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ABSTRAK 

 

 DBL Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

sport management, khususnya dalam bidang olahraga basket. PT DBL Indonesia 

berdiri sejak tahun 2008. Sekarang ini kantor DBL Indonesia terletak di Town 

Square Mezzanine Level 2, Jl. Hayam Wuruk No.6, Surabaya. PT DBL Indonesia 

memiliki beberapa sistem informasi, salah satunya yaitu sistem informasi Finance. 

Berdasarkan hasil kerja praktik dan analisis kami pada PT.DBL Indonesia, 

di ketahui bahwa pada DBL ini sudah memiliki aplikasi E-Budget dan E-Event, 

pada divisi Finace ini juga memiliki sistem baru yaitu aplikasi Finance yang 

merupakan aplikasi yang berisikan semua transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 

pihak kantor, Event, maupun kegiatan lainnya, pada aplikasi baru finance ini 

terdapat inventory yang berisi list barang-barang yang tersedia dan belum 

memiliki laporan tentang stok/sisa barang yang teredia dan juga tidak terdapat 

form peminjaman maupun pengembalian barang. 

Dengan adanya menu peminjaman dan pengembalian barang pada aplikasi 

finance ini, maka dapat mengetahui informasi secara detail terkait dengan 

peminjaman dan pengembalian barang. Aplikasi ini juga dapat menampilkan 

jumlah barang yang tersedia dan barang yang tersisa setelah proses peminjaman 

maupun pengembalian. 

Kata kunci : Aplikasi inventory, inventory, peminjaman, website. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Inventori merupakan hal yang penting dalam menjalankan suatu 

perusahaan dalam menjalankan proses produksinya. Pengertian dari inventory 

adalah sebagai suatu aktiva lancar yang meliputi barang-barang milik perusahaan 

dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha normal atau persediaan 

barang-barang yang masih dalam pekerjaan proses produksi ataupun persediaan 

bahan baku yang menunggu penggunaanya dalam suatu proses produksi (Sofyan 

Assauri, 2005). 

Dengan memiliki inventori, perusahaan dapat menjaga proses bisnisnya 

tetap berjalan dengan baik tanpa harus kuatir kehabisan barang, baik bahan baku , 

barang setengah jadi, maupun barang jadi. Namun tingkat inventori yang tinggi 

akan membuat biaya inventori pun akan meningkat dan keuntungan secara 

keseluruhan akan berkurang. Oleh karena itu diperlukan suatu manajemen 

inventori yang dapat menentukan jumlah ideal pemesanan agar meminimasi 

terjadinya kelebihan inventori maupun kekurangan inventori. 

PT DBL Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

sport management, khususnya dalam bidang olahraga basket. PT DBL Indonesia 

berdiri sejak tahun 2008. Sekarang ini kantor DBL Indonesia terletak di Town 

Square Mezzanine Level 2, Jl. Hayam Wuruk No.6, Surabaya. PT DBL Indonesia 

memiliki beberapa sistem informasi yang digunakan oleh divisi-divisi yang ada. 

PT DBL Indonesia memiliki beberapa divisi, DBL Store, GA, Design Grafis, 

Event, Finance, divisi Finance ini adalah divisi yang mengatur semua Accounting 

perusahaan. Divisi finace ini mengoprasikan banyak hal, yaitu kontrak, sponsor, 

event, pembayaran, pembelian, laporan rugi laba, laporan neraca, buku besar, 

inventory. Divisi Finance ini memiliki sistem berbasis web, sistem ini digunakan 

untuk mengoperasikan semua kegiatan accounting perusahaan. Pada sistem ini 

belum terdapat form untuk melakukan proses peminjaman dan pengembalian 

barang. 
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Dalam memanfaatkan sistem yang ada saat ini terdapat beberapa kendala 

yaitu, belum adanya menu peminjaman dan pengembalian barang pada sistem 

finance,  mereka juga tidak dapat mengetahui jumlah asset yang dapat digunakan 

dan jumlah asset yang rusak maupun hilang dan juga tidak dapat mengetahui 

barang tersebut sedang dipinjam oleh siapa dan dari divisi mana. 

Berdasarkan uraian diatas maka PT DBL Indonesia membutuhkan 

penambahan menu pada sistem Finance dengan menambahkan data peminjaman 

dan pengembalian pada menu inventory untuk mencatat lebih detail terkait proses 

peminjaman dan pengembalian barang. Dengan adanya tambahan menu 

peminjaman dan pengembalian barang dapat memudahkan proses peminjaman 

dan pengembalian barang, selain itu mereka juga dapat dengan mudah informasi 

barang tersebut sedang dipinjam oleh siapa dan dari divisi mana, mereka juga 

dapat mengontrol asset perusahaan 

1.2 Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu bagaimana dapat merancang bangun aplikasi berbasis web 

pencatatan peminjaman dan pengembalian barang pada PT.DBL Indonesia untuk 

divisi finance. 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah pada laporan ini adalah sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan adalah data inventory pada PT.DBL Indonesia 

2. Sistem tidak membahas terkait transaksi, pembelian inventory pada 

PT.DBL Indonesia 

1.4 Tujuan  

Rancang bangun aplikasi ini memiliki beberapa tujuan, antara lain: 

1. Menghasilkan aplikasi yang dapat membantu pencatatan peminjaman dan 

pengembalian barang pada divisi finance. 
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2. Menghasilkan informasi yang dapat membantu terkait dengan peminjaman 

dan pengembalian barang, seperti sisa barang yang tersedia setelah 

dilakukan peminjaman dan pengembalian. 

3. Menghasilkan informasi mengenai siapa yang sedang meminjam barang 

dan dari divisi mana. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memiliki manfaat seperti : 

1. Membantu untuk melakukan pencatatan keluar masuknya barang. 

2. Membantu untuk melakukan pencatatan keluar masuknya barang. 

3. Membantu untuk mengontrol barang yang dipinjam maupun yang telah 

dikembalikan. 

4. Membantu untuk mengetahui secara detail barang yang dipinjam, seperti 

barang tersebut dipinjam oleh siapa dan dari divisi apa. 

1.6 Sistematika Penulisan   

Sistematika dalam penulisan laporan Rancang Bangun Aplikasi Inventory 

Peminjaman dan Pengembalian Barang Berbasis Web pada PT DBL Indonesia. 

BAB I  : PENDAHULUAN  

BAB I menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah yang menjelaskan batasan yang akan dibuat oleh sistem agar tidak 

menyimpang dari batasan yang sudah ditetapkan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

BAB II menjelaskan gambaran umum PT DBL Indonesia meliputi sejarah, 

visi dan misi, struktur organisasi, dan job description.  

BAB III : LANDASAN TEORI 

BAB III menjelasakan teori-teori terkait dengan pembuatan aplikasi 

Rancang Bangun Inventory Berbasis Web Pada PT DBL Indonesia. Landasan 

teori berkaitan dengan aplikasi, inventory, dan juga database. 
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BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

BAB IV menjelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan selama kerja 

praktik di PT DBL Indonesia yaitu menganalis sistem yang digunakan di PT 

DBL, mendesain sistem yang sudah dianalisis, implementasi sistem dan 

melakukan pembahasan pada saat sistem diimplementasikan. 

BAB V : PENUTUP  

BAB V menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari pembuatan 

website inventory pada PT DBL Indonesia. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

2.1 Sejarah PT Deteksi Basket Lintas Indonesia 

Didirikan pada tahun 2008 PT Deteksi Basket Lintas Indonesia diciptakan 

untuk mengelola Developmental Basketball League (DBL). Kompetisi basket 

pelajar terbesar di Indonesia. Dimulai dengan hanya 5 staf, perushaan ini sekarang 

memiliki staf lebih dari 170 karyawan . 

Liga DBL Indonesia pada awalnya merupakan liga yang diselenggarakan 

oleh pihak Deteksi Jawa Pos. Dan liga ini berkembang dengan pesat hingga 

menyebar ke seluruh provinsi dan kota di Indonesia. Jumlah penonton dan 

partisipan semakin meningkat juga tiap tahunnya.  

PT Deteksi Basket Lintas saat ini mengorganisir DBL untuk tingkat SMA, 

dan Junior Basketball League (JRBL) untuk tingat SMP dan DBL Academy untuk 

basket tingat anak-anak, National Basketball League (NBL) untuk tingkat 

Professional Men selama lima musim termasuk Women’s Nastional Basketball 

League (WNBL) untuk tingkat Professional Womens. Untuk mengembangkan 

bisnis, DBL juga memiliki DBL Store (toko yang menjual perlengkapan basket) 

dan MAINBASKET (majalah yang berfokus pada basket). Perusahaan ini juga 

mengelola dan menjalankan kegiatan dan tim international, seperti NBA Official 

Event. 
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Struktur Organisasi PT DBL Indonesia bagian General Manager Operation. 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT DBL Indonesia 

A. ACCOUNTING  

a. Mengontrol cashflow perusahaan agar tetap sehat.  

b. Menyusun laporan keuangan perusahaan.  

c. Merencanakan, mengembangkan, dan mengontrol fungsi keuangan 

dan akuntansi di perusahaan.  

d. Memberikan informasi keuangan secara komprehensif dan tepat 

waktu untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan 

keputusan yang mendukung pencapaian target finansial 

perusahaan.  

e. Mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa 

keuangan untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuangan 

bagi pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, baik 
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untuk kebutuhan investasi, ekspansi, operasional maupun kondisi 

keuangan lainnya.  

f. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran 

perusahaan,  

g. Mengontrol penggunaan anggaran perusahaan untuk memastikan 

penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang 

kegiatan operasional perusahaan.  

h. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem dan 

prosedur keuangan dan akuntansi, serta mengontrol 

pelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksi 

keuangan berjalan dengan tertib dan teratur, serta mengurangi 

risiko keuangan.  

 

B. PROGRAMMER 

a. Memberi keputusan untuk mengembangkan website sesuai dengan 

fungsi yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

b. Memberikan evaluasi dan solusi untuk setiap ide terhadap 

perkembangan aplikasi perusahaan dan system pendukungnya. 

c. Bertanggung jawab untuk melakukan riset, desain, dokumentasi, 

dan modifikasi aplikasi software. 

d. Memastikan semua website yang dimiliki perusahaan berjalan 

sebagaimana mestinya.  

e. Memantau perkembangan Maintenance web, server dan hosting 

terhadap seluruha website dan aplikasi.  

f. Mengembangkan peluang baru di dunia website, bekerjasama 

dengan software house maupun freelance programmer untuk 

pengembangan website perusahaan.  

 

C. GENERAL AFFAIRS  

a. Bertanggung jawab terhadap pemenuhan perijinan yang diperlukan 

perusahaan. 
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b. Bertanggung jawab terhadap terpeliharanya hubungan baik dengan 

lingkungan sekitar Perusahaan. 

c. Bertanggung jawab terhadap pelaporan secara periodik keberadaan 

dan kondisi asset perusahaan.  

d. Bertanggung jawab terhadap terpeliharanya fasilitas kantor.  

e. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan kebutuhan stationary .  

f. Bertanggung jawab terhadap keamanan seluruh fasilitas kantor dan 

asset perusahaan  

g. Memastikan semua kebutuhan yang diperlukan supaya operasional 

kantor dapat berjalan dengan lancar.  

h. Melakukan pembelian, pencatatan, perawatan, pemeliharaan dan 

perbaikan barang-barang inventaris maupun ruangan kantor.  

i. Melayani kebutuhan divisi lain berhubungan dengan kebutuhan 

peralatan, perlengkapan kantor, transportasi dan akomodasi kru, 

dan pengiriman barang.  

j. Menjaga hubungan baik dan melakukan negoisasi dengan supplier 

kebutuhan kantor. 

 

D. HUMAN RESOURCES  

a. Mempersiapkan rencana kerja dan anggaran di bidang 

kepegawaian. 

b. Mengadakan koordinasi kerja dengan departemen lain mengenai 

kebutuhan pegawai serta mengadakan seleksi sesuai dengan 

standar kebutuhan perusahaan terhadap calon pegawai (SDM). 

c. Melaksanakan, mengawasi serta mengembangkan program 

pelatihan dan pengembangan karir juga kaderisasi kepegawaian 

sesuai dengan pedoman kebijaksanaan perusahaan.  

d. Menganalisa dan merekomendasikan masalah kompensasi pegawai 

(lembur, tunjangan dan penghasilan lainnya).  

e. Bertanggung jawab atas penerapan peraturan perusahaan. 

Bertanggung jawab atas: - Staf Personalia (HRD staff). 
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f. membuat SOP, job description, training and development system 

dll bagi karyawan perusahaan. 

 

2.5 Lokasi PT Dbl Indonesia 

PT DBL Indonesia berlokasi di Town Squere Mezzanine Level 2 Surabaya  

a. Alamat Kantor  : Jl.Hayam Wuruk no 6,Kec.Wonokromo, Kota 

Surabaya 

b. Website   : www.dblindonesia.com 

c. Telepon/Fax : (+62)31 820 2195    

 

 

Gambar 2.3 Lokasi PT DBL Indonesia. 

 

http://www.dblindonesia.com/
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BAB III  

LANDASAN TEORI  

3.1 Peminjaman 

Menurut Prawesti (2019) Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan 

sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk 

dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang 

dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka 

waktu tertentu  

3.2 Inventory 

Menurut Enggar Paskhalis Lahu (2017), persediaan merupakan suatu 

aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual 

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

dalam pengerjaan atau proses produksi ataupun persediaan bahan baku yang 

menunggu penggunaannya dalam proses produksi. 

3.3 Tujuan Persediaan 

Menurut Sulistyaningsih (2018) Berdasarkan tujuannya persediaan dibagi 

menjadi tiga jenis, yaitu: 

1. Persediaan pengaman (safety stock) Adalah persediaan yang dilakukan 

untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian permintaan dan penyediaan. 

Apabila persediaan pengaman tidak mampu mengantisipasi ketidakpastian 

tersebut, maka akan terjadi kekurangan persediaan / stockout. 

2. Persediaan antisipasi atau disebut sebagai stabilization stock merupakan 

persediaan yang dilakukan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang 

sudah dapat diperkirakan sebelumnya. 

3. Persediaan dalam pengiriman (transit stock)  atau disebut work-in process 

stock adalah persediaan yang masih dalam proses pengiriman. Persediaan 

ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu:  

1) Eksternal transit stock adalah persediaan yang masih berada dalam  

transportasi. 
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2) Internal transit stock adalah persediaan yang masih menunggu untuk 

diproses atau menunggu sebelum dipindahkan. 

3.4 Parameter Persediaan 

Menurut Wicaksana (2019) Parameter-parameter masalah persediaan 

mempunyai dua karakteristik utama, yaitu tingkat permintaan dan periode 

kedatangan pesanan. Tingkat permintaan dan periode kedatangan sangat 

berpengaruh dalam penentuan jumlah barang produksi maupun yang disimpan dan 

pendapatan produsen. Hal itu dikarenakan di dalam tingkat permintaan dan 

periode kedatangan terdapat beberapa parameter yang sangat berpengaruh. Para 

meter paremeter tersebut diantaranya adalah : 

1. Biaya Pesan (Ordering Cost) Biaya pesan merupakan biaya yang muncul 

saat terjadi proses pemesanan barang. Biaya-biaya pembuatan surat, 

telepon, fax dan biaya lainnya yang muncul karena proses pemesanan 

barang merupakan contoh biaya pesan.  

2. Biaya Simpan (Carrying Cost) Biaya simpan muncul jika terdapat proses 

penyimpanan suatu barang. Beberapa contoh biaya simpan diantaranya 

adalah sewa gudang, keamanan,  asuransi, dan biaya-biaya lain yang 

muncul karena proses penyimpanan. Sedangkan biaya-biaya lain yang 

tetap ada meski persediaan tidak ada bukanlah termasuk kategori biaya 

penyimpanan. 

3. Biaya Pembelian (Purchase Cost) Biaya pembelian muncul pada saat 

dilakukan pembelian suatu barang. Biaya pembelian dilambangkan dengan 

BP. 

4. Biaya Kehabisan Persediaan (Stockout Cost) Biaya kehabisan pesanan 

muncul pada saat persediaan barang habis ataupun tidak tersedia lagi 

sehingga peluang untuk mendapatkan keuntungan tidak tercapai. Hal ini 

dapat diakibatkan karena mesin rusak, karyawan tidak bekerja, 

terlambatnya pengiriman barang dan lainnya 

Identifikasi dan penetapan biaya-biaya tersebut sebagai parameter-

parameter model merupakan langkah kritis pertama sebelum penerapan model itu 

sendiri (Siswanto, 2007). 
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3.5 Sponsor 

Menurut Dwimalela (2018) Banyak perusahaan yang tertarik untuk 

melakukan sponsorship karena program Integrated Marketing Communication 

yang efektif dapat dibangun disekitar perusahaan dan promosi-promosi dapat 

dibuat untuk pasar lokal, regional, nasional dan bahkan internasional. 

Sponsorship adalah suatu bentuk dari promosi merek dengan cara 

memberikan bantuan keuangan dari sebuah organisasi, perorangan, atau kegiatan 

yang menghubungkan suatu merek dengan kegiatan olah raga, hiburan, budaya, 

social (Public Activity) yang menimbulkan ketertarikan daya tinggi, dengan 

memberikan timbal balik untuk mengiklankan perusahaan. 

3.6 Event 

Menurut Driwili Muhammad (2015), event merupakan suatu kegiatan 

yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup 

manusia, baik secara individu atau kelompok yang terikat secara adat, budaya, 

tradisi, dan agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu serta melibatkan 

lingkungan masyarakat yang diselenggrakan pada waktu tertentu. 

3.7 Pembelian 

Menurut Dewi (2015) kegiatan pembelian dalam sebuah perusahaan 

dagang meliputi hal-hal sebagai berikut :  

1. Membeli barang dagang secara tunai atau kredit. 

2. Membeli aktiva produktif untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan, 

contohnya kegiatan ini adalah pembelian kendaraan, peralatan kantor dan 

lain-lain.  

3. Membeli barang dan jasa-jasa lain sehubungan dengan kegiatan 

perusahaan, contohnya adalah biaya pengiriman, biaya listrik, air dan 

telepon. 

3.8 Pembayaran 

Pengertian pembayaran menurut Bahruly (2019) adalah suatu tindakan 

menukarkan sesuatu (uang/barang) dengan maksud dan tujuan yang sama yang 
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dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sistem pembayaran dibedakan menjadi dua 

yaitu : 

1. Pengertian Pembayaran Tunai Pembayaran tunai atau yang biasa disebut 

dengan pembayaran cash, merupakan pembayaran atas harga barang atau 

jasa secara tunai, dimana pihak pembeli menyerahkan uang sebagai bukti 

pembayaran sebesar harga barang yang dibeli bersamaan dengan surat 

pesanan. Pembayaran tunai ini biasanya dilakukan dengan menggunakan 

uang tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri 

dari uang kertas dan uang logam. 

2. Pengertian Pembayaran Non Tunai adalah pembayaran yang dilakukan 

dengan cara 

1) Bayar dimuka yaitu pembayaran harga sebelum barang diterima 

atau sebelum barang ada. 

2) Bayar dibelakang, yaitu pembayaran yang dilakukan dalam jangka 

waktu tertentu setelah barang diterima. 

3) COD (cash on delivery), dimana pembayaran dilakukan pada 

waktu barang diserahkan pada pembeli, dan ada pula yang 

pembayaran dilakukan pada waktu dokumen tiba. 

3.9 Laporan Laba Rugi 

Menurut Sadana (2017) Laporan Laba Rugi adalah laporan yang 

menunjukkan keadaan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Artinya laporan 

ini harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu untuk mengetahui 

jumlah pendapatan dan biaya yang sudah dikeluarkan. Oleh karena itu bisa 

diketahui, perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. 

3.10 Neraca 

Definisi Neraca menurut Sari (2016): “Neraca adalah laporan sistematis 

tentang aktiva hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. 

Dengan demikian neraca terdiri dari tiga bagian utama yaitu aktiva, hutang dan 

modal.”  

Adapun uraian dari tiga bagian tersebut adalah sebagai berikut:  
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1. Aktiva  

Dalam pengertiannya aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang 

terwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang baru 

dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan 

yang akan datang, serta aktivitas pada penghasilan yang akan datang, 

aktivitas tidak terwujud lainnya seperti good will, pihak paten, franchise, 

hak menertibkan dan sebagaiannya. Pada dasarnya aktiva dapat 

diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva 

tidak lancar.  

1) Aktiva lancar uang kas dan aktiva lainnya, yang dapat diharapkan 

untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau 

dikonsumer dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau 

dalam perputaran kegiatan perusahaan normal). Penyajian pos-pos 

aktiva lancar didalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya 

sehingga penyajiannya dimulai dari aktiva lancar yang paling 

likuid.  

2) Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan 

relative permanent atau jangka panjang (mempunyai nilai 

ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu 

kali perputaran opersi perusahaan). 

2. Hutang  

Hutang adalah semua kewajiban kegunaan perusahaan kepada pihak lain 

yang belum terpenuhi, dimana hutang itu merupakan sumber dana dan 

modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Hutang atau kewajiban 

perusahaan, dapat dibedakan kedalam hutang lancar (hutang jangka 

pendek) dan hutang jangka panjang.  

1) Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban 

keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya 

selain dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal 

neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh 

perusahaan.  
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2) Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka 

waktu pembayarannya (jatuh tempo) masih jangka panjang (lebih 

dari satu tahun sejak tanggal neraca).  

3. Modal  

Modal adalah hak dan bagian yang dimiliki oleh perusahaan yang 

ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang 

ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 

terhadap seluruh hutang-hutangnya. 

3.11 Sistem 

Pengertian sistem menurut Dianti (2016) Sistem adalah rangkaian dari dua 

atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan.Sebagian besar sistem terdiridari subsistem yang 

lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. 

3.12 Aplikasi Website 

Menurut Nurcahyo (2017), aplikasi website adalah sebuah sistem 

informasi yang mendukung interaksi pengguna melalui antar muka berbasis 

website. Fitur-fitur aplikasi website  biasanya berupa persistence, mendukung 

transaksi dan komposisi halaman website dinamis yang dapat dipertimbangkan 

sebagai hibridisasi antara hipermedia dan sistem informasi. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada kerja praktik 

di DBL Indonesia, ditemukan beberapa permasalahan salah satunya permasalahan 

yang terjadi pada divisi Finance. Divisi Finance selaku divisi yang bertanggung 

jawab mengenai aplikasi Finance yang meliputi kontrak, sponsor, event, 

pembayaran, pembelian, laporan rugi laba, laporan neraca, buku besar, inventory, 

dan juga yang mengelola asset perusahaan seperti proses peminjaman dan 

pengembalian barang dalam kantor DBL, dalam aplikasi tersebut masih belum ada 

terkait proses peminjaman dan pengembalian barang. Kekurangan lain pada 

aplikasi tersebut adalah tidak adanya pelaporan secara terperinci mengenai 

informasi barang yang dipinjam maupun barang yang sudah dikembalikan. 

Dalam proses kerja praktik, maka penulis berusaha untuk membantu 

perusahaan dengan memecahkan permasalahan perusahaan yang berkaitan dengan 

peminjaman barang dan pelaporan barang yang dipinjam dan yang sudah 

dikembalikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan melalui beberapa tahapan 

berikut, yaitu : 

1. Identifikasi Masalah 

2. Menganalisis sistem 

3. Merancang sistem 

4. Implementasi Sistem. 

5. Hasil Evaluasi. 

 

4.2 Menganalisis Sistem 

Berdasarkan masalah yang ada pada identifikasi masalah, maka dilakukan 

analisa untuk membuat aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan, juga 

wawancara dilakukan kepada pihak terkait untuk membantu verifikasi kebutuhan 

yang ada guna pembuatan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan User 

Requirements dan fungsional. 
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Dari hasil analisis tersebut terdapat User Requirement dan fungsional yang 

dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 User Requirement dan Fungsional 

User Kebutuhan Fungsional 

Bagian Finance 1. Melihat laporan 

peminjaman barang 

2. Melihat laporan 

pengembalian 

barang 

1. Mengontrol proses 

laporan 

peminjaman barang 

2. Mengontrol proses 

laporan 

pengembalian 

barang 

Karyawan 1. Memasukkan data 

peminjaman barang 

2. Memasukkan data 

pengembalian 

barang 

1. Dapat 

menginputkan data 

peminjaman 

2. Dapat 

menginputkan data 

pengembalian 

 

Berdasarkan analisis sistem, maka dirancang suatu sistem untuk 

memudahkan proses pencatatan peminjaman dan pengembalian barang di DBL 

Indonesia. 

4.3 Merancang Sistem 

Pada perancangan sistem ini terdiri dari use case diagram, activity 

diagram, squance diagram, class diagram  serta perancangan desain antar muka 

(prototype). 

A. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan 

hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan 

sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. 

Berikut adalah use case yang dibangun : 
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Gambar 4.1. Use Case Diagram 

Pada Gambar diatas menggambarkan interaksi antara anggota dengan 

admin, dimana anggota hanya bisa melakukan peminjaman dan mencetak 

laporan hasil peminjaman, lalu admin mengelola peminjaman dan 

pengembalian, admin juga dapat mengelola data barang dan anggota. 

B. Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam 

sebuah sistem yang sedang dirancang dan bagaimana masing-masing aliran 

berawal, eputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana aktivitas tersebut 

berakhir. Berikut adalah activity diagram yang akan dibangun : 

a. Menu Anggota 

1) Activity Diagram Login Anggota 
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Gambar 4.2 Activity Diagram Login Anggota 

Pada proses ini anggota masuk ke halaman login lalu sistem akan 

menampilkan form login, anggota diminta untuk memilih login sebagai 

anggota, lalu menginputkan username & password, jika anggota belum 

memiliki akun, anggota diminta untuk registrasi terlebih dahulu, jika 

sudah memiliki akun setelah memasukkan username & password, sistem 

akan masuk ke halaman utama. 

2) Activity Diagram Proses Peminjaman 
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Gambar 4.3 Activity Diagram Proses Peminjaman 

Pada ini anggota login sebagai anggota terlebih dahulu, lalu 

sistem akan menampilkan halaman utama, Anggota memilih barang yang 

akan dipinjam, setelah memilih barang sistem akan menampilkan setail 

barang, lalu anggota dapat melakukan proses peminjaman atau 

menghapus jika tidak jadi memilih barang tersebut, lalu sistem akan 

menampilkan form pendataan dan sistem akan melakukan proses 

peminjaman. 

 

3) Activity Diagram Cetak Laporan 
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Gambar 4.4 Activity Diagram Cetak Laporan 

Pada proses ini anggota login sebagai anggota terlebih dahulu lalu 

sistem akan menampilkan halaman utama, dan anggota melakukan 

proses peminjaman lalu mencetak laporan, sistem menampilkan laporan 

peminjaman, lalu anggota print laporan. 

b. Menu Admin 

1) Activity Diagram Login Admin 
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Gambar 4.5 Activity Diagram Login Admin 

Pada proses ini admin masuk ke halaman login terlebih dahulu 

lalu sistem akan menampilkan form login, Admin memilih login sebagai 

admin lalu menginputkan username & password, sistem akan masuk ke 

halaman login. 

2) Activity Diagram Kelola Data Anggota 
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Gambar 4.6 Activity Diagram Kelola Data Anggota 

Pada proses ini admin login sebagai admin terlebih dahulu lalu 

sistem akan menampilkan halaman utama, admin memilih menu anggota, 

sistem akan menampilkan list anggota, admin melakukan kelola data 

anggota, tambah/hapus/edit lalu sistem akan menyimpan data anggota. 

3) Activity Diagram Kelola Data Barang 
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Gambar 4.7 Activity Diagram Kelola data Barang 

Pada proses ini admin login sebagai admin terlebih dahulu lalu 

sistem akan menampilkan halaman utama, admin memilih menu barang, 

sistem akan menampilkan list barang, admin melakukan kelola data 

barang, tambah/hapus/edit lalu sistem akan menyimpan data barang. 

4) Activity Diagram Kelola Data Peminjaman 
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Gambar 4.8 Activity Diagram Kelola Data peminjaman 

Pada proses ini admin login sebagai admin terlebih dahulu lalu 

sistem akan menampilkan halaman utama, admin memilih menu 

peminjaman, sistem akan menampilkan list peminjaman, admin 

melakukan kelola data barang, tambah/hapus/edit , jika anggota sudah 

mengembalikan barang, admin akan merubah status pada peminjaman 

menjadi sudah dikembalikan lalu sistem akan otomatis menyimpan data 

peminjaman yang telah dikembalikan. 

5) Activity Diagram Kelola Data Pengembalian 
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Gambar 4.9 Activity Diagram Kelola data Pengembalian 

Pada proses ini admin login sebagai admin terlebih dahulu lalu 

sistem akan menampilkan halaman utama, admin memilih menu 

pengembalian, sistem akan menampilkan list pengembalian, admin hanya 

bisa melakukan edit data pengembalian dan hapus data pengembalian , 

jika admin sudah merubah status peminjaman menjadi sudah 

dikembalikan maka sistem akan otomatis menampilkan list data 

peminjaman yang sudah dikembalikan ke menu pengembalian. 

 

C.  Sequance Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan 

sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message 

yang menggambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi 

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

Berikut adalah sequence diagram yang terdapat pada tugas akhir yang 

dibangun 
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a. Menu Anggota 

1) Sequance Diagram Login Anggota 

 

Gambar 4.10 Sequance Diagram Login Anggota 

Pada Squance Diagram diatas anggota masuk ke menu login lalu 

pilih login sebagai anggota, anggota menginputkan username dan 

password, lalu anggota menekan tombol login, lalu sistem akan 

mengecek data anggota dan melakukan validasi akun, jika akun tidak 

valid maka sistem akan mengembalikan ke menu login, jika sudah valid 

maka sistem akan masuk ke halaman utama 

2) Sequance Diagram Peminjaman 

 

Gambar 4.11 Sequance Diagram Peminjaman 
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Pada Squance Diagram diatas anggota login sebagai anggota lalu 

sistem akan menampilkan halaman utama, anggota memilih barang yang 

akan dipinjam lalu sistem akan menampilkan detail barang, lalu anggota 

melakukan contro peminjaman, anggota dapat menghapus data barang 

atau langsung ke proses peminjaman, setelah menekan proses 

peminjaman lalu sistem akan menampilkan form pendataan dan sistem 

akan melakukan proses peminjaman. 

3) Sequance Diagram Data Cetak Laporan 

 

Gambar 4.12 Sequance Diagram Cetak Laporan 

Pada Squance Diagram diatas anggota login sebagai anggota lalu 

sistem akan menampilkan halaman utama, anggota melakukan proses 

peminjaman lalu mencetak laporan, lalu akan tampil halaman laporan, 

lalu print laporan. 

b. Menu Admin 

1) Sequance Diagram Login Admin 
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Gambar 4.13 Sequance Diagram Login Admin 

Pada Squance Diagram admin masuk ke menu login lalu pilih 

login sebagai admin, dan menginputkan username & password, lalu 

tekan login, lalu sistem akan mengontrol cek data admin dan melakukan 

validasi admin jika tidak valid makan akan kembali ke menu login, jika 

sudah valid maka akan masuk he halaman utama admin. 

4) Sequance Diagram Kelola Data Anggota 

 

Gambar 4.14 Sequance Diagram Kelola data anggota 

Pada Squance Diagram admin login sebagai admin lalu sistem 

akan menampilkan halaman utama, anggota memilih menu anggota, lalu 

melakukan control tambah atau edit atau hapus data anggota lalu 

menyimpan data anggota he halaman list anggota. 
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5) Sequance Diagram Kelola Data Barang 

 

Gambar 4.15 Sequance Diagram Kelola Data Barang 

Pada Squance Diagram admin login sebagai admin lalu sistem 

akan menampilkan halaman utama, anggota memilih menu barang, lalu 

melakukan control tambah atau edit atau hapus data barang lalu 

menyimpan data anggota he halaman list barang. 

6) Sequance Diagram Kelola Data Peminjaman 

 

Gambar 4.16 Sequance Diagram Kelola Data Peminjaman 

Pada Squance Diagram admin login sebagai admin lalu sistem 

akan menampilkan halaman utama, anggota memilih menu peminjaman, 

lalu melakukan control tambah atau edit atau hapus data peminjaman lalu 

menyimpan data peminjaman ke halaman list peminjaman. 

7) Sequance Diagram Kelola Data Pengembalian 
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Gambar 4.17 Sequance Diagram Kelola Data Pengembalian 

Pada Squance Diagram admin login sebagai admin lalu sistem 

akan menampilkan halaman utama, anggota memilih menu 

pengembalian, lalu melakukan control edit atau hapus data pengembalian 

lalu menyimpan data pengembalian ke halaman list pengembalian. 

D. Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package 

dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, 

asosiasi, dan lain-lain. Berikut class diagram yang akan dibangun : 

 

Gambar 4.18 Class Diagram 



45 
 

Pada class diagram diatas terdapat 5 class, yang terdiri dari class login 

anggota, login admin, class barang, class peminjaman, class pengembalian. 

E. Implementasi Sistem 

Berdasarkan perancangan sistem, maka perlu dilakukan implementasi 

desain UI/UX dan User Interfce. 

a. Desain UI/UX  

1. Login Anggota 

Halaman login anggota adalah halaman tampilan awal dari aplikasi 

yang dijalankan. Pada halaman ini anggota diharuskan untuk memasukkan 

Email dan Password kemudian menekan Login. 

 

Gambar 4.19 Desain Login Anggota 

2. Daftar Barang 

Halaman ini digunakan untuk view list data barang, Anggota 

diminta untuk memilih barang yang akan dipinjam dengan menakan 

pinjam barang. 
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Gambar 4.20 Desain Daftar Barang 

3. Detail Peminjaman 

Halaman ini adalah form untuk menampilkan detai barang yang 

akan dipinjam. 

 

Gambar 4.21 Desain Detail Peminjaman 
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4. Proses Pendataan 

Halaman ini digunakan untuk merekap atau mendata peminjaman 

anggota, halaman ini berisi data peminjam, tanggal beserta barang yang 

akan dipinjam. 

 

 

Gambar 4.22 Desain Proses Pendataan 

5. Laporan Peminjaman 

Halaman ini berisi hasil laporan peminjaman yang dilakukan oleh 

anggota, pada halaman ini berisi nama peminjam dan tanggal 

peminjaman. 

 

Gambar 4.23 Desain Laporan Peminjaman 
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6. Login Admin 

Halaman ini adalah halaman utama saat mengakses website, 

admin diminta untuk menginputkan username dan password kemudian 

menekan tombol login. 

 

Gambar 4.24 Desain Login Admin 

7. Menu Barang 

Halaman ini merupakan halaman untuk admin menambahkan 

data barang, pada halaman ini admin dapat menambahkan, edit atau 

hapus barang. 

 

Gambar 4.25 Desain Menu Barang 
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8. Menu Anggota 

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan admin untuk 

menambahkan data anggota, pada halaman ini admin dapat 

menambahkan, edit atau hapus data anggota. 

 

Gambar 4.26 Desain Menu Anggota 

9. Menu Peminjaman 

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan admin untuk 

menambahkan data peminjaman, pada halaman ini admin dapat 

menambahkan, edit atau hapus data peminjaman. 

 

Gambar 4.27 Desain Menu Peminjaman 
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10. Menu Pengembalian 

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan admin untuk 

view data pengembalian, pada halaman ini admin hanya dapat mengedit 

atau menghapus data pengembalian. 

 

Gambar 4.28 Desain Menu Pengembalian 

b.  User Interface  

1. Login Anggota 

Halaman login merupakan tampilan login Anggota pada saat 

mengakses website. Pada halaman login ini terdapat 2 textbox yaitu 

username dan password serta 2 tombol login dan Register. Anggota 

perlu memasukkan username dan password dengan benar agar masuk ke 

halaman website. 

 

Gambar 4.29 Menu Login Anggota 
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2. Daftar Barang 

Halaman ini digunakan anggota untuk memilih barang, pada 

halaman ini anggota dapat melihat list barang yang tersedia di DBL, 

anggota diminta untuk memilih barang yang akan dipinjam, kemudian 

menekan pinjam barang. 

 

Gambar 4.30 Menu Daftar Barang 

3. Detail Peminjaman 

Halaman ini adalah form detail peminjaman, pada halam ini 

anggota dapat melihat daftar barang yang dipinjam, juga dapat 

menghapus daftar barang, lalu anggota diminta untuk menekan tombol 

proses pinjam untuk melakukan proses peminjaman. 

 

Gambar 4.31 Form Detail Peminjaman 
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4. Laporan Peminjaman 

Halaman ini digunakan untuk melihat laporan peminjaman yang 

telah dilakukan oleh anggota, setelah melakukan proses peminjaman 

maka akan muncul laporan tersebut yang berisi nama peminjam dan 

tanggal meminjam, setelah itu peminjam dapat langsung mencetak 

laporan untuk ditunjukkan ke admin. 

 

Gambar 4.32 Menu Laporan Peminjaman 

5. Login Admin 

Halaman login merupakan tampilan login admin pada saat 

mengakses website. Pada halaman login ini terdapat 2 textbox yaitu 

username dan password serta 2 tombol login dan login sebagai anggota. 

Admin perlu memasukkan username dan password dengan benar agar 

masuk ke halaman website. 

 

Gambar 4.33 Login Admin 
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6. Barang 

Halaman ini admin dapat melihat list data barang, admin dapat 

menambahkan data barang jika ada barang baru yang masuk, selain 

menambahkan data barang, admin juga dapat mengedit atau menghapus 

data barang jika terjadi kekeliruan dalam menginputkan detail barang. 

 

Gambar 4.34 Menu Barang 

7. Anggota 

Halaman ini admin dapat melihat list data anggota, admin dapat 

menambahkan data anggota jika ada anggota baru yang masuk, selain 

menambahkan data anggota, admin juga dapat mengedit atau 

menghapus data anggota jika terjadi kekeliruan dalam menginputkan 

data anggota. 

 

Gambar 4.35 Menu Anggota 
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8. Peminjaman 

Halaman ini merupakan halaman peminjaman, pada halaman ini 

admin dapat melihat list data peminjaman, admin juga dapat 

menambahkan data peminjaman, selain itu admin juga dapat mengedit 

status peminjaman dari belum dikembalikan ke sudah dikembalikan jika 

anggota telah mengembalikan barang yang dipinjam, dan juga admin 

dapat menghapus data peminjaman jika terjadi kekeliruan. 

 

Gambar 4.36 Menu Peminjaman 

 

 

9. Pengembalian 

Halaman ini adalah halaman pengembalian, pada halaman ini 

admin dapat melihat list data pengembalian, list pengembalian ini akan 

muncul jika pada saat merubah status peminjaman menjadi sudah 

dikembalikan, maka otomatis data peminjaman terseut akan berpindah 

ke halaman pengembalian, selain itu admin juga dapat mengedit atau 

menghapus data pengembalian jika terjadi kekeliruan. 

 

Gambar 4.37 Menu Pengembalian 
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4.5 Hasil Evaluasi Sistem 

Hasil evaluasi sistem dari sisi manager bagian fiance. 

Nama   : Vivin Ernawati, SE 

Jabatan  : Manager Finance 

Tabel 2 Hasil Evaluasi Sistem 

No Variabel Testing Tidak 

Sesuai 

Kurang 

Sesuai 

Sesuai Sangat 

Sesuai 

Login Anggota 

1 Tampilan Halaman depan 

program sesuai 

  
 

 

2 Fitur login dapat berjalan 

dengan baik dan benar 

  
 

 

Peminjaman 

1 Tampilan halaman 

peminjaman sesuai 

   
 

2 Tambah dan hapus data 

peminjaman berjalan dengan 

baik dan benar 

   

 

3 Proses peminjaman berjalan 

dengan baik 

  
 

 

Cetak Laporan 

1 Laporan peminjaman sesuai   
 

 

2 Cetak laporan peminjaman 

berjalan baik dan benar 

  
 

 

Login Admin 

1 Tampilan halaman depan     
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program sesuai 

2 Proses login dapat berjalan 

dengan baik dan benar 

  
  

Kelola data peminjaman 

1 Tampilan halaman 

peminjaman pada admin 

sesuai 

  

 

 

2 Insert, update, delete data 

peminjaman berjalan baik 

dan benar 

  

 

 

3 Fitur peminjaman dapat 

memberikan informasi 

mengenai peminjaman 

  

 

 

Kelola data pengembalian 

1 Tampilan halaman 

pengembalian pada admin 

sesuai 

  

 

 

2 Insert, update, delete data 

pengembalian berjalan baik 

dan benar 

  

 

 

3 Fitur pengembalian dapat 

memberikan informasi 

mengenai pengembalian 

  

 

 

Kelola data barang 

1 Tampilan halaman data 

barang pada admin sesuai 

  
 

 

2 Insert, update, delete data 

barang berjalan baik dan 

benar 
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3 Fitur pada data barang dapat 

memberikan informasi 

mengenai data barang 

  

 

 

Kelola data anggota 

1 Tampilan halaman data 

anggota pada admin sesuai 

  

 

 

2 Insert, update, delete data 

anggota berjalan baik dan 

benar 

  

 

 

3 Fitur data anggota dapat 

memberikan informasi 

mengenai data anggota 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis dan perancangan sistem, serta implementasi 

aplikasi peminjaman barang pada PT DBL Indonesia, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang dibuat mampu melakukan transaksi peminjaman dan 

pengembalian barang. 

2. Berdasarkan hasil evaluasi, sistem ini dapat menghasilkan laporan proses 

peminjaman dan pengembalian barang dengan benar dan sesuai. 

5.2 Saran 

Aplikasi peminjaman barang pada PT DBL Indonesia yang telah dibuat ini 

tentumya masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh sebab itu, disarankan dalam 

pengembangan aplikasi ini agar menjadi lebih baik yaitu dengan penambahan fitur 

perpanjangan peminjaman apabila terdapat pengajuan perpanjangan barang, hak 

akses seluruh karyawan dan notifikasi keterlambatan pengembalian barang 

apabila terjadi keterlambatan waktu pengembalian barang oleh karyawan. 

Sehingga dapat mempermudah bidang pengelolaan data untuk mencari dokumen 

dan mengolahnya menjadi sebuah informasi. 
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