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ABSTRAK 

CV Samaco adalah sebuah perusahaan swasta pada sektor usaha menakinal 

bidang pembuatan tanki. Perusahaan CV Samaco memberikan total solution dalam 

bentuk usaha baru yaitu spesialisasi pada bidang Tank Builder, Steel Construction, 

dan Industrial Equipment. Dengan sistem pencatatan secara manual terutama pada 

pencatatan bahan baku yang dilakukan oleh CV Samaco, secara tidak langsung 

dapat menjadi kendala dalam kelangsungan berbisnis. Hal ini menyebabkan 

beberapa pencatatan data tidak akurat. 

Dari permasalahan di atas maka solusi yang dibuat yaitu sebuah aplikasi 

pencatatan bahan baku berbasis web yang dapat membantu pencatatan data bahan 

baku lebih akurat, efisien dan efektif. Dengan adanya aplikasi ini maka pencatatan 

bahan baku dapat disimpan oleh sistem sehingga semua proses pencatatan bahan 

baku dapat tercatat dan tersimpan dengan aman. 

Berdasarkan hasil uji aplikasi pencatatan bahan baku berbasis web dengan 

penyelia Kerja Praktik di CV Samaco maka diperoleh hasil, aplikasi dapat 

menyimpan dan menampilkan data pencatatan bahan baku. Aplikasi juga dapat 

menampilkan lapaoran pencatatan bahan baku setiap project di perusahaan. 

Kata Kunci: Aplikasi, Web, Pencatatan, Bahan Baku, CV Samaco
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi adalah suatu sarana atau sistem yang berfungsi untuk 

memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi masyarakat. Oleh karena itu 

teknologi menjadi sangat penting di era sekarang. Kemajuan teknologi yang begitu 

pesat sudah memberikan dampak positif yang cukup signifikan bagi bisnis. Sejak 

dikenalkannya teknologi internet kepada masyarakat luas, website semakin menjadi 

hal yang “lumrah” untuk dimiliki. Kemudahan akses serta responsivitas web app 

yang semakin baik tiap tahunnya, menjadikan web app adalah pilihan yang tepat 

untuk berbisnis. Pengolahan data menggunakan teknologi kini sangat diperlukan 

karena dapat mempercepat cara kerja perusahaaan dan mempermudah perusahaan 

dalam mengakses situs yang memiliki informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

CV Samaco merupakan perusahaan swasta pada sektor usaha menakinal 

bidang pembuatan tanki di Indonesia yang berdiri sejak 8 Juli 1970. Lokasi 

perusahaan CV Samaco berlokasi di Jl Gajahmada No.19 Sawotratap, Gedangan – 

Sidoarjo, Jawa Timur.  Pada tahun 1973 CV Samaco memutuskan untuk bergerak 

dibidang kontraktor umum, namun dengan berjalannya waktu dan berkembangnya 

pasar di Indonesia perusahaan telah mampu memberikan diversifikasi bisnis di 

dalam aktivitasnya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen. 

Dengan kata lain, perusahaan CV Samaco memberikan total solution dalam bentuk 

usaha baru yaitu spesialisasi pada bidang Tank Builder, Steel Construction, dan 

Industrial Equipment. Proses bisnis yang dijalankan oleh CV Samaco saat ini 

menggunakan proses manual. Perusahaan menerima pesanan dari pelanggan berupa 
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nama produk, ukuran produk, dan desain produk yang sudah dipilih oleh pelanggan. 

Kemudian pesanan tersebut diserahkan kepada bagian produksi untuk ditentukan 

bahan baku yang akan diproses dan diolah menjadi produk yang sesuai pesanan 

pelanggan. Selanjutnya pencatatan bahan baku yang sudah tercatat akan dibuatkan 

anggaran dana untuk dibelanjakan. Setelah mendapat persetujuan, anggaran dana 

diberikan kepada bagian keuangan untuk pengambilan dana bahan baku yang sudah 

tercatat akan dibelanjakan bagian purchasing untuk dibelikan bahan baku sesuai 

kebutuhan. Bahan baku yang sudah terbeli akan dicatat dan diberikan kepada 

bagian logistik untuk dilakukan pengecekan bahan baku yang datang digudang. 

Ketika bahan baku digudang sudah terpenuhi maka bagian produksi sudah mulai 

memproses  produksi  sesuai kebutuhan yang tercatat. 

Perusahaan membutuhkan data yang relevan dan penyimpanan data yang 

baik dan aman untuk pencatatan kebutuhan bahan baku. Namun dari hal tersebut 

masih ditemukan masalah dalam pencatatan data yang dicatat secara manual oleh 

perusahaan. Selama ini perusahaan menggunakan proses pencatatan secara manual 

dengan menggunakan program excel. Pencatatan secara manual membuat 

perusahaan terkadang melewatkan beberapa bahan baku untuk dicatat karena terlalu 

banyakbahan baku yang diperlukan. Hal tersebut menjadikan perusahaan harus 

memesan kembali bahan baku yang tertinggal dan terjadilah pembengkakan biaya 

terutama pada biaya pengiriman. Tidak hanya itu, pada bagian logistik juga menjadi 

kendala karena harus berkerja dua kali untuk mengecek ulang bahan baku yang 

datang. 

Dengan sistem pencatatan secara manual yang dilakukan oleh CV Samaco 

tersebut dapat menjadi kendala dalam kelangsungan berbisnis. Kesalahan 
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pengelolaan data seperti pencatatan jumlah bahan baku, jenis bahan baku yang 

dibutuhkan, pengecekan keluar masuknya pesanan bahan baku, atau bahkan 

kehilangan data sangat beresiko bagi perusahaan. Kesalahan tersebut dapat menyita 

banyak waktu yang dimiliki divisi dan divisi lain yang bersangkutan untuk 

melakukan perkerjaannya. Berdasarkan permasalahan yang terjadi saat ini, maka 

dirancanglah sebuah sistem informasi pencatatan bahan baku berbasis web yang 

dapat digunakan berdasarkan kebutuhan perusahaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

permasalahan  tersebut dapat disimpulkan sebagaik berikut: 

1. Bagaimana membuat rancang bangun aplikasi pencatatan bahan baku 

berbasis web pada CV Samaco agar memudahkan perusahaan dalam 

mencatat dan menyimpan data?  

2. Bagaimana menghasilkan informasi kebutuhan bahan baku untuk divisi yang 

membutuhkan data tersebut? 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dari perancangan dan pembuatan aplikasi pencatatan 

bahan baku berbasis web pada CV Samaco adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini berfokus pada pencatatan kebutuhan bahan baku untuk bagian 

produksi di CV Samaco. 

2. Aplikasi ini tidak menghitung biaya pengeluaran atau anggaran belanja  di 

CV Samaco. 
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3. Sistem ini menggunakan data bahan baku yang telah dimiliki perusahaan 

CV Samaco. 

1.4 Tujuan 

Tujuan pembuatan aplikasi pencatatan bahan baku berbasis web pada CV 

Samaco adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan aplikasi pencatatan bahan baku pada bagian produksi 

berbasis web pada CV Samaco. 

2. Menghasilkan informasi pencatatan bahan baku yang dibutuhkan untuk 

pembuatan produk pada CV Samaco. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari pembuatan aplikasi pencatatan bahan baku berbasis 

web pada CV Samaco diharapkan dapat bermaanfaat baik bagi CV Samaco, sebagai 

berikut: 

1. Mempermudah bagian produksi melakukan pencatatan bahan baku. 

2. Mempercepat sistem kerja perusahaan dalam hal pencatatan data dan 

pengiriman data antar divisi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sebagai sarana untuk memudahkan dalam memahami isi dari laporan kerja 

praktik ini, maka sistematika dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I  :  PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, serta rumusan 

masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari aplikasi 

pencatatan bahan baku berbasis web pada CV Samaco bagi user. 

BAB II: GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bab ini membahas mengenai gambaran secara umum dari CV 

Samaco dari sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur 

organisasi, serta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian 

yang bersangkutan. 

BAB III: LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas mengenai teori yang digunakan oleh penulis 

untuk mendukung pembuatan dari aplikasi pencatatan bahan baku 

berbasis web pada CV Samaco yang meliputi konsep dasar Pencatan 

pemakaian bahan baku, Bahan baku, Aplikasi, Web, PHP, HTML, 

serta teori-teori lain yang mendukung pemodelan dari aplikasi 

pencatatan bahan baku ini. 

BAB IV: DESKRIPSI  PEKERJAAN 

Bab ini membahas mengenai perancangan dari sistem yang 

dikerjakan saat kerja praktik berlangsung. Pembahasan ini terdiri 

dari identifikasi permasalahan yang ada, analisis permasalahan, 

analisis kebutuhan data dan fungsi, perancangan sistem, penulisan 
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struktur database, serta desain interface dari aplikasi pencatatan 

bahan baku berbasis web pada CV Samaco. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam 

pengembangan aplikasi pencatatan bahan baku berbasis web pada 

CV Samaco pada masa yang akan mendatang.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Identitas Perusahaan 

Nama Perusahaan : CV S A M A C O 

Alamat : Jl Gajahmada No.19 Sawotratap, Gedangan – Sidoarjo 

61256 Jawa Timur, Indonesia 

Telp / Fax  : (031) 8533230 – (031) 8533133 

Bisnis Utama : Spesialisasi Pembangunan macam macam  Tangki &  

Kelengkapan Peralatan Industri 

No. Telpon  : 085732392227 

Contact Person : Bpk. Syafi’i 

Jabatan :  Administrasi 

2.2. Sejarah Perusahaan 

CV Samaco adalah perusahaan swasta yang memutuskan untuk memasuki 

bisnis sektor usaha menakinal yang bergerak di bidang pembuatan tanki di 

Indonesia pada tahun 1970. Paada masa itu bisnis yang bergerak dalam bidang 

tersebut diperkirakan masih potensial untuk dikembangkan beberapa puluh tahun 

kedepan dan peluang bisnis bagi perusahaan cukup terjangkau. Dengan pengalaman 

kerja dan kualitas SDM yang profesional dibidangnya mampu mengakselerasi 

perusahaan menjadi salah satu pemain pada level papan atas dalam bisnis tank 

bilder. Pada tahun 1973 CV Samaco memutuskan untuk bergerak dibidang 

kontraktor umum. Permulaan bisnis perusahaan ini pada bidang sipil & mekanikal, 

namun dengan berjalannya waktu dan berkembangnya pasar di Indonesia 

perusahaan telah mampu memberikan diversifikasi bisnis di dalam aktivitasnya 
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dalam memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen. Dengan kata lain, 

perusahaan CV Samaco memberikan total solution dalam bentuk usaha baru yaitu 

spesialisasi pada bidang Tank Builder, Steel Construction, dan Industrial 

Equipment. CV Samaco yakin dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

setiap konsumen karena pelayanan yang optimal dengan dukungan SDM berbudaya 

kerja dan etos kerja yang tinggi dan akrab dengan setiap perkembangan inovasi 

teknologi. Berikut adalah foto dari CV Samaco sejak tahun 1970 pada gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 CV Samaco 

2.3.  Lokasi Perusahaan 

CV Samaco beralamat lengkap di Jl Gajahmada No.19 Sawotratap, 

Gedangan – Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Adapun lokasi perusahaan dapat 

dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini. 
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Gambar 2.2 Lokasi CV Samaco 

Pada Gambar 2.2, memiliki simbol berwarna merah pada bagian tengah 

dari peta google maps yang menandakan lokasi dari CV Samaco. Adapun informasi 

lengkap tersebut yaitu sebagai berikut: 

Alamat : Jl Gajahmada No.19 Sawotratap, Gedangan – Sidoarjo 

61254 

 No. Telepon : (031) 8533230 

 Jam buka : 08.00 WIB 

2.4. Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.3 Logo CV Samaco 
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2.5. Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi 

 “Menjadi salah satu pilar penyangga pembangunan perekonomian nasional, 

yang bergerak pada sektor usaha Mekanikal khususnya, Pembuatan Tangki 

dan Peralatan  industri, yang akan selalu mengedepankan kepentingan 

umum, moral dan etika bangsa.” 

 Misi 

1. Membawa gerbong perusahaan kekancah perkembangan usaha, 

melalui persaingan yang jujur dan sehat sesuai dengan peraturan 

perundang undangan yang ada. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya perusahaan seoptimal mungkin 

serta menjunjung tinggi semangat akan tumbuh dan berkembangnya 

budaya profesionalisme. 

3. Memupuk rasa kesetiakawanan antar pengusaha & pemilik 

pekerjaan berlandaskan pada rasa saling percaya dengan, 

mengedepankan tumbuhnya etos kerja tinggi bagi terciptanya 

lapangan kerja seluas-luasnya. 

2.6. Struktur Organisasi 

CV Samaco memiliki struktur organisasi perusahaan yang disusun pada 

Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Struktur Organisasi CV Samaco 

 

2.7. Deskripsi Tugas  

Berdasarkan dasarkan struktur organisasi diatas maka dapat dibuat 

deskripsi tugas dari masing – masing entitas sebagai berikut: 

a. Direktur: menetapkan prosedur kegiatan perusahaan serta mengawasi dan 

mengordinir kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan (penanggung 

jawab perusahaan). 

a. Wakil Direktur : bertugas untuk mengawasi dan mengordinir kegiatan-kegiatan 

yang ada di dalam perusahaan (penanggung jawab perusahaan). 

b. Kabag. Produksi: bertugas untuk mengawasi dan mengontrol workshop agar 

tetap sesuai dengan kebutuhan produksi. 

c. Kabag. Pemasaran: bertugas untuk mendapatkan klien yang melakukan 

penawaran terhadap perusahaan dan melakukan perhitungan pada perincian 

biaya, ongkos, atau pengeluaran. 

d. Kabag. Keuangan: bertugas untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran 

keuangan perusahaan dan mengalokasikan dana perusahaan. 
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e. Kabag Logistik: bertugas untuk membelanjakan kebutuhan material sesuai 

dengan bahan baku yang dibutuhkan dan melakukan pencatatan peralatan dan 

bahan yang ada di gudang.
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1. Pencatatan Pemakaian Bahan Baku 

Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas 

dalam bentuk tulisan. Pencatatan dilakukan diatas kertas, disket, pita nama dan pita 

film. Bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik, gambar dan suara. Sistem 

Pencatatan secara umum terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Sistem 

PencatatanTradisional dan Sistem Pencatatan Nontradisional 

a. Sistem Pencatatan Tradisional adalah sistem pencatatan yang memiliki catatan 

masing-masing dari setiap profesi atau divisi, dimana dalam sistem ini masing-

masing disiplin ilmu mempunyai catatan sendiri-sendiri secara terpisah. 

Keuntungan sistem ini adalah pencatatan dapat dilakukan secara lebih 

sederhana. Kelemahan system ini adalah data yang terkumpul kurang 

menyeluruh, koordinasi antar divisi tidak ada dan upaya pelayanan secara 

menyeluruh dan tuntas sulit dilakukan. 

b. Sistem Pencatatan Non-Tradisional adalah pencatatan yang berorientasi pada 

masalah (Problem Oriented Record /POR). Keuntungan sistem ini adalah 

kerjasama antar tim lebih baik dan menunjang mutu pelayanan secara 

menyeluruh. Setiap divisi dituntut untuk membuat pencatatan tentang data 

sebaik mungkin. 

3.2. Bahan Baku 

Menurut (Hanggana, 2006), bahan baku adalah sesuatu yang digunakan 

untuk membuat barang jadi, bahan pasti menempel menjadi satu dengan barang 
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jadi. Bahan baku merupakan input penting dalam berbagai produksi. Perusahaan 

yang berproduksi untuk menghasiklan suatu produk akan memerlukan bahan baku 

untuk pelaksanaan proses produksinya. Di dalam sebuah perusahaan bahan baku 

dan bahan penolong menjadi modal terjadinya proses produksi sampai hasil 

produksi. Pengelompokan bahan baku dan bahan penolong bertujuan untuk 

pengendalian bahan dan pembebanan biaya harga pokok produksi. Pengendalian 

bahan diprioritaskan pada bahan yang nilainya relative tinggi yaitu bahan baku. 

Kekurangan bahan baku yang tersedia dapat berakibat terhentinya proses produksi 

karena habisnya bahan baku untuk diproses. Akan tetapi terlalu besarnya bahan 

baku dapat mengakibatkan tingginya persediaan dalam perusahaan yang dapat 

menimbulkan berbagai risiko maupun tingginya biaya yang dikeluarkan perusahaan 

terhadap persediaan tersebut. 

3.3. Aplikasi 

Aplikasi merupakan penggunaan dalam suatu komputer, instruksi 

(instruction), atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga 

computer dapat memproses input menjadi output (Jogiyanto, 1999). Aplikasi adalah 

seperangkat intruksi khusus dalam computer yang di rancang agar kita 

menyelesaikan tugas – tugas tertentu (Shelly, Chasman, & Verman, 2007).  

Aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna dalam menjalankan perkerjaan tertentu (Yuhefizar, 2012). Jadi aplikasi 

merupakan sebuah program yang di buat dalam sebuah perangkat lunak dengan 

komputer untuk memudahkan perkerjaan atau tugas – tugas tertentu seperti 

paparan, penggunaan, dan penambahan data yang dibutuhkan.  
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Aplikasi merupakann suatu perangkat lunak komputer yang 

memanfaatkan kemampuan komputer  untuk melakukan suatu tugas sesuai dengan 

intruksi dari pengguna. Hal tersebut dilakukan guna menolong dan mempermudah 

perkerjaan manusia dalam menyelesaikan tugas tertentu. Dalam dunia nyata 

aplikasi perangkat lunak (software) dibedakan menjadi dua jenis yaitu aplikasi 

software khusus dan aplikasi software umum. Aplikasi software khusus merupakan 

serangkaian program yang tergabung dan dijalankan khusus untuk menyelesaikan 

masalah tertentu. Contohnya aplikasi yang berada dalam perusahaan dan digunakan 

untuk perusahaan itu sendiri. Sedangkan, aplikasi software umum merupakan 

serangkaian program yang tergabung dan dijalankan untuk yang bersifat umum. 

Contohnya aplikasi  sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk melakukan 

tugas yang bersifat umum dan dapat digunakan untuk umumt . 

3.4. Web 

Web yang juga dikenal dengan World Wide Web atau WWW adalah suatu 

layanan di dalam jaringan internet yang berupa ruang informasi. Dengan adanya 

web, user dapat memperoleh atau menemukan informasi yang diinginkan dengan 

cara mengikuti link (hyperlink) yang disediakan di dalam dokumen yang 

ditampilkan oleh aplikasi web browser (Raharjo, 2011). 

Dalam teknologi web, informasi akan disajikan dalam bentuk dokumen 

yang disebut halaman web. Halaman web merupakan hasil terjemahan kode-kode 

program dari file-file yang tersimpan di dalam suatu komputer yang berperan 

sebagai server web (web server). Komputer yang mengakses informasi disebut 

dengan klien web (web client). Informasi dari web server diakses oleh web client 

melalui aplikasi yang disebut dengan web browser. Contoh web browser yang 
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sering digunakan adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan 

lain-lain.  

3.5. Hypertext Preprocessor(PHP) 

PHP adalah bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open 

source  dan merupakan script yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada 

server (server side HTML embedded scripting) (Anhar, 2010). PHP (Hypertext 

Preprocessor) merupakan pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan 

untuk memroses dan mengolah data secara dimanis. PHP juga merupakan 

perangkat lunak (software) yang dapat diperoleh secara gratis dan didistribusikan 

secara bebas. Penulisan script yang diawali dengan “ <?php ” lalu diakhiri dengan 

“ ?> ” dan setiap perintah juga diakhiri dengan “ ; ”, script PHP dapat 

dikombinasikan dengan kode HTML 

3.6. XAMPP 

XAMPP merupakan merupakan paket php berbasis open source yang 

dikembangkan oleh sebuah komunitas Open Source. Dengan menggunakan 

XAMPP pengguna tidak perlu lagi melakukan penginstalan program yang lain 

karena semua kebutuhan telah disediakan oleh XAMPP. Beberapa pakat yang telah 

disediakan adalah Apache, MySql, Php, Filezila, dan Phpmyadmin (Nugroho, 

2011).  

3.7. MySQL 

MySQL adalah salah satu database yang paling mudah pengelolaannya 

pada semua platform, dan karena begitu ringan, dapat dijalankan pada semua 

komputer bahkan yang berspesifikasi rendah (Converse et al., 2004). SQL berfungsi 
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sebagai bahasa penghubung antara program database dengan bahasa pemrograman.  

MySQL merupakan database yang sangat cepat, beberapa user dapat menggunakan 

secara bersamaan. MySQL merupakan sistem manajemen database dan relasional 

sistem database (Sakur, 2005).  
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BAB IV 

DEKSRIPSI PEKERJAAN 

4.1 Observasi 

Pada tahap observasi dilakukan dengan mengamati setiap proses bisnis 

yang ada pada CV Samaco serta penggalian setiap informasi yang diperlukan untuk 

merancang dan embangun aplikasi pencatatan bahan baku. Adapun observasi yang 

dilakukan yaitu dengan mengamati proses pencatatan kebutuhan bahan baku pada 

CV Samaco. Dari hasil dilakukannya observasi pada CV Samaco telah didapatkan 

beberapa permasalahan pada pencatatan kebutuhan bahan baku yaitu pencatatan 

tidak dilakukan dengan cara sistematis melainkan dengan cara manual, resiko 

kehilangan data kebutuhan bahan baku, dan seringkali mendapati kesalahan dalam 

pencatatan bahan baku..  

4.2 Wawancara  

Pada tahap wawancara dilakukan dengan melakukan penggalian informasi 

yang diapat dari salah satu mentor di CV Samaco. Wawancara dilakukan kepada 

staf umum dan bagian produksi dari pihak CV Samaco. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode wawancara sebagai data pendukung untuk 

menyelesaikan penelitian. Wawancara dapat digunakan untuk mengetahui 

permasalahan agar rancangan sistem yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan. 

Wawancara dilakukan kepada staf umum dan bagian produksi agar mengetahui 

permasalahan yang terjadi secara detail. Hasil wawancara dari staf umum CV 

Samaco yaitu pencatatan pada bahan baku dilakukan secara manual sehingga 

beresiko kehilangan data bahan baku, dan sering mendapati kesalahan pencatatan 

bahan baku. 
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4.3 Analisis Proses Bisnis 

Proses pencatatan bahan baku dilakukan dengan cara merancang 

kebutuhan baku untuk membuat produk sesuai pesanan klien terlebih dahulu, 

kemudian bahan baku dicatat sesuai kebutuhan produk yang akan dibuat. Hasil dari 

catatan bahan baku direkap untuk dijadikan laporan bahan baku dan dibuat 

anggaran dana untuk pembelian bahan baku. Laporan anggaran bahan baku 

diajukan untuk mendapatkan persetujuan dana pembelian bahan baku. Setelah dana 

yang sudah diajukan telah diberikan maka bagian pembelian membelanjakan bahan 

baku sesuai kebutuhan yang sudah dianggarkan. Bahan baku yang sudah 

dibelanjakan direkap ulang untuk diberikan pada bagian gudang agar dapat 

dilakukan pengecekan bahan baku yang telah dibelanjakan. Bagian gudang akan 

membuat rekap data untuk dijadikan laporan yang akan dikumpulkan dan menjadi 

arsip perusahaan: 

4.3.1 Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan observasi, wawancara, dan proses bisnis pada CV Samaco 

maka dapat dilakukan identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan 

mencakup permasalahan yang ada, dampak dari permasalahan tersebut, dan solusi 

yang diusulkan. Hasil identifikasi dibuat sesuai dengan hasil wawancara 

sebelumnya dan hasil observasi yang ditulis ke dalam tabel. Hasil identifikasi dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini yaitu tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan 

No. Permasalahan Dampak Solusi 

1. Proses pencatatan 

kebutuhan bahan baku 

masih secara manual 

Tidak efisien dalam 

berkerja dikarenakan 

Membuat rancang 

bangun aplikasi 
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No. Permasalahan Dampak Solusi 

banyaknya bahan baku 

yang harus dicatat 

pencatatan bahan 

baku 

2.  Pencatatan sering terjadi 

kesalahan (kurang atau 

lebihnya bahan baku yang 

dicatat) 

Membutuhkan banyak 

waktu untuk 

mengoreksi atau 

memperbaiki ulang 

catatan bahan baku 

Membuat atau 

menyediakan sistem 

pencarian bahan 

baku dalam aplikasi 

3. Kehilangan data catatan 

bahan baku 

Sangat beresiko 

karena catatan bahan 

baku merupakan file 

penting perusahaan 

Membuat atau 

menyediakan 

database pencatatan 

bahan baku dalam 

aplikasi 

4.3.2 Identifikasi Pengguna 

Pengguna dari rancang bangun aplikasi pencatatan bahan baku 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Staf Umum 

2. Bagian  Produksi 

4.3.3 Identifikasi Data 

Berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, identifikasi permasalahan, 

dan identifikasi pengguna maka dapat dilakukan identifikasi data untuk sistem 

(perangkat lunak) yang akan dibuat yaitu: 

1. Data master bahan baku 

2. Data master project 

3. Data master detail project 
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4.4 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Berdasarkan hasil: observasi, wawancara, identifikasi permasalahan, 

identifikasi pengguna, dan identifikasi data maka dapat dilakukan identifikasi 

kebutuhan fungsional untuk sistem (perangkat lunak) yang akan dibuat, yaitu: 

1. Fungsi data master yaitu master bahan baku. 

2. Fungsi data master yaitu master project. 

3. Fungsi pencatatan bahan baku project. 

4. Fungsi melihat dan menghapus detail data project. 

4.5 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan penggunna dilakukan untuk mengetahui data dan 

informasi yang digunakan dan/atau dibutuhkan oleh pengguna aplikasi yang akan 

dibuat. Selain itu juga untuk menganalisis output yang diproleh dari pengguna 

tersebut. Berdasarkan hasil analisis proses bisnis, pengguna dari sistem (perangkat 

lunak) yang akan dibuat adalah staf umum dan bagian produksi pusat CV Samaco. 

1. Staf Umum 

Secara garis besar, kebutuhan pengguna bagian ini yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Kebutuhan Pengguna Bagian Staf Umum 

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Output 

Fungsi data master yaitu 

master bahan baku 

Data master bahan baku Informasi daftar bahan 

baku 

Fungsi data master yaitu 

master project 

Data master project Informasi daftar project 

Fungsi melihat dan 

menghapus detail data 

project  

1. Data master bahan 

baku 

2. Data master project 

Data master detail project 

1. Informasi project 

yang sedang 

dikerjakan 
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Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Output 

2. Informasi bahan baku 

dari project yang 

dikerjakan 

 

2. Bagian Produksi 

Secara garis besar, kebutuhan fungsi bagian ini yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Kebutuhan Pengguna Bagian Produksi 

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Output 

Fungsi data master yaitu 

master bahan baku 

Data master bahan baku Informasi daftar bahan 

baku 

Fungsi data master yaitu 

master project 

Data master project Informasi daftar project 

Fungsi pencatatan 

bahan baku project  

 

1. Data master bahan 

baku 

2. Data master project 

3. Data master detail 

project 

1. Informasi pencatatan 

project yang 

ditangani 

2. Informasi pencatatan 

bahan baku dari 

project yang 

ditangani 

Fungsi melihat dan 

menghapus detail data 

project  

1. Data master bahan 

baku 

2. Data master project 

3. Data master detail 

project 

1. Informasi project 

yang sedang 

dikerjakan 

2. Informasi bahan baku 

dari project yang 

dikerjakan 

4.6 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Dalam melakukan rancang bangun aplikasi pencatatan bahan baku 

berbasis web pada CV Samaco membutuhkan sebuah analisis kebutuhan fungsional 

yang tepat sesuai dengan proses pencatatann bahan baku pada CV Samaco. 
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4.6.1 Fungsi Data Master Yaitu Master Bahan Baku 

Fungsi ini digunakan untuk data master bahan baku yang meliputi 

pencarian dan/atau melihat data. Berikut ini merupakan kebutuhan fungsional Data 

Master Yaitu Master Bahan Baku.: 

Tabel 4.4 Kebutuhan Fungsional Data Master Yaitu Master Bahan Baku 

Nama Fungsi Fungsi Data Master Yaitu Master Bahan Baku 

Pengguna Staf Umum, Bagian Produksi 

Deskripsi Fungsi ini adalah proses untuk melihat data master bahan 

baku 

Kondisi Awal Data master bahan baku 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Membaca Data Master 

Pengguna memilih menu 

bahan baku 

Sistem akan 

menampilkan form tabel 

yang berisikan bahan 

baku 

Pengguna dapat mengecek 

dan mencari bahan baku 

Sistem akan 

menampilkan data 

berisikan bahan baku 

lengkap dengan data 

yang tersimpan 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data master 

bahan baku. 

4.6.2 Fungsi Data Master Yaitu Master Project 

Fungsi ini digunakan untuk data master yaitu master project yang meliputi 

penambahan data, pengubahan data, dan penghapusan data. Berikut ini merupakan 

kebutuhan fungsional data master yaitu master project: 

Tabel 4.5 Kebutuhan Fungsional Data Master Yaitu Master Project 

Nama Fungsi Fungsi Data Master Yaitu Master Project. 

Pengguna Bagian Staf Umum, Bagian Produksi 

Deskripsi Fungsi ini adalah proses untuk melihat data master 

project 
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Kondisi Awal Data master project 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Membaca Data Master 

Pengguna memilih menu list 

project 

Sistem akan 

menampilkan form tabel 

yang berisikan list 

project 

Pengguna mengecek dan 

mencari data project 

Sistem akan 

menampilkan data 

berisikan list project 

lengkap dengan data 

yang perusahaan 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat membaca data master project. 

4.6.3 Fungsi Pencatatan Bahan Baku Project  

Fungsi ini digunakan untuk pencatatan bahan baku project yang dikerjakan 

yang meliputi penambahan data dan penghapusan data. Berikut ini merupakan 

kebutuhan fungsional pencatatan bahan baku project: 

Tabel 4.6 Kebutuhan Fungsional Pencatatan Bahan Baku Project  

Nama Fungsi Fungsi Pencatatan Bahan Baku Project  

Pengguna Bagian Produksi 

Deskripsi Fungsi ini adalah proses pencatatan bahan baku pada 

project yang dikerjakan 

Kondisi Awal Data master bahan baku, Data master project, Data 

master detail project 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menambah Data Master 

Pengguna memilih menu 

add project 

Sistem akan 

menampilkan pilihan 

menu login untuk 

memasuki form add 

project 

Pengguna login terlebih 

dahulu dengam memasuk-

Sistem akan melakukan 

login untuk pengguna 

dan menampilkan form 
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kan user name dan password 

lalu menekan tombol login 

input data project beserta 

data bahan baku apabila 

login berhasil 

Pengguna memasukkan 

nomor order dan berbagai 

macam bahan baku yang 

dibutuhkan dalam project  

Sistem akan melakukan 

fungsi penambahan data 

procect dari form 

tersebut kedalam tabel 

master project dibawah 

sebelum disimpan di 

database 

Pengguna menekan tombol 

simpan 

Sistem akan menyimpan 

data yang telah 

dimasukkan untuk 

catatan project ked alam 

database yang sudah 

disediakan. 

Menghapus Data Master 

Pengguna menekan tombol 

“X” pada halaman input data 

untuk menghapus bahan 

baku yang salah dimasukkan 

dalam catatan (kegiatan 

dilakukan pada tabel input 

project) 

Sistem akan melakukan 

penghapusan pada data 

bahan baku 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pencatatan data bahan baku 

pada project yang dikerjakan. 

4.6.4 Fungsi Melihat dan Menghapus Data Detail Project  

Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master detail project yang 

meliputi melihat data dan penghapusan data. Berikut ini merupakan kebutuhan 

fungsional pengelolaan data master detail project: 

Tabel 4.7 Kebutuhan Fungsional Melihat dan Menghapus Detail Data Project  

Nama Fungsi Fungsi Melihat dan Menghapus Data Detail Project  

Pengguna Staf Umum, Bagian Produksi 

Deskripsi Fungsi ini adalah untuk melihat dan menghapus catatan 

bahan baku project yang dikerjakan 
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Kondisi Awal Data master bahan baku, Data master project, Data 

master detail project 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Melihat Catatan Bahan Baku dari Project 

 Pengguna memilih menu 

project 

Sistem akan 

menampilkan tabel dari 

project yang dikerjakan 

 Pengguna menakan tombol 

detail 

Sistem akan 

menampilkan tabel 

berisikan bahan baku 

dari setiap project 

 Menghapus Data Master 

 Pengguna memilih menu 

project 

Sistem akan 

menampilkan tabel dari 

project yang dikerjakan 

 Pengguna menekan tombol 

Tindakan 

Sistem akan 

menampilkan form login  

 Pengguna memasukkan user 

name dan password lalu 

menekan tombol login 

(hanya pengguna yang 

memiliki user name dan 

password yang dapat 

mengakses fitur tindakan) 

Sistem akan melakukan 

login untuk pengguna 

dan menampilkan form 

tabel project 

 Pengguna mencari data 

project yang akan dihapus, 

dan menekan tombol hapus 

Sistem akan 

menampilkan alret 

“Yakin ingin 

menghapus?” 

 Pengguna menekan tombol 

Ya 

Sistem akan menghapus 

data project dan 

menampilkan alret “Data 

berhasil dihapus” 

 Pengguna menekan tombol 

Tidak 

Sistem akan 

menampilkan halaman 

data project 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat menampilkan informasi catatan bahan 

baku dari project yang dkerjakan. 
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4.7 Analisis Kebutuhan Nonfungsional 

Analisis kebutuhan non fungsional bertujuan untuk mengetahui kebutuhan 

rancang bangun aplikasi pencatatan bahan baku di luar kebutuhan fungsional, yang 

harus tersedia dalam aplikasi pencatatan bahan baku yang akan dibangun. 

1. Keamanan 

a. Untuk bisa masuk ked alam aplikasi, user harus login menggunakan user 

name dan password yang sudah dibuat. Contoh: 

1. Bagian Produksi, menggunakan user name produksi dengan password 

xxxxxxxxx 

b. Adanya pengaturan hak akses untuk user: Staf Umum dan produksi 

Tabel 4. 8 Kebutuhan Peraturan Hak Akses 

No. Fungsi 
Hak Akses 

Staf Umum Produksi 

1. Data master bahan baku Read Read 

2. Data master project Read Read 

3. Pengelolaan pencatatan bahan 

baku  

- Read, Insert, Delete 

4. Melihat dan menghapus detail 

data project  

Read Read, Delete 

4.8 Analisis Kebutuhan Sistem 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada saat 

melakukan kerja praktik di CV Samaco, Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan 

Bahan Baku Berbasis Web mengacu pada proses pencatatan bahan baku yang 

awalnya dilakukan dengan cara manual kini dilakukan dengan cara tersistem. 
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4.9 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak atau software adalah suatu program yang 

digunakan untuk Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Bahan Baku Berbasis Web. 

Adapun perangkat lunak yang digunakan ialah sebagai berikut:  

1. Sistem operasi menggunakan sistem operasi windows 7 (minimal) 

2. XAMPP untuk membuat web server 

3. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP  

4. Basis data yang digunakan yaitu My Structured Query Language (MySQL). 

4.10 Kebutuhan Perangkat Keras 

 Berdasarkan analisis kebutuhan perangkat lunak yang telah dibuat maka 

dapat dilanjutkan dengan analisis kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat 

keras merupakan komponen peralatan fisik yang membentuk sistem komputer 

terstruktur, serta perangkat keras lain yang mendukung komputer dalam 

menjalankan fungsinya. Kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan adalah 

sebagai berikut:  

1. Processor Dualcore (minimal) 

2. RAM 1 GB (minimal)  

3. Monitor dengan resolusi 1360 x 768 

4. Mouse dan Keyboard 

5. Hardisk kapasitas 10 GB 

4.11 IPO Diagram 

Berdasarkan hasil dari semua analisis terhadap aplikasi pencatatan bahan 

baku, maka dapat digambarkan dalam sebuah diagram IPO seperti di bawah ini: 
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Gambar 4.1 IPO Pencatatan Bahan Baku pada CV Samaco 

4.12 Perancangan Sistem 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan rancangan sistem yang telah 

dilakukan, perancangan sistem menggunakan beberapa pemodelan. 

4.12.1 System Flow 

System Flow menunjukkan aliran data dari proses bisnis yang 

tersistematisasi. Adapun system flow Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Bahan 

Baku Berbasis Web Pada CV Samaco terdiri dari beberapa proses diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. System Flow Data Master Bahan Baku 

Adapun prosedur dari penggunaan data bahan baku adalah sebagai berikut: 
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a. Pihak kantor pusat melakukan login ke sistemPengguna memilih 

menu Bahan Baku 

b. Sistem akan menampilkan halaman bahan baku dengan tampilan 

tabel yang berisikan data bahan baku dari nama, ukuran, dan berat 

bahan baku 

c. Pengguna dapat mencari dan memfilter tabel sesuai keinginan 

d. Sistem akan menampilkan hasil pencarian dari pengguna 

System Flow Data Master Bahan Baku ditunjukkan pada gambar 4.2 

2. System Flow Data Master Project 

Adapun prosedur dari pengelolaan data bahan baku adalah sebagai berikut: 

a. Pengguna memilih menu List Project 

b. Sistem akan menampilkan halaman List Project dengan tampilan 

tabel yang berisikan data perusahaan, seperti: nomor order, tanggal 

order, nama perusahaan, project yang dipesan, e-mail, telepon, 

alamat, kota, provinsi, dan setatus pengerjaan 

c. Pengguna dapat mencari dan memfilter tabel sesuai keinginan 

d. Sistem akan menampilkan hasil pencarian dari pengguna 

System Flow Data Master Project ditunjukkan pada Gambar 4.3 
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Gambar 4.2 System Flow Data Master Bahan Baku 
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Gambar 4.3 System Flow Data Master Project 

3. System Flow Pencatatan Bahan Baku Project 

Adapun prosedur dari pengelolaan data bahan baku adalah sebagai berikut: 

a. Pengguna memilih menu Add Project 

b. Sistem akan menampilkan halaman Login  

c. Pengguna melakukan Login dengan memasukkan user name dan 

password  

d. Sistem melakukan pengecekan data pengguna dengan database 
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e. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan 

halaman pencatatan bahan baku. Dan jika data login tidak ada 

ataupun salah maka sistem akan tetap di halaman login 

f. Pengguna menginputkan data pencatatan bahan baku setiap project 

sesuai dengan kebutuhan lalu menekan tombol save 

g. Sistem akan menyimpan data pada database dan menampilkan 

halaman project 

h. Pengguna menekan tombol detail 

i. Sistem akan menampilkan halaman yang berisi detail project 

j. Pengguna menekan tombol hapus 

k. Sistem akan menampilkan alret “Yakin ingin menghapus data?” 

l. Jika “ya” maka data akan terhapus dari database dan sistem akan 

menampilkan halaman project. Dan jika “tidak” maka sistem akan 

menampilkan Kembali halaman project 

System Flow Pencatatan Bahan Baku Project ditunjukkan pada Gambar 

4.4 

4. System Flow Melihat Dan Menghapus Detail Data Project  

Adapun prosedur dari pengelolaan data bahan baku adalah sebagai berikut: 

a. Pengguna memilih menu Project 

b. Sistem akan menampilkan halaman Project dengan tampilan tabel 

yang berisikan data perusahaan yang sedang melakukan pesanan, 

seperti: nomor order, instansi, alamat, project, dan tanggal input 

data. 

c. Pengguna dapat mencari dan memfilter tabel sesuai keinginan 
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d. Sistem akan menampilkan hasil pencarian dari pengguna 

e. Pengguna menekan tombol detail 

f. Sistem akan menampilkan halaman detail project yang berisikan 

data perusahaan dan macam-macam bahan baku yang dibutuhka 

untuk pengerjaan project tersebut 

g. Pengguna menekan tombol selesai pada halaman detail project 

h. Sistem akan menampilkan Kembali halaman project 

i. Pengguna menekan tombol tindakan untuk menghapus data 

j. Sistem akan menampilkan halaman login untuk keamanan data 

k. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan 

halaman detail project. Dan jika data login tidak ada ataupun salah 

maka sistem akan tetap di halaman login 

l. Pengguna menekan tombol hapus 

m. Sistem akan menampilkan alret “Yakin ingin menghapus?” 

n. Pengguna menekan tombol Ya 

o. Sistem akan menghapus data project dan menampilkan alret “Data 

berhasil dihapus” 

p. Pengguna menekan tombol Tidak 

q. Sistem akan menampilkan halaman data project 

System Flow Melihat Dan Menghapus Detail Data Project  ditunjukkan 

pada Gambar 4.5 
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Gambar 4.4 System Flow Pencatatan Bahan Baku Project  
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Gambar 4.5 System Flow Melihat Dan Menghapus Detail Data Project  

4.12.2 Data Flow Diagram 

Data flow diagram adalah suatu langkah atau metode untuk membuat 

sebuah perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke 
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sebuah sistem lainnya. Data flow diagram meliputi context diagram, diagram 

jenjang, data flow diagram level 0, dan data flow diagram level 1. 

A. Context Diagram 

Context diagram pada aplikasi pencatatan bahan baku pada CV Samaco 

terdiri dari dua entitas dan satu proses. Dia entitas terdiri dari bagian administrasi 

dan bagian produksi. Bagian administrasi dapat membaca atau mengecek detail 

project, bahan baku setiap project, dan mendapatkan laporan project. Bagian 

produksi mendapatkan data bahan baku dan project untuk melakukan pencatatan 

bahan baku setiap project. Context diagram dapat dilihat pada Gambar 4.6 

 

Gambar 4.6 Context Diagram 

B. Diagram Jenjang 

Diagram jenjang dijelaskan dalam proses-proses yang diantaranya dalah 

aplikasi pencatatan bahan baku, cek bahan baku, cek project, menambahkan bahan 

baku setaip project, laporan pencatatan bahan baku, cek hasil penctatan bahan baku 

dan laporan bahan baku yang dibutuhkan. Diagram jenjang dapat dilihat pada 

Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Diagram Jenjang 

C. Data Flow Diagram Level 0 

Data flow diagram level 0 pada aplikasi pencatatan bahan baku berbasis 

web dapat dijelaskan Gambar 4.8.  

 

Gambar 4.8 Data Flow Diagram Level 0 
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D. Data Flow Diagram Level 1 

Data flow diagram level 1 pada aplikasi pencatatan bahan baku berbasis 

web dapat dijelaskan Gambar 4.9.  

 

Gambar 4. 9 Data Flow Diagram Level 1 

4.12.3 Conceptual Data Model 

 
Gambar 4.10 Conceptual Data Model 

Gambar 4.10 merupakan desain database dari Rancang Bangun Aplikasi 

Pencatatan Bahan Baku Berbasis Web Pada CV Samaco dibuat dan ditampilkan 

atau digambarkan melalui Conseptual Data Model (CDM) yang berfungsi untuk 

mengidentifikasi entity, attribute, dan relasi antar entity.  
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4.12.4 Physical Data Model 

 
Gambar 4.11 Physical Data Model 

Gambar 4.11 Physical Data Model (PDM) digunakan untuk 

menggambarkan struktur dari tabel-tabel yang memiliki keterkaitan hubungan yang 

biasa diterapkan dalam Database Management System (DBMS). Hasil dari 

generate CDM disebut dengan 44 PDM.  

4.12.5 Struktur Tabel 

Pembuatan Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Bahan Baku Berbasis 

Web Pada CV Samaco memiliki struktur tabel yang meliputi nama tabel, fungsi 

tabel, nama atribut, tipe data, length tipe data, dan juga keterangan data pelengkap 

seperti primary key, dan juga foreign key. Struktur tabel dari aplikasi pencatatan 

bahan baku dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini: 

a. Tabel Master Bahan Baku 

Nama Tabel : bahanbaku 

Fungsi  : mengelola data bahan baku 

Primary Key : id 

Foreign Key : - 
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Tabel 4.9 Tabel Master Bahan Baku 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1. Id integer - Primary Key 

2. Nama varchar 150 - 

3. Ukuran varchar 50 - 

4. Berat varchar - - 

 

b. Tabel Master Project 

Nama Tabel : project 

Fungsi  : mengelola data project 

Primary Key : noorder 

Foreign Key : - 

Tabel 4.10 Tabel Master Project 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1. Noorder varchar 50 Primary Key 

2. Date Date - - 

3. Instansi varchar 50 - 

4. name_project varchar 255 - 

5. Address Double 255 - 

 

c. Tabel Master Detail Project 

Nama Tabel : detail_project 

Fungsi  : mengelola data detail project 

Primary Key : noorder 

Foreign Key : noorder 

Tabel 4.11 Tabel Master Detail Project 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1. Noorder varchar 50 Primary Key, 

Foreign Key 

2. Name varchar 150 - 

3. Size varchar 50 - 
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No. Field Tipe Panjang Keterangan 

4. Weight Double - - 

5. Quantity Double - - 

6. Enty varchar 11 - 

7. Total Double - - 

4.13 Desain User Interface 

Dalam tahap ini dijelaskan mengenai desain antarmuka dari aplikasi 

pencatatan bahan baku berbasis web pada CV Samaco. Desain user interface 

biasanya dilakukan sebelum merancang program yang akan dibuat guna menjadi 

acuan desain dalam pengimplementasian program yang akan di buat. Berikut desain 

user interface yang dibuat untuk aplikasi pencatatan bahan baku pada CV Samaco: 

4.13.1 Desain Interface Halaman Home 

Desain halaman home merupakan desain untuk tampilan utama pada 

aplikasi pencatatan bahan baku. Pada halaman ini hanya menampilkan sedikit 

informasi perusahaan. Desain halaman home dapat dilihat pada Gambar 4.12 

 

 
Gambar 4.12 Desain Interface Halaman Home 
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4.13.2 Desain Interface Halaman Bahan Baku 

 

Gambar 4.13 Desain Interface Halaman Bahan Baku 

Gambar 4.13 merupakan desain halaman untuk menampilkan informasi 

macam-macam bahan baku yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk membuat 

project. Halaman ini dapat diakses oleh bagian adimistrasi dan bagian produksi. 

Pada halaman ini berisi informasi yang dibutuhkan oleh bagian produksi untuk 

mengetahui macam-macam bahan baku. 
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4.13.3 Desain Interface Halaman List Project 

 

Gambar 4.14 Desain Interface Halaman List Prorject 

Gambar 4.14 merupakan desain halaman untuk menampilkan informasi 

project yang masuk kedalam list pesanan di perushaan. Halaman ini dapat diakses 

oleh bagian adimistrasi dan bagian produksi. Pada halaman ini berisi informasi 

yang dibutuhkan oleh bagian produksi untuk mengetahui pesanan yang masuk ke 

dalam catatan pesanan perusahaan. 

4.13.4 Desain Interface Halaman Project 

Desain halaman project merupakan halaman untuk menampilkan 

informasi project yang sudah mendapatkan catatan bahan baku yang dibutuhkan 

dari bagian produksi. Halaman ini dapat diakses oleh bagian adimistrasi dan bagian 

produksi. Pada halaman ini berisi informasi yang telah dibuat oleh bagian produksi 

untuk mengetahui pesanan yang telah mendapatkan catatan macam-macam bahan 

baku yang digunakan untuk membuat produk yang telah dipesan. Desain halaman 

project dapat dilihat pada Gambar 4.15 dan Gambar 4.16. 
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Gambar 4.15 Desain Interface Halaman Prorject 

 

 

Gambar 4.16 Desain Interface Halaman Prorject dalam Button Tindakan 

4.13.5 Desain Interface Halaman Detail 

Desain halaman detail merupakan halaman untuk menampilkan informasi 

lengkap dari project yang sudah mendapatkan catatan bahan baku yang dibutuhkan 

dari bagian produksi. Halaman ini dapat diakses oleh bagian adimistrasi dan bagian 

produksi. Pada halaman ini berisi informasi yang telah dibuat oleh bagian produksi 
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untuk mengetahui macam-macam bahan baku setiap project yang akan dikerjakan. 

Desain halaman detail dapat dilihat pada Gambar 4.17 

 

Gambar 4.17 Desain Interface Halaman Prorject 

4.13.6 Desain Interface Halaman Login 

Desain interface berikut ini merupakan desain halaman untuk halaman 

login. Halaman tersebut digunakan untuk mengakses fitur add project dan 

melakukan tindakan penghapusan data. Halaman ini dapat diakses oleh bagian 

produksi. Terdapat dua field yang harus diisi yaitu username dan password. Button 

login digunakan untuk memproses data pada field yang diisi. Desain interface pada 

halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.18 
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Gambar 4.18 Halaman Prorject 

4.13.7 Desain Interface Halaman Add Project 

 

Gambar 4.19 Desain Interface Halaman Prorject 

Gambar 4.19 merupakan desain halaman untuk menambahkan bahan baku 

dalam sebuah project. Halaman berisi textbox(read only) untuk mengisikan data 

perusahaan dan bahan baku yang dipilih. Button + digunakan untuk menampilkan 



49 

 

 

 

modal macam-macam bahan baku yang akan ditambahkan pada project. Halaman 

ini dapat diakses oleh bagian produksi.  

4.14 Implementasi 

Dalam tahap ini dijelaskan mengenai implementasi dari rancangan 

APlikasi Pencatatan Bahan Baku pada CV Samaco yang telah dibuat. 

4.14.1 Halaman Home Aplikasi Pencatatan Bahan Baku 

 Halaman home merupakan tampilan utama pada aplikasi pencatatan bahan 

baku. Pada halaman ini hanya menampilkan sedikit informasi tentang perusahaan 

seperti nama, alamat, visi, dan misi perusahaan. Tampilan home dibuat karena 

aplikasi dapat digunakan oleh staf umum perusahaan akan tetapi fungsi utama pada 

aplikasi ini adalah pencatatan bahan baku yang digunakan oleh bagian produksi. 

Halaman home aplikasi pencatatan bahan baku dapat dilihat pada Gambar 4.20 dan 

Gambar 4.21. 

 
Gambar 4. 20 Halaman Home bagian Atas 
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Gambar 4. 21 Halaman Home bagian Bawah 

4.14.2 Halaman Bahan Baku 

 
Gambar 4.22 Halaman Bahan Baku 

Gambar 4.22 merupakan gambar dari halaman bahan baku yang ada pada 

aplikasi pencatatan bahan baku berbasis web pada CV Samaco. Halaman bahan 

baku dapat diakses oleh staf umum dan bagian produksi. Halaman ini berguna untuk 

melihat dan mencari bahan baku yang sudah biasakkan digunakan persahaan dan 
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menjadi catatan utama bahan baku dalam perusahaan. Informasi bahan baku yang 

ada pada halaman ini ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisikan nama bahan 

baku, ukuran dari bahan baku, dan berat dari bahan baku. Bahan baku yang 

digunakan perusahaan memiliki banyak ukuran dan berat pada setiap bahan baku.  

4.14.3 Halaman List Project 

 Halaman list project dapat diakses oleh staf umum dan bagian produksi. 

Halaman ini berguna untuk melihat dan mencari data perusahaan yang memesan 

produk pada perusahaan CV Samaco. Informasi pesanan produk yang ada pada 

halaman ini ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisikan informasi perusahaan 

seperti: nomor order, tanggal order, nama perusahaan, project, e-mail, nomor 

telepon, alamat, kota, provinsi, status perngerjaan, dan keterangan. Informasi 

tersebut sangat dibutuhkan oleh bagian produksi untuk menentukan bahan baku 

yang akan dibutuhkan untuk pengerjaan project yang sudah dipesan oleh 

pelanggan. Halaman List Project dapat dilihat pada Gambar 4.23 

 
Gambar 4.23 Halaman List Project 
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4.14.4 Halaman Projects 

 Halaman list project dapat diakses oleh staf umum dan bagian produksi. 

Halaman ini berguna untuk melihat dan mencari data perusahaan yang memesan 

produk pada perusahaan CV Samaco beserta detail catatan bahan baku yang 

dibutuhkan untuk proses pengerjaan project. Informasi pesanan produk yang ada 

pada halaman ini ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisikan informasi 

perusahaan seperti: nomor order, nama perusahaan/instansi, alamat, nama project, 

tanggal input data bahan baku. Pada halaman ini detail project akan ditampilkan 

apabila user menekan button detail pada coloumn aksi, sedangkan button Tindakan 

pada coloumn aksi digunakan untuk penghapusan data dan harus melakukan proses 

login karena data hanya bisa dihapus apabila user memiliki akun akses untuk  

enghapus data. Halaman Project dapat dilihat pada Gambar 4.24, sedangkan 

halaman project setelah menekan button tindakan  dapat dilihat pada Gambar 4.25. 

 
Gambar 4.24 Halaman Projects 
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Gambar 4. 25 Halaman Projects dalam Button Tindakan 

4.14.5 Halaman Detail Projects 

 Halaman list project dapat diakses oleh staf umum dan bagian produksi. 

Halaman ini berguna untuk melihat dan mencari data perusahaan yang memesan 

produk pada perusahaan CV Samaco beserta detail catatan bahan baku yang 

dibutuhkan untuk proses pengerjaan project. Informasi pesanan produk yang ada 

pada halaman ini ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisikan informasi 

perusahaan seperti: nomor order, nama perusahaan/instansi, alamat, nama project, 

tanggal input data bahan baku. Pada halaman ini detail project akan ditampilkan 

apabila user menekan button detail pada coloumn aksi, sedangkan button Tindakan 

pada coloumn aksi digunakan untuk penghapusan data dan harus melakukan proses 

login karena data hanya bisa dihapus apabila user memiliki akun akses untuk 

menghapus data. Halaman Project dapat dilihat pada Gambar 4.26. 
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Gambar 4.26 Halaman Detail Project 

4.14.6 Halaman Login 

 
Gambar 4.27 Halaman Login 

Gambar 4.27 merupakan halaman Halaman login yang dapat diakses oleh 

user yang telah memiliki hak akses untuk mengelola aplikasi diantaranya 

menambahkan dan menghapus data. Terdapat dua field yang harus diisi pada 

halaman login, yaitu: username dan password. Button login digunakan untuk 

memproses data pada field yang diisi. Halaman login ini juga dapat digunakan pada 
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fitur tindakan yang ada pada halaman projects dan fitur tambahkan data pada 

halaman add projects.  

4.14.7 Halaman Add Projects 

 Halaman add project hanya dapat diakses oleh bagian produksi. Halaman 

ini berisi textbox (read only) untuk mengisikan data perusahaan dan bahan baku 

yang dipilih dan button + digunakan untuk menampilkan modal macam-macam 

bahan baku yang akan ditambahkan pada projectPada halaman add projects 

digunakana untuk menginputkan data bahan baku pada setiap project. User akan 

menerima nomor order dari bagian penerimaan pesanan yang berisikan data-data 

perusahaan pengguna jasa CV Samaco. Setelah mendapatkan nomor order, user 

hanya mencari nomor order yang telah diterima pada field dropdown. Nomor oder 

yang dipilih akan otomatis menampilkan data pada field textbox (read only). 

Selanjutnya user dapat menginputkan bahan baku yang akan digunakan dengan 

cara menekan button + yang akan menampilkan modal berisikan bahan baku seperti 

pada Gambar 4.28. Setelah bahan baku ditambahkan, user dapat menginputkan 

banyaknya bahan baku (quantity) yang dibutuhkan pada textbox Qty dan memilih 

satuan pada dropdown yang berisikan pcs, btg (batang), lbr (lembar). Apabila 

textbox terpenuhi maka dapat menekan button add untuk menambahkan bahan baku 

pada tabel agar dapat disimpan pada database. Bahan baku yang diinputkan dapat 

menyesuaikan kebutuhan pencatatan bahan baku setiap project. Halaman Add 

Project dapat dilihat pada Gambar 4.29. 
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Gambar 4.28 Halaman Add Project 

 

 

Gambar 4.29 Tampilan Modal Bahan Baku 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Setelah melakukan Kerja Praktik di CV Samaco dengan melakukan 

observasi, wawancara, analisis, perancangan sistem, desain, implementasi, 

realisasi, serta testing sistem, maka kesimpulan dan saran yang dapat digunakan 

untuk dilakukan pengembangan aplikasi pencatatan bahan baku berbasis web pada 

CV Samaco tertulis dalam bahasan berikut ini: 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan analisis dan 

perancangan hingga implementasi, Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Bahan 

Baku Berbasis Web pada CV Samaco adalah sebagi berikut: 

1. Membantu dalam pencatatan dan penyimpanan data bahan baku setiap project 

pada database.  

2. Aplikasi hanya dapat digunakan dalam perusahaan, dan dapat diakses oleh staf 

yang membutuhkan data-data bahan baku setiap project. 

3. Aplikasi Pencatatan Bahan Baku Berbasis Web pada CV Samaco 

menggunakan fitur login pada pengelolaan data diantaranya pada tambahkan 

data dan hapus data.  

5.2 Saran 

 Aplikasi Pencatatan Bahan Baku Berbasis Web pada CV Samaco dapat 

dikembangkan secara lebih lanjut sesuai dengan perkembangan teknologi ke 

depannya. Berdasarkan aplikasi yang telah dibuat saran untuk kemajuan 

perkembangan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:  
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1. Aplikasi Pencatatan Bahan Baku Berbasis Web pada CV Samaco dapat 

dikembangkan dengan memaksimalkan User Interface yang lebih baik lagi 

untuk kenyamanan user dalam menggunakan aplikasi. 

2. Aplikasi Pencatatan Bahan Baku Berbasis Web pada CV Samaco dapat 

dikembangkan dengan penambahan fitur monitoring pengecekan bahan baku 

yang telah dipesan, serta monitoring penggunaan bahan baku dibagian 

gudang untuk pengembangan lebih lanjut. 



59 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anhar. (2010). Panduan Menguasai PHP & MySQL, secara Otodidak. Jakarta: 

Mediakita. 

Hanggana, S. (2006). Tujuan Pengendalian Persediaan Bahan. Diambil kembali 

dari Materi Belajar: http://www.materibelajar.id 

Jogiyanto, H. (1999). Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: CV. Andi 

Offset. 

Nugroho, B. (2011). Pemrograman Web Dinamis menggunakan PHP dan My SQL. 

Yogyakarta: CV Andi Offset. 

Raharjo, B. (2011). Belajar Pemrograman Web. Bandung: Modula. 

Sakur, S. B. (2005). Aplikasi Web Database dengan Dreamweaver MX 2004. 

Yogyakarta: Andi. 

Shelly, Chasman, & Verman. (2007). Discovering Computers (Edisi 3). Jakarta: 

Bumi Aksara. 

Yuhefizar. (2012). CMM Website Interaktif MCMS Joomla (CMS). Jakarta: 

Gramedia. 

 


