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ABSTRAK 

CV. Lintas Nusa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa offset 

printing dan packaging serta digital printing yang berdiri pada tahun 2003. Perusahaan 

ini menyediakan berbagai jasa percetakan seperti cetak brosur, cetak kop surat, cetak 

amplop, cetak kartu nama, cetak faktur, cetak kwintansi, cetak buku, cetak spanduk, 

cetak banner dan cetak ID card. CV. Lintas Nusa saat ini ingin menerapkan teknologi 

informasi agar dapat mempermudah proses bisnis yang ada pada perusahaan. Inventory 

adalah bahan atau barang penyimpanannya digunakan untuk tujuan tertentu,  untuk saat 

ini CV. Lintas Nusa masih melakukan pencatatan pengelolaan gudang masih secara 

manual, artinya dari segi pengelolahannya dan pencatatan masih menggunakan buku 

atau selembar kertas. Pencatatan ini meliputi barang, gudang, transaksi, dan karyawan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, diberikan sebuah aplikasi pengelolaan 

gudang untuk mengetahui persediaan barang dengan menggunakan metode System 

Development Life Cycle (SDLC) dengan lima fase yaitu fase planning, fase analysis, 

fase design, fase impelementation, fase testing dan fase maintenance dalam 

pengembangan sistem. Aplikasi pengelolaan gudang dikembangkan dengan 

mengadopsi proses bisnis yang ada pada CV. Lintas Nusa. 

Aplikasi pengelolaan gudang ini dibuat agar mempermudah proses pencatatan 

barang masuk dan barang keluar dan juga aplikasi ini dapat menghasilkan laporan 

realtime sehingga dapat membantu dalam pengelolaan pencatatan barang, dan 

transaksi. Adapun fitur dari aplikasi pengelolaan gudang diantaranya ada pencatatan 
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barang, pencatatan karyawan, pencatatan gudang, pencatatan pemasok, pencatatan 

transaksi masuk/keluar dan pembuatan laporan. 

Kata Kunci: Aplikasi, Pengelolaan Gudang, Inventory, Website 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan teknologi zaman sekarang semakin memarak dikalangan 

masyarakat, oleh sebab itu teknologi sudah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia 

sehari – sehari. Hal ini dikarenakan teknologi dapat membantu manusia untuk 

mempermudah melakukan aktivitasnya seperti untuk meningkatkan suatu efisiensi dan 

keefektifan pekerjaan. Peran teknologi sangatlah penting untuk mempermudah 

pengelolaan sebuah informasi untuk dapat diterima dan bermanfaat bagi penggunanya. 

Saat ini, banyak perusahaan berbagai bidang seperti percetakan, manufakturing, 

keuangan dan lain – lain sehingga dengan adanya teknologi yang berbentuk software 

atau hardware akan sangat membantu untuk melakukan kegiatan bisnisnya. 

CV. Lintas Nusa adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa offset printing 

dan packaging serta digital printing dan didirikan oleh 2 orang yaitu Bapak Iwan, dan 

Bapak Boy. Perusahaan ini  berlokasi di Jl. Kalidami No.51, Mojo, Kec. Gubeng, Kota 

Surabaya, Jawa Timur dan berdiri pada tahun 2003, Sejak awal berdiri pada CV. Lintas 

Nusa fokus dalam bidang percetakan hingga sampai saat ini CV. Lintas Nusa 

mempunyai beberapa mitra kerja seperti PT. Gramedia, PT. Unilever, ACE Hardware, 

PT. Alkon Trainindo Utama, dan sebagainya untuk menangai terkait printing dan 

packaging. Untuk menunjang aktivitas bisnis yang ada pada CV. Lintas Nusa, CV. 

Lintas Nusa mempunyai 20 karyawan dan pada CV. Lintas Nusa juga ada beberapa 
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jabatan seperti direktur utama, wakil direktur utama, manajer sumber daya manusia, 

manajer keuangan, manajer prepress, manajer marketing, dan manajer produksi . 

CV. Lintas Nusa memiliki beberapa proses bisnis salah satunya adalah 

pengelolaan stok gudang, pengelolaan stok gudang sebuah proses yang menjadi inti 

utama untuk CV. Lintas Nusa karena sebelum melakukan proses percetakan maka 

dibutuhkan bahan baku yang berada di gudang, adapun bahan baku yang dibutuhkan 

saat proses percetakan seperti tinta, kanvas, duplex, kertas HVS, kertas NCR, dan 

sebagainya. Proses penyimpanan bahan baku pada CV. Lintas Nusa dilakukan pada 

divisi yang terkait seperti divisi gudang, divisi gudang disini melakukan penyimpanan 

bahan baku dengan persetujuan re-stock dari divisi keuangan, setelah divisi keuangan 

menyetujuinya maka divisi gudang melakukan re-stock bahan baku dan 

menyimpannya pada gudang, adapun proses pengambilan bahan baku yang ada pada 

gudang hanya bisa dilakukan oleh divisi gudang dengan menggunakan dokumen 

kebutuhan bahan baku, selanjutnya divisi gudang menuju ke gudang yang sesuai 

dengan bahan baku, setelah itu divisi gudang mengambil beberapa bahan baku sesuai 

dokumen kebutuhan bahan baku. Pengelolaan stok gudang pada CV. Lintas Nusa 

hanya bisa diakses oleh pihak internal perusahaan, adapun proses – proses yang ada di 

lingkup pengelolaan stok gudang ada pencatatan data barang, pencatatan supplier, 

pencatatan detail gudang, dan pencatatan keluar masuknya barang.  

CV. Lintas Nusa saat ini masih belum menerapkan pencatatan secara 

komputerisasi sehingga seperti pencatatan yang ada di gudang masih secara manual, 

artinya dari segi pengelolahannya dan pencatatan masih menggunakan buku atau 

selembar kertas. Hal ini menyebabkan beberapa masalah seperti redudansi data, 
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kurangnya monitoring stok, tidak efisien dan efektif dalam pencatatan laporan, dan 

kurangnya perencanaan stok barang. 

Berdasarkan masalah yang ada pada CV. Lintas Nusa, maka hal ini dapat 

diselesaikan dengan aplikasi inventory gudang berbasis website untuk mengelola data 

– data yang ada di gudang seperti pencatatan, penyimpanan, pengelolahan, dan 

pelaporan data stok gudang. Dengan penggunaan aplikasi yang berbasis website ini 

diharapkan dapat mengatasi dalam masalah melakukan pengelolaan data – data gudang  

pada divisi gudang di CV. Lintas Nusa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka dapat dirumuskan bahwa 

permasalahan pada CV. Lintas Nusa saat ini, yaitu bagaimana merancang dan 

membangun suatu aplikasi sistem pengelolaan gudang berbasis website yang dapat 

digunakan sebagai pengelolahan bahan, pencatatan, penyimpanan, dan perekapan 

laporan data – data inventori gudang di CV. Lintas Nusa 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan dari permasalahan di atas ini adalah sebagai berikut : 

1) Aplikasi pengelolaan gudang berbasis website 

2) Aplikasi pengelolaan gudang ini hanya menangani lingkup pencatatan stok 

gudang dan sistem inventarisasi 
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3) Aplikasi pengelolaan gudang ini tidak menangani masalah seputar 

keuangan perusahaan, return produk, dan penggajian karyawan 

4) Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh pihak internal perusahaan (admin) 

1.4 Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan maslah di atas, maka tujuan dari pembuatan laporan kerja 

praktik ini adalah untuk mengembangkan dan merancang aplikasi pengelolaan gudang 

untuk membantu proses inventrarisasi atau pencatatan stok gudang di perusahaan CV. 

Lintas Nusa. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari dibangunnya aplikasi ini adalah : 

a. Membantu pihak CV. Lintas Nusa dalam proses pengelolaan data – data 

stok barang yang ada di gudang, merekap laporan yang ada pada aplikasi 

pengelolaan stok gudang sehingga pihak perusahaan khususnya admin akan 

semakin terbantu 

b. Membantu perusahaan untuk mencetak laporan pada pengelolaan gudang 

c. Menyediakan informasi yang efektif, dan akurat mengenai data maupun 

laporan yang dibutuhkan serta memudahkan karyawan dalam melakukan 

pengkontrolan persediaan barang 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang dibahas, 

maka sistematika penulisan dibagi ke dalam beberapa bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari hal-hal 

yang berhubungan dengan perusahaan, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang 

diperoleh dengan adanya aplikasi yang telah dibuat, serta 

sistematika penulisan dari proposal. 

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum pada SMK 

Negeri 3 Buduran Sidoarjo, mulai dari biodata lengkap instansi, 

sejarah beridirnya instansi, visi & misi instansi, dan struktur 

organisasi. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori – teori yang akan 

diangkat untuk membuat Learning Management System, dan 

teori ini dapat menjadi acuan untuk menyelesaikan masalah 

pada rumusan masalah. 
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BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang Langkah – Langkah dari 

pembuatan aplikasi, dari menganalisis masalah, pengguna, data, 

dan juga kebutuhan fungsional yang akan dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari pembuata 

aplikasi yang dapat mendapatkan manfaat dan juga tujuan dari 

pembuatan aplikasi tersebut, dan juga saran untuk aplikasi yang 

nantinya akan 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah CV. Lintas Nusa 

CV. Lintas Nusa adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa offset printing 

dan packaging serta digital printing dan didirikan oleh 2 orang yaitu Bapak Iwan, dan 

Bapak Boy. Perusahaan ini  berlokasi di Jl. Kalidami No.51, Mojo, Kec. Gubeng, Kota 

Surabaya, Jawa Timur dan berdiri pada tahun 2003, Sejak awal berdiri pada CV. Lintas 

Nusa fokus dalam bidang percetakan hingga sampai saat ini CV. Lintas Nusa 

mempunyai beberapa mitra kerja seperti PT. Gramedia, PT. Unilever, ACE Hardware, 

PT. Alkon Trainindo Utama, dan sebagainya untuk menangai terkait printing dan 

packaging. Untuk menunjang aktivitas bisnis yang ada pada CV. Lintas Nusa, CV. 

Lintas Nusa mempunyai 20 Karyawan. Perusahaan CV. Lintas ini juga mempunyai alat 

– alat mesin yang cukup canggih dan lengkap untuk memenuhi proses percetakan 

seperti mesin CTP, mesin CTF, mesin cetak offset, mesin plong, dan juga digital 

printing. CV. Lintas Nusa ini juga memiliki 3 tempat yang berlokasi di daerah sekitar 

Jl. Kalidami yaitu diantaranya, Jl. Kalidami No.51, Jl. Kalidami No.52, dan Jl. 

Kalidami No.60. Masing – masing tempat ini mempunyai mesin – mesin untuk 

melakukan proses produksi atau percetakan pada CV. Lintas Nusa. 

CV. Lintas Nusa berupaya meningkatkan kualiatas kompetensi produk yang 

dimiliki dengan cara melayani jasa percetakan, adapun jasa yang ditawarkan oleh CV. 

Lintas Nusa diantaranya, 1.) Cetak Brosur, 2.) Cetak kop surat, 3.) Cetak amplop, 4.) 
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Cetak kartu nama, 5.) Cetak Faktur, 6.) Cetak Kwitansi, 7.) Cetak Buku, 8.) Cetak 

Spanduk, 9.) Cetak Banner dan 10.) Cetak ID card 

2.2 Logo CV. Lintas Nusa 

 

Gambar 2. 1 Logo CV. Lintas Nusa 

2.3 Visi dan Misi CV. Lintas Nusa 

Visi 

Menjadi perusahaan percetakan yang professional, yang mampu 

berkompetensi, mandiri dan dapat diandalkan dalam  melaksanakan penyelenggaraan 

dan pelayanan percetakan dan printing berskala internasional. 
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Misi 

A. Memberikan layanan cetak media dan komersial dengan konsep “One Stop 

Services”. 

B. Memberikan berbagai solusi atas masalah percetakan dan jasa yang 

dibutuhkan pelanggan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. 

C. Mensinergikan Optimasi SDM, Teknologi dan System 

D. Memberikan Layanan terbaik dalam standar ketepatan waktu, mutu dan 

jumlah. 

E. Membangun hubungan jangka panjang dengan seluruh konsumen. 

 

2.4 Struktur Organisasi CV. Lintas Nusa 

 

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi CV. Lintas Nusa 
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2.5 Deskripsi Tanggung Jawab Pekerjaan 

Deskripsi tugas pada struktur organisasi yang dapat dilihat pada gambar yang 

bertanggung jawab terhadap jabatan yang memiliki sebagai berikut : 

1. Direktur Utama 

a. Mengelola dan memimpin jalannya aktivitas perusahaan 

b. Menentukan, merancang, dan memutuskan sebuah strategi 

bisnis yang akan digunakan dalam kebijakan perusahaan 

c. Merancang, dan menetapkan regulasi perusahaan  

d. Memiliki wewenang untuk menetapkan suatu target penjualan 

per tahun  

e. Melakukan rapat dengan anggota – anggota perusahaan untuk 

dapat memonitoring perusahaan 

2. Wakil Direktur Utama 

a. Memimpin, mengarahkan, dan mengevaluasi setiap pekerjaan 

karyawan serta memastikan bahwa perusahaan tersebut dalam 

keadaan sehat 

b. Membantu untuk mengelola keuangan perusahaan untuk 

mencapai tujuan keuangan perusahaan 

c. Melaporkan pengeluaran dana perusahaan harian 

d. Melaporkan laporan keuangan pada saat rapat evaluasi bulanan  
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3. Manajer Sumber Daya Manusia 

a. Merancang dan menetapkan job description bagi setiap 

karyawan 

b. Mengatur keuangan perusahaan untuk penggajian karyawan 

c. Mengevaluasi dan memonitor setiap aktivitas yang 

berhubungan dengan SDM 

4. Manajer Admin/Keuangan 

a. Membuat invoice penagihan untuk customer 

b. Menjaga keluar masuknya kas, dan utang piutang 

c. Membuat laporan akhir keuangan 

d. Membuat laporan laba rugi perusahaan 

 

5. Manajer Prepress Division 

a. Bertanggung jawab atas kelansungan proses pengeplatan 

b. Bertanggung jawab untuk memberikan tugas kepada bagian 

layout 

c. Menentukan ukuran kertas pada order yang akan diproduksi 

6. Manajer Marketing 

a. Memfollowup order dari pelanggan 

b. Mendiskusikan order yang masuk dengan prepress division 

dana manager produksi 

c. Membuat surat perintah kerja 
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d. Mendiskusikan desain dengan desainer tentang permintaan 

konsumen 

7. Manajer Produksi 

a. Mengatur waktu pekerjaan agar sesuai dengan waktu 

pengiriman 

b. Memberikan harga produksi untuk kepentingan marketing 

dalam membuat harga jual 

c. Mengatur posisi pengawas kualitas di masing – masing titik 

pekerjaan 

8. Staff Kepagawaian 

a. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas 

b. Memimpin pelaksanaan tugas pada bagian kepegawaian 

9. Staff Pajak 

a. Bertanggung jawab untuk menjaga pengelolaan pajak 

perusahaan 

10.  Layout Designer 

a. Membantu desainer untuk menyelesaikan tugasnya 

b. Membuatkan layout desain yang akan dicetak 

11.  Desainer 

a. Membuatkan desain sesuai dengan kebutuhan pelanggan 

b. Mengembangkan ide – ide dan juga memiliki inovasi desain 

yang menarik 
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12. Divisi Potong 

a. Menentukan ukuran kertas sesuai dengan dokumen perintah 

kerja 

b. Memenyerahkan kertas yang telah dipotong ke operator mesin 

yang telah ditentukan 

c. Memotong kertas seusai dengan ukuran plate yang telah 

ditentukan oleh bagian prepress 

13. Divisi offset 

a. Bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan waktu hasil 

cetakan 

b. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kelancaran peralatan 

cetak yang dipegangnya 

14. Divisi Finishing 

a. Bertanggung jawab atas penyelesaian akhir setiap order 

cetakan, baik peemotongan, penjilidan maupun pengepakan 

15. Divisi Packaging & Delivery 

a. Memastikan bukti serah terima berang (Delivery Note) asli 

dikembalikan oleh pengirim barang 

b. Memerintahkan proses muat barang ke kendaraan angkutan 

sesuai dengan prioritas 

c. Bertanggung jawab dalam mengatur pengiriman barang agar 

barang dapat terkirim sesuai dengan permintaan pelanggan 
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d. Merencanakan dan mengatur jadwal pengiriman barang ke 

pelanggan 
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2.6 Lokasi CV. Lintas Nusa 

CV. Lintas Nusa  berlokasi di Jl. Kalidami No.51, Mojo, Kec. Gubeng, Kota 

Surabaya, Jawa Timur. Informasi lain untuk CV. Lintas Nusa adalah sebagai berikut : 

a. Alamat Kantor: Jl. Kalidami No.51, Mojo, Kec. Gubeng, Kota 

SBY, Jawa Timur 60285 

b. Telepon/fax  : (031) – 5954345 

c. Email  : lintasnusa@gmail.com 

d. Website : - 

 

 

Gambar 2. 3 Lokasi CV. Lintas Nusa 

mailto:lintasnusa@gmail.com
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

Pada bab III landasan teori ini akan menjelaskan beberapa penjelasan teori yang 

akan digunakan pada saat penyusunan laporan, Adapun landasan teori berisi tentang 

tinjauan pustaka, hipotesis, dan kajian teori. Tinjauan pustaka adalah pemaparan atau 

penegasan yang berkaitan tentang hasil – hasil penelitian yang sudah dikaji oleh 

peneliti, tinjauan pustaka ini juga merupakan sebuah acuan untuk penyusunan laporan 

penelitian. Hipotesis adalah sebuah pernyataan sementara terhadap permasalahan yang 

diteliti dengan menggunakan kerangka pemikiran dan kajian teori yang telah 

dilakukan. Kajian teori berupa pemaparan variabel dan sub variable yang digunakan 

dalam penelitian 

3.1 Aplikasi 

Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (instruction) atau 

pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat 

memproses input menjadi output. Aplikasi merupakan rangkaian kegiatan atau perintah 

untuk dieksekusi oleh komputer. 

Menurut (Dhanta, 2015) aplikasi adalah software yang dibuat oleh suatu 

perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Microsoft 

Word, Microsoft Excel. Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan 

lamaran penggunaan 
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3.2 Website 

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang 

digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, 

dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang 

membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.  

Menurut Bekti (2015:35) mengemukakan  bahwa Website merupakan 

kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, 

gambar diam atau gerak, animasi, suara,dan atau gabungan dari semuanya, baik yang 

bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling 

terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. 

 

3.3 PHP 

PHP atau kependekan dari Hypertext Preprocessor adalah salah satu bahasa 

pemrograman open source yang sangat cocok atau dikhususkan untuk pengembangan 

web dan dapat ditanarnkan pada sebuah skripsi HTML. Supono dan Putratama (2016:3) 

mengemukakan bahwa ”PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) adalah suatu bahasa 

pemrograman yang digunakan untukbmenerjemahkan baris kode program menjadi 

kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer yang berbasis server-side yang dapat 

ditambahkan ke dalam HTML”. Sedangkan, menurut Solichin (2016:11) 
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mengemukakan bahwa “PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman berbasis web 

yang ditulis oleh dan untuk pengembang web”.  

 

3.4 MySQL 

Menurut Raharjo (2011:21), “MySQL merupakan RDBMS (atau server 

database) yang mengelola database dengan cepat menampung dalam jumlah sangat 

besar dan dapat di akses oleh banyak user”. Menurut Sibero (2013:97) “MySQL atau 

dibaca “My Sekuel” dengan adalah suatu RDBMS (Relational Database Management 

System) yaitu aplikasi sistem yang mejalankan fungsi pengolahan data”. 

 

3.5 System Development Life Cycle (SDLC) 

Siklus Hidup Pengembangan Sistem atau Software Development Life Cycle 

(SDLC) dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan 

atau pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk 

mengembangkan sistem-sistem tersebut. 

Menurut Rosa dan Shalahudin (2015:26) mengemukakan bahwa SDLC atau 

software development life cycle atau sering disebut system development life cycle 

adalah poses mengembangkan atau mengubah suatu sistem Perangkat lunak dengan 

menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk 

mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya.  

Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC 

juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak, 
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yang terdiri dari tahap-tahap : requirement elicitation (elisitasi kebutuhan), 

requirements analysis (analisis kebutuhan), software design (perancangan sistem), 

software construction (penulisan kode program), software testing (uji coba aplikasi) 

dan implementation (instalasi). 

 

Gambar 3. 1 Fase SDLC 

Perencanaan Sistem (System Planning) adalah sebuah fase yang menentukan 

kelayakan pengembangan sistem, yang dimana nanti akan terdiri dari beberapa 

aktivitas – aktivitas seperti 1.) Pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, 2.) 

Mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, 3.) Mengidentifikasi apakah 

masalah – masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, 4.) 

Menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, 

dan 5.) Penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Setelah fase planning 
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dilakukan maka dilakukan fase analisis (System Analysis) yang dimana fase ini akan 

menganalisa bagaimana sistem tersebut dijalankan. Hasil analisis berupa kelebihan dan 

keekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Fase 

selanjutnya adalah fase perancangan sistem (System Design), fase ini akan 

menghasilkan prototype dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, 

dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah fase 

perancangan selesai dilakukan maka selanjutkan dilakukan fase pengembangan 

(System Development), fase pengembangan ini berisi aktivitas yang merupakan sebuah 

eksekusi aplikasi tersebut. Selanjutnya dilakukan fase integrasi dan pengujian sistem 

(System Testing and Integration), fase ini dilakukan sebelum aplikasi diluncurkan, 

adapun aktivitas yang berada pada fase integrasi diantaranya 1.)  Pengembang akan 

melakukan pegujian software terhadap ruang lingkup antara hardware dan software, 2.) 

Pengembang memperbaiki bug jika ada saat pengujian, dan 3.) Pengembang akan 

mempresentasikan aplikasi tersebut yang berkaitan dengan kebutuhan fungsional. 

Selanjutnya dilakukan fase pemeliharaan (System Maintenance), hal ini dilakukan 

untuk memantau keadaan sistem setelah peluncuruan aplikasi, dan dilakukan 

peninjauan potensi risiko masalah yang akan muncul 

3.6 Pengelolaan 

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang 

terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum 

pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki 

nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk 
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melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih 

bermanfaat. 

Menurut Firmansyah (2018:4) pengelolaan adalah seni dan ilmu perencanan, 

pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya 

manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. 

3.7 Inventory 

Inventory adalah bahan atau barang yang penyimpanannya digunakan untuk 

tujuan-tujuan tertentu. Pasti setiap perusahaan melakukan kegiataan usaha ini untuk 

memiliki persediaan baik barang ataupun bahan. 

(Inventory) adalah suatu istilah umum yang menunjukan segala sesuatu atau 

sumber daya-sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap 

pemenuhan permintaan. Dari teori ini penulis menyimpulkan persediaan adalah suatu 

sumber daya yang dapat disimpan untuk mengantisipasi adanya permintaan yang tinggi 

dari konsumen (Handoko, 2015). 

Menurut Koger, Eric L.A (2012:87) Inventory adalah :  Bahan baku dan 

penolong, barangjadi dan barang dalam proses produksi dana barang-barang yang 

tersedia, yang dimiliki dalam perjalanan dalam tempat penyimpanan atau 

konsinyasikan kepada pihak lain pada akhir periode. 

Persediaan (inventory) adalah stok dari suatu item atau sumber daya yang 

digunakan dalam suatu organisasi perusahaan (Assauri, 2016:225). Menurut Assauri 

(2016:227-228) untuk menjalankan fungsi inventory, perusahaan perusahaan 

umumnya menjaga adanya empat jenis inventory. Keempat jenis inventory itu adalah : 
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1.) Bahan baku, 2.) Inventory dari barang dalam proses dikerjakan, 3.) Inventory 

maintenance/repair/operating/supplier (MROs), dan 4.) Inventory barang jadi. 

 

3.8 Gudang 

Gudang adalah suatu tempat fasilitas yang dapat berfungsi sebagai tempat 

lokasi penyaluran barang dari pemasok sampai nantinya terkirim ke pengguna. Hal ini 

akan mendukung timbulnya kebijakan perusahaan untuk melakukan sistem persediaan 

agar permintaan dapat diantisipasi dengan cermat dan tepat waktu agar barang yang 

akan dikirim mempunyai kualitas barang yang baik. 

Menurut Mulcahy (2015:96) gudang adalah sutu bagian atau unit penyimpanan 

dalam suatu pabrik yang menyimpan berbagai jenis produk dalam berbagai ukuran 

mulai dari besar hingga produk berukuran kecil yang disimpan dalam jangka waktu 

tertentu mulai dari produk tersebut diproduksi sampai produk tersebut dibutuhkan oleh 

bagian produksi lainnya. Gudang memiliki peranan tersendiri dan penting untuk 

mengatur ketersediaan barang atau produk maupun material yang dibutuhkan oleh unit 

produksi lain. Pengaturan dalam gudang tersebut tentu berdasarkan jadwal produksi 

yang telah direncanakan sebelumnya dan tugas bagian pergudangan adalah untuk 

menyuplai produk atau barang ke bagian unit lain supaya proses produksi berjalan 

lancar. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Requirement Analysis 

 Pada bab ini akan menjelaskan terkait dengan identifikasi masalah, proses 

bisnis, analisis dan desain sistem. Analisis sitem mendefinisikan kebutuhan sistem 

melalui identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan 

fungsional dan non-fungsional serta analisis kebutuhan perangkat lunak. Desain sistem 

dilakukan untuk mendesain proses fungsional, basis data dan antar muka perangkat 

lunak. 

 

4.1.1 Analisis Proses Bisnis 

Analisis proses bisnis ini dilakukan sebelum melakukan perancangan aplikasi, 

Analisis proses bisnis ini berisi aktivitas – aktivitas yang akan dilakukan seperti 

identifikasi permasalahan untuk dapat mengetahui masalah – masalah yang terjadi pada 

organisasi dan memberikan solusi yang tepat dalam pembuatan sistem. Adapun 

tahapan – tahapan yang digunakan dalam melakukan identifikasi permasalahan yaitu 

sebagai berikut : 

A. Observasi 

Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisa proses 

dari sistem saat ini melalui kegiatan yang dilakukan karyawan CV. Lintas Nusa. 
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Observasi dilakukan untuk mendapat hal – hal yang terdapat pada CV. Lintas 

Nusa, seperti : 

a. Gambaran umum proses bisnis yang ada pada CV. Lintas Nusa 

b. Proses Transaksi Bahan Baku Masuk 

c. Proses Transaksi Bahan Baku Keluar  

B. Wawancara 

 Adapun wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data 

mengenai gudang yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem, wawancara ini 

dilakukan pada bagian admin gudang CV. Lintas Nusa. Proses ini dilakukan agar 

dapat memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan CV. Lintas 

Nusa. 
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C. Document Flow 

 Document flow disini untuk menjelaskan proses bisnis sekarang yang ada 

pada CV. Lintas Nusa. Adapun document flow disini hanya menjelaskan proses 

bisnis yang berhubungan dengan divisi gudang, detail dari document flow bisa 

dilihat pada gambar 4.1 

 

Gambar 4. 1 Document Flow Gudang CV. Lintas Nusa 
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 Pada gambar 4.1 menjelaskan tentang proses bisnis yang ada pada bagian 

gudang CV. Lintas Nusa, pada docflow diatas menjelaskan bahwa saat proses 

berlansung hanya terdapat 2 entitas yaitu karyawan divisi gudang, dan pemasok. 

Adapun pertama – tama karyawan bagian gudang menaruh barang – barang pada 

gudang tertentu, selanjutnya karyawan bagian gudang mencatat barang – barang 

yang ada di gudang, jika tidak ada kekurangan karyawan bagian gudang 

membuat rekapan barang yang ada pada gudang dengan buku atau selembar 

kertas, namun jika ada kekurangan karyawan bagian gudang membuat surat 

permohonan list permintaan barang yang akan ditujukkan kepada pemasok dan 

mengirim surat permohonan list permintaan barang kepada pemasok, lalu pihak 

pemasok meenerima surat permohonan list permintaan barang dari CV. Lintas 

Nusa, selanjutnya pihak pemasok menyiapkan barang sesuai dengan surat 

permohonan dan menyiapkan nota tagihan pembelian barang, lalu pihak 

pemasok mengirim barang dan nota tagihan pembelian pada CV. Lintas Nusa. 

Lalu pihak CV. Lintas Nusa menerima barang dan nota tagihan barang. 
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4.1.2 Identifikasi Masalah 

Tabel 4. 1 Identifikasi Masalah 

No. Identifikasi Masalah Dampak Solusi 

1. Proses pencatatan stok yang 

masih dilakukan secara manual 

dengan cara, yaitu menggunakan 

buku atau selembar kertas atau 

masih belum terkomputerisasi. 

Data – data stok akan 

mengalami redudansi 

data dikarenakan 

pencatatan data stok 

masih menggunakan 

buku atau selembar 

kertas yang dilakukan 

oleh karyawan 

perusahaan 

1. Membuat 

aplikasi 

pencatatan 

stok dan fitur 

pencatatan 

bahan baku 

masuk 

2. Membuat 

aplikasi 

pencatatan 

stok dan fitur 

pencatatan 

bahan baku 

keluar 

2. Tidak ada aplikasi yang 

menginformasikan terkait dengan 

informasi stok bahan baku yang 

ada pada gudang.   

Karyawan tidak dapat 

mengecek informasi 

stok secara real-time 

dan membutuhkan 

waktu untuk mengecek 

stok bahan baku.  

 

 

1. Membuat 

aplikasi 

yang 

mempunyai 

fitur 

informasi 

stok bahan 

baku 

3. Tidak ada aplikasi untuk 

pembuatan laporan. 

Karyawan harus 

melakukan rekap data 

dari pencatatan bahan 

1. Membuat 

aplikasi 

yang 
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baku masuk, pencatatan 

bahan baku keluar, 

informasi bahan baku, 

dan pencatatan pemasok 

secara manual 

menggunakan buku atau 

selember kertas, 

sehingga untuk 

perekapan data 

membutuhkan waktu 

yang lama dan juga 

menimbulkan risiko 

kerugian pada 

perusahaan 

mempunyai 

fitur export 

laporan 

pencatatan 

bahan baku 

masuk 

2. Membuat 

aplikasi 

yang 

mempunyai 

fitur export 

laporan 

pencatatan 

bahan baku 

keluar 

3. Membuat 

aplikasi 

yang 

mempunyai 

fitur export 

laporan 

pencatatan 

bahan baku 

masuk 
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4.1.3 Identifikasi Pengguna 

Identifikasi pengguna dilakukan dengan mengamati bagaimana 

karakteristik pengguna yang ada pada CV. Lintas Nusa. Adapun karakteristik 

pengguna yang ada pada CV. Lintas Nusa saat ini yaitu berumur 20 tahun 

sampai dengan 55 tahun. Pengguna terdiri dari admin bagian gudang. Adapun 

dari sisi lain pengguna sudah terbiasa menggunakan komputer dan internet 

 

4.1.4 Identifikasi Kebutuhan Data 

A. Master Barang 

B. Master Gudang 

C. Master Pemasok 

D. Master Satuan 

E. Master Karyawan 

F. Data Transaksi Bahan Baku Masuk/Bahan Baku Keluar 

4.1.5 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna didapatkan dari hasil wawancara dan 

observasi yang sudah dilakukan kepada pihak terkait di CV. Lintas Nusa. Tahap 

ini menjelaskan karakteristik pengguna dan peran dari masing – masing 

pengguna dengan solusi aplikasi yang akan dikembangkan. Peran dan tanggung 

jawab dari aktor beserta kebutuhan data dan kebutuhan laporan akan dijelaskan 

pada tabel dibawah. 
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1. Admin 

Tabel 4. 2 Kebutuhan Pengguna Admin 

Tugas dan Tanggung 

Jawab 

Kebutuhan Data Kebutuhan 

Informasi 

Maintenance Data 

Aplikasi 

1. Data Gudang 

2. Data Pemasok 

3. Data Barang 

4. Data Satuan 

5. Data Karyawan 

1. Rekap Data 

Gudang 

2. Rekap Data 

Pemasok 

3. Rekap Data 

Barang 

4. Rekap Data 

Karyawan 

Dapat melihat 

laporan secara 

keseluruhan 

1. Rekap Data Gudang 

2. Rekap Data Pemasok 

3. Rekap Data Barang 

4. Rekap Data Transaksi 

5. Rekap Data Karyawan 

 

1. Laporan 

Gudang 

2. Laporan 

Pemasok 

3. Laporan Stok 

Barang 

4. Laporan 

Transaksi 

5. Laporan Data 

Karyawan 

 

Membuat Transaksi 

Baru 

1. Data Transaksi 

2. Data Karyawan 

3. Data Barang 

1. Rekap Data 

Transaksi 

2. Rekap Data 

Karyawan 
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3. Rekap Data 

Barang 

 

2. Owner 

Tabel 4. 3 Kebutuhan Pengguna Owner 

Tugas dan 

Tanggung 

Jawab 

Kebutuhan Data Kebutuhan 

Informasi 

Dapat melihat 

laporan secara 

keseluruhan 

1. Rekap Data Gudang 

2. Rekap Data Pemasok 

3. Rekap Data Barang 

4. Rekap Data Transaksi 

5. Rekap Data Karyawan 

 

1. Laporan 

Pemasok 

2. Laporan Stok 

Barang 

3. Laporan 

Transaksi 

4. Laporan 

Karyawan 

5. Laporan Gudang 
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4.1.6 Analisis Kebutuhan Fungsional 

1. Fungsional Data Master Barang 

Tabel 4. 4 Fungsional Data Master Barang 

Nama Fungsi Fungsi Maintenance Data Master barang 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk mengelola data 

barang 

Kondisi Awal User Mengakses Fitur Barang 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Menambah data 

 Pengguna memilih 

fitur data master 

barang 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form untuk 

mengisi data barang 

dan tabel yang berisi 

daftar barang 

 Pengguna mulai 

menginputkan nama 

barang, jumlah 

barang, dan juga 

pengguna memilih 

pemasok dan nama 

gudang, setelah 

selesai pengguna 

dapat mengklik 

tombol “Tambah 

Data” 

Aplikasi mulai 

berjalan untuk 

mengecek data yang 

sedang diinput, 

apakah ada kesamaan 

data atau tidak, jika 

tidak maka tabel yang 

berada pada halaman 

data barang terdapat 

data baru, jika ada 

kesamaan data yang 
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sudah diinputkan 

tidak akan tampil pada 

tabel halaman barang 

dan tidak ada di 

database 

 Mengubah Data 

 Pengguna memilih 

fitur data master 

barang 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form untuk 

mengisi data barang 

dan tabel yang berisi 

daftar barang 

 Pengguna mencari 

data yang akan 

diubah, setelah itu 

pengguna dapat 

mengklik tombol 

“edit” 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form edit 

data yang dipilih 

 Setelah pengguna 

menginputkan data 

baru untuk mengganti 

data yang lama pada 

form edit data, setelah 

itu pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Edit Data” 

Aplikasi akan 

menyimpan data yang 

sudah diubah ke 

dalam database 

 Menghapus Data 

 Pengguna memilih 

data master barang 

Aplikasi akan 

menunjukkan 
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halaman form untuk 

mengisi data barang 

dan tabel yang berisi 

daftar barang 

 Pengguna mencari 

data yang akan 

dihapus, setelah itu 

pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Hapus” 

Aplikasi akan 

melakukan 

penghapusan data 

sesuai dengan 

keinginan pengguna 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan menambah, 

mengubah, menghapus data barang 

 

2. Fungsional Data Master Gudang 

Tabel 4. 5 Fungsional Data Master Gudang 

Nama Fungsi Fungsi Maintenance Data Master Gudang 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk mengelola data 

gudang 

Kondisi Awal User Mengakses Fitur Gudang 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Menambah data 

 Pengguna memilih 

fitur data master 

Gudang 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form untuk 

mengisi data gudang 

dan tabel yang berisi 

daftar gudang 
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 Pengguna mulai 

menginputkan nama 

gudang, setelah 

selesai pengguna 

dapat mengklik 

tombol “Tambah 

Data” 

Aplikasi mulai 

berjalan untuk 

mengecek data yang 

sedang diinput, 

apakah ada kesamaan 

data atau tidak, jika 

tidak maka tabel yang 

berada pada halaman 

data gudang terdapat 

data baru, jika ada 

kesamaan data yang 

sudah diinputkan 

tidak akan tampil pada 

tabel halaman gudang 

dan tidak ada di 

database 

 Mengubah Data 

 Pengguna memilih 

fitur data master 

gudang 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form untuk 

mengisi data gudang 

dan tabel yang berisi 

daftar gudang 

 Pengguna mencari 

data yang akan 

diubah, setelah itu 

pengguna dapat 

mengklik tombol 

“edit” 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form edit 

data yang dipilih 



36 
 

 

 Setelah pengguna 

menginputkan data 

baru untuk mengganti 

data yang lama pada 

form edit data, setelah 

itu pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Edit Data” 

Aplikasi akan 

menyimpan data yang 

sudah diubah ke 

dalam database 

 Menghapus Data 

 Pengguna memilih 

data master gudang 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form untuk 

mengisi data gudang 

dan tabel yang berisi 

daftar gudang 

 Pengguna mencari 

data yang akan 

dihapus, setelah itu 

pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Hapus” 

Aplikasi akan 

melakukan 

penghapusan data 

sesuai dengan 

keinginan pengguna 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan menambah, 

mengubah, menghapus data gudang 

 

 

 

 

 



37 
 

 

3. Fungsional Data Master Pemasok 

Tabel 4. 6 Fungsional Data Master Pemasok 

Nama Fungsi Fungsi Maintenance Data Master Pemasok 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk mengelola data 

pemasok 

Kondisi Awal User Mengakses Fitur Pemasok 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Menambah data 

 Pengguna memilih 

fitur data master 

pemasok 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form untuk 

mengisi data pemasok 

dan tabel yang berisi 

daftar pemasok 

 Pengguna mulai 

menginputkan nama 

nama pemasok, email 

pemasok dan alamat 

setelah selesai 

pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Tambah Data” 

Aplikasi mulai 

berjalan untuk 

mengecek data yang 

sedang diinput, 

apakah ada kesamaan 

data atau tidak, jika 

tidak maka tabel yang 

berada pada halaman 

data pemasok terdapat 

data baru, jika ada 

kesamaan data yang 

sudah diinputkan 

tidak akan tampil pada 
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tabel halaman 

pemasok dan tidak 

ada di database 

 Mengubah Data 

 Pengguna memilih 

fitur data master 

pemasok 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form untuk 

mengisi data pemasok 

dan tabel yang berisi 

daftar pemasok 

 Pengguna mencari 

data yang akan 

diubah, setelah itu 

pengguna dapat 

mengklik tombol 

“edit” 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form edit 

data yang dipilih 

 Setelah pengguna 

menginputkan data 

baru untuk mengganti 

data yang lama pada 

form edit data, setelah 

itu pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Edit Data” 

Aplikasi akan 

menyimpan data yang 

sudah diubah ke 

dalam database 

 Menghapus Data 

 Pengguna memilih 

data master pemasok 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form untuk 

mengisi data pemasok 
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dan tabel yang berisi 

daftar pemasok 

 Pengguna mencari 

data yang akan 

dihapus, setelah itu 

pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Hapus” 

Aplikasi akan 

melakukan 

penghapusan data 

sesuai dengan 

keinginan pengguna 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan menambah, 

mengubah, menghapus data pemasok 

 

 

4. Fungsional Data Master Satuan 

Tabel 4. 7 Fungsional Data Master Satuan 

Nama Fungsi Fungsi Maintenance Data Master Satuan 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk mengelola data 

satuan 

Kondisi Awal User Mengakses Fitur Satuan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Menambah data 

 Pengguna memilih 

fitur data master 

satuan 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form untuk 

mengisi data satuan 

dan tabel yang berisi 

daftar satuan 
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 Pengguna mulai 

menginputkan  nama 

satuan setelah selesai 

pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Tambah Data” 

Aplikasi mulai 

berjalan untuk 

mengecek data yang 

sedang diinput, 

apakah ada kesamaan 

data atau tidak, jika 

tidak maka tabel yang 

berada pada halaman 

data satuan terdapat 

data baru, jika ada 

kesamaan data yang 

sudah diinputkan 

tidak akan tampil pada 

tabel halaman satuan 

dan tidak ada di 

database 

 Mengubah Data 

 Pengguna memilih 

fitur data master 

satuan 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form untuk 

mengisi data satuan 

dan tabel yang berisi 

daftar satuan 

 Pengguna mencari 

data yang akan 

diubah, setelah itu 

pengguna dapat 

mengklik tombol 

“edit” 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form edit 

data yang dipilih 
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 Setelah pengguna 

menginputkan data 

baru untuk mengganti 

data yang lama pada 

form edit data, setelah 

itu pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Edit Data” 

Aplikasi akan 

menyimpan data yang 

sudah diubah ke 

dalam database 

 Menghapus Data 

 Pengguna memilih 

data master satuan 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form untuk 

mengisi data satuan  

dan tabel 

yang berisi daftar 

satuan 

 Pengguna mencari 

data yang akan 

dihapus, setelah itu 

pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Hapus” 

Aplikasi akan 

melakukan 

penghapusan data 

sesuai dengan 

keinginan pengguna 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan menambah, 

mengubah, menghapus data satuan 
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5. Fungsional Data Master Karyawan 

Tabel 4. 8 Fungsional Data Master Karyawan 

Nama Fungsi Fungsi Maintenance Data Master Karyawan 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk mengelola data 

karyawan 

Kondisi Awal User Mengakses Fitur Karyawan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Menambah data 

 Pengguna memilih 

fitur data master 

karyawan 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form untuk 

mengisi data 

karyawan dan tabel 

yang berisi daftar 

karyawan 

 Pengguna mulai 

menginputkan nama 

karyawan, email, 

alamat, nomor telepon 

karyawan setelah 

selesai pengguna 

dapat mengklik 

tombol “Tambah 

Data” 

Aplikasi mulai 

berjalan untuk 

mengecek data yang 

sedang diinput, 

apakah ada kesamaan 

data atau tidak, jika 

tidak maka tabel yang 

berada pada halaman 

data satuan terdapat 

data baru, jika ada 

kesamaan data yang 

sudah diinputkan 
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tidak akan tampil pada 

tabel halaman 

karyawan dan tidak 

ada di database 

 Mengubah Data 

 Pengguna memilih 

fitur data master 

karyawan 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form untuk 

mengisi data satuan 

dan tabel yang berisi 

daftar karyawan 

 Pengguna mencari 

data yang akan 

diubah, setelah itu 

pengguna dapat 

mengklik tombol 

“edit” 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form edit 

data yang dipilih 

 Setelah pengguna 

menginputkan data 

baru untuk mengganti 

data yang lama pada 

form edit data, setelah 

itu pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Edit Data” 

Aplikasi akan 

menyimpan data yang 

sudah diubah ke 

dalam database 

 Menghapus Data 

 Pengguna memilih 

data master karyawan 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form untuk 



44 
 

 

mengisi data 

karyawan 

dan tabel 

yang berisi daftar 

karyawan 

 Pengguna mencari 

data yang akan 

dihapus, setelah itu 

pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Hapus” 

Aplikasi akan 

melakukan 

penghapusan data 

sesuai dengan 

keinginan pengguna 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan menambah, 

mengubah, menghapus data karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

6. Fungsional Transaksi Barang 

Tabel 4. 9 Fungsional Data Transaksi Barang 

Nama Fungsi Fungsi Transaksi Barang 

Pengguna Admin 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk mengelola 

transaksi barang 

Kondisi Awal User Mengakses Fitur Transaksi 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Menambah data 

 Pengguna memilih 

fitur data transaksi 

barang 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form untuk 

mengisi data barang 

dan tabel yang berisi 

daftar transaksi 

 Pengguna mulai 

menginputkan jumlah 

transaksi, tanggal 

transaksi, status 

transaksi (Barang 

Masuk/Barang 

Keluar),  pengguna 

juga memilih id 

barang, dan nama 

barang yang akan 

diinputkan, Setelah itu 

pengguna dapat 

Aplikasi mulai 

berjalan untuk 

mengecek data yang 

sedang diinput, 

apakah ada kesamaan 

data atau tidak, jika 

tidak maka tabel yang 

berada pada halaman 

data transaksi terdapat 

data baru, jika ada 

kesamaan data yang 

sudah diinputkan 

tidak akan tampil 



46 
 

 

mengklik toimbol 

“Tambah Data” 

pada tabel halaman 

satuan dan tidak ada 

di database 

 

 

  

 Mengubah Data 

 Pengguna memilih 

fitur data transaksi 

barang 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form untuk 

mengisi data transaksi 

barang dan tabel yang 

berisi daftar transaksi 

barang 

 Pengguna mencari 

data yang akan 

diubah, setelah itu 

pengguna dapat 

mengklik tombol 

“edit” 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form edit 

data yang dipilih 

 Setelah pengguna 

menginputkan data 

baru untuk mengganti 

data yang lama pada 

form edit data, setelah 

itu pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Edit Data” 

Aplikasi akan 

menyimpan data yang 

sudah diubah ke 

dalam database 

 Menghapus Data 
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 Pengguna memilih 

data transaksi barang 

Aplikasi akan 

menunjukkan 

halaman form untuk 

mengisi data transaksi 

barang  

dan tabel 

yang berisi daftar 

transaksi barang 

 Pengguna mencari 

data yang akan 

dihapus, setelah itu 

pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Hapus” 

Aplikasi akan 

melakukan 

penghapusan data 

sesuai dengan 

keinginan pengguna 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan menambah, 

mengubah, menghapus data transaksi barang 

 

7. Fungsional Laporan Barang 

Tabel 4. 10 Fungsional Laporan Barang 

Nama Fungsi Fungsi melihat dan mengexport laporan barang 

Pengguna Admin/Owner 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk melihat dan 

mengexport laporan barang 

Kondisi Awal User Mengakses Fitur Laporan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Menambah data 

 Pengguna dapat 

memilih fitur laporan 

Aplikasi akan 

menampilkan 
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halaman laporan yang 

ingin dicetak 

 Pengguna mulai 

menggunakan filter 

jumlah data yang 

ingin dicetak, setelah 

itu pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Cetak” 

Aplikasi akan 

otomatis mengunduh 

file laporan yang 

sudah difilter dari 

tabel Barang 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melihat dan mengexport 

laporan barang 

 

8.  Fungsional Laporan Gudang 

    Tabel 4. 11 Fungsional Laporan Gudang 

Nama Fungsi Fungsi melihat dan mengexport laporan 

gudang 

Pengguna Admin/Owner 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk melihat dan 

mengexport laporan gudang 

Kondisi Awal User Mengakses Fitur Laporan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Menambah data 

 Pengguna dapat 

memilih fitur laporan 

Aplikasi akan 

menampilkan 

halaman laporan yang 

ingin dicetak 

 Pengguna mulai 

menggunakan filter 

Aplikasi akan 

otomatis mengunduh 
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kode gudang, atau 

nama gudang yang 

ingin dicari, setelah 

itu pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Cetak” 

file laporan yang 

sudah difilter dari 

tabel gudang 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melihat dan mengexport 

laporan gudang 

 

 

9. Fungsional Laporan Pemasok 

Tabel 4. 12 Fungsional Laporan Pemasok 

Nama Fungsi Fungsi melihat dan mengexport laporan 

pemasok 

Pengguna Admin/Owner 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk melihat dan 

mengexport laporan pemasok 

Kondisi Awal User Mengakses Fitur Laporan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Menambah data 

 Pengguna dapat 

memilih fitur laporan 

Aplikasi akan 

menampilkan 

halaman laporan yang 

ingin dicetak 

 Pengguna mulai 

menggunakan filter 

jumlah data yang 

Aplikasi akan 

otomatis mengunduh 

file laporan yang 
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ingin dicetak, setelah 

itu pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Cetak” 

sudah difilter dari 

tabel pemasok 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melihat dan mengexport 

laporan pemasok 

 

 

10. Fungsional Laporan Karyawan 

Tabel 4. 13 Fungsional Laporan Karyawan 

Nama Fungsi Fungsi melihat dan mengexport laporan 

karyawan 

Pengguna Admin/Owner 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk melihat dan 

mengexport laporan karyawan 

Kondisi Awal User Mengakses Fitur Laporan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Menambah data 

 Pengguna dapat 

memilih fitur laporan 

Aplikasi akan 

menampilkan halaman 

laporan yang ingin 

dicetak 

 Pengguna mulai 

menggunakan filter 

jumlah data yang 

ingin dicetak, setelah 

itu pengguna dapat 

Aplikasi akan 

otomatis mengunduh 

file laporan yang sudah 

difilter dari tabel 

karyawan 
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mengklik tombol 

“Cetak” 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melihat dan mengexport 

laporan karyawan 

 

11. Fungsional Laporan Transaksi 

Tabel 4. 14 Fungsional Laporan Transaksi 

Nama Fungsi Fungsi melihat dan mengexport laporan 

transaksi 

Pengguna Admin/Owner 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk melihat dan 

mengexport laporan transaksi 

Kondisi Awal User Mengakses Fitur Laporan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Aplikasi 

 Menambah data 

 Pengguna dapat 

memilih fitur laporan 

Aplikasi akan 

menampilkan 

halaman laporan yang 

ingin dicetak 

 Pengguna mulai 

menggunakan filter 

tanggal yang ingin 

dicari, setelah itu 

pengguna dapat 

mengklik tombol 

“Cetak” 

Aplikasi akan 

otomatis mengunduh 

file laporan yang 

sudah difilter dari 

tabel transaksi 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melihat dan mengexport 

laporan transaksi 
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4.1.7 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 

Tabel 4. 15 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 

Usability Desain UI website yang user friendly dan 

disesuaikan dengan karakteristik pengguna 

Reliability A. Aplikasi yang menyediakan sebuah prosedur 

untuk melakukan login agar dapat melakukan 

akses pada aplikasi, dengan mengidentifkasi 

email dan password 

B. Aplikasi hanya diakses oleh pihak internal dari 

perusahaan saja 

Portability A. Aplikasi tidak membutuhkan waktu lama 

untuk memuat semua halaman aplikasi 

B. Aplikasi hanya menyediakan dalam satu 

bahasa saja yaitu bahasa Indonesia 
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4.1.8 Analisis Kebutuhan Sistem 

A. Server 

A. Software : 

1. Sistem Operasi : Windows 10 

2. Visual Studio Code dan Sublime Text 3 untuk pembuatan aplikasi 

3. XAMPP sebagai web server dan MySQL sebagai penyimpanan 

database 

B. Hardware : 

1. Processor  : Ryzen 5 3600 @4.35GHz 

2. Storage : 1TB Harddisk dan 512GB NVME SSD 

3. Memory : 16GB (2x8GB) 

4. VGA  : Nvidia GTX 1060 3GB 

5. Monitor : 1920x1080 

6. Koneksi Wifi/Lan 

7. Mouse dan keyboard 

B. Client 

A. Software : 

1. Sistem Operasi : Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 

2. Koneksi Wifi/Lan 

3. Mouse dan keyboard 

B. Hardware : 

1. Processor  : @1.6Ghz Processor 
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2. Storage : 20GB 

3. Memory : 512MB 

4. Koneksi Wifi/Lan 

5. Mouse dan keyboard 

 

4.2 System Design 

4.1.1 Desain Arsitektur 

 

Gambar 4. 2 Desain Arsitektur 

Pada desain arsitektur diatas, web server dan database menggunakan XAMPP 

dan MySQL, sebelum terhubung ke masing – masing pengguna maka digunakan router 

sebagai extension web server setelah itu router bisa terhubung ke modem, karena 

aplikasi akan diimplementasikan pada jaringan local, selanjutnya komputer dapat 

menyambung secara wired atau wireless dan digunakan oleh user. 
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4.1.2 Diagram IPO 

 

Gambar 4. 3 Diagram IPO 
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A. Input 

1. Data Gudang 

 Data gudang disini berisi id gudang, dan nama gudang 

2. Data Pemasok 

  Data pemasok disini berisi id pemasok, nama pemasok, email pemasok, 

dan alamat pemasok 

3. Data Karyawan 

Data karyawan disini berisi id karyawan, nama karyawan, email 

karyawan, alamat karyawan, dan nomor telepon karyawan 

4. Data Satuan 

 Data satuan disini berisi id satuan, dan nama satuan 

5. Data Barang 

  Data barang disini berisi id barang, nama barang, jumlah barang, nama 

pemasok, id gudang, dan satuan 

B. Proses 

1.  Pengelolaan Data Master  

   Pengelolaan data master ini terdiri dari beberapa proses data master 

yang digunakan untuk mengolah data seperti data gudang, data pemasok, 

data karyawan, data barang, dan data satuan. Adapun dalam proses ini 

admin dapat menambahkan, mengubah dan menghapus data – data tersebut. 

2.  Proses Transaksi Barang Masuk/Keluar 

Pada transaksi ini terdiri dari proses pencatatan transaksi barang masuk 

maupun keluar, beserta perinciannya   
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3.  Pembuatan Laporan 

 Laporan ini adalah hasil dari rekapan data barang, data karyawan, data 

pemasok, data gudang, dan data transaksi 

C. Output 

1.  Daftar Gudang 

  Daftar gudang berisi id gudang, dan nama gudang. Adapun daftar gudang 

ini akan digunakan saat melihat dari detail barang. 

2.  Daftar Pemasok 

Daftar pemasok berisi id pemasok, nama pemasok, email pemasok dan 

alamat pemasok. Adapun daftar pemasok ini digunakan saat melihat dari 

detail barang. 

3.  Daftar Karyawan 

 Daftar karyawan berisi id karyawan, nama karyawan, email karyawan, 

alamat karyawan, dan nomor telepon karyawan. Adapun daftar karyawan 

ini digunakan untuk penanggung jawab sebuah transaksi. 

4. Daftar Satuan 

 Daftar satuan berisi id satuan, dan nama satuan. Adapun daftar satuan ini 

digunakan untuk penyebutan satuan dari barang yang telah diinputkan. 

5. Daftar barang 

 Daftar barang berisi id barang, nama barang, jumlah barang, nama 

pemasok, nama satuan, dan id gudang. Adapun daftar barang digunakan 

saat proses transaksi terjadi 

6. Daftar Transaksi 
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 Daftar transaksi berisi dari id transaksi, id barang, nama barang, jumlah 

transaksi, tanggal transaksi, status dan nama karyawan 

7. Laporan Gudang 

Laporan gudang ini berisi informasi mengenai data gudang 

8. Laporan Karyawan 

Laporan karyawan ini berisi informasi mengenai data karyawan 

9. Laporan Pemasok 

Laporan pemasok ini berisi informasi mengenai data pemasok 

10. Laporan Barang 

Laporan barang ini berisi informasi mengenai data barang 

11. Laporan Gudang 

Laporan transaksi ini berisi informasi mengenai data transaksi 
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4.1.3 Diagram Sysflow 

1. Sysflow Data Master Gudang 

 

Gambar 4. 4 Sysflow Data Master Gudang 

Pada gambar 4.4 sysflow data master gudang yang dikelola oleh admin, sebelum 

admin melakukan entry data, maka admin mengakses fitur data master gudang, setelah 

diakses oleh admin maka sistem akan menampilkan form yang berisi id gudang, dan 



60 
 

 

nama gudang, selanjutnya admin dapat menambahkan nama gudang dikarenakan id 

gudang disini otomatis terisi, jika data yang ditambahkan ada kesamaan dengan data 

yang ada, maka admin akan ditampilkan sebuah halaman error dan data yang 

ditambahkan tidak masuk kedalam tabel, setelah itu jika tidak ada kesamaan maka data 

gudang lansung tersimpan dan akan tampil pada tabel. 
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2. Sysflow Data Master Gudang 

 

Gambar 4. 5 Sysflow Data Master Karyawan 

Pada gambar 4.5 sysflow data master karyawan yang dikelola oleh admin, sebelum 

admin melakukan entry data, maka admin mengakses fitur data master karyawan, 

setelah diakses oleh admin maka sistem akan menampilkan form yang berisi id 

karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, email karyawan, dan nomor telepon 
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karyawan, selanjutnya admin dapat menambahkan nama karyawan, alamat karyawan, 

email karyawan, dan nomor telepon karyawan dikarenakan id karyawan disini otomatis 

terisi, jika data yang ditambahkan ada kesamaan dengan data yang ada, maka admin 

akan ditampilkan sebuah halaman error dan data yang ditambahkan tidak masuk 

kedalam tabel, setelah itu jika tidak ada kesamaan maka data karyawan lansung 

tersimpan dan akan tampil pada tabel. 
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3. Sysflow Data Master Pemasok 

 

Gambar 4. 6 Sysflow Data Master Pemasok 

Pada gambar 4.6 sysflow data master pemasok yang dikelola oleh admin, sebelum 

admin melakukan entry data, maka admin mengakses fitur data master pemasok, 

setelah diakses oleh admin maka sistem akan menampilkan form yang berisi id 
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pemasok, nama pemasok, alamat pemasok, dan email pemasok selanjutnya admin 

dapat menambahkan nama pemasok, alamat pemasok, dan email pemasok dikarenakan 

id pemasok disini otomatis terisi, jika data yang ditambahkan ada kesamaan dengan 

data yang ada, maka admin akan ditampilkan sebuah halaman error dan data yang 

ditambahkan tidak masuk kedalam tabel, setelah itu jika tidak ada kesamaan maka data 

pemasok lansung tersimpan dan akan tampil pada tabel. 
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4. Sysflow Data Master Satuan 

 

Gambar 4. 7 Sysflow Data Master Satuan 

Pada gambar 4.7 sysflow data master satuan yang dikelola oleh admin, sebelum 

admin melakukan entry data, maka admin mengakses fitur data master gudang, setelah 
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diakses oleh admin maka sistem akan menampilkan form yang berisi id satuan, dan 

nama satuan, selanjutnya admin dapat menambahkan nama satuan dikarenakan id 

gudang disini otomatis terisi, jika data yang ditambahkan ada kesamaan dengan data 

yang ada, maka admin akan ditampilkan sebuah halaman error dan data yang 

ditambahkan tidak masuk kedalam tabel, setelah itu jika tidak ada kesamaan maka data 

satuan lansung tersimpan dan akan tampil pada tabel. 
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5. Sysflow Data Master Barang 

 

Gambar 4. 8 Sysflow Data Master Barang 
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Pada gambar 4.8 sysflow data master barang yang dikelola oleh admin, sebelum 

admin melakukan entry data, maka admin mengakses fitur data master barang, setelah 

diakses oleh admin maka sistem akan menampilkan form yang berisi id barang, nama 

barang, jumlah barang dan id gudang, selanjutnya admin dapat menambahkan nama 

barang, jumlah barang, dan  id gudang dikarenakan id barang disini otomatis terisi, jika 

data yang ditambahkan ada kesamaan dengan data yang ada, maka admin akan 

ditampilkan sebuah halaman error dan data yang ditambahkan tidak masuk kedalam 

tabel, setelah itu jika tidak ada kesamaan maka data barang lansung tersimpan dan akan 

tampil pada tabel.  



69 
 

 

6. Sysflow Data Transaksi 

 

Gambar 4. 9 Sysflow Data Master Transaksi 
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Pada gambar 4.9 sysflow data master transaksi yang dikelola oleh admin, sebelum 

admin melakukan entry data, maka admin mengakses fitur data master transaksi, 

setelah diakses oleh admin maka sistem akan menampilkan form yang berisi id 

transaksi, id barang, jumlah transaksi, tanggal transaksi, status transaksi, dan nama 

karyawan, selanjutnya admin dapat menambahkan id barang, jumlah transaksi, tanggal 

transaksi, status transaksi, dan nama karyawan dikarenakan id transaksi disini otomatis 

terisi, jika data yang ditambahkan ada kesamaan dengan data yang ada, maka admin 

akan ditampilkan sebuah halaman error dan data yang ditambahkan tidak masuk 

kedalam tabel, setelah itu jika tidak ada kesamaan maka data transaksi lansung 

tersimpan dan akan tampil pada tabel. 
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7. Sysflow Laporan Data Gudang 

 

Gambar 4. 10 Sysflow Laporan Data Gudang 

Pada gambar 4.10 sysflow laporan data gudang, pada fitur ini admin dapat melihat 

dan mengunduh laporan. Adapun proses sebelum melihat dan mengunduh laporan 

maka admin memasukkan filter jumlah data yang ingin dicetak 
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8. Sysflow Laporan Data Karyawan 

 

Gambar 4. 11 Sysflow Laporan Data Karyawan 

Pada gambar 4.11 sysflow laporan data karyawan, pada fitur ini admin dapat melihat 

dan mengunduh laporan. Adapun proses sebelum melihat dan mengunduh laporan 

maka admin memasukkan filter jumlah data yang ingin dicetak 
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9. Sysflow Laporan Data Pemasok 

 

Gambar 4. 12 Sysflow Laporan Data Pemasok 

Pada gambar 4.12 sysflow laporan data pemasok, pada fitur ini admin dapat melihat 

dan mengunduh laporan. Adapun proses sebelum melihat dan mengunduh laporan 

maka admin memasukkan filter jumlah data yang ingin dicetak 
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10. Sysflow Laporan Data Barang 

 

Gambar 4. 13 Sysflow Laporan Data Barang 

Pada gambar 4.13 sysflow laporan data barang, pada fitur ini admin dapat melihat 

dan mengunduh laporan. Adapun proses sebelum melihat dan mengunduh laporan 

maka admin memasukkan filter jumlah data yang ingin dicetak. 
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11. Sysflow Laporan Data Transaksi 

 

Gambar 4. 14 Sysflow Laporan Data Transaksi 

Pada gambar 4.14 sysflow laporan data transaksi, pada fitur ini admin dapat melihat 

dan mengunduh laporan. Adapun proses sebelum melihat dan mengunduh laporan 

maka admin memasukkan filter periode tanggal yang ingin dicetak. 
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4.1.4 Diagram HIPO 

 

Gambar 4. 15 Diagram HIPO 
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4.1.5 Diagram DFD 

1. DFD Context Diagram 

 

Gambar 4. 16 DFD Context Diagram 

Pada gambar 4.16 diatas adalah context diagram, context diagram sendiri adalah 

sebuah diagram yang menggambarkan bagaimana aliran data sebuah aplikasi, hal ini 

diperlukan untuk menjelaskan input dari entitas dengan sistem dan output dari entitas 

dengan sistem. Adapun entitas pada gambar diatas berjumlah dua entitas yaitu admin 

dan owner 
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2. DFD Level 0 

 

Gambar 4. 17 DFD Level 0 

Pada gambar 4.17 diatas adalah DFD level 0, DFD Level 0 disini menjelaskan 

beberapa proses dari aplikasi, seperti proses login, maintenance data master, transaksi, 

dan laporan. Adapun pada gambar diatas memiliki sebuah data store yang berjumlah 

tujuh yaitui data admin, data gudang, data satuan, data karyawan, data pemasok, data 

barang, dan data transaksi, data store ini dapat membantu saat pembuatan proses DFD 

level 1 
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3. DFD Level 1 Proses Login 

 

Gambar 4. 18 DFD Level 1 - Proses Login 

 Pada gambar 4.18 diatas adalah DFD level 1 proses login, pada DFD level 1 proses 

login mempunyai 2 proses yaitu registrasi, dan login. Dan juga mempunyai data store 

yaitu data admin 

4. DFD Level 1 Maintenance Data Master 

 

Gambar 4. 19 DFD Level 1 - Maintenance Data Master 
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Pada gambar 4.19 diatas adalah DFD level 1 maintenance data master, DFD level 1 

maintenance data master mempunyai beberapa proses seperti maintenance data master 

barang, maintenance data master karyawan, maintenance data master gudang, 

maintenance data master satuan, dan maintenance data master pemasok. Adapun data 

store untuk membantu pembuatan proses yaitu data barang, data pemasok, data 

karyawan, data satuan, dan data gudang. 

5. DFD Level 1 Transaksi 

 

Gambar 4. 20 DFD Level 1 Transaksi 

Pada gambar 4.20 diatas adalah DFD level 1 transaksi, DFD level 1 transaksi 

mempunyai proses yaitu membuat transaksi baru. Adapun data store untuk membantu 

pembuatan proses yaitu data gudang, data karyawan, data barang, dan data transaksi 
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6. DFD Level 1 Laporan 

 

Gambar 4. 21 DFD Level 1 - Laporan 

Pada gambar 4.21 diatas adalah DFD level 1 Laporan, DFD level 1 Laporan 

mempunyai beberapa proses seperti laporan gudang, laporan karyawan, laporan 

pemasok, laporan barang, dan laporan transaksi. Adapun data store untuk pembuatan 

proses yaitu data gudang, data karyawan, data pemasok, data barang dan data transaksi 
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4.1.6 CDM 

 CDM disini akan menjelaskan terkait dengan relasi antar tabel satu dengan tabel 

yang lain. CDM yang akan diimplementasikan ke aplikasi sesuai dengan usulan 

sebelumnya. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.22 

 

Gambar 4. 22 CDM 
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4.1.7 PDM 

 PDM disini adalah diagram hasil generate dari CDM. PDM disini merupakan 

representasi fisik sebuah database yang akan digunakan pada aplikasi nantinya. Adapun 

lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.23 

 

Gambar 4. 23 PDM 
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4.1.8 Struktur Tabel 

 Struktur tabel menggambarkan entity yang terdapat pada database yang akan 

digunakan pada aplikasi ini. 

A. Tabel Barang 

Nama Tabel : Karyawan 

Primary Key : id_karyawan 

Fungsi  : Untuk menyimpan data karyawan 

Tabel 4. 16 Struktur Tabel Karyawan 

Nama Field Tipe Data Length Keterangan 

Id_karyawan Char 10 Primary Key 

Nama_karyawan Varchar 50  

Email_karyawan Varchar 50  

Alamat_karyawan Varchar 50  

Notelpon Varchar 15  

 

B. Tabel Pemasok 

Nama Tabel : Pemasok 

Primary Key : id_pemasok 

Fungsi  : Untuk menyimpan data pemasok 

Tabel 4. 17 Struktur Tabel Pemasok 

Nama Field Tipe Data Length Keterangan 

Id_pemasok Char 10 Primary Key 
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Nama_pemasok Varchar 50  

Email_pemasok Varchar 50  

Alamat_pemasok Varchar 50  

 

 

C. Tabel Gudang 

Nama Tabel : Gudang 

Primary Key : id_gudang 

Fungsi  : Untuk menyimpan data gudang 

Tabel 4. 18 Struktur Tabel Gudang 

Nama Field Tipe Data Length Keterangan 

Id_gudang Char 10 Primary Key 

Nama_gudang Varchar 20  

 

D. Tabel Satuan 

Nama Tabel : Satuan 

Primary Key : id_satuan 

Fungsi  : Untuk menyimpan data satuan 

Tabel 4. 19 Struktur Tabel Satuan 

Nama Field Tipe Data Length Keterangan 

Id_satuan Char 10 Primary Key 

Nama_satuan Varchar 20  

 

 



86 
 

 

E. Tabel Barang 

Nama Tabel : Barang 

Primary Key : id_barang 

Fungsi  : Untuk menyimpan data barang 

Tabel 4. 20 Struktur Tabel Barang 

Nama Field Tipe Data Length Keterangan 

Id_barang Char 10 Primary Key 

Id_gudang Char 10 Foreign Key 

Id_pemasok Char 10 Foreign Key 

Id_satuan Char 10 Foreign Key 

Nama_barang Varchar 50  

Jumlah Barang int   

 

F. Tabel Transaksi 

Nama Tabel : Transaksi 

Primary Key : id_transaksi 

Fungsi  : Untuk menyimpan data transaksi 

Tabel 4. 21 Struktur Tabel Transaksi 

Nama Field Tipe Data Length Keterangan 

Id_transaksi Char 10 Primary Key 

Id_karyawan Char 10 Foreign Key 

Id_barang Char 10 Foreign Key 

Jumlah_transaksi Varchar 50  

Status Varchar 20  
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Tanggal_transaksi date   

 

 

G. Tabel Admin 

Nama Tabel : Admin 

Primary Key : Email 

Fungsi  : Untuk menyimpan data admin login 

Tabel 4. 22 Struktur Tabel Admin 

Nama Field Tipe Data Length Keterangan 

Email Varchar 50 Primary Key 

Username Varchar 10  

Password Varchar 50  

 

4.1.9 Perancangan User Interface 

Rancangan antarmuka pengguna untuk memberikan gambaran rancangan dari 

aplikasi pengelolaan gudang yang dibangun. Berikut adalah rancangan aplikasi 

pengelolaan gudang CV. Lintas Nusa 

1. Desain Halaman Form Login 

Sebelum pengguna mengakses aplikasi menu utama, maka langkah awal 

untuk pengguna yaitu melakukan login dengan menggunakan username dan 

password yang sudah terdaftar. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 

4.24 
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Gambar 4. 24 Desain Halaman Form Login 

2. Desain Halaman Form Register 

Pengguna dapat mengakses form register untuk mendaftarkan akun jika 

belum mempunyai akun, pengguna disuruh memasukkan username, email, dan 

password. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.25 

                       

 

Gambar 4. 25 Desain Halaman Form Register 
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3. Desain Halaman Dashboard 

Jika pengguna sudah melakukan login, maka aplikasi akan memunculkan 

halaman dashboard yang dimana pengguna disini dapat melihat diagram, banyak 

pemasok, banyak karyawan, banyak transaksi, dan banyak barang. Adapun lebih 

jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.26 

 

Gambar 4. 26 Desain Halaman Form Dashboard 

4. Desain Halaman Form Barang 

Pengguna dapat mengakses fitur data master, data master terdapat 5 submenu 

yaitu master barang, master gudang, master supplier, master satuan, dan master 

karyawan. Setelah itu pengguna dapat mengakses submenu barang untuk 

menambahkan data barang, mengubah data barang, dan menghapus data barang. 

Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.27 
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Gambar 4. 27 Desain Halaman Form Barang 

5. Desain Halaman Form Gudang 

Pengguna dapat mengakses fitur data master, data master terdapat 5 submenu 

yaitu master barang, master gudang, master supplier, master satuan, dan master 

karyawan. Setelah itu pengguna dapat mengakses submenu gudang untuk 

menambahkan data gudang, mengubah data gudang, dan menghapus data 

gudang. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.28 
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Gambar 4. 28 Desain Halaman Form Gudang 

6. Desain Halaman Form Pemasok 

Pengguna dapat mengakses fitur data master, data master terdapat 5 submenu 

yaitu master barang, master gudang, master supplier, master satuan, dan master 

karyawan. Setelah itu pengguna dapat mengakses submenu supplier untuk 

menambahkan data supplier, mengubah data supplier, dan menghapus data 

supplier. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.29 
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Gambar 4. 29 Desain Halaman Form Pemasok 

7. Desain Halaman Form Satuan 

Pengguna dapat mengakses fitur data master, data master terdapat 5 submenu 

yaitu master barang, master gudang, master supplier, master satuan, dan master 

karyawan. Setelah itu pengguna dapat mengakses submenu satuan untuk 

menambahkan data satuan, mengubah data satuan, dan menghapus data satuan. 

Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.30 
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Gambar 4. 30 Desain Halaman Form Satuan 

8. Desain Halaman Form Karyawan 

Pengguna dapat mengakses fitur data master, data master terdapat 5 submenu 

yaitu master barang, master gudang, master supplier, master satuan, dan master 

karyawan. Setelah itu pengguna dapat mengakses submenu karyawan untuk 

menambahkan data karyawan, mengubah data karyawan, dan menghapus data 

karyawan. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.31 
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Gambar 4. 31 Desain Halaman Form Karyawan 

 

9. Desain Halaman Form Transaksi 

Pengguna dapat mengakses fitur transaksi, pada fitur transaksi hanya 

terdapat 1 submenu yaitu data transaksi. Setelah itu pengguna dapat mengakses 

submenu transaksi untuk menambahkan data transaksi, mengubah data 

transaksi, dan menghapus transaksi. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada 

gambar 4.32 
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Gambar 4. 32 Desain Halaman Form Transaksi 

10. Desain Halaman Laporan 

Pengguna dapat mengakses fitur laporan, pada fitur laporan hanya terdapat 

1 submenu yaitu laporan, pengguna dapat mengakses submenu laporan, setelah 

itu pengguna dapat mencetak laporan yang diinginkan. Adapun lebih jelasnya 

bisa dilihat pada gambar 4.33 
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Gambar 4. 33 Desain Halaman Laporan 

11. Desain Halaman Form Edit Barang 

Pengguna dapat mengubah data barang dengan cara mengklik tombol edit 

yang terletak bagian aksi, Setelah pengguna mengubah data, pengguna dapat 

mengklik tombol simpan. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.34 

 

Gambar 4. 34 Desain Halaman Form Edit Barang 
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12. Desain Halaman Form Edit Gudang 

Pengguna dapat mengubah data gudang dengan cara mengklik tombol edit 

yang terletak bagian aksi, Setelah pengguna mengubah data, pengguna dapat 

mengklik tombol simpan. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.35 

 

Gambar 4. 35 Desain Halaman Form Edit Gudang 
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13. Desain Halaman Form Edit Pemasok 

Pengguna dapat mengubah data pemasok dengan cara mengklik tombol edit 

yang terletak bagian aksi, Setelah pengguna mengubah data, pengguna dapat 

mengklik tombol simpan. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.36 

 

Gambar 4. 36 Desain Halaman Form Edit Pemasok 
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14. Desain Halaman Form Edit Satuan 

Pengguna dapat mengubah data satuan dengan cara mengklik tombol edit 

yang terletak bagian aksi, Setelah pengguna mengubah data, pengguna dapat 

mengklik tombol simpan. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.37 

 

Gambar 4. 37 Desain Halaman Form Edit Satuan 
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15. Desain Halaman Form Edit Karyawan 

Pengguna dapat mengubah data karyawan dengan cara mengklik tombol edit 

yang terletak bagian aksi, Setelah pengguna mengubah data pengguna dapat 

mengklik tombol simpan. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.38 

 

Gambar 4. 38 Desain Halaman Form Edit Karyawan 
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16. Desain Halaman Form Edit Transaksi 

Pengguna dapat mengubah data transaksi dengan cara mengklik tombol edit 

yang terletak bagian aksi, Setelah pengguna mengubah data pengguna dapat 

mengklik tombol simpan. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.39 

 

Gambar 4. 39 Desain Halaman Form Edit Transaksi 
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4.3 System Development 

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian terhadap fungsi – fungsi yang ada di 

dalam aplikasi. 

1. Desain Halaman Login 

Pada halaman ini, terdapat sistem login yang dimana pengguna sebelum 

melakukan akses aplikasi menu utama maka pengguna dapat melakukan login 

dengan username dan password yang sudah terdaftar. Adapun lebih jelasnya 

bisa dilihat pada gambar 4.40 

 

Gambar 4. 40 Desain Halaman Login 

2. Desain Halaman Register 

Pada halaman ini jika pengguna tidak mempunyai akun, maka pengguna 

dapat registrasi terlebih dahulu. Pengguna akan diminta untuk mengisi nama, 

email, dan password. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.41 
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Gambar 4. 41 Desain Halaman Register 

3. Desain Halaman Dashboard 

Pada halaman ini pengguna dapat melihat jumlah pemasok, jumlah 

karyawan, jumlah gudang, dan sebuah grafik transaksi yang menjelaskan 

jumlah transaksi per bulan. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 

4.42 
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Gambar 4. 42 Desain Halaman Dashboard 

4. Desain Halaman Barang 

Pada halaman ini pengguna akan melihat tampilan form untuk menambah 

data barang, pengguna nantinya akan mengisi nama barang, jumlah barang, 

pemasok, id gudang, dan satuan. Setelah selesai mengisi, pengguna dapat 

mengklik tombol “tambah data”. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada 

gambar 4.43 
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Gambar 4. 43 Desain Halaman Barang 

5. Desain Halaman Gudang 

Pada halaman ini pengguna akan melihat tampilan form untuk menambah 

data gudang, pengguna nantinya akan mengisi nama gudang. Setelah selesai 

mengisi, pengguna dapat mengklik tombol “tambah data”. Adapun lebih 

jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.44 

 

Gambar 4. 44 Desain Halaman Gudang 
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6. Desain Halaman Pemasok 

Pada halaman ini pengguna akan melihat tampilan form untuk menambah 

data pemasok, pengguna nantinya akan mengisi nama pemasok, email, dan 

alamat. Setelah selesai mengisi, pengguna dapat mengklik tombol “tambah 

data”. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.45 

 

Gambar 4. 45 Desain Halaman Pemasok 

7. Desain Halaman Satuan 

Pada halaman ini pengguna akan melihat tampilan form untuk menambah 

data satuan, pengguna nantinya akan mengisi nama satuan. Setelah selesai 

mengisi, pengguna dapat mengklik tombol “tambah data”. Adapun lebih 

jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.46 
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Gambar 4. 46 Desain Halaman Satuan 

8. Desain Halaman Karyawan 

Pada halaman ini pengguna akan melihat tampilan form untuk menambah 

data karyawan, pengguna nantinya akan mengisi nama karyawan, email, 

alamat, dan nomor telepon. Setelah selesai mengisi, pengguna dapat mengklik 

tombol “tambah data”. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.47 

 

Gambar 4. 47 Desain Halaman Karyawan 
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9. Desain Halaman Transaksi 

Pada halaman ini pengguna akan melihat tampilan form untuk menambah 

data transaksi, pengguna nantinya akan mengisi barang, jumlah transaksi, 

tanggal transaksi, nama karyawan, dan status. Setelah selesai mengisi, 

pengguna dapat mengklik tombol “tambah data”. Adapun lebih jelasnya bisa 

dilihat pada gambar 4.48 

 

Gambar 4. 48 Desain Halaman Transaksi 

10. Desain Halaman Laporan 

Pada halaman ini pengguna dapat mencetak sebuah laporan, terdapat 5 

laporan yaitu laporan barang, laporan karyawan, laporan gudang, laporan 

pemasok, dan laporan transaksi. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada 

gambar 4.49 
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Gambar 4. 49 Desain Halaman Laporan 

11. Desain Halaman Edit Barang 

Pengguna dapat mengubah data barang dengan cara mengklik edit pada 

data yang ingin diubah, setelah itu aplikasi akan menampilkan form edit untuk 

pengguna agar dapat mengubah data barang. Setelah pengguna sudah selesai 

mengubah data, pengguna dapat mengklik tombol “Edit Data”. Adapun lebih 

jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.50 
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Gambar 4. 50 Desain Halaman Edit barang 

12. Desain Halaman Edit Gudang 

Pengguna dapat mengubah data gudang dengan cara mengklik edit pada 

data yang ingin diubah, setelah itu aplikasi akan menampilkan form edit untuk 

pengguna agar dapat mengubah data gudang. Setelah pengguna sudah selesai 

mengubah data, pengguna dapat mengklik tombol “Edit Data”. Adapun lebih 

jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.51 



111 
 

 

 

Gambar 4. 51 Desain Halaman Edit Gudang 

13. Desain Halaman Edit Pemasok 

Pengguna dapat mengubah data pemasok dengan cara mengklik edit pada 

data yang ingin diubah, setelah itu aplikasi akan menampilkan form edit untuk 

pengguna agar dapat mengubah data pemasok. Setelah pengguna sudah selesai 

mengubah data, pengguna dapat mengklik tombol “Edit Data”. Adapun lebih 

jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.52 
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Gambar 4. 52 Desain Halaman Edit Pemasok 

14. Desain Halaman Edit Satuan 

Pengguna dapat mengubah data satuan dengan cara mengklik edit pada 

data yang ingin diubah, setelah itu aplikasi akan menampilkan form edit untuk 

pengguna agar dapat mengubah data satuan. Setelah pengguna sudah selesai 

mengubah data, pengguna dapat mengklik tombol “Edit Data”. Adapun lebih 

jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.53 
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Gambar 4. 53 Desain Halaman Edit Satuan 

15. Desain Halaman Edit Karyawan 

Pengguna dapat mengubah data karyawan dengan cara mengklik edit pada 

data yang ingin diubah, setelah itu aplikasi akan menampilkan form edit untuk 

pengguna agar dapat mengubah data karyawan. Setelah pengguna sudah 

selesai mengubah data, pengguna dapat mengklik tombol “Edit Data”. Adapun 

lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.54 
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Gambar 4. 54 Desain Halaman Edit Karyawan 

16. Desain Halaman Edit Transaksi 

Pengguna dapat mengubah data transaksi dengan cara mengklik edit pada 

data yang ingin diubah, setelah itu aplikasi akan menampilkan form edit untuk 

pengguna agar dapat mengubah data transaksi. Setelah pengguna sudah selesai 

mengubah data, pengguna dapat mengklik tombol “Edit Data”. Adapun lebih 

jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.55 
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Gambar 4. 55 Desain Halaman Edit Transaksi 

17. Desain Halaman Detail Gudang 

Pengguna dapat mengakses halaman detail gudang dengan mengklik 

tombol “detail” pada halaman gudang, aplikasi akan menambilkan sebuah data 

barang yang berada pada gudang tersebut. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat 

pada gambar 4.56 

 

Gambar 4. 56 Desain Halaman Detail Gudang 



116 
 

 

18. Desain Halaman Fitur Aplikasi Untuk Owner 

Pada halaman ini pengguna khususnya owner dapat mengakses aplikasi 

dengan melakukan login terlebih dahulu, fitur aplikasi untuk owner disini yaitu 

dashboard, dan laporan. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar  

 

Gambar 4. 57 Desain Halaman Fitur Aplikasi Untuk Owner 

19. Desain Hasil Cetak Laporan Barang 

Setelah user mengklik tombol cetak, maka akan mendownload laporan 

sesuai dengan kebutuhan. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 
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Gambar 4. 58 Hasil Laporan Barang 
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20. Desain Hasil Cetak Laporan Gudang 

Setelah user mengklik tombol cetak, maka akan mendownload laporan 

sesuai dengan kebutuhan. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 

 

 

Gambar 4. 59 Hasil Laporan Gudang 
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21. Desain Hasil Cetak Laporan Karyawan 

Setelah user mengklik tombol cetak, maka akan mendownload laporan 

sesuai dengan kebutuhan. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 

 

 

Gambar 4. 60 Hasil Laporan Karyawan 
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22. Desain Hasil Cetak Laporan Transaksi 

Setelah user mengklik tombol cetak, maka akan mendownload laporan 

sesuai dengan kebutuhan. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 

 

 

Gambar 4. 61 Hasil Laporan Transaksi 
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23. Desain Hasil Cetak Laporan Pemasok  

Setelah user mengklik tombol cetak, maka akan mendownload laporan 

sesuai dengan kebutuhan. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 

 

 

Gambar 4. 62 Hasil Laporan Pemasok 
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4.4 System Testing 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian untuk memastikan apakah semua fungsi 

– fungsi software benar sesuai dengan dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan 

sebelumnya. Adapun uji coba ini dilakukan untuk menghindari risiko aplikasi error. 

 

4.5 System Maintenance 

Pada tahapan ini dilakukan pemeliharaan sistem setiap tahun, tahapan ini akan 

dilakukan oleh pihak divisi IT yang ada pada perusahaan. Adapun tahapan ini 

dilakukan untuk menghindari beberapa fitur aplikasi yang outdated. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

5.1 Kesimpulan 

Dari pelaksanaan kerja praktik yang sudah dilakukan dapat daimbil beberapa 

kesimpulan dari rancang bangun aplikasi pengelolaan gudang pada CV. Lintas Nusa. 

Kesimpulan itu antara lain meliputi: 

1. Rancang bangun aplikasi pengelolaan gudang yang dapat digunakan oleh 

user admin dan owner sudah berhasil diselesaikan dan sudah sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

2. Aplikasi pengelolaan gudang dapat melakukan proses pencatatan transaksi 

barang masuk dan keluar, pencatatan karyawan, pencatatan gudang, 

pencatatan pemasok, dan pencatatan barang. 

3. Laporan yang dihasilkan oleh aplikasi pengelolaan gudang ini berupa 

laporan transaksi, laporan karyawan, laporan gudang, laporan pemasok, dan 

laporan barang. 

5.2 Saran 

Untuk melakukan pengembangan dan perbaikan kekurangan yang masik ada 

pada palikasi pengelolaan gudang ini, dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Membuat database backup agar dapat mencegah risiko kehilangan data 
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2. Menempatkan aplikasi ini pada hosting dan domain agar dapat mudah 

diakses 

3. Aplikasi ini diharapkan dapat memproses alur keluar masuknya keuangan 

4. Aplikasi ini diharapkan dapat menampilkan harga setiap barang 
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