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ABSTRAK 

CV Vertice Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi (Software House). Vertice melayani beberapa 

perusahaan untuk dibuatkan sistem aplikasinya seperti Pesantren Mahasiswa 

Mahad Thaybah. Fungsi dari aplikasi tersebut yaitu untuk mengelola inventaris 

barang.  

Proses bisnis pada bagian inventaris barang yaitu mencatat semua barang 

dan dipisahkan menurut bagiannya masing-masing. Dari jenis Barang, lokasi 

barang, sumber barang, kondisi dan perawatan barang. Semua pencatatan tersebut 

dilakukan dengan menulisnya pada buku besar dan memindahkannya dengan 

menggunakan aplikasi excel. 

Permasalahannya adalah menimbulkan proses bisnisnya menjadi cukup 

lama. Masalah tersebut juga menyebabkan kesulitan dalam mengelola data, mem-

filter data, dan kerap terjadinya kehilangan data 

Solusi untuk permasalahan tersebut yakni dibuatkan Rancang bangun 

aplikasi pencatatan inventaris barang berbasis website dengan Framework Laravel 

untuk memudahkan pihak pesantren dalam menjalankan proses bisnisnya dengan 

baik 

Kata kunci: Laravel, website, Inventaris, Pesantren Mahasiswa Mahad Thaybah  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Vertice Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi (Software House). Vertce Beralamatkan di Jl. Ketintang 

baru Gang 4b no 40, Surabaya, Jawa Timur, 76115. Vertice melayani beberapa 

perusahaan untuk membantu pengelolaan Teknologi informasi dan Komunikasi 

seperti Pesantren Mahasiswa Mahad Thaybah. Di pesantren tersebut, Vertice 

mendapat projek untuk membuat aplikasi pencatatan inventaris barang berbasis 

website.  

Dalam pencatatan sistem inventaris barang pada Pesantren Mahasiswa 

Mahad Thaybah yaitu meliputi Jenis Barang (Makanan, ATK), Lokasi barang 

(Depan Tangga, Gudang), sumber barang (Beli, Hibah), kondisi (Baik, Rusak) dan 

perawatan barang (Proses Perbaikan). Dan setelah itu data-laporannya akan 

diberikan ke ketua santrinya. 

Pada proses bisnis tersebut ditemukan suatu permasalahan yaitu masih 

menggunakan pendataan manual tulis tangan di buku besar yang setelah itu 

dimasukan ke aplikasi excel satu per satu dan menimbulkan proses bisnisnya 

menjadi cukup lama. Masalah tersebut juga menyebabkan kesulitan dalam 

mengelola data, mem-filter data, dan kerap terjadinya kehilangan data. Pihak 

pesantren juga mengatakan ingin memiliki aplikasi tentang inventaris barang yang 

dapat diakses secara internal serta memudahkan dalam memasukan dan mengolah 

data nya 

Dengan adanya masalah tersebut, penulis membuatkan Aplikasi Inventaris 

Barang berbasis Website kepada Pesantren Mahasiswa Mahad Thaybah. Dengan 

adanya Aplikasi ini, semua pencatatan pengelolaan dan perawatan barang akan 

lebih mudah dan lebih cepat. solusi ini mampu mengatasi permasalahan yang ada.
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pencatatan inventaris 

barang berbasis website pada pada Pesantren Mahasiswa Mahad Thaybah 

Surabaya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada pembuatan aplikasi inventaris peralatan ini terdapat beberapa 

batasan-batasan yaitu: 

a. Perancangan aplikasi inventaris barang pada Pesantren Mahasiswa Mahad 

Thaybah menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database yang 

digunakan adalah MySQL. 

b. Perancangan aplikasi pada Pesantren Mahasiswa Mahad Thaybah ini 

menggunakan framework laravel. 

 

1.4 Tujuan 

Menghasilkan Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Inventaris pada 

Pesantren Mahasiswa Mahad Thaybah berbasis website untuk mempermudah 

pengelolaan dan pemeliharaan barang, sehingga tidak lagi dilakukan secara manual 

lagi. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan rancang bangun aplikasi ini adalah : 

a. Memudahkan pihak Pesantren Dapat memproses pencatatan dan pengelolaan 

data barang. 

b. Membantu dalam mengurangi waktu pencarian data historis barang inventaris 

c. Meminimalisir kesalahan dalam proses pencatatan data, pencarian data, dan 

penyimpanan data. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang dibahas, 

maka sistematika penulisan dibagi ke dalam beberapa bab yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, 

proses bisnis, sampai solusi serta rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, dan manfaat. 

BAB II GAMBARAN UMUM 

Bab ini menjelaskan tentang keseluruhan tentang CV Vertice, yang 

meliputi sejarahnya, visi misi, dan stuktur organisasi. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang dipakai untuk 

penyelesaian masalah dalam pembuatan naskah laporan ini. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini menguraikan tentang jalan aplikasinya yang terdiri dari 

Usecase Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class 

Diagram dan User Interface 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan, beserta dengan saran 

yang bermanfaat untuk pengembangan aplikasi ini 
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 BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Sejarah Vertice 

CV Vertice Software Development berdiri pada tahun 2018. Awal 

berdirinya Vertice ini diawali dengan adanya mantan lulusan Stikom Surabaya yang 

menginginkan untuk mendirikan sebuah Software House. Dengan pengalamannya 

di Bidang teknologi informasi, kini vertice telah cukup dikenal dikalangan 

masyarakat dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang ingin dibuatkan sistem 

informasinya seperti PT. Tamba Waras, CV Tibra Baswara Dan lain-lain. 

Jadi, Vertice Merupakan sebuah Software House yang terdiri dari pemuda-

pemuda kreatif, dengan latar belakang pendidikan IT dan percaya bahwa 

transformasi digital adalah kunci pertumbuhan bisnisanda. 

Vertice mampu memahami permasalahan dengan cepat, menampung 

aspirasi, memberikan solusi efektif dan kreatif yang akan berdampak pada kesiapan 

bisnis anda untuk bersaing pada era revolusi industri keempat (Industri 4.0). 
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2.2 Profile Perusahaan 

 

Gambar 2-1 Peta Vertice 

Nama Instansi  : Vertice Software Development 

Alamat   : Jl. Ketintang baru Gang 4b no 40, Surabaya. 

No. Telepon  : (+62)85615222985 

No. Fax  : - 

Website  : https://vertice.id/ 

Email   : vertice15@gmail.com 

 

2.3 Logo Vertice 

 

Gambar 2.2 Logo Vertice 
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2.4 Visi 

Menjadi persusahaan teknologi informasi yang handal dan concern dalam 

menghasilkan produk digital sebagai solusi terbaik, profesional, responsive, 

intergritas dan innovative. Serta Menjadikan setiap project digital yang dikerjakan 

memiliki keamanan yang tinggi 

 

2.5 Misi 

a. Mengembangkan produk industri teknologi informasi yang berkualitas dan 

kompetitif. 

b. Mengedepankan profesionalitas yang tinggi dalam menghasilkan produk yang 

berkualitas. 

c. Memberikan layanan yang terbaik untuk konsumen. 

d. Meningkatkan benefit dan value bagi konsumen dan stakeholder. 

e. Mengoptimalkan penggunaan teknologi yang reliable, secure dan 

menguntungkan. 

 

2.6 Struktur Organisasi 

Dari data profile Vertice Tahun 2019 dapat diambil suatu gambaran 

struktur organisasi untuk mendukung segala aktifitas pada Vertice sehingga dapat 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Adapun strukturnya sebagai berikut : 
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Gambar 2.3 Struktur Organisasi Vertice 

 

2.7 Tugas Dan Wewenang / Tanggung Jawab 

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

yang ada di Vertice adalah sebagai berikut : 

 

2.8 CEO 

a. Merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis 

seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran 

b. Merencanakan dan mengelola proses penganggaran, lalu mengamati dan 

menganalisis apabila ada kejanggalan dalam prakteknya 

c. Mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan dengan 

keefektivan dan biaya seefisien mungkin 

d. Merencanakan dan mengelola kinerja pada sumber daya manusia agar sumber 

daya manusia yang berkompeten teridentifikasi dan dapat ditempatkan pada 

posisi yang sesuai sehingga dapat memaksimalkan kinerja perusahaan 

e. Membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada organisasi perusahaan 
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2.8.1 System Analist 

a. Melakukan analisa terhadap sistem/aplikasi yang ada beserta referensi dan 

dokumen penunjang sistem/aplikasi. 

b. Melakukan analisa kebutuhan sistem. 

c. Menyusun model konseptual dan spesifikasi kebutuhan fungsional. 

d. Membuat perancangan aplikasi dengan menggunakan pemodelan Unified 

Modeling Language (UML). 

e. Membantu Project Manager/Leader/Ketua Tim dalam merancang desain 

sistem/program aplikasi yang efektif dan efisien untuk menciptakan aplikasi 

yang baik 

 

2.8.2 Project Manager 

a. Memimpin perencanaan dan pelaksanaan proyek. 

b. Mendefinisikan ruang lingkup proyek, tujuan dan penyampaiannya. 

c. Menyusun dan mengkoordinasikan staff proyek. 

d. Mengelola anggaran dan alokasi sumber daya proyek. 

e. Perencanaan dan penjadwalan proyek. 

 

2.8.3 Content Production 

a. Mengumpulkan ide serta data 

b. Melakukan riset untuk membuat konsep yang akan dijadikan sebuah konten 

c. Menghasilkan konten yang sesuai dengan identitas dan branding yang 

diinginkan untuk memenuhi tujuan yang disepakati dari sebuat konten 

 

2.8.4 Network Architec 

a. Bertanggung jawab untuk melaksanakan, menjaga, mengembangkan, serta 

merancang jaringan komunikasi dalam suatu organisasi atau antara organisasi. 

b. Menguji dan mengevaluasi hardware dan software untuk menentukan efisiensi, 

reliabilitas, dan kompatibilitas dengan sistem yang ada, dan membuat 

rekomendasi pembelian. 

c. Memantau kinerja sistem dan menyediakan langkah-langkah keamanan, tips 

dan pemeliharaan yang diperlukan. 
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2.8.5 Designer 

a. Berpikir kreatif untuk menghasilkan ide-ide dan konsep-konsep baru dan 

mengembangkan desain interaktif 

b. Menggunakan inovasi untuk mendefinisikan kembali desain dalam 

keterbatasan biaya dan waktu 

 

2.8.6 Programmer 

a. Menemukan urutan instruksi yang akan mengotomatisasi dalam melakukan 

tugas tertentu atau memecahkan masalah yang diberikan. 

b. Menyusun dan menulis dokumentasi pengembangan program dan revisi 

berikutnya, memasukkan komentar dalam kode instruksi sehingga orang lain 

dapat memahami program yang dikembangkan. 

c. Melakukan percobaan menjalankan program dan aplikasi software untuk 

memastikan bahwa program menghasilkan informasi yang dikehendaki dan 

bahwa instruksi sudah benar. 

d. Menganalisis, meninjau, dan menulis ulang program, menggunakan grafik dan 

diagram alur kerja, dan menerapkan pengetahuan tentang kemampuan 

komputer, materi pelajaran, dan logika simbolik. 

e. Memperbaiki kesalahan dengan membuat perubahan yang sesuai dan 

memeriksa kembali program untuk memastikan bahwa hasil yang diinginkan 

telah berhasil. 
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 BAB III 

LANDASAN TEORI 

Dalam merancang dan membangun aplikasi ini, memerlukan sebuah teori- 

teori untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini dan sistem yang dibuat. 

 

3.1 Inventaris Barang 

Inventarisasi merupakan proses mengelola pengadaan atau persediaan 

barang yang dimiliki oleh suatu kantor atau perusahaan dalam melakukan kegiatan 

operasional tanpa adanya inventori suatu kegiatan usaha tidak akan terlaksana, 

untuk itu keberadaan inventori sangat penting. Inventaris barang adalah kegiatan 

melaksanakan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan dan 

pendaftaran barang inventaris atau hak milik. Sedangkan daftar barang inventaris 

atau hak milik adalah suatu dokumen berharga yang menunjukkan sejumlah barang 

milik organisasi dan dikuasai pimpinan organisasi yang berada di sub bagian, baik 

yang bergerak maupun yang tidak bergerak. (Adhi, 2008) 

 

3.2 Pondok Pesantren 

Pengertian pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe-dan 

akhiran an, berarti tempat tinggal santri. Soegarda Poerbakawatja yang dikutip oleh 

Haidar Putra Daulay, mengatakan pesantren berasal dari kata santri yaitu seseorang 

yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian pesantren mempunyai arti, 

tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Ada juga yang mengartikan 

pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bersifat 

“tradisional” untuk mendalami ilmu tentang agama Islam dan mengamalkannya 

sebagai pedoman hidup keseharian (2004: 26-27). Dalam kamus besar bahas 

Indonesia, pesantren diartikan sebagai asrama, tempat santri, atau tempat murid-

murid belajar mengaji. Sedangkan secara istilah pesantren adalah lembaga 

pendidikan Islam, dimana para santri biasanya tinggal di pondok dengan materi 

pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, bertujuan untuk menguasai
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ilmu agama Islam secara detail, serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup 

keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat. 

3.3 Website 

Website merupakan kumpulan dari halamanhalaman yang berhubungan 

dengan file-file lain yang saling terkait. Dalam sebuah website terdapat satu 

halaman yang dikenal dengan sebutan home-page. Homepage adalah sebuah 

halaman yang pertama kali dilihat ketika seseorang mengunjungi sebuah website. 

(Jhonsen, 2004) 

 

3.4 Database 

Database atau basis data tediri dari dua suku kata, yaitu data dan base/basis. 

Data dapat diartikan sebagai representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu 

objek, misalnya manusia, hewan, barang, peristiwa, konsep, dan lain sebagainya 

yang direkam dalam bentuk huruf, teks, simbol, angka, suara, gambar dan lainnya. 

Sedangkan basis atau data dapat diartikan sebagai tempat berkumpul, sarang atau 

gudang untuk menyimpan sesuatu. Dengan demikian basis data atau database dapat 

diartikan sebagai tempat berkumpul atau menyimpan data-data suatu benda atau 

kejadian yang saling berhubungan. (Wahana, 2010) 

 

3.5 MySQL 

MySQL menurut Abdul Kadir (2008:2) adalah sebuah software yang 

tergolong sebuah DBMS (Database Management System) yang bersifat Open 

Source. Open Source menyatakan bahwa suatu software ini dilengkapi 

dengan suatu source code executable-nya atau sebuah kode yang dapat dijalankan 

dengan secara langsung yang terdapat dalam system operasi, dan bisa diperoleh 

dengan cara men-dowload (mengunduh) di internet secara gratis.” 

Menurut Abdul Kadir (2013:2) mengatakan bahwa, “Sebagai software 

DBMS, MySQL memiliki sejumlah fitur seperti yang dijelaskan dibawah ini. 

1. Multiplatform 

2. Andal, cepat, dan mudah digunakan 

3. Jaminan keamanan akses 

4. Dukungan SQL 
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3.6 PHP 

PHP merupakan bahasa pemrograman scripting yang bersifat open source. 

PHP adalah salah satu bahasa Server side yang didesain khusus untuk aplikasi web. 

PHP dapat disisipkan diantara bahasa HTML dan karena bahasa Server side, maka 

bahasa PHP akan dieksekusi di server, sehingga yang dikirimkan ke browser adalah 

“hasil jadi” dalam bentuk  HTML dan kode PHP anda tidak akan terlihat. (Yasin, 

2018) 

 

3.7 Laravel 

Laravel adalah aplikasi web dengan sintak yang  ekspresif  dan  elegan.  

Dengan  Laravel,  tugas-tugas  umum  developer dapat  dikurangi  pada  sebagian  

besar  proyek-proyek  web seperti routing, session dan caching. Disamping itu, 

laravel berusaha menggabungkan pengalaman-pengalaman development dalam 

bahasa lain, seperti,ASP.NET, MVC. (Nugraha, 2014) 

 

3.8 Usecase Diagram 

Penggunaan use case diagram bertujuan untuk mengenali interaksi 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 mempresentasikan sebuah interaksi 

antara aktor dengan sistem. 

Syarat penamaan 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: 

Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informmasi itu sendiri, jadi 

walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan 

orang. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit 

yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. (Sugiarti, 2013) 
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3.9 Activity Diagram 

Activity diagram pada pengerjaan ini 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 case atau interaksi. Activity diagram berupa flow chart yang 

digunakan untuk memperlihatkan alur kerja sistem. (Sugiarti, 2013) 

 

3.10 Flow of Event 

Flow of events digunakan untuk mendokumentasikan aliran logika dalam 

use case, yang menjelaskan secara rinci apa yang pemakai akan lakukan dan apa 

yang sistem itu sendiri lakukan. Namun pada bagian ini tidak dijelaskan apakah 

sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java, Visual Basic, atau 

PHP. (Sholiq, 2010) 

 

3.11 Sequence Diagram 

Diagram sekuensial (sequence diagram) adalah diagram yang digunakan 

untuk menunjukkan alur (flows) fungsionalitas yang melalui sebuah use case yang 

disusun dalam urutan waktu. Setiap diagram sekuensial merepresentasikan satu 

flow dari beberapa flow di dalam use case. (Sholiq, 2010) 

 

3.12 Class Diagram 

Diagram kelas menunjukkan interaksi antar kelas-kelas di dalam sistem. 

Kelas juga dapat dianggap sebagai blueprints dari objek-objek di dalam sistem. 

Sebuah kelas dibuat dalam bentuk bujur sangkar yang terbagi dalam tiga bagian 

yaitu (Sholiq: 2010): 

1. Bagian pertama menunjukkan nama kelas. 

2. Bagian kedua menunjukkan anggota kelas yang memuat informasi atau 

atribut 

3. Bagian ketiga menunjukkan operasi-operasi dari sebuah kelas. Operasi dari 

sebuah kelas adalah tingkah laku yang disediakan oleh kelas. 
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3.13 User Interface 

User interface adalah cara program dan pengguna untuk berinteraksi. 

Istilah user interface terkadang digunakan sebagai pengganti istilah Human 

Computer Interaction (HCI) dimana semua aspek dari interaksi pengguna dan 

komputer. Semua yang terlihat dilayar, membaca dalam dokumentasi dan 

dimanipulasi dengan keyboard (atau mouse) juga merupakan bagian dari user 

interface. 

User interface memiliki fungsi untuk menghubungkan atau 

menterjemahkan informasi antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga 

komputer dapat digunakan. Dengan demikian user interface bisa juga diartikan 

sebagai mekanisme inter-relasi atau integrase total dari perangkat keras dan lunak 

membentuk pengalaman berkomputer. User interface dari sisi software bisa 

berbentuk Graphical User Interface (GUI) atau Command Line Interfae (CLI), 

sedangkan dari sisi hardware bisa berbentuk Aplle Desktop Bus (ADB), USB, dan 

fire wire. 

Konsep user interface memiliki banyak aspek yang perlu diperhatikan, 

karena akan mengacu pada beragam aplikasi teknologi seperti electronic display, 

aplikasi web, aplikasi mobile dan lain-lain. Lastiansah (2012)  
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 BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

Deskripsi pekerjaan yang dibahas mengenai perancangan system yang 

dilakukan pada saat kerja praktik yang terdiri atas requirement analysis, system 

design, implementation, integration & testing, operation dan testing. langkah-

langkah tersebut mengacu pada metode SDLC (System Development Life Cycle) 

yang disebut waterfall. 

 

4.1 Analisis Sistem 

Pengembangan aplikasi yang dilakukan memerlukan analisis sistem yang 

tepat dengan proses bisnis yang ada. Proses dimulai dari bagian gudang mencatat 

setiap barang atau alat umum yang didapat dari pembelian atau donasi beserta 

kondisi barangnya. Untuk mengetahui kondisi barang tersebut yaitu adanya 

pengecekan dan perawatan barang setiap bulannya. Setelah itu semua catatan 

tersebut diberikan ke sekertaris untuk dipindah ke Aplikasi excel yang kemudian 

dilaporkan ke ketua santri untuk dilihat. 

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan beberapa yang 

diantaranya : 

 

4.1.1 Kebutuhan Fungsional  

Analisa kebutuhan fungsional kerja praktik pada CV Vertice sebagai 

berikut : 

1. Merancang basis data yang mampu menyimpan data sesuai kebutuhan 

Pesantren Mahasiswa Mahad Thaybah 

2. Sistem dapat mengelola data inventaris (view, input, dan edit). 

 

4.1.2 Kebutuhan Nonfungsional  

Analisis kebutuhan non fungsional yang digunakan yaitu keamanan. 

Untuk masuk ke dalam aplikasi, user harus login menggunakan username dan 
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password tertentu  

 

4.2 Perancangan Sistem 

Berikut ini merupakan use case Aplikasi pencatatan inventaris barang pada 

pesantren mahasiswa mahad thaybah. Pada use case ini terdapat 1 aktor yaitu 

Admin. Terdapat 5 proses bisnis yang terdapat pada use case tersebut. Berikut 

diantaranya : 

 

4.2.1 Use Case Diagram 

 

Gambar 4-1 Usecase Diagram Modul Inventaris 
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4.2.2 Activity Diagram 

A Activity Diagram Login 

 

Gambar 4-2 Activity Diagram Login 

Pada gambar ini menggambarkan proses aktivitas login. Diagram Tersebut 

menjelaskan bahwa pihak admin diharuskan memasukan username dan password 

untuk masuk ke halaman utama 
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B Activity Diagram add Jenis Barang 

 

Gambar 4-3 Activity Diagram Add  Jenis Barang 

Pada gambar ini Menggambarkan proses aktivitas menambah Jenis 

Barang. Diagram tersebut menjelaskan bahwa setelah admin login akan masuk ke 

halaman utama. Untuk menambah jenis barang, admin diharuskan memilih menu 

jenis barang dan mengklik button tambah, setelah itu admin diharuskan mengisi 

form tambah dan menyimpannya 
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C Activity Diagram Edit Jenis Barang 

 

Gambar 4-4 Activity Diagram Edit Jenis Barang 

Pada gambar ini Menggambarkan proses aktivitas mengubah Jenis Barang. 

Diagram tersebut menjelaskan bahwa setelah admin login akan masuk ke halaman 

utama. Untuk menambah jenis barang, admin diharuskan memilih menu jenis 

barang dan mengklik button edit, setelah itu admin diharuskan menubah data yang 

diinginkan dan menyimpannya 
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D Activity Diagram Delete Jenis Barang 

 

Gambar 4-5 Activity Diagram Delete Jenis Barang 

Pada gambar ini Menggambarkan proses aktivitas menghapus Jenis 

Barang. Diagram tersebut menjelaskan bahwa setelah admin login akan masuk ke 

halaman utama. Untuk menambah jenis barang, admin diharuskan memilih menu 

jenis barang dan mengklik button hapus di data yang ingin dihapus, setelah itu 

admin diharuskan mengkonfirmasi penghapusan 
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E Activity Diagram Add Sumber Barang 

 

Gambar 4-6 Activity Diagram Add Sumber Barang 

Pada gambar ini Menggambarkan proses aktivitas menambah Sumber 

Barang. Diagram tersebut menjelaskan bahwa setelah admin login akan masuk ke 

halaman utama. Untuk menambah sumber barang, admin diharuskan memilih menu 

jenis barang dan mengklik button tambah, setelah itu admin diharuskan mengisi 

form tambah dan menyimpannya 
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F Activity Diagram Edit Sumber Barang 

 

Gambar 4-7 Activity Diagram Edit Sumber Barang 

Pada gambar ini Menggambarkan proses aktivitas mengubah Sumber 

Barang. Diagram tersebut menjelaskan bahwa setelah admin login akan masuk ke 

halaman utama. Untuk menambah sumber barang, admin diharuskan memilih menu 

sumber barang dan mengklik button edit, setelah itu admin diharuskan menubah 

data yang diinginkan dan menyimpannya 
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G Activity Diagram Delete Sumber Barang 

 

Gambar 4-8 Activity Diagram Delete Sumber Barang 

Pada gambar ini Menggambarkan proses aktivitas menghapus sumber 

Barang. Diagram tersebut menjelaskan bahwa setelah admin login akan masuk ke 

halaman utama. Untuk menambah sumber barang, admin diharuskan memilih menu 

sumber barang dan mengklik button hapus di data yang ingin dihapus, setelah itu 

admin diharuskan mengkonfirmasi penghapusan. 
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H Activity Diagram Add Lokasi Barang 

 

Gambar 4-9 Activity Diagram Add Lokasi Barang 

Pada gambar ini Menggambarkan proses aktivitas menambah Lokasi 

barang. Diagram tersebut menjelaskan bahwa setelah admin login akan masuk ke 

halaman utama. Untuk menambah lokasi barang, admin diharuskan memilih menu 

lokasi barang dan mengklik button tambah, setelah itu admin diharuskan mengisi 

form tambah dan menyimpannya 
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I Activity Diagram Edit Lokasi Barang 

 

Gambar 4-10 Activity Diagram Edit Lokasi Barang 

Pada gambar ini Menggambarkan proses aktivitas mengubah lokasi 

Barang. Diagram tersebut menjelaskan bahwa setelah admin login akan masuk ke 

halaman utama. Untuk menambah lokasi barang, admin diharuskan memilih menu 

lokasi barang dan mengklik button edit, setelah itu admin diharuskan menubah data 

yang diinginkan dan menyimpannya 

  



 

 

26 

 

J Activity Diagram Delete Lokasi Barang 

 

Gambar 4-11 Activity Diagram delete Lokasi Barang 

Pada gambar ini Menggambarkan proses aktivitas menghapus lokasi 

Barang. Diagram tersebut menjelaskan bahwa setelah admin login akan masuk ke 

halaman utama. Untuk menambah lokasi barang, admin diharuskan memilih menu 

lokasi barang dan mengklik button hapus di data yang ingin dihapus, setelah itu 

admin diharuskan mengkonfirmasi penghapusan. 
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K Activity Diagram Add Inventaris Barang 

 

Pada gambar ini Menggambarkan proses aktivitas menambah Inventaris 

barang. Diagram tersebut menjelaskan bahwa setelah admin login akan masuk ke 

halaman utama. Untuk menambah invetaris barang, admin diharuskan memilih 

menu inventaris barang dan mengklik button tambah, setelah itu admin diharuskan 

mengisi form tambah dan menyimpannya 
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L Activity Diagram Edit Inventaris Barang 

 

Pada gambar ini Menggambarkan proses aktivitas mengubah inventaris 

Barang. Diagram tersebut menjelaskan bahwa setelah admin login akan masuk ke 

halaman utama. Untuk menambah inventaris barang, admin diharuskan memilih 

menu inventaris barang dan mengklik button edit, setelah itu admin diharuskan 

menubah data yang diinginkan dan menyimpannya 
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M Activity Diagram Delete Inventaris Barang 

 

 

Pada gambar ini Menggambarkan proses aktivitas menghapus inventaris 

Barang. Diagram tersebut menjelaskan bahwa setelah admin login akan masuk ke 

halaman utama. Untuk menambah inventaris barang, admin diharuskan memilih 

menu inventaris barang dan mengklik button hapus di data yang ingin dihapus, 

setelah itu admin diharuskan mengkonfirmasi penghapusan. 
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N Activity Diagram Add Perawatan Barang 

 

Pada gambar ini Menggambarkan proses aktivitas menambah Perawatan 

barang. Diagram tersebut menjelaskan bahwa setelah admin login akan masuk ke 

halaman utama. Untuk menambah Perawatan barang, admin diharuskan memilih 

menu Perawatan barang dan mengklik button tambah, setelah itu admin diharuskan 

mengisi form tambah dan menyimpannya 

  



 

 

31 

 

O Activity Diagram Edit Perawatan Barang 

 

Pada gambar ini Menggambarkan proses aktivitas mengubah Perawatan 

Barang. Diagram tersebut menjelaskan bahwa setelah admin login akan masuk ke 

halaman utama. Untuk menambah perawatan barang, admin diharuskan memilih 

menu perawatan barang dan mengklik button edit, setelah itu admin diharuskan 

menubah data yang diinginkan dan menyimpannya 
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P Activity Diagram Delete Perawatan Barang 

 

Pada gambar ini Menggambarkan proses aktivitas menghapus Perawatan 

Barang. Diagram tersebut menjelaskan bahwa setelah admin login akan masuk ke 

halaman utama. Untuk menambah perawatan barang, admin diharuskan memilih 

menu perawatan barang dan mengklik button hapus di data yang ingin dihapus, 

setelah itu admin diharuskan mengkonfirmasi penghapusan. 
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4.2.3 Flow Of Event 

Berikut merupakan flow of event dari aplikasi pencatatan inventaris pada 

pesantren mahasiswa mahad thaybah 

A Flow Of Event Login 

Table 4. 1  Flow of Event Login 

Nama  Usecase Login 

Deskripsi Proses ini adalah sebuah kegiatan untuk masuk ke dalam sistem 

Prasyarat Sudah harus memiliki akun berupa username dan password untuk 

bisa login 

Post 

condition 

1. Login berhasil 

2. Masuk ke halaman utama 

Aktor Manager 

Utama Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Aktor 

membuka 

aplikasi 

2. Sistem menampilkan halaman 

login 

 3. Aktor 

memasukkan 

username 

dan 

Password 

4. Sistem mengecek apakah data 

yang dimasukkan valid (A.4) 

5. Sistem mengecek apakah 

username dan Password ada di 

database master user (A.5) (e.5) 

6. Sistem menampilkan menu utama 

Alternatif (A.4) Aktor 

menginputkan ulang 

data 

(A.5) Aktor 

menginputkan ulang 

data 

(A.4) Jika data tidak valid, maka sistem 

akan menampilkan pesan error lalu 

kembali ke menu login 

(A.5) username  dan Password tidak 

terdaftar yang dimana sistem  akan 

menampilkan pesan error dan kemudian 

kembali ke menu login 
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Kesalahan  (E.5) Terjadi jaringan down sehingga 

database tidak bisa diakses 

Kondisi 

Akhir 

 Sukses : Aktor masuk kehalaman utama 

Gagal : Aktor tidak dapat masuk ke 

halaman utama 

1) Data yang dimasukkan tidak valid 

2) Username / password tidak 

terdaftar 

 

Tabel 4.1 Flow of event ini menjelasakan bagaimana alur login pada aplikasi 

pencatatan inventaris. 
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a. Flow of Event Pengelolaan Master Jenis Barang 

Table 4-1 Flow of Event Insert Master Jenis Barang 

Deskripsi Usecase Pengelolaan Master Jenis Barang 

Precondition Usecase Login 

Aktor Admin 

Alur Aksi Aktor Aksi Sistem 

Utama Pengelolaan Insert 

 1. Aktor memilih 

tampilan master 

Jenis barang 

2. Sistem menampilkan master 

jenis barang 

 3. Aktor milih 

tombol tambah 

jenis barang 

4. Aktor 

menginputkan data 

master jenis 

barang 

5. Actor menyimpan 

data 

6. Sistem Menyimpan data 

yang diinputkan  

7. Menampilkan kembali 

tampilan menu jenis barang. 

(E.6) 
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Table 4-2 Flow of Event Update Master Jenis Barang 

 Pengelolaan update data 

 1. Aktor memilih 

tampilan master 

jenis barang 

2. Sistem menampilkan master 

jenis barang 

 3. Aktor memilih 

data jenis barang 

yang akan diubah 

4. Sistem menampilan data 

jenis barang yang dipilih 

actor dan dapat dirubah. 

 5. Aktor merubah 

data dan 

menyimpan 

6. Sistem menyimpan 

perubahan data 

7. Menampilkan data jenis 

barang. (E.12) 
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Table 4-3 Flow of Event Delete Master Jenis Barang 

 Pengelolaan delete data 

 1. Aktor memilih 

tampilan master 

jenis barang 

2. Sistem menampilkan master 

jenis barang 

 3. Aktor memilih 

data yang ingin 

dihapus dari jenis 

barang 

4. Sistem menampilkan 

notifikasi konfirmasi untuk 

penghapusan 

 

 5. Aktor 

mengkonfirmasi 

pengehapusan 

6. Sistem menghapus data 

7. Sistem menampilkan 

kembali menu jenis barang 

dengan data yang baru 

Alternative (A.I.4) Aktor tidak 

mengkonfirmasi 

penghapusan 

(A.I.4) Sistem batal menghapus, 

maka data tidak jadi terhapus 

 

Kesalahan  (E.6) Sistem down tidak bisa 

mengakses database 
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B Flow of Event Pengelolaan Master Sumber Barang 

Table 4-4 Flow of Event Insert Master Sumber Barang 

Deskripsi Usecase Pengelolaan Master Sumber Barang 

Precondition Usecase Login 

Aktor Admin 

Alur Aksi Aktor Aksi Sistem 

Utama Pengelolaan Insert 

 1. Aktor memilih 

tampilan 

master Sumber 

barang 

2. Sistem menampilkan 

master Sumber barang 

 3. Aktor milih 

tombol tambah 

Sumber barang  

4. Aktor 

menginputkan 

data master 

Sumber barang  

5. Actor 

menyimpan 

data 

6. Sistem Menyimpan 

data yang diinputkan  

7. Menampilkan kembali 

tampilan menu Sumber 

barang. (E.6) 
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Table 4-5 Flow of Event Update Master Sumber Barang 

 Pengelolaan update data 

 1. Aktor memilih 

tampilan 

master Sumber 

barang 

2. Sistem menampilkan 

master Sumber barang 

 3. Aktor memilih 

data Sumber 

barang yang 

akan diubah 

4. Sistem menampilan 

data Sumber barang 

yang dipilih actor dan 

dapat dirubah. 

 5. Aktor merubah 

data dan 

menyimpan 

6. Sistem menyimpan 

perubahan data 

7. Menampilkan data 

Sumber barang. (E.12) 
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Table 4-6 Flow of Event Delete Master Sumber Barang 

 Pengelolaan delete data 

 1. Aktor memilih 

tampilan master 

Sumber barang 

2. Sistem menampilkan 

master Sumber barang 

 3. Aktor memilih 

data yang ingin 

dihapus dari 

Sumber barang 

4. Sistem menampilkan 

notifikasi konfirmasi untuk 

penghapusan 

 

 5. Aktor 

mengkonfirmasi 

pengehapusan 

6. Sistem menghapus data 

7. Sistem menampilkan 

kembali menu Sumber 

barang dengan data yang 

baru 

Alternative (A.I.4) Aktor tidak 

mengkonfirmasi 

penghapusan 

(A.I.4) Sistem batal menghapus, 

maka data tidak jadi terhapus 

 

Kesalahan  (E.6) Sistem down tidak bisa 

mengakses database 
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C Flow of Event Pengelolaan Master Lokasi Barang 

Table 4-7 Flow of Event Insert Master Lokasi Barang 

Deskripsi Usecase Pengelolaan Master Lokasi Barang 

Precondition Usecase Login 

Aktor Admin 

Alur Aksi Aktor Aksi Sistem 

Utama Pengelolaan Insert 

 8. Aktor memilih 

tampilan master 

Lokasi barang 

9. Sistem menampilkan 

master Lokasi barang 

 10. Aktor milih tombol 

tambah Lokasi 

barang 

11. Aktor 

menginputkan data 

master Lokasi 

barang 

12. Actor menyimpan 

data 

13. Sistem Menyimpan data 

yang diinputkan  

14. Menampilkan kembali 

tampilan menu Lokasi 

barang. (E.6) 

 

  



 

 

43 

 

Table 4-8 Flow of Event Update Master Lokasi Barang 

 Pengelolaan update data 

 8. Aktor memilih 

tampilan master 

Lokasi barang 

9. Sistem menampilkan 

master Lokasi barang 

 10. Aktor memilih 

data Lokasi barang 

yang akan diubah 

11. Sistem menampilan data 

jenis barang yang dipilih 

actor dan dapat dirubah. 

 12. Aktor merubah 

data dan 

menyimpan 

13. Sistem menyimpan 

perubahan data 

14. Menampilkan data Lokasi 

barang. (E.12) 
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Table 4-9 Flow of Event Delete Master Lokasi Barang 

 Pengelolaan delete data 

 8. Aktor memilih 

tampilan master 

Lokasi barang 

9. Sistem menampilkan 

master Lokasi barang 

 10. Aktor memilih 

data yang ingin 

dihapus dari 

Lokasi barang 

11. Sistem menampilkan 

notifikasi konfirmasi untuk 

penghapusan 

 

 12. Aktor 

mengkonfirmasi 

pengehapusan 

13. Sistem menghapus data 

14. Sistem menampilkan 

kembali menu Lokasi 

barang dengan data yang 

baru 

Alternative (A.I.4) Aktor tidak 

mengkonfirmasi 

penghapusan 

(A.I.4) Sistem batal menghapus, 

maka data tidak jadi terhapus 

 

Kesalahan  (E.6) Sistem down tidak bisa 

mengakses database 
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Table 4-10 Flow of Event Insert Inventaris Barang  

Deskripsi Usecase Pengelolaan Inventaris Barang 

Precondition Usecase Login 

Aktor Admin 

Alur Aksi Aktor Aksi Sistem 

Utama Pengelolaan Insert 

 1. Aktor memilih 

tampilan master 

Inventaris barang 

2. Sistem menampilkan 

Invetaris barang 

 3. Aktor milih tombol 

tambah Inventaris 

barang 

4. Aktor 

menginputkan data 

inventaris barang 

5. Actor menyimpan 

data 

6. Sistem Menyimpan data 

yang diinputkan  

7. Menampilkan kembali 

tampilan menu inventaris 

barang. (E.6) 
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Table 4-11 Flow of Event Update  Inventaris Barang 

 Pengelolaan update data 

 1. Aktor memilih 

tampilan master 

Lokasi barang 

2. Sistem menampilkan 

master Lokasi barang 

 3. Aktor memilih 

data Lokasi barang 

yang akan diubah 

4. Sistem menampilan data 

jenis barang yang dipilih 

actor dan dapat dirubah. 

 5. Aktor merubah 

data dan 

menyimpan 

6. Sistem menyimpan 

perubahan data 

7. Menampilkan data Lokasi 

barang. (E.12) 
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Table 4-12 Flow of Event Delete Inventaris Barang 

 Pengelolaan delete data inventaris barang 

 1. Aktor memilih 

tampilan inventaris 

barang 

2. Sistem menampilkan 

inventaris barang 

 3. Aktor memilih 

data yang ingin 

dihapus dari 

inventaris barang 

4. Sistem menampilkan 

notifikasi konfirmasi untuk 

penghapusan 

 

 5. Aktor 

mengkonfirmasi 

pengehapusan 

6. Sistem menghapus data 

7. Sistem menampilkan 

kembali menu inventaris 

barang dengan data yang 

baru 

Alternative (A.I.4) Aktor tidak 

mengkonfirmasi 

penghapusan 

(A.I.4) Sistem batal menghapus, 

maka data tidak jadi terhapus 

 

Kesalahan  (E.6) Sistem down tidak bisa 

mengakses database 

 

  



 

 

48 

 

Table 4-13 Flow of Event Insert perawatan Barang 

Deskripsi Usecase Pengelolaan Perawatan Barang 

Precondition Usecase Login 

Aktor Admin 

Alur Aksi Aktor Aksi Sistem 

Utama Pengelolaan Insert 

 8. Aktor memilih 

tampilan master 

Perawatan barang 

9. Sistem menampilkan 

Perawatan barang 

 10. Aktor milih tombol 

tambah Perawatan 

barang 

11. Aktor 

menginputkan data 

Perawatan barang 

12. Actor menyimpan 

data 

13. Sistem Menyimpan data 

yang diinputkan  

14. Menampilkan kembali 

tampilan menu Perawatan 

barang. (E.6) 
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Table 4-14 Flow of Event Update Perawatan Barang 

 Pengelolaan update data 

 8. Aktor memilih 

tampilan 

Perawatan barang 

9. Sistem menampilkan 

Perawatan barang 

 10. Aktor memilih 

data Perawatan 

barang yang akan 

diubah 

11. Sistem menampilan data 

jenis barang yang dipilih 

actor dan dapat dirubah. 

 12. Aktor merubah 

data dan 

menyimpan 

13. Sistem menyimpan 

perubahan data 

14. Menampilkan data 

Perawatan barang. (E.12) 
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Table 4-15 Flow of Event Delete Perawatan Barang 

 Pengelolaan delete data inventaris barang 

 8. Aktor memilih 

tampilan 

Perawatan barang 

9. Sistem menampilkan 

Perawatan barang 

 10. Aktor memilih 

data yang ingin 

dihapus dari 

Perawatan barang 

11. Sistem menampilkan 

notifikasi konfirmasi untuk 

penghapusan 

 

 12. Aktor 

mengkonfirmasi 

pengehapusan 

13. Sistem menghapus data 

14. Sistem menampilkan 

kembali menu Perawatan 

barang dengan data yang 

baru 

Alternative (A.I.4) Aktor tidak 

mengkonfirmasi 

penghapusan 

(A.I.4) Sistem batal menghapus, 

maka data tidak jadi terhapus 

 

Kesalahan  (E.6) Sistem down tidak bisa 

mengakses database 
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4.2.4 Sequence Diagram 

A Sequence Diagram Login 

 

Gambar 4-12 Sequence Diagram Login 

Pada gambar ini menjelaskan bahwa sebelum pengguna masuk ke halaman 

utama. Pengguna diharuskan Login terlebih dahulu dengan nama user dan password 

yang benar dan sistem akan melalukan pengecekan dengan mengambil data yang 

tersimpan di database user . setelah sesuai, pengguna akan masuk ke halaman utama 
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B Sequence Diagram Jenis Barang 

 

Gambar 4-13 Sequence Diagram Jenis Barang 

Untuk mengelola data Master jenis barang. pengguna diharuskan untuk 

mengakses Menu Jenis barang. Adapun alur proses mengelola data master jenis 

barang terdiri dari 3 bagian yaitu menambah, mengupdate dan menghapus data.. 

Terdapat beberapa objek yang ada pada sequence diagram ini yaitu pengguna 

sebagai objek aktor, Control Data master jenis barang sebagai objek control, Menu 

Master jenis barang dan form edit sebagi objek boundary dan Tabel master jenis 

barang sebagai objek entity. 
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C Sequence Diagram Sumber Barang 

 

Gambar 4-14 Sequence Diagram Sumber Barang 

Untuk mengelola data Master sumber barang. pengguna diharuskan untuk 

mengakses Menu sumber barang. Adapun alur proses mengelola data master 

sumber barang terdiri dari 3 bagian yaitu menambah, mengupdate dan menghapus 

data.. Terdapat beberapa objek yang ada pada sequence diagram ini yaitu pengguna 

sebagai objek aktor, Control Data master sumber barang sebagai objek control, 

Menu Master sumber barang dan form edit sebagi objek boundary dan Tabel master 

sumber barang sebagai objek entity 
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D Sequence Diagram Lokasi Barang 

 

Gambar 4-15 Sequence Diagram Lokasi Barang 

Untuk mengelola data Master jenis barang. pengguna diharuskan untuk 

mengakses Menu Lokasi barang. Adapun alur proses mengelola data master Lokasi 

barang terdiri dari 3 bagian yaitu menambah, mengupdate dan menghapus data.. 

Terdapat beberapa objek yang ada pada sequence diagram ini yaitu pengguna 

sebagai objek aktor, Control Data master lokasi barang sebagai objek control, Menu 

Master lokasi barang dan form edit sebagi objek boundary dan Tabel master lokasi 

barang sebagai objek entity 
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E Sequence Diagram Inventaris Barang 

 

Untuk mengelola data inventaris barang. pengguna diharuskan untuk 

mengakses Menu Inventaris barang. Adapun alur proses mengelola data inventaris 

barang terdiri dari 3 bagian yaitu menambah, mengupdate dan menghapus data.. 

Terdapat beberapa objek yang ada pada sequence diagram ini yaitu pengguna 

sebagai objek aktor, Control Data inventaris barang sebagai objek control, Menu 

inventaris barang dan form edit sebagi objek boundary dan Tabel inventaris barang 

sebagai objek entity 
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F Sequence Diagram Perawatan Barang 

 

Untuk mengelola data perawatan barang. pengguna diharuskan untuk 

mengakses Menu perawatan barang. Adapun alur proses mengelola data master 

perawatan barang terdiri dari 3 bagian yaitu menambah, mengupdate dan 

menghapus data.. Terdapat beberapa objek yang ada pada sequence diagram ini 

yaitu pengguna sebagai objek aktor, Control Data perawatan barang sebagai objek 

control, Menu perawatan barang dan form edit sebagi objek boundary dan Tabel 

perawatan barang sebagai objek entity 
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4.2.5 Class Diagram 

Berikut menupakan Class Diagram dari modul inventaris aplikasi pada 

pesantren mahasiswa mahad thaybah. 

 

Gambar 4-16 Class Diagram 
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4.3 Desain User Interface 

Sebelum membuat suatu aplikasi dibutuhkan suatu rancangan dasar 

tampilan yang akan digunakan sebagai landasan desain aplikasi, berikut adalah 

tampilan desain aplikasi :  

 

4.3.1 User Interface Login 

 

Gambar 4-17 User Interface Login 

Pada Gambar diatas merupakan tampilan menu login untuk admin. Jika 

admin ingin masuk ke halaman utama, diharuskan mengisi username dan password 

dengan benar 
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4.3.2 User Interface Menu Utama 

 

Gambar 4-18 User Interface Menu Utama 

Gambar diatas merupakan tampilan halaman utama aplikasi pesantren 

mahasiswa mahad thaybah 
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4.3.3 User Interface Logout 

 

Gambar 4-19 User Interface Logout 

Gambar diatas menunjukan pop up untuk logout atau keluar dari 

aplikasinya 

 

Gambar 4-20 Button Logout 
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4.3.4 User Interface Menu Utama Jenis Barang 

 

Gambar 4-21 User Interface Menu Utama Jenis Barang 

Gambar diatas menunjukan tampilan utama dari master jenis barang yang 

terdiri dari nomor, jenis barang, keterangan dan button tambah, ubah, hapus 
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4.3.5 User Interface Tambah Jenis Barang 

 

Gambar 4-22 Button Tambah Jenis Barang 

Bila ingin menambah suatu data dalam tabel. Pengguna diharuskan 

mengklik button tambah. 

 

 

Gambar 4-23 User Interface Tambah Jenis Barang 

Gambar diatas menunjukan pop up tambah data jenis barang, yang terdiri 

atas jenis barang dan keterangan. Pengguna diharuskan mengisi dan mengklik 

button simpan bila ingin menambah data 
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4.3.6 User Interface Ubah Jenis Barang 

 

Gambar 4-24 Button Ubah Jenis Barang 

Bila ingin mengubah suatu data dalam tabel. Pengguna diharuskan 

mengklik button edit. 

 

 

Gambar 4-25 User Interface Ubah Ubah Barang 

Gambar diatas menunjukan pop up ubah data jenis barang, yang terdiri atas 

jenis barang dan keterangan. Pengguna diharuskan mengubah data yang ingin 

diubah dan mengklik button simpan 
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4.3.7 User Interface Hapus Jenis Barang 

 

Gambar 4-26 Button Hapus Jenis Barang 

Bila ingin menghapus suatu data dalam tabel. Pengguna diharuskan 

mengklik button hapus 

 

 

Gambar 4-27 User Interface Hapus Jenis Barang 

Gambar diatas menunjukan pop up konfirmasi penghapusan. Bila ingin 

dihapus klik button Ya, hapus. Jika tidak jadi menghapus, klik batal. 
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4.3.8 User Interface Menu Utama Sumber Barang 

 

Gambar 4-28 User Interface Menu Utama Sumber Barang 

Gambar diatas menunjukan tampilan utama dari master jenis barang yang 

terdiri dari nomor, sumber barang, keterangan dan button tambah, ubah, hapus 

  



 

 

66 

 

4.3.9 User Interface Tambah Sumber Barang 

 

Gambar 4-29 Button Tambah Sumber Barang 

Bila ingin menambah suatu data dalam tabel. Pengguna diharuskan 

mengklik button tambah. 

 

 

Gambar 4-30 User Interface Tambah Sumber Barang 

Gambar diatas menunjukan pop up tambah data sumber barang, yang 

terdiri atas sumber barang dan keterangan. Pengguna diharuskan mengisi dan 

mengklik button simpan bila ingin menambah data 
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4.3.10 User Interface Ubah Sumber Barang 

 

Gambar 4-31 Button Ubah Sumber Barang 

Bila ingin mengubah suatu data dalam tabel. Pengguna diharuskan 

mengklik button edit. 

 

 

Gambar 4-32 User Interface Ubah Sumber Barang 

Gambar diatas menunjukan pop up ubah data sumber barang, yang terdiri 

atas sumber barang dan keterangan. Pengguna diharuskan mengubah data yang 

ingin diubah dan mengklik button simpan 
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4.3.11 User Interface Hapus Sumber Barang 

 

Gambar 4-33 Button Hapus Sumber Barang 

Bila ingin menghapus suatu data dalam tabel. Pengguna diharuskan 

mengklik button hapus 

 

 

Gambar 4-34 User Interface Hapus Sumber Barang 

Gambar diatas menunjukan pop up konfirmasi penghapusan. Bila ingin 

dihapus klik button Ya, hapus. Jika tidak jadi menghapus, klik batal. 
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4.3.12 User Interface Menu Utama Lokasi Barang 

 

Gambar 4-35 User Interface Menu Utama Lokasi Barang 

Gambar diatas menunjukan tampilan utama dari master jenis barang yang 

terdiri dari nomor, lokasi barang, keterangan dan button tambah, ubah, hapus 
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4.3.13 User Interface Tambah Lokasi Barang 

 

Gambar 4-36 Button Tambah Lokasi Barang 

Bila ingin menambah suatu data dalam tabel. Pengguna diharuskan 

mengklik button tambah. 

 

 

Gambar 4-37 User Interface Tambah Lokasi Barang 

Gambar diatas menunjukan pop up tambah data lokasi barang, yang terdiri 

atas lokasi barang dan keterangan. Pengguna diharuskan mengisi dan mengklik 

button simpan bila ingin menambah data  
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4.3.14 User Interface Ubah Lokasi Barang 

 

Gambar 4-38 Button Ubah Lokasi Barang 

Bila ingin mengubah suatu data dalam tabel. Pengguna diharuskan 

mengklik button edit. 

 

 

Gambar 4-39 User Interface Ubah Lokasi Barang 

Gambar diatas menunjukan pop up ubah data lokasi barang, yang terdiri 

atas lokasi barang dan keterangan. Pengguna diharuskan mengubah data yang ingin 

diubah dan mengklik button simpan 
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4.3.15 User Interface Hapus Lokasi Barang 

 

Gambar 4-40 Button Hapus Lokasi Barang 

Bila ingin menghapus suatu data dalam tabel. Pengguna diharuskan 

mengklik button hapus 

 

 

Gambar 4-41 User Interface Hapus Lokasi Barang 

Gambar diatas menunjukan pop up konfirmasi penghapusan. Bila ingin 

dihapus klik button Ya, hapus. Jika tidak jadi menghapus, klik batal. 
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4.3.16  User Interface Menu Utama Inventaris Barang 

 

Gambar 4-42 User Interface Menu Utama Inventaris Barang 

Gambar diatas menunjukan tampilan utama dari inventaris barang yang 

terdiri dari nomor, lokasi, jenis barang, sumber barang, nama barang, kondisi, 

jumlah serta button detail, tambah, ubah, hapus dan Button Cetak Pdf yang 

berfungsi untuk mengconvert data menjadi format pdf. Terdapat juga fitur filter 

yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam mencari data historis 
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4.3.17  User Interface Tambah Inventaris Barang 

 

Gambar 4-43 User Interface Tambah Inventaris Barang 

Gambar diatas menunjukan tampilan tambah data inventaris barang, yang 

terdiri atas lokasi barang, jenis barang, sumber barang, nama barang, kondisi, 

jumlah, keterangan dan foto barang. Pengguna diharuskan mengisi dan mengklik 

button simpan bila ingin menambah data 
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4.3.18 User Interface Ubah Inventaris Barang 

 

Gambar 4-44 User Interface Ubah Inventaris Barang 

Gambar diatas menunjukan pop up ubah data jenis barang, yang terdiri atas 

lokasi barang, jenis barang, sumber barang, nama barang, kondisi, keterangan dan 

foto barang. Pengguna diharuskan mengubah data yang ingin diubah dan mengklik 

button simpan 
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4.3.19 User Interface Hapus Inventaris Barang 

 

Gambar 4-45 Button Hapus Inventaris Barang 

Bila ingin menghapus suatu data dalam tabel. Pengguna diharuskan 

mengklik button hapus dengan icon tempat samah 

 

 

Gambar 4-46 User Interface Hapus Inventaris Barang 

Gambar diatas menunjukan pop up konfirmasi penghapusan. Bila ingin 

dihapus klik button Ya, hapus. Jika tidak jadi menghapus, klik batal. 

  



 

 

77 

 

4.3.20 User Interface Menu Utama Perawatan Barang 

 

Gambar 4-47 User Interface Menu Utama Perawatan Barang 

Gambar diatas menunjukan tampilan utama dari inventaris barang yang 

terdiri dari nomor, nama barang, bentuk perawatan, jumlah perawatan, tanggal 

perawatan, keterangan serta button detail, tambah, ubah, hapus dan Button Cetak 

Pdf yang berfungsi untuk mengconvert data menjadi format pdf. Terdapat juga fitur 

filter yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam mencari data historis 
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4.3.21 User Interface Tambah Perawatan Barang 

 

Gambar 4-48 User Interface Tambah Perawatan Barang 

Gambar diatas menunjukan pop up tambah data perawatan barang, yang 

terdiri atas barang, bentuk perawatan, jumlah perawatan, tanggal perawatan dan 

keterangan. Pengguna diharuskan mengisi dan mengklik button simpan bila ingin 

menambah data 
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4.3.22 User Interface Ubah Perawatan Barang 

 

Gambar 4-49 User Interface Ubah Perawatan Barang 

Gambar diatas menunjukan pop up ubah data perawatan barang, yang 

terdiri atas barang, bentuk perawatan, jumlah perawatan, tanggal perawatan dan 

keterangan. Pengguna diharuskan mengubah data yang ingin diubah dan mengklik 

button simpan 
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4.3.23 User Interface Hapus Perawatan Barang 

 

Gambar 4-50 Button Hapus Perawatan Barang 

Bila ingin menghapus suatu data dalam tabel. Pengguna diharuskan 

mengklik button hapus dengan icon tempat samah 

 

 

Gambar 4-51 User Interface Hapus Perawatan Barang 

Gambar diatas menunjukan pop up konfirmasi penghapusan. Bila ingin 

dihapus klik button Ya, hapus. Jika tidak jadi menghapus, klik batal. 
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 BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan permintaan dari pihak pesantren, kami membuat rancang 

bangun aplikasi pencatatan inventaris barang berbasis website dengan framework 

laravel. Pada aplikasi ini meliputi pengelolaan master jenis barang, sumber barang, 

lokasi barang serta perawatan barang. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu 

Pesantren Mahasiswa Mahad Thaybah Surabaya 

 

5.2 Saran 

Saran bagi pengembang aplikasi yang akan melanjutkan aplikasi 

pengelolaan inventaris berbasis website pada pesantren mahasiswa mahad thaybah 

yaitu : 

a. Mengevaluasi terhadap aplikasi terkait kinerja aplikasi. 

b. Mengevaluasi terhadap aplikasi terkait interface aplikasi. 

c. Menambahkan fitur pembuatan laporan 
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