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ABSTRAK 

Sebagai perusahaan pabrik baja, PT. Hanil Jaya Steel hampir setiap 

harinya melakukan pembelian bahan baku material untuk pembuatan besi baja. 

Pengolahan data bahan baku yang masuk ke gudang PT. Hanil Jaya Steel masih 

sebatas pencatatan apa barang yang masuk serta berapa beratnya. Sehingga PT. 

Hanil Jaya Steel masih belum memiliki pencatatan persediaan untuk setiap barang 

yang masuk ke gudang, hal ini tentunya akan merepotkan apabila perusahaan ingin 

memproduksi besi tetapi tidak mengetahui stok-stok tiap bahan baku yang ada. 

Kesulitan yang nantinya akan terjadi apabila salah satu bahan baku kosong tetapi 

perusahaan tidak mengetahui hal tersebut, sehingga produksi besi baja bisa saja 

mengalami kemunduran jadwal. 

Sistem informasi inventori adalah suatu aplikasi yang akan membantu 

proses operasional perusahaan. Sistem ini dapat digunakan petugas gudang dalam 

menginventarisasi produk yang ada di gudang, meliputi pencatatan, pengolahan, 

penyimpanan, dan pelaporan data inventori bahan baku. Dengan berbasis web, 

bagian produksi juga dapat memantau stok yang ada dengan cepat, tepat, dan 

akurat. 

Sistem yang dibangun ini mempunyai kelebihan dalam ketepatan dan 

kecepatan dalam pengolahan data, selain itu dari sisi karyawan atau pegawai 

dipermudah dalam pengolahan dan rekap tau pembuatan laporan dan dari sisi 

manajer dipermudah dalam hal informasi data persediaan sehingga  memudahkan 

dalam proses produksi. 

Kata kunci : teknologi, pencatatan laporan, stok produk, inventori 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT. Hanil Jaya Steel adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

pembuatan besi baja. Perusahaan ini terletak di Waru Sidoarjo Jawa Timur. Sebagai 

perusahaan pabrik baja, PT. Hanil Jaya Steel hampir setiap harinya melakukan 

pembelian bahan baku material untuk pembuatan besi baja. Biasanya supplier 

menawarkan sendiri bahan bakunya ke PT. Hanil Jaya Steel, perusahaan membeli 

dari supplier luar apabila tidak ada penawaran yang masuk ke perusahaan. 

Pengolahan data bahan baku yang masuk ke gudang PT. Hanil Jaya Steel 

masih sebatas pencatatan apa barang yang masuk serta berapa beratnya. Sehingga 

PT. Hanil Jaya Steel masih belum memiliki pencatatan persediaan untuk setiap 

barang yang masuk ke gudang, hal ini tentunya akan merepotkan apabila 

perusahaan ingin memproduksi besi tetapi tidak mengetahui stok-stok tiap bahan 

baku yang ada. Kesulitan yang nantinya akan terjadi apabila salah satu bahan baku 

kosong tetapi perusahaan tidak mengetahui hal tersebut, sehingga produksi besi 

baja bisa saja mengalami kemunduran jadwal. 

PT. Hanil Jaya Steel memerlukan adanya sistem informasi inventory pada 

bahan baku yang masuk berbasis web. Sistem ini dapat digunakan petugas gudang 

dalam menginventarisasi produk yang ada di gudang, meliputi pencatatan, 

pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data inventori bahan baku. Dengan 

berbasis web, bagian produksi juga dapat memantau stok yang ada dengan cepat, 

tepat, dan akurat. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dirumuskanlah 

permasalahan tersebut yaitu, bagaimana merancang dan membangun aplikasi 

sistem informasi inventory bahan baku berbasis web yang dapat digunakan untuk 

pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data inventory bahan baku di 

PT. Hanil Jaya Steel. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan  masalah dalam rancang bangun aplikasi pencatatan laporan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang dibuat tidak mencakup transaksi pembelian bahan baku, hanya 

mencakup berapa bahan baku yang masuk saja. 

2. Aplikasi yang dibuat tidak mencakup inventory lainnya, semisal bahan baku 

setengah jadi. 

3. Proses pembelian atau transaksi dilakukan diluar sistem, memiliki sistem 

tersendiri. 

4. Aplikasi yang dibuat tidak mencakup stok aman perusahaan, hanya sebatas 

pencatatan stok yang masuk. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari 

laporan ini adalah merancang dan membangun aplikasi website inventory bahan 

baku yang dapat digunakan pihak PT. Hanil Jaya Steel terutama petugas bagian 

gudang dan produksi dalam menginventarisasi bahan baku yang ada di gudang. 
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Inventarisasi ini meliputi pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data 

inventoy bahan baku. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

a. Pihak PT. Hanil Jaya Steel terutama bagian gudang memperoleh aplikasi yang 

dapat digunakan dalam pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan 

data inventory bahan baku. 

b. Aplikasi sistem inventory bahan baku dapat dimanfaatkan pihak manajemen 

untuk mengetahui laporan data inventory bahan baku yang masuk.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Hanil Jaya Metal Works didirikan atas area seluas 17,5 hektar dengan 

Akta Pendirian tanggal 29 Nopember 1973 No.256, dibuat dihadapan notaris Goesti 

Djohan, disetujui dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 03 September 

1975 No.Y.A.5/285/17, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Surabaya tanggal 22 September 2005 No. 1132/1975. 

Perubahan nama perusahaan yang semua PT. Hanil Jaya Metal Works 

menjadi PT. Hanil Jaya Steel tercantum dalam akte tanggal 19 Oktober 2005 No. 

28 dibuat dihadapan notaris Atika Ashibie, SH, disetujui dengan SK. Menteri 

Hukum dan HAM RI tanggal 13 Pebruari 2006 No. C-03871 HT.01.04.TH.2006. 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Dalam perkembangan usahanya, setiap perusahaan harus memiliki visi dan 

misi yang dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya 

agar dapat berjalan dengan baik sesuai pedoman yang ada. 

2.2.1 Visi dari PT. Hanil Jaya Steel 

Menjadi produsen baja yang berstandar internasional dan inovatif, serta 

memberi kepuasan pelanggan yang terbaik dengan “GREE PRODUCT” 

2.2.2 Misi dari PT. Hanil Jaya Steel 

- Secara konsisten melaksanakan peningkatan dan perbaikan. 

- Secara proaktif melakukan program pemasaran. 

- Melaksanakan pengendalian dan efisiensi di segala aspek internal. 
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2.3 Tujuan Perusahaan 

  Adapun tujuan perusahaan PT. Hanil Jaya Steel adalah : 

a) Tujuan jangka pendek  

1. Menjadi produsen baja berstandar internasional dan inovatif. 

2. Memberi kepuasan pelanggan yang terbaik dengan GREEN PRODUCT. 

3. Memperluas daerah pemasaran. 

b) Tujuan jangka panjang  

1. Melakukan ekspansi. 

2. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

2.4 Struktur Organisasi 

Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah suatu susunan dengan 

hubungan antar bagian dalam organisasi maka para karyawan dapat mengetahui 

dengan jelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab mereka sehingga dapat terjalin 

kerjasama yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT Hanil Jaya Steel 

Job Description dari masing-masing bagan struktur organisasi di atas adalah 

sebagai berikut:  

Presiden 
Direktur

Pemasaran dan 
Sales Penjualan

Produksi dan 
Enginering

Finance dan 
Accounting

Logistik

Teknologi 
Informasi

Sumber Daya 
Manusia

Riset dan 
Pengembangan
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1. Direktur utama memiliki tugas untuk:  

a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan.  

b. Memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 

bagian.  

c. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.  

d. Mewakili perusahaan atas nama perseroan untuk melakukan bisnis dengan 

perusahaan lain.  

e. Mewakili perusahaan dalam perkara pengadilan.  

2. Pemasaran dan sales penjualan memiliki tugas untuk:  

a. Mengidentifikasikan target pasar dan pesaing potensial, 

mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan. 

b. Pengembangan produk terintegrasi strategis untuk setiap merek dan 

menciptakan identifikasi merek. 

c. Menganalisis tren pasar dan menyiapkan srategi pemasaran yang tepat 

untuk target pasar, menjual produk Wings. 

d. Mampu mengembangkan dan mempertahankan hubungan baik dengan 

pelanggan, membantu pelanggan dalan pemasaran produk. 

e. Mengidentifikasaikan peluang usaha dan berkomunikasi kepada pelanggan. 

f. Mengembangkan kerjasama dengan pelanggan sehingga dapat memperluas 

bisnis dan menghasilkan keuntungan maksimal baik kepada pelanggan dan 

perusahaan. 
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3. Produksi dan Enginering memiliki tugas untuk:  

a. Bertanggung jawab dalam menjaga proses produksi untuk mencapai target 

produksi. 

b. Tetap berkonsentrasi pada kualitas barang, peralatan, pemeliharaan, dan 

efesiensi penggunaan bahan baku. 

4. Finance dan Accounting memiliki tugas untuk: 

a. Menangani administrasi, akuntansi dan konsep-konsep keuangan. 

b. Pengorganisasian AP & AR Pemantauan arus kas dan pengoptimalkan 

keuntungan jangka panjang. 

c. Menganalisis data akuntansi, mengidentifikasi masalah dan merencanakan 

perbaikan system. 

d. Bekerja sama dengan penjualan, pemasaran dan logistik Departemen, serta 

departemen lain. 

5. Logistik memiliki tugas untuk: 

a. Melibatkan Purchasing, Supply Chain Management, dan distribusi 

departemen. 

b. Memahami pembelian serta memilih dan mengevaluasi pemasok, 

memelihara hubungan dengan pemasok sehingga dapat meningkatkan 

kelancaran dan efisiensi perusahaan. 

c. Pemahaman yang jelas tentang konsep manajemen lantai suplay dan teknik, 

mampu berfikir strategis dan taktis. 

d. Memiliki kemampuan pemecahan masalah keterampilan dan kemampuan 

komunikasi. 
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6. Teknologi Informasi memiliki tugas untuk: 

a. Memiliki dasar ilmu teknologi informasi yang baik. 

b. Menangani jaringan dan masalah yang timbul dilapangan. 

c. Mengatur perangkat keras, memiliki pengetahuan tentang pemprograman 

yang solid dan analisis sistem yang mampu memberikan solusi untuk 

masalah. 

d. Mengembangkan dan memelihara komunikasi dengan baik dan mampu 

bekerja dengan departemen lain. 

7. Sumber Daya Manusia memiliki tugas untuk: 

a. Berkomitmen untuk pengembangan sumber daya manusia dan organisasi 

sehingga dapat meningkan efisiensi dan produktivitas bisnis serta terus 

meningkatkan nilai baik untuk perusahaan dan karyawan. 

b. Memiliki pemahaman mendalam dalam penguasaan sumber daya manusia, 

rekrutmen dan pelatihan strategi, serta kompensasi dan tunjangan.  

8. Riset dan Pengembangan memiliki tugas untuk: 

a. Harus memiliki latar belakang yang solid dan penguasaan kimia serta 

penelitiaan. 

b. Mampu mengembangkan produk yang ada sesuai dengan tren pasar. 

c. Bertanggung jawab untuk memilih dan menerapkan standar penerimaan 

bahan baku dan perencanaan proses yang efisien, mampu memproduksi 

barang berkualitas tinggi. 

d. Mampu merancang kemasan yang tepat sesuai dengan fungsi. 

e. Berkolaborasi dengan pemasaran, produksi, logistik, dan departemen 

lainnya. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian kerja praktik. Teori-teori ini akan dijadikan acuan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada pada penelitian kerja praktik. 

3.1 Aplikasi 

Menurut Hengky W.Pramana (2010), Aplikasi adalah suatu unit perangkat 

lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti system 

perniagaan, game palayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang 

hampir dilakukan manusia. 

 Menurut Harip Santoso (2010), Aplikasi adalah suatu kelompok file (Form, 

Class, Report) yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling 

terkait. 

3.2 Stok 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Stok adalah persediaan barang 

keperluan untuk perbekalan: dng -- yg ada, tidak akan terpenuhi segala keperluan 

kita untuk satu bulan ini. 

3.3 Inventory Control 

Menurut Ristono (2009:2), Persediaan adalah barang-barang yang disimpan 

untuk digunakan atau dijual pada masa yang akan datang. 
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Sartono (2010:443), Persediaan umumnya merupakan salah satu jenis 

aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. 

Menurut Alexandri (2009:135), Persediaan  merupakan suatu aktiva yang 

meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu 

periode usaha tertentu atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan 

atau proses produksi ataupun persediaan bahan baku yang menunggu 

penggunaannya dalam proses produksi. 

3.4 Website 

Menurut Arief (2011:8), pengertian Website adalah kumpulan dari halaman 

web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki domain/URL 

(Uniform Resource Locator) yang dapat diakses semua pengguna internet dengan 

cara mengetikan alamatnya. Hal ini dimungkinkan dengan adanya teknologi World 

Wide Web (WWW) fasilitas hypertext guna menampilkan data berupa teks, gambar, 

animasi, suara dan multimedia lainnya data tersebut dapat saling pada web server 

untuk dapat di akses melalui jaringan internet. Agar data pada web dapat di baca 

kita harus menggunakan web server terlebih dahulu seperti Mozila Firefox, Internet 

Explorer, Opera Mini atau yang lainnya.  

Menurut Hidayat (2010:6), website adalah keseluruhan halaman-halaman 

web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah 

website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Jadi 

dapat dikatakan bahwa, pengertian website adalah kumpulan halaman-halaman. 

yang digunakan untuk menampilkani informasi teks, gambar diam atau gerak, 

animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun 
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dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Hubungan antara 

satu halaman website dengan halaman website lainnya disebut dengan hyperlink, 

sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut hypertext. 

3.5 Database 

Menurut Kustiyaningsih (2011:146), Database adalah Struktur 

penyimpanan data. Untuk menambah, mengakses dan memperoses data yang 

disimpan dalam sebuah database komputer, diperlukan sistem manajemen database 

seperti MYSQL Server. 

Menurut Anhar (2010:45), Database adalah sekumpulan tabel-tabel yang 

berisi data dan merupakan kumpulan dari field atau kolom. Struktur file yang 

menyusun sebuah database adalah Data Record dan Field. 

3.6 Personal Home Page (PHP) 

Menurut Andi (2011) PHP adalah Bahasa server-side–scripting yang 

menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP 

merupakan server-side-scripting maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan 

diesksekusi diserver kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan 

format HTML. 

3.7 Tahapan Software Development Life Cycle (SDLC) 

(Rosa, A S & M. Shalahuddin, 2013) menjelaskan bahwa “model SDLC air 

terjun (waterfall) sering juga disebut model sekuensial linier (sequential linear) 

atau alur hidup klasik (classic life cycle)”.  

http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-bahasa-pemrograman-php.html
http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-bahasa-pemrograman-php.html
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Adapun bagan waterfall sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Waterfall 

 

Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara 

sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian dan 

tahap pendukung (support). Berikut penjelasannya: 

1. Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

mespesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat 

lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat 

lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan. 

2. Desain 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain 

pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur 

perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini 

mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke 

representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada 
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tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga 

perlu didokumentasikan. 

3. Pembuatan kode program 

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari 

tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat 

pada tahap desain. 

4. Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara segi lojik dan fungsional dan 

memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan 

sesuai dengan yang diinginkan. 

5. Pemeliharaan (maintenance) 

Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak 

terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan 

lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses 

pengembangan mulai dari tahap analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat 

lunak baru. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan membahas tentang proses merancang dan membangun aplikasi 

pendaftaran online dan profile pesantren berbasis web menggunakan konsep System 

Development Life Cycle (SDLC). Berikut adalah proses penerapan SDLC: 

1. Menganalisa sistem. 

2. Mendesain sistem. 

3. Implementasi sistem 

4. Melakukan testing terhadap sistem. 

Keempat langkah tersebut dilakukan agar dapat menemukan solusi dari 

permasalahan yang ada. Lebih jelasnya dipaparkan pada sub bab dibawah ini: 

4.1 Menganalisa Sistem 

Dalam melakukan analisa sistem untuk menyelesaikan permasalahan dapat 

dilakukan dengan 3 cara, yaitu: 

4.1.1 Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan dan mengamati secara langsung 

terhadap data-data yang akan digunakan dalam perancangan dan pembuatan web 

inventory bahan baku. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah solusi yang 

diberikan kepada perusahaan sesuai dengan latar belakang masalah. Dengan 

dilakukan observasi diharapkan bahwa latar belakang masalah bisa terjawab dalam 

pelaksanaan kerja praktik. 

  



15 

 

 

  

4.1.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dan konsultasi 

untuk memperoleh informasi yang sekiranya dapat membantu menganalisa dan 

merancang sistem yang akan dibuat. Tahapan ini dilakukan untuk megumpulkan 

data tentang lembaga, dilakukan dengan wawancara kepada kepala bagian 

mengenai proses bisnis. 

4.1.3 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari teori dari berbagai macam 

sumber seperti buku, e-book, jurnal, dan sumber-sumber lainnya untuk 

memecahkan masalah dalam perancangan sistem. Informasi penting lainnya yang 

tidak didapatkan pada saat proses wawancara maupun observasi dapat terjawab 

dengan dilakukannya studi literatur ini. Studi literatur dilakukan agar kualitas 

analisa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 

4.2 Mendesain Sistem 

Desain sistem merupakan tahap pengembangan aplikasi setelah melakukan 

analisa terhadap sistem yang akan dibuat. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk 

membantu pihak perusahaan mengetahui gambaran aplikasi sistem informasi 

inventory bahan baku. Tahapan mendesain sistem tersebut, yaitu: 

1. Document Flow. 

2. System Flow.  

3. Context Diagram 

4. Data Flow Diagram (DFD). 

5. Entity Relational Diagram (ERD).  
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Kelima tahapan tersebut dilakukan agar dapat merancang desain sistem 

yang akan dibuat. Lebih jelasnya dipaparkan pada sub bab dibawah ini: 

4.2.1 Document Flow 

Document flow merupakan bagan yang menunjukkan aliran/arus dokumen 

dari satu bagian ke bagian yang lain di dalam sistem secara logika. Dapat 

menggambarkan tiap-tiap bagian organisasi yang terlibat dalam pengolahan 

dokumen di dalam proses-proses yang dikerjakan sistem. DFD ini sering disebut 

juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, 

atau model fungsi. 

Document flow menjelaskan tentang gambaran suatu sistem sebagai salah 

satu jaringan proses fungsional yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya 

dengan alur data, baik secara manual maupun terkomputerisasi. Tahapan Document 

flow menjelaskan tentang proses pencatatan transaksi yang sedang berjalan saat ini.  

Berikut ini akan digambarkan Docflow dari proses pencatatan transaksi 

yang berjalan pada PT. Hanil Jaya Steel. Ada 2 docflow yang terdapat pada PT. 

Hanil Jaya Steel yaitu pencatatan barang masuk dan pencatatan barang keluar. Pada 

barang masuk terdapat 3 aktor yaitu gudang, sekretaris, dan produksi, sedangkan 

pada barang keluar terdapat aktor gudang, sekretaris, dan distributor. Kedua DFD 

tersebut yaitu barang masuk dan barang keluar akan menggambarkan secara jelas 

proses bisnis yang terjadi di perusahaan, sehingga membantu kita dalam 

membangun sebuah sistem  
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4.2.1.1 Document Flow Pencatatan Barang Masuk 

Dalam document flow pada gambar 4.1 ini akan dijelaskan proses 

pencatatan barang masuk pada PT. Hanil Jaya Steel. Terdapat 3 aktor yaitu gudang, 

sekretaris, dan produksi. 

 

Gambar 4.1 Document Flow Pencatatan Barang Masuk 

  



18 

 

 

  

4.2.1.2 Document Flow Pencatatan Barang Keluar 

Dalam document flow pada gambar 4.2 ini akan dijelaskan proses 

pencatatan barang keluar pada PT. Hanil Jaya Steel. Terdapat 3 aktor yaitu gudang, 

sekretaris, dan distributor. 

 

Gambar 4.2 Document Flow Pencatatan Barang Keluar 
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4.2.2 System Flow 

System flow merupakan gambaran alur proses sistem yang akan dilakukan 

oleh aplikasi pencatatan laporan stok ini. Berikut ini gambaran dari system flow 

yang akan dibuat: 

4.2.2.1 Entry Master Barang 

System flow pada proses entry master barang merupakan proses 

memasukkan data barang yang dilakukan oleh bagian sekretaris dan diproses oleh 

sistem. System Flow Entry Master Barang dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut : 

Sysflow Entry Master Barang

Sekretaris

Start

Data 

Barang

End

Entry Master 

Barang

View data 

barang

 

Gambar 4.3 System Flow Entry Master Barang 
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4.2.2.2 Entry Master Distributor 

System flow pada proses entry master distributor merupakan proses 

memasukkan data distributor yang dilakukan oleh bagian sekretaris dan diproses 

oleh sistem. System Flow Entry Master Distributor dapat dilihat pada gambar 4.4 

berikut : 

Sysflow Entry Master Distributor

Sekretaris

Start

Data 

Distributor

End

Entry Master 

distributor

View data 

distributor

 

Gambar 4.4 System Flow Entry Master Distributor 
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4.2.2.3 Sysflow Barang Masuk 

System flow pada proses barang masuk merupakan proses transaksi barang 

masuk yang dilakukan oleh bagian gudang dan diproses oleh sistem. System Flow 

Barang Masuk dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut : 

 

 

Gambar 4.5 System Flow Barang Masuk 
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4.2.2.4 Sysflow Barang Keluar 

System flow pada proses barang keluar merupakan proses transaksi barang 

keluar yang dilakukan oleh bagian gudang dan diproses oleh sistem. System Flow 

Barang Keluar dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut : 

 

 

Gambar 4.6 System Flow Barang Keluar 

  



23 

 

 

  

4.2.3 Context Diagram 

Tahapan mendesain Context Diagram yaitu terdiri dari suatu proses yang 

menggambarkan ruang lingkup suatu sistem dalam bentuk diagram.  

Context Diagram proses masuknya bahan baku dapat dilihat pada gambar 

4.7 berikut : 

 

Gambar 4.7 Context Diagram Aplikasi Inventory Bahan Baku 

4.2.4 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu diagram untuk menggambarkan 

arus data pada suatu sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk 

memahami sistem secara logika, terstruktur dan jelas. 
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4.2.4.1 DFD Level 0 

Pada DFD level 0 ini terdapat empat external entity, delapan proses, dan tiga 

data store. DFD Level 0 dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut : 

 

 

 

Gambar 4.8 DFD Level 0 
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4.2.5 Entity Relational Diagram 

Entity Relational Diagram (ERD) merupakan gambaran berupa struktur 

database dari suatu sistem yang akan dibuat. Tahapan ERD pada aplikasi web 

profile dan pendaftaran online dibagi menjadi dua, yaitu Conceptual Data Model 

(CDM), dan Physical Data Model (PDM). 

4.2.5.1 Conceptual Data Model 

Pada Conceptual Data Model (CDM) ini, terdapat empat tabel yang tidak 

terintegrasi secara logik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut 

: 

 

 

Gambar 4.9 Conceptual Data Model 
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4.2.5.2 Physical Data Model 

Pada Physical Data Model (PDM) yang tertera dibawah, terdapat beberapa 

tabel yang menampilkan constraint secara detil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar 4.10 berikut : 

 

 

Gambar 4.10 Physical Data Model 

4.2.6 Struktur Tabel 

Struktur file merupakan table atau database yang nantinya akan 

diimplementasikan dengan Microsoft SQL Server 2014. Struktur file pada sistem 

informasi PT. Hanil Jaya Steel adalah sebagai berikut : 

1. Nama Tabel : Bahan Baku 

bahan baku

kode barang

nama bahan baku

harga beli

varchar(10)

varchar(10)

integer

<pk>

supplier

id supplier

kode barang

id brg masuk

nama

alamat

kota

email

kontak

varchar(10)

varchar(10)

varchar(10)

varchar(10)

varchar(20)

varchar(10)

varchar(10)

integer

<pk>

<fk1>

<fk2>

barang masuk

id brg masuk

id stok

nama brg masuk

qty brg masuk

varchar(10)

varchar(10)

varchar(10)

integer

<pk>

<fk>

stok

id stok

nama barang

qty

varchar(10)

varchar(10)

integer

<pk>

barang keluar

id brg keluar

id stok

nama brg keluar

qty brg keluar

varchar(10)

varchar(10)

varchar(10)

integer

<pk>

<fk>
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Primary key : Kode barang 

Foreign key : - 

Fungsi  : untuk menyimpan data bahan baku  

 

Tabel 4.1 Tabel Bahan Baku 

No Kolom Tipe data Lebar Constraint Keterangan 

1. Kode barang Varchar 10 PK Kode untuk barang 

2. Nama bahan 

baku 

Varchar 10 - Nama utuk barang 

3. Harga beli Integer - - Harga beli bahan 

baku 

 

2. Nama Tabel : Supplier 

Primary key : id supplier 

Foreign key : - 

Fungsi  : untuk menyimpan data supplier 

Tabel 4.2 Tabel Supplier 

No Kolom Tipe data Lebar Constraint Keterangan 

1. Id supplier Varchar 10 PK Id untuk supplier 

2. Nama  Varchar 25 - Nama supplier 

3. Alamat Varchar 25 - Alamat supplier 
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4. Kontak Integer - - Nomor telpon 

supplier 

 

3. Nama Tabel : Barang masuk 

Primary key : id brg masuk 

Foreign key : - 

Fungsi  : untuk menyimpan data barang masuk  

 

Tabel 4.3 Tabel Barang masuk 

No Kolom Tipe data Lebar Constraint Keterangan 

1. Id brg 

masuk 

Varchar 10 PK Id untuk barang 

masuk 

2. Nama brg 

masuk 

Varchar 10 - Nama barang masuk 

3. Qty Integer - - Jumlah barang 

masuk 

 

4. Nama Tabel : Barang keluar 

Primary key : id brg keluar 

Foreign key : - 

Fungsi  : untuk menyimpan data barang keluar 
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Tabel 4.4 Tabel Barang keluar 

No Kolom Tipe data Lebar Constraint Keterangan 

1. Id brg 

keluar 

Varchar 10 PK Id untuk barang keluar 

2. Nama brg 

keluar 

Date - - Nama barang keluar 

3. Qty Integer - - Jumlah barang keluar 

 

 

5. Nama Tabel : Stok barang 

Primary key :  

Foreign key : - 

Fungsi  : untuk menyimpan total stok barang yang ada di gudang  

 

Tabel 4.5 Tabel Stok Barang 

No Kolom Tipe data Lebar Constraint Keterangan 

1. Id stok Varchar 10 PK ID stok barang 

2. Nama 

barang 

Varchar  10 - Nama barang 
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3. Qty Integer - - Jumlah stok 

 

 

4.2.7 Desain Input Output 

Pada tahap ini dilakukan perancangan input/output untuk berinteraksi antara 

pengguna dengan aplikasi. Rancangan desain input/output merupakan gambaran 

awal dari sebuah aplikasi. Berikut ini akan dijelaskan tentang desain input/output 

tersebut : 

4.2.7.1 Desain Halaman Login 

 

Gambar 4.11 Desain Halaman Login 

Desain halaman login pada gambar 4.11 adalah desain awal atau halaman 

pembuka dari aplikasi ini. Untuk masuk ke aplikasi ini user dapat login sebagai 

admin. 

4.2.7.2 Desain Halaman Utama Admin 

Desain halaman utama admin pada gambar 4.12 ini berisi tentang halaman 

pembuka dari admin.  
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Gambar 4.12 Desain Halaman Utama Admin 

 

4.2.7.3 Desain Halaman Entry Distributor 

Halaman Entry Distributor pada gambar 4.13 ini digunakan oleh sekretaris 

untuk maintenance data distributor. Sekretaris dapat melakukan entry data 

distributor. 

 

Gambar 4.13 Desain Halaman Entry Distributor 

4.2.7.4 Desain Halaman Entry Barang Masuk 

Halaman Entry Barang Masuk pada gambar 4.14 ini digunakan oleh Gudang 

untuk transaksi barang masuk. Setiap transaksi barang masuk stok di gudang akan 
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otomatis ter-update. Gudang dapat melakukan entry barang sesuai dengan transaksi 

barang keluar.  

 

Gambar 4.14 Desain Halaman Entry Barang Masuk 

4.2.7.5 Desain Halaman Entry Barang Keluar 

 Halaman Entry Barang Keluar pada gambar 4.15 ini digunakan oleh Gudang 

untuk transaksi barang keluar. Setiap transaksi barang keluar stok di gudang akan 

otomatis ter-update. Gudang dapat melakukan entry barang sesuai dengan transaksi 

barang keluar.  

 

Gambar 4.15 Desain Halaman Entry Barang Keluar 
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4.2.8 Implementasi Program 

Berikut ini merupakan tampilan-tampilan yang digunakan di Aplikasi 

Pencatatan Laporan Stok Makanan Instan pada PT. Karunia Alam Segar. Pada 

aplikasi ini terdiri dari 4 pengguna aplikasi yaitu admin, sekretaris, gudang, dan 

pimpinan. 

4.2.8.1 Halaman Login 

Halaman Login pada gambar 4.16 adalah desain awal atau halaman 

pembuka dari aplikasi ini. Untuk masuk ke aplikasi ini user dapat login sebagai 

admin. 

 

Gambar 4.16 Halaman Login 
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4.2.8.2 Halaman Utama Admin 

Halaman Utama Admin pada gambar 4.17 ini berisi tentang halaman 

pembuka dari admin. Untuk masuk ke aplikasi ini user dapat login sebagai admin.  

 

Gambar 4.17 Halaman Utama Admin 

4.2.8.3 Halaman Master Bahan Baku 

Halaman master bahan baku pada gambar 4.18 ini digunakan untuk 

maintenance data barang. User disini dapat menambah, mengedit, menghapus data 

barang. 
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Gambar 4.18 Halaman Master Barang 

4.2.8.4 Halaman Master Supplier 

Halaman master supplier pada gambar 4.19 ini digunakan untuk 

maintenance data supplier. User disini dapat menambah, mengedit, menghapus 

data supplier. 

 

4.19 Halaman Master Supplier 
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4.2.8.5 Halaman Entry Barang Masuk 

Halaman Entry Barang Masuk pada gambar 4.20 ini digunakan untuk 

transaksi barang masuk. Setiap transaksi barang masuk stok di gudang akan 

otomatis ter-update. Halaman entry barang masuk dapat dilakukan apabila ada 

transaksi barang masuk dari supplier. 

 

Gambar 4.20 Halaman Entry Barang Masuk 

4.2.8.6 Halaman Entry Barang Keluar 

Halaman Entry Barang Keluar pada gambar 4.21 ini digunakan untuk 

transaksi barang keluar. Setiap transaksi barang keluar stok di gudang akan 

otomatis ter-update. 
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Gambar 4.21 Halaman Entry Barang Keluar 

4.2.8.7 Halaman Stok 

Halaman stok pada gambar 4.22 digunakan untuk melihat stok akhir dari 

setiap barang. Setiap transaksi barang keluar dan barang masuk akan 

mempengaruhi halaman stok dan akan otomatis ter-update. 

 

Gambar 4.22 Halaman Stok  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap aplikasi inventory bahan baku pada PT. 

Hanil Jaya Steel dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil dari perbaikan sistem inventori dari proses manual ke 

proses terkomputerisasi dapat membuat kinerja lebih efektif dan sudah 

cukup baik dalam memenuhi kebutuhan informasi dari pihak perusahaan. 

2. Sistem informasi inventori menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan, 

seperti laporan stok barang dan detail barang masuk atau keluar. 

3. Sistem yang dibuat dapat memberikan kecepatan waktu pada operasional 

perusahaan. 

5.2 Saran 

Dalam Pencatatan Laporan Stok pada PT. Hanil Jaya Steel terdapat banyak 

kelemahan yang disadari penulis. Penulis memiliki saran dalam pengembangan 

sistem ini kedepannya, yaitu aplikasi dapat ditingkatkan hingga level pendukung 

keputusan, serta sistem yang sudah dibuat perlu diintegrasikan secara penuh 

kedalam sistem lainnya. 
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Lampiran 1 Biodata 

 

     CURRICULLUM VITAE 

 

 

 

 

 

   Mahasiswa S1 Sistem Informasi, STIKOM Surabaya 

           2010 - 2013 Jurusan IPA, SMAN 10 Surabaya 

           2007 - 2010 SMPN 13 Surabaya 

           2001 - 2007 SDN Jemur Wonosari 1 Surabaya 
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           2010 - 2013 - 

           2007 - 2010 - 

           2001 - 2007 - 
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Cukup baik untuk Pemograman Visual Basic.Net 2012, SQL 
Server 2012, Java. Cukup baik untuk MS. Office (Word, 
Excel, Power Point, Access) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

Lampiran 2 Surat Balasan Instansi 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 Form KP-5 Acuan Kerja (Halaman 1) 

 

 



 

 

Lampiran 4 Form KP-5 Acuan Kerja (Halaman 2) 

  



 

 

Lampiran 5 Form KP – 6 Log Perubahan  

Halaman 1

  



 

 

Halaman 2 

  



 

 

Lampiran 6 Form KP – 7 Kehadiran Kerja Praktik 

  



 

 

Lampiran 7 Kartu Bimbingan Kerja Praktik 

 


