pembuatan laporan serta login. Sedangkan admin 

dapat melakukan login, melihat data total pengajuan bahan operasional, melihat 

data detail barang yang diajukan, menyetujui barang yang diajukan oleh bagian 

operasional. Beberapa Use Case tersebut dijelaskan pada activity diagram yang 

telah kami rancang. 
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4.2.1 Login 

Aplikasi mempunyai beberapa pengguna yaitu bagian operasional dan 

admin. Oleh karena itu, pembagian kedua hak akses tersebut dipisahkan pada saat 

login. Alur kerja proses ini dapat dilihat pada gambar 

 
Gambar 2.1. Activity Diagram Login 

 
 Pada gambar menggambarkan proses aktivitas login oleh bagian 

operasional atau admin. Gambar tersebut menjelaskan bahwa bagian operasional 

atau admin yang ingin login akan divalidasi username dan password kemudian 

terdapat pembagian hak akses sesuai dengan bagian masing-masing. Hak akses 

bagian operasional, dapat mencatat data barang dan melakukan transaksi 
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pengajuan barang operasional dan hak akses admin hanya dapat melihat dan 

mensetujui pengajuan barang. 

 
4.2.2 Mencatat Data Barang 

Bagian Operasional harus mencatat data barang terlebih dahulu  sebelum 

melakukan transaksi pengajuan barang. 

 
Gambar 2.2. Activity Diagram Pencatatan Data Barang 

 
 Gambar diatas menggambarkan proses aktvitas input data oleh bagian 

operasional. Gambar tersebut menjelaskan bahwa bagian operasional harus 
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mencatat barang yang akan terlebih dahulu dengan mengisi data barang seperti 

nama barang, jenis barang, harga, nama supplier pada menu master data. 

 
4.2.3 Transaksi 

Pencatatan transaksi dilakukan pada saat bagian operasional mengajukan 

bahan operasional yang akan dibeli. Alur kerja pencatatan transaksi dimulai dari 

bagian operasional yang mencatat seluruh data transaksi yang akan dibeli sesuai 

data barang yang sudah dicatat sebelumnya. 

 
Gambar 2.3. Activity Diagram Transaksi 

 



28 
 

 

4.2.4 Pembuatan Laporan 

Pembuatan Laporan dilakukan pada saat bagian operasional memberikan 

laporan secara berkala kepada atasan. Alur kerja pembuatan laporan dimulai dari 

bagian operasional memilih jarak waktu maka sistem akan menampil record 

untuk dilakukan generate ke dalam Excel. 

 
Gambar 2.4. Activity Diagram Pembuatan Laporan 

 

4.2.5 Approval Pengajuan Barang  

Approval dilakukan pada saat admin memberikan persetujuan secara berkala 

terhadap barang yang akan dibeli oleh bagian operasional. Alur kerja approval ini 
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dimulai dari bagian admin memilih jarak waktu maka sistem akan menampil 

record untuk diberikan konfirmasi terhadap pengajuan barang yang dilakukan 

oleh bagian operasional. 

 
Gambar 2.5. Activity Diagram Approval 
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4.3 Flow of Event 

4.3.1 Flow of Event Login 

Tabel 4.1. Tabel Flow of Event Login 

Deskripsi Use Case Login untuk user masuk kedalam aplikasi 
Kondisi Awal Pegawai sudah memiliki akun yang terdaftar dan mendapat 

hak akses login 
Kondisi Akhir Pegawai dapat masuk sesuai hak aksesnya 

Aliran Kejadian 
Utama 

No User Sistem 

1 User Memasukkan 
username dan 
password yang 
dimiliki 

Sistem melakukan validasi e-
mail dan password, jika benar 
sistem akan menampilkan 
halaman utama dari aplikasi 
sesuai hak akses yang 
dimiliki. Jika salah akan 
kembali ke halaman login 
dengan notifikasi   e-mail 
atau password salah 

 

4.3.2 Flow of Event Mencatat Data Barang 

Tabel 4.2. Tabel Tabel Flow of Event Mencatat Data Barang 

Deskripsi Use Case mencatat data barang untuk user mencatat data 
barang kedalam aplikasi 

Kondisi Awal Pegawai sudah login ke dalam aplikasi 
Kondisi Akhir Pegawai dapat mencatat seluruh data barang  

Aliran Kejadian 
Utama 

No User Sistem 

1 Pegawai mencatat 
data barang mulai 
dari nama barang , 
jenis barang, harga 
barang , supplier dan 
lain lain 

Sistem melakukan validasi 
data barang yang dicatat dan 
disimpan di database. Setelah 
itu informasi dikirimkan ke 
pegawai. 

 

4.3.3 Flow of Event Transaksi 

Tabel 4.3. Tabel Flow of Event Transaksi 

Deskripsi Use Case mencatat data transaksi barang yang akan 
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dilakukan didalam aplikasi 
Kondisi Awal Pegawai sudah login kedalam aplikasi 
Kondisi Akhir Pegawai dapat mencatat seluruh data transaksi  

Aliran Kejadian 
Utama 

No User Sistem 

1 Pegawai mencatat 
data transaksi barang 
yang hendak 
diajukan kepada 
atasan. 

Sistem melakukan validasi 
data transaksi yang dicatat 
dan disimpan di database. 
Setelah itu informasi 
dikirimkan ke atasan. 

 

4.3.4 Flow of Event Pembuatan Laporan 

Tabel 4.4. Tabel Flow of Event Pembuatan Laporan 

Deskripsi Use Case membuat laporan transaksi 
Kondisi Awal Pegawai sudah login kedalam aplikasi 
Kondisi Akhir Pegawai dapat generate seluruh data transaksi kepada 

atasan  

Aliran Kejadian 
Utama 

No User Sistem 

1 Pegawai memilih 
periode pelaporan 
seperti bulanan atau 
harian. 

Sistem melakukan generate 
data transaksi yang dicatat 
dan di export kedalam excel 
untuk dilaporkan kepada 
atasan. 

2 Pegawai memilih 
periode pelaporan 
barang ditolak 
seperti bulanan atau 
harian. 

Sistem melakukan generate 
data transaksi yang tidak 
disetujui dan dilakukan 
export kedalam excel untuk 
dilaporkan kepada atasan 

 

4.3.5 Flow of Event Aprproval Pengajuan Barang 

Tabel 4.5. Tabel Flow of Event Approval Pengajuan Barang 

Deskripsi Use Case approval pengajuan barang yang dilakukan oleh 
pegawai 

Kondisi Awal Direktur sudah login kedalam aplikasi 
Kondisi Akhir Direktur dapat melakukan approval seluruh data transaksi 

barang yang diajukan oleh pegawai.  
Aliran Kejadian No User Sistem 
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Utama 1 Direktur menyetujui 
barang apa saja yang 
diajukan oleh 
pegawai. 

Sistem melakukan validasi 
data barang yang disetujui 
dan disimpan di database. 
Setelah itu informasi barang 
apa saja yang disetujui dan 
dikirimkan ke pegawai. 

 

4.4 Perancangan Database 

4.4.1 Class Diagram 

Class Diagram dari Aplikasi Monitoring Operasional pada PT. Surabaya 

Trading Industri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



 

 
 

 
Gambar 3.0. Class Diagram 

33 
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4.4.2 Struktur Basis Data dan Tabel 

Untuk mendukung aplikasi Monitoring pada PT. Surabaya Trading Industri, 

dibutuhkan beberapa tabel dalam penyimpanan data-data. Tabel tersebut terdiri 

dari: tabel suplier, jenis barang, satuan, user, barang, detil_transaksi dan tabel 

transaksi. Tabel-tabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Nama Tabel : User 

Fungsi  : Menyimpan akun user 

Primary key : id_user 

Foreign key : - 

Tabel 4.6. Tabel User 

No Nama Atribut Tipe Data Deskripsi 
1 id_user Integer Identitas user 
2 username Varchar Username user 
3 password Varchar Password user 
4 level Varchar Level hak akses user 

 

b. Nama Tabel  : Suplier 

Fungsi  : Menyimpan data suplier 

Primary key : id_suplier 

Foreign key : 

Tabel 4.7. Tabel Suplier 

No Nama Atribut Tipe Data Deskripsi 
1 id_suplier Integer Identitas Suplier 
2 Nama_suplier Varchar Nama suplier 
3 alamat Varchar Alamat suplier 
4 Keperluan Varchar Keperluan Tamu  
5 No_tlp Varchar No telepon suplier 
6 Keterangan Varchar Keterangan suplier seperti 

langganan atau baru 
 

c. Nama Tabel  : Jenis_Barang 
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Fungsi  : Menyimpan data jenis barang 

Primary key : id_jenis 

Foreign key : 

 

Tabel 4.8. Tabel jenis 

No Nama Atribut Tipe Data Deskripsi 
1 id_jenis Integer Identitas jenis 
2 Nama_jenis Varchar Nama jenis 

 
d. Nama Tabel  : Satuan 

Fungsi  : Menyimpan data satuan 

Primary key : id_satuan 

Foreign key : 

 

Tabel 4.9. Tabel Satuan 

No Nama Atribut Tipe Data Deskripsi 
1 id_satuan Integer Identitas satuan 
2 Nama_satuan Varchar Nama satuan 

 
e. Nama Tabel  : Barang 

Fungsi  : Menyimpan data barang 

Primary key : id_suplier 

Foreign key : id_jenis, id_satuan, dan id_suplier 

 

Tabel 4.10. Tabel Barang 

No Nama Atribut Tipe Data Deskripsi 
1 id_barang Integer Identitas barang 
2 Nama_barang Varchar Nama barang 
3 Id_jenis Integer Identitas jenis 
4 harga Integer Harga barang  
5 Stock_brg Integer Jumlah stok barang 
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No Nama Atribut Tipe Data Deskripsi 
6 Id_satuan Integer Identitas satuan barang 
7 Id_suplier Integer Identitas suplier 

 
f. Nama Tabel  : detil_transaksi 

Fungsi  : Menyimpan data detil_transaksi 

Primary key :  

Foreign key : id_transaksi dan id_brg  

 

Tabel 4.11. Tabel detil_transaksi 

No Nama Atribut Tipe Data Deskripsi 
1 id_transaksi Integer Identitas transaksi 
2 Id_brg Integer Identitas barang 
3 status Varchar Status transaksi secara 

keseluruhan seperti diterima 
atau ditolak 

4 qty Integer Jumlah transaksi 
 

g. Nama Tabel  : Transaksi 

Fungsi  : Menyimpan data transaksi 

Primary key : id_transaksi 

Foreign key : 

 

Tabel 4.12. Tabel transaksi 

No Nama Atribut Tipe Data Deskripsi 
1 id_suplier Integer Identitas transaksi 
2 Tgl_beli Date Tanggal dibuatnya transaksi 
3 Status Varchar Status transaksi seperti 

diterima atau ditolak 
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4.5 Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan sistem meliputi kebutuhan perangkat keras (hardware) dan 

kebutuhan perangkat lunak (software). 

 
4.5.1 Perangkat Keras (Hardware) 

Untuk menjalankan aplikasi ini dibutuhkan satu buah perangkat keras 

komputer dengan spesifikasi minimum sebagai berikut: 

1. Processor Intel (R) Core i3-2310M 2,8 Ghz. 

2. RAM 4 GB. 

3. Memory DDR3 2GB. 

4. Motherboard : Intel Corporation D 945 GNT 

5. Monitor : Samsung 15” 

6. VGA : Intel (R) HD Graphics 3000. 

7. Keyboard : Logitec 

8. Mouse : Logitec 

9. Printer cannon ip 2770 

10. Ruang kosong pada media penyimpanan sebebesar 8 gb. 

Penggunaan ruang kosong pada media penyimpanan sebesar 8gb 

dikarenakan kebutuhan penyimpanan data. 

 

4.5.2 Perangkat Lunak (Software) 

Spesifikasi minimum perangkat lunak yang dibutuhkan untuk pembuatan 

aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Operating Sistem windows XP. 

2. Basis data untuk pengolahan data menggunakan MySQL. 
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3. Notepad ++. 

4. Microsoft .Net Framework 4.0. 

5. Xampp 3.2.1. 

 
4.6 Implementasi Sistem 

Setelah kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak telah terpenuhi, 

maka tahap selanjutnya adalah melakukan implementasi sistem yang telah dibuat. 

Berikut merupakan tampilan dari hasil implementasi sistem yang sudah dibuat. 

 
4.6.1 Halaman Login 

Pada halaman login, pengguna memasukkan username dan password yang 

telah dimiliki. Pada halaman login, terdapat 2 pengguna, yaitu admin, dan gudang. 

Admin dapat mengakses halaman approval. Gudang dapat mengakses halaman 

catat pengajuan transaksi. Halaman login dapat dilihat pada gambar 4.9. Untuk 

dashboard admin dan gudang, dapat dilihat pada gambar 5.0 dan 5.1. 

 
Gambar 4.9. Halaman Login 
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Gambar 5.0. Dasboard Bagian Operasional 

 

 
Gambar 5.1. Dasboard Admin 

 

 
Gambar 5.2. Uji Coba Login Gagal 
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4.6.2 Uji Coba Form Input Data Barang 

Pada halaman input data barang, pegawai mencatat seluruh informasi 

mengenai data barang yang dibutuhkan seperti nama barang, harga, jenis barang, 

satuan barang dan lain-lain. Halaman input data barang dapat dilihat pada gambar 

5.3. Tambah Data Barang dan menghasilkan Gambar 5.4. Tabel daftar barang 

yang sudah ditambahkan. 

 
Gambar 5.3. Uji Tambah Data Barang 
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Gambar 5.4. Tabel Data Barang 

 

4.6.3 Uji Coba Input Data Satuan 

Pada halaman input data satuan, pegawai mencatat seluruh informasi 

mengenai data satuan yang dibutuhkan seperti nama satuan. Halaman input data 

satuan dapat dilihat pada gambar 5.5. Tambah Data Barang dan menghasilkan 

Gambar 5.6 Tabel daftar satuan yang sudah ditambahkan. 

 

 
Gambar 5.5. Uji Tambah Data Satuan 
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Gambar 5.6. Tabel Daftar Satuan 

 

4.6.4 Uji Coba Input Data Suplier 

Pada halaman input data suplier, pegawai mencatat seluruh informasi 

mengenai data suplier yang dibutuhkan seperti nama suplier, alamat, no telepon, 

dan lain-lain. Halaman input data suplier dapat dilihat pada gambar 5.7. Tambah 

Data Barang dan menghasilkan Gambar 5.8. Tabel daftar suplier yang sudah 

ditambahkan. 

 
Gambar 5.7. Uji Tambah Data Suplier 
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Gambar 5.8. Tabel Daftar Suplier 

 

4.6.5 Uji Coba Input Data Jenis 

Pada halaman input data jenis, pegawai mencatat seluruh informasi 

mengenai data jenis yang dibutuhkan seperti nama jenis. Halaman input data jenis 

dapat dilihat pada gambar 5.9. Tambah Data Barang dan menghasilkan Gambar 

6.0. Tabel daftar jenis barang yang sudah ditambahkan. 

 
Gambar 5.9. Uji Tambah Data Jenis 
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Gambar 6.0. Tabel Daftar Jenis Barang 

 

4.6.6 Uji Coba Pengajuan Transaksi 

Pada halaman input transaksi, pegawai memilih mengenai data barang yang 

akan dibeli, pemilihan sebuah barang akan langsung masuk seperti data harga, 

jenis barang, satuan barang dan lain-lain. Halaman input Transaksi dapat dilihat 

pada gambar 6.1. 

 
Gambar 6.1. Uji Tambah Transaksi Barang 
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4.6.7 Uji Coba Approval Transaksi 

Pada halaman Approval transaksi, admin dapat memilih dan menolak 

seluruh pengajuan pembelian barang yang dilakukan oleh pegawai. Halaman 

approval transaksi dapat dilihat pada gambar 6.2 dan 6.3. 

 
Gambar 6.2. Uji Approval Pengajuan Barang 

 

 
Gambar 6.3. Uji Pemilihan Barang Yang Ditolak 

 

4.6.8 Uji Coba Laporan Transaksi Disetujui 

Pada halaman laporan transaksi disetujui, pegawai disuguhkan informasi 

tentang pengajuan barang yang terima, pegawai juga dapat membuat laporan 
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tentang barang yang disetujui oleh admin. Halaman laporan transaksi disetujui 

dapat dilihat pada gambar 6.4. 

 
Gambar 6.4. Uji Laporan Barang Disetujui 

 

4.6.9 Uji Coba Laporan Transaksi Ditolak 

Pada halaman laporan transaksi disetujui, pegawai diberikan informasi 

tentang pengajuan barang yang terima, pegawai juga dapat membuat laporan 

tentang barang yang disetujui oleh admin. Halaman laporan transaksi disetujui 

dapat dilihat pada gambar 6.5. 

 
Gambar 6.5. Uji Laporan Pengajuan Ditolak 
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4.6.10 Uji Coba History Pengajuan 

Pada halaman history pengajuan, admin disuguhkan informasi tentang 

pengajuan barang yang terima dan ditolak. Halaman history pengajuan transaksi 

dapat dilihat pada gambar 6.6. 

 
Gambar 6.6. Uji Coba History Pengajuan 

 

4.6.11 Uji Coba Ubah Data Barang 

Pada aplikasi ini, terdapat halaman ubah data barang. Halaman ini untuk 

mengubah data barang. Dimana data master ini sebagai acuan untuk mengubah 

data barang. Dapat dilihat pada Gambar 6.7. Halaman ubah data barang dan 

menghasilkan Gambar 6.8. Tabel data barang yang sudah diubah. 

 
Gambar 6.7. Form Ubah Data Barang 
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Gambar 6.8.Gambar Tabel Data barang Setelah Diubah 

 

4.6.12 Uji Coba Ubah Data Satuan 

Pada aplikasi ini, terdapat halaman ubah data satuan. Halaman ini untuk 

mengubah data satuan. Dimana data master satuan sebagai acuan untuk mengubah 

data satuan. Dapat dilihat pada Gambar 6.9. Halaman ubah data satuan dan 

menghasilkan Gambar 7.0. Tabel data satuan yang sudah diubah. 

 
Gambar 6.9 Form Ubah Data Satuan 

 

 
Gambar 7.0. Tabel Daftar Data Satuan Setelah Diubah  
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4.6.13 Uji coba Ubah Data Jenis 

Pada aplikasi ini, terdapat halaman ubah data jenis barang. Halaman ini 

untuk mengubah data jenis barang. Dimana data master ini sebagai acuan untuk 

mengubah data barang. Dapat dilihat pada Gambar 7.1. Halaman ubah data jenis 

barang dan menghasilkan Gambar 7.2 . Tabel data jenis barang yang sudah 

diubah. 

 
Gambar 7.1. Form Ubah Data Jenis Barang 

 

 
Gambar 7.2. Daftar Tabel Data Jenis Barang Setelah Diubah 

 

4.6.14 Uji Coba Ubah Data Suplier 

Pada aplikasi ini, terdapat halaman ubah data suplier. Halaman ini untuk 

mengubah data suplier. Dimana data master ini sebagai acuan untuk mengubah 

data suplier. Dapat dilihat pada Gambar 7.3. Halaman ubah data suplier dan 

menghasilkan Gambar 7.4. Tabel data barang yang sudah diubah. 
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Gambar 7.3. Form Ubah Data Suplier 

 

 
Gambar 7.4. Daftar Tabel Data Suplier Setelah Diubah 

 

4.6.15 Uji Coba Hapus Data Barang 

Pada aplikasi ini, terdapat halaman hapus data barang. Halaman ini untuk 

menghapus data barang. Dimana data master ini sebagai acuan untuk menghapus 

data barang. Dapat dilihat pada Gambar 7.5. Halaman hapus data barang dan 

menghasilkan Gambar 7.6. Tabel data barang yang sudah diubah. 
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Gambar 7.5. Data Barang Sebelum Dihapus 

 

 
Gambar 7.6. Data Barang Setelah Dihapus 

 

4.6.16 Uji Coba Hapus Data Satuan 

Pada aplikasi ini, terdapat halaman hapus data satuan. Halaman ini untuk 

menghapus data satuan. Dimana data master ini sebagai acuan untuk menghapus 

data barang. Dapat dilihat pada Gambar 7.7. Halaman hapus data satuan dan 

menghasilkan Gambar 7.8. Tabel data barang yang sudah diubah. 
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Gambar 7.7. Data Satuan Sebelum Dihapus 

 

 
Gambar 7.8. Data Satuan Setelah Dihapus 

 

4.6.17 Uji Coba Hapus Data Jenis 

Pada aplikasi ini, terdapat halaman hapus data jenis barang. Halaman ini 

untuk menghapus data jenis barang. Dimana data master ini sebagai acuan untuk 

menghapus data jenis barang. Dapat dilihat pada Gambar 7.9. Halaman hapus data 

barang dan menghasilkan Gambar 8.0. Tabel data barang yang sudah diubah. 

 
Gambar 7.9. Daftar Data Jenis Sebelum Dihapus 
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Gambar 8.0. Daftar Data Jenis Setelah Dihapus 

\ 

4.6.18 Uji Coba Hapus Data Suplier 

Pada aplikasi ini, terdapat halaman hapus data suplier. Halaman ini untuk 

menghapus data suplier. Dimana data master ini sebagai acuan untuk menghapus 

data supier. Dapat dilihat pada Gambar 8.1. Halaman hapus data barang dan 

menghasilkan Gambar 8.2. Tabel data barang yang sudah diubah. 

 

Gambar 8.1. Daftar Suplier Sebelum Dihapus 

 

 

Gambar 8.2. Daftar Suplier Setelah Dihapus 
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4.7 Pembahasan 

Menurut Direktur PT. Surabaya Trading Industri, Aplikasi Monitoring 

Pembelian Operasional pada PT. Surabaya Trading Industri telah dapat 

menghasilkan informasi pengajuan transaksi pembelian yang diajukan oleh bagian 

operasional. 

Aplikasi Monitoring Pembelian Bahan Baku Operassional pada PT. 

Surabaya Trading Industri juga telah mempercepat proses persetujuan pembelian 

yang sebelumnya manual. Proses persetujuan pembelian secara manual 

membutuhkan waktu satu hari, namun dengan menggunakan aplikasi Aplikasi 

Monitoring Pembelian Bahan Baku Operassional, perssetujuan transaksi 

pembelian dapat diproses secara real-time sehingga dapat dilihat sewaktu-waktu, 

dimanapun dan kapanpun.
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari pembuatan aplikasi monitoring operasional adalah 

aplikasi dapat menghasillkan informasi barang yang hendak diajukan kepada 

atasan, serta mempercepat persetujuan yang sebelumnya manual dan 

membutuhkan waktu yang lama ditambah lagi jika atasan tidak berada ditempat 

maka proses pembelian pun menjadi terhambat, dengan adanya aplikasi ini 

pengajuan menjadi real-time dan bisa dilihat sewaktu-waktu. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan pada pengerjaan aplikasi ini adalah: 

a. Aplikasi dapat dikembangkan untuk mencatat pembelian barang rutin 

dikarenakan pembelian barang rutin tiap bulan juga membutuhkan 

pencatatan dan pengolahan data. 

b. Aplikasi dapat dikembangkan untuk penambahan fitur peramalan 

pembelian seperti barang yang sering dibeli, dikarenakan jika 

perusahaan tidak segera mengantisipasi transaksi pengajuan pembelian 

akan menumpuk dan tidak efisien. 
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