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ABSTRAK 

Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo merupakan UKM yang bergerak 

dalam bidang produksi batik tulis sejak tahun 1982. Rumah Batik Tulis Al-Huda 

Sidoarjo masih menggunakan pencatatan inventory secara manual. Pencatatan 

persediaan secara manual yang dilakukan oleh pemilik bisnis ini memiliki 

kekurangan, yaitu terlewatnya pencatatan beberapa aktivitas, sehingga seringkali 

timbul masalah dalam proses bisnisnya seperti tidak lengkapnya rekam jejak bukti 

aktivitas barang, kehilangan jejak barang, hingga penyalahgunaan dana dalam 

manajemen inventory perusahaan. Hal tersebut dapat menjadi sebuah ancaman bagi 

proses bisnis Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo terlebih jika pesanan pelanggan 

dan permintaan produk atau bahan workshop yang meluap secara bersamaan. 

Adapun solusi yang ditawarkan adalah perancangan aplikasi inventory 

berbasis website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo. Dengan adanya 

aplikasi tersebut pemilik bisnis dapat mendokumentasikan pencatatan inventory, 

baik berupa jenis, stok, transaksi masuk gudang hingga transaksi keluar gudang 

untuk bahan baku maupun produk jadi pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo 

secara mendetail sehingga pemilik bisnis dapat mengambil keputusan bisnis dengan 

tepat terkait inventory pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo disamping 

meminimalir terjadinya kesalahan dalam pencatatan. 

 

Kata kunci: website, aplikasi inventory, manajemen gudang.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, penggunaan teknologi telah menjadi sebuah kebutuhan dalam 

mengelola data sebuah perusahaan. Banyaknya kelebihan yang ditawarkan oleh 

komputer menjadikan berbagai aktivitas bisnis dalam perusahaan lebih mudah dan 

lebih cepat (Saraswati & Dinata, 2018). Dalam aktivitas bisnisnya, setiap 

perusahaan memerlukan inventory. Inventory merupakan  semua  jenis barang milik 

organisasi yang diolah, dikirim ke konsumen dan siap dijual kepada konsumen 

(Martono, 2018). Tanpa adanya manajemen inventory, maka perusahaan akan 

berhadapan dengan kondisi tidak terpenuhinya permintaan produk pada waktu yang 

diinginkan. 

Menurut Hery (2016), dilihat dari produk yang dijual maka perusahaan 

dikelompokkan atas perusahaan manufaktur, dagang, dan jasa. Perusahaan 

manufaktur sendiri merupakan bentuk perusahaan yang berfokus pada proses 

produksi bahan baku mentah menjadi produk jadi untuk dijual kepada pelanggan. 

Contoh perusahaan manufaktur, diantaranya adalah: perusahaan elektronik, 

perusahaan makanan hingga perusahaan kerajinan, tidak terkecuali kerajinan batik. 

Batik sendiri merupakan bentuk kerajianan tradisional Indonesia yang telah 

disahkan oleh United Nations Eductaional, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) sebagai warisan dunia pada tanggal 2 Oktober 2009. Hal serupa juga 

dilakukan oleh Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo yang terus aktif berkreasi 

dalam dunia batik sejak tahun 1982. Usaha yang berlokasi di Perumahan Sidokare 
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Asri AW 18, Kelurahan Sepande, Kabupaten Sidoarjo ini didirikan dan dipimpin 

oleh Bapak Ir. Nurul Huda M.Agr. Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo memiliki 

55 orang pekerja yang mampu memproduksi hingga sebanyak 100 potong kain 

batik tulis setiap harinya. Selain memproduksi batik tulis, UMKM ini juga kerap 

menyelenggarakan workshop untuk memenuhi permintaan wisatawan, organisasi 

bahkan intansi pemerintahan.  

Hingga saat ini, Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo masih menggunakan 

pencatatan inventory secara manual. Pencatatan persediaan secara manual yang 

dilakukan oleh pemilik bisnis ini memiliki kekurangan, misalnya terlewatnya 

pencatatan beberapa aktivitas, sehingga seringkali timbul masalah dalam proses 

bisnisnya seperti tidak lengkapnya rekam jejak bukti aktivitas barang, kehilangan 

jejak barang, hingga penyalahgunaan dana dalam manajemen inventory 

perusahaan. Adapun persediaan yang dimaksud terdiri dari perlengkapan, peralatan 

hingga produk jadi dari proses produksi serta workshop dengan kuantitas yang 

besar. Dalam prosesnya, kegiatan workshop juga memerlukan perlengkapan dan 

peralatan yang sama seperti kegiatan produksi antara lain batik, malam, canting 

hingga kompor. Hal tersebut dapat menjadi sebuah ancaman bagi proses bisnis 

Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo terlebih jika pesanan pelanggan dan 

permintaan produk atau bahan workshop yang meluap secara bersamaan. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dibutuhkan sebuah solusi untuk 

menangani permasalahan tersebut. Adapun solusi yang ditawarkan adalah 

perancangan aplikasi inventory berbasis website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda 

Sidoarjo. Aplikasi ini akan memberikan fitur dashboard yang memungkinkan 

pengguna untuk melihat jenis, stok, supplier, dan transaksi keluar masuk bahan 
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baku maupun produk jadi dalam bentuk grafik. Grafik tersebut akan secara otomatis 

menyesuaikan dengan transaksi keluar masuk bahan baku dan produk jadi yang 

terdokumentasikan di gudang. Pengguna juga dapat mengatur, menambahkan, 

menyunting, menghapus, dan mencetak laporan jenis, supplier, stok, dan transaksi 

keluar masuk bahan baku maupun produk jadi di gudang. Dengan adanya aplikasi 

tersebut harapannya adalah pemilik bisnis dapat mendokumentasikan pencatatan 

inventory, baik berupa jenis, stok, transaksi masuk gudang hingga transaksi keluar 

gudang untuk bahan baku maupun produk jadi pada Rumah Batik Tulis Al-Huda 

Sidoarjo secara mendetail. Dengan adanya pendokumentasian yang lengkap 

tersebut maka pemilik bisnis dapat mengambil keputusan bisnis dengan tepat  

terkait inventory pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo disamping 

meminimalir terjadinya kesalahan dalam pencatatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan paparan dari latar 

belakang diatas adalah bagaimana merancang bangun aplikasi inventory berbasis 

website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar hasil yang dihasilkan tidak menyimpang dari tujuan dalam merancang 

bangun Aplikasi Inventory Berbasis Website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda 

Sidoarjo ini, maka batasan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan dan diolah adalah data buatan dari persediaan Rumah 

Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo. 
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2. Menggunakan Waterfall Model dalam metode pengembangan aplikasi.  

3. Tidak mencakup Bill Of Material. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari Rancang Bangun Aplikasi Inventory Berbasis Website 

pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo adalah menghasilkan pencatatan 

persediaan secara lengkap dan mudah digunakan. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari dari Rancang Bangun Aplikasi 

Inventory Berbasis Website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mencatat setiap persediaan masuk atau keluar, 

2. Memberikan informasi persediaan secara lengkap kepada pemilik bisnis. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari laporan Rancang Bangun Aplikasi 

Inventory Berbasis Website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

BAB I menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan dari laporan. 
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BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

BAB II menjelaskan tentang gambaran umum Rumah Batik Tulis 

Al-Huda Sidoarjo meliputi sejarah, visi dan misi, dan struktur 

organisasi. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

BAB III menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan 

Rancang Bangun Aplikasi Inventory Berbasis Website pada Rumah 

Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo. Landasan teori berkaitan dengan 

aplikasi, inventory dan juga basis data. 

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

BAB IV menjelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan selama 

menjalani kerja praktik di Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo 

yaitu menganalisis sistem yang digunakan di Rumah Batik Tulis Al-

Huda Sidoarjo, mendesain sistem yang sudah dianalisis, 

implementasi sistem dan melakukan pembahasan saat sistem telah 

diimplementasikan. 

BAB V : PENUTUP 

BAB V menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari Rancang 

Bangun Aplikasi Inventory Berbasis Website pada Rumah Batik 

Tulis Al-Huda Sidoarjo.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1. Sejarah Perusahaan 

  
Gambar 2. 1 Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo 

 

Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo merupakan UKM yang bergerak 

dalam bidang produksi batik tulis sejak tahun 1982. Usaha ini dirintis oleh Bapak 

Nurul Huda sejak beliau duduk di kelas 2 SMA. Berbekal uang tunai sebesar 

Rp50,000.00 dan keahlian membatik yang dimiliki sejak belia, Pak Huda 

memberanikan diri untuk memulai usaha batik miliknya. Disela kegiatan sekolah, 

beliau memilih, berbelanja, mendesain dan memproduksi sendiri 14 potong kain 

batik pertamanya. Kain batik dengan motif Sidoarjo dan Madura tersebut kemudian 

dijual oleh Pak Huda kepada guru serta staff sekolahnya. Lambat laun disamping 

memproduksi kain batik, Pak Huda juga mulai memproduksi produk jadi seperti 

atasan hingga jarik untuk memenuhi permintaaan pasar yang semakin bervariatif. 
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Dengan usaha ini, Pak Huda dapat membiayai studinya dari SMA hingga kuliah 

secara mandiri. 

Pengakuan Batik oleh UNESCO sebagai Intangible Cultural Heritage 

(ICH) atau Warisan Budaya Tak Benda pada 2 Oktober 2009 menjadi batu loncatan 

bagi Rumah Batik Tulis Al-Huda. Demi memenuhi permintaan pasar yang semakin 

meningkat, Pak Huda mulai mengembangkan Rumah Batik Tulis Al-Huda dengan 

merekrut 3 karyawan dan memperbesar kuantitas produksinya. Saat ini Rumah 

Batik Tulis Al-Huda memiliki 55 karyawan yang dapat memproduksi hingga 100 

potong kain batik tiap harinya. Didukung wilayah pemasaran dari jawa timur 

hingga asia tenggara, menjadikan Rumah Batik Tulis Al-Huda menjadi salah satu 

UKM batik tulis terbesar di Kabupaten Sidoarjo dengan omzet sebesar 4 miliar 

rupiah per tahunnya pada tahun 2014. Kualitas produk yang terjamin serta 

pelayanan pelanggan yang prima membuat Rumah Batik Tulis Al-Huda dapat 

bertahan dalam pasar batik tulis. 

 

2.2. Visi Perusahaan 

Melestarikan dan mempromosikan batik khas Kabupaten Sidoarjo pada 

khususnya dan batik Indonesia pada umumnya yang telah diakui oleh UNESCO ke 

dunia internasional. 

 

2.3. Misi Perusahaan 

1. Memproduksi serta mengembangkan kain batik tulis yang mengedepankan 

makna, kualitas serta nilai estetis tinggi. 
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2. Mengikuti kegiatan promosi batik dalam skala regional, nasional maupun 

internasional. 

3. Aktif berbagi wawasan dan pengalaman dalam dunia batik tulis dengan 

kelompok masyarakat serta generasi muda Kabupaten Sidoarjo pada 

khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. 

 

2.4. Lokasi 

 Rumah Batik Tulis Al-Huda berlokasi di Perum Sidokare Asri AW 18, 

Sepande, Kabupaten Sidoarjo. Adapun lokasi Rumah Batik Tulis Al-Huda dapat 

dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2. 2 Lokasi Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo 

 

2.5. Struktur Organisasi 

  Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo dipimpin oleh Bapak Nurul Huda. 

Bapak Nurul Huda dibantu oleh seorang sekretaris, bendahara dan manager umum 

untuk mengelola proses bisnis yang ada. Manager umum membawahi dan 

bertanggung jawab atas 3 bagian yakni, bagian produksi, bagian pengadaan dan 
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bagian pemasaran. Adapun stuktur organisasi pada Rumah Batik Tulis Al-Huda 

dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Pimpinan

Sekretaris Bendahara
Manajer
Umum

Bag. Produksi Bag. Pengadaan Bag. Pemasaran

 

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Rancang Bangun 

Rancang bangun memiliki 2 unsur kata yakni rancang dan bangun. Secara 

etimologi, rancang atau merancang merupakan kegiatan mengatur segala sesuatu 

(sebelum bertindak, mengerjakan, atau melakukan sesuatu). Kata rancang atau 

merancang juga memiliki sinonim merencanakan dari kata dasar rencana, yang 

memiliki makna menyusun konsep. Menurut Sutabri dalam (Sari, 2017), rancang 

merupakan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk mendesain sistem baru 

yang dapat menangai kendala yang sedang dihadapi oleh perusahaan yang 

didapatkan dari pemilihan alternatif sistem terbaik. Pendapat lain atas definisi 

rancang menurut Pressman yakni merupakan serangkaian prosedur untuk 

menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem dalam bahan pemrograman untuk 

mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem 

diimplementasikan.  

Kata bangun secara etimologi merupakan kegiatan cara menyusun atau 

susunan yang merupakan suatu wujud. Menurut Pressman dalam (Sari, 2017), 

bangun merupakan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan membuat sistem baru 

maupun mengganti maupun memperbaiki sistem yang telah terimplementasikan 

baik sebagian maupun secara keseluruhan. Dari definisi diatas dapat dipahami 

apabila bangun merupakan bentuk pengimplementasian konsep dari hasil proses 

rancang. 
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Definisi rancang bangun menurut Zulfiandri dalam (Nurhayati et al., 2018) 

merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan tujuan untuk menerjemahkan 

hasil analisa sebuah sistem ke dalam bentuk paket perangkat lunak serta 

menciptakan hasil dari analisa tersebut ataupun memperbaiki sistem yang telah ada. 

Pendapat lain dari definisi rancang bangun menurut Pressman dalam (Indriyani, 

2018) yakni merupakan proses menggambar, merencanakan, dan membuat sketsa 

atau konfigurasi dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang 

utuh dan berfungsi. Berdasarkan pendapat diatas maka rancang bangun dapat 

disimpulkan sebagai sebuah serangkaian proses menyusun konsep dari hasil analisa 

sistem dan merealisasikan konsep tersebut untuk diimplementasikan ke sebagian 

atau keseluruhan sistem yang telah dianalisa. 

3.2 Inventory 

Inventory atau persediaan merupakan bagian dari proses bisnis sebuah 

perusahaan. Secara etimologi, persediaan memiliki arti “cadangan atau perihal 

bersedia”. Kata persediaan juga merupakan turunan dari kata dasar sedia yang 

memiliki arti ada (disiapkan untuk dipakai, dijual, dan sebagainya) (KBBI). 

Menurut Alexandri dalam (Lahu et al., 2017) inventory merupakan sebuah 

sumber daya perusahaan, termasuk didalamnya barang-barang milik perusahaan 

yang dimaksudkan untuk dijual selama periode bisnis tertentu. Inventory dapat 

dimaknai pula sebagai barang yang sedang berada dalam proses produksi maupun 

cadangan bahan baku yang menunggu untuk digunakan dalam proses produksi 

selanjutnya. Pendapat tersebut selaras dengan makna inventory yang merupakan  

semua  jenis barang milik suatu organisasi yang diolah, dikirim dan siap dijual 

kepada pelanggan (Martono, 2018). Dari pendapat tersebut, semua jenis barang 
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milik perusahaan yang dimaksud inventory adalah barang yang dapat berupa bahan 

baku produksi, peralatan produksi, perlengkapan produksi maupun produk hasil 

proses produksi. 

Inventory menempati posisi yang penting dan fundamental dalam sebuah 

proses bisnis perusahaan karena secara umum menghubungkan proses yang 

berurutan dalam produksi sebuah produk. Menurut Heizer & Render dalam (Lahu 

et al., 2017) inventory memiliki empat fungsi utama bagi perusahaan yakni: 

1. Memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Misalnya, jika persediaan 

perusahaan berfluktuasi, persediaan tambahan mungkin diperlukan untuk 

memisahkan proses produksi dari pemasok. 

2. Memberikan pilihan jenis barang yang mungkin akan dibeli oleh pelanggan dan 

mengindarkan perusahaan dari fluktuasi permintaan barang. 

3. Mengambil keuntungan dari diskon yang didapatkan karena melakukan 

pembelian dengan kuantitas yang besar, sehingga dapat meminimalir biaya 

pengiriman.  

4. Melindungi perusahaan terhadap inflasi dan kenaikan harga. 

3.3 Website 

Website atau situs web merupakan salah satu layanan yang disediakan 

kepada pengguna internet. Menurut Adelheid dalam (Rochman et al., 2020) website 

merupakan sekumpulan komponen yang terdiri dari beragam jenis media baik 

berupa teks, gambar, suara, animasi, sehingga lebih menarik daripada media 

konvensional untuk diakses. Website terdiri atas komponen kompleks yang saling 

mendukung dan bekerjasama seperti web server sebagai peyedia halaman website, 

HTML sebagai bahasa baku dan HTTP sebagai jalur penegiriman dokumen pada 
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website. Dengan kelebihan internet yang fleksibel dalam pengaksesannya, maka 

segala bentuk informasi dari website pun dapat diakses dimanapun dan kapanpun 

selagi pengguna terhubung ke internet. Berdasarkan kategoriya, situs web atau 

website dikelompokan menjadi 3 yakni: 

1. Website Statis, merupakan website yang konten atau informasi dalam 

halamannya tetap dari waktu ke waktu saat diakses. Umumnya website statis 

hanya memiliki halaman front-end. Sehingga, apabila administrator website 

ingin menyuting konten atau informasi yang akan ditampilkan maka harus 

menyunting kode dasar yang menjadi struktur dari website tersebut. Adapun 

contoh website statis adalah website company profile sebuah perusahaan. 

2. Website Dinamis, merupakan website yang konten atau informasi dapat 

berubah dari waktu ke waktu saat diakses. Umumnya website dinamis memiliki 

2 bagian yakni, halaman front-end dan halaman back-end. Dengan adaya 

pemisahan bagian tersebut, halaman front-end akan menampilkan konten yang 

telah dikonfigurasi pada halaman back-end. Halaman back-end sendiri berperan 

sebagai gudang database dari konten atau informasi dari website terkait. 

Sehingga, apabila administrator website ingin menyunting konten atau 

informasi yang akan ditampilkan maka dapat menyunting konten terkait pada 

halaman back-end tanpa merubah kode dasar yang menjadi struktur website 

tersebut. Adapun contoh website dinamis adalah website portal berita. 

3. Website Interaktif, merupakan jenis website yang secara konsep hampir serupa 

dengan website dinamis namun memiliki fitur yang memungkinkan untuk 

terjadinya interaksi dan aliran informasi dari pengguna sebagai pembeda. 

Umumnya pada jenis website ini memiliki moderator yang bertugas untuk 
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mengelola topik yang diperbincangkan. Adapun contoh website interaktif 

adalah blog dan forum. 

3.4 Waterfall Model 

Menurut Azhar dalam (Hafidz et al., 2018) pengembangan perangkat lunak 

atau System Development Life Cycle (SDLC) merupakan tahapan pengembangan 

sistem informasi yang digunakan oleh analis sistem dan programmer utuk 

membangun sebuah sistem informasi. Waterfall Model atau model air terjun 

merupakan salah satu bentuk model pengembangan perangkat lunak yang 

diperkenalkan pada tahun 1970-an oleh Winston Royce. Menurut Pressman dalam 

(Hafidz et al., 2018) model ini merupakan model pengembangan perangkat lunak 

klasik dengan ciri khas berupa tahapannya yang sistematis. Disebut sistematis 

dikarenakan keluaran dari satu tahap merupakan masukan bagi tahap selanjutnya 

sehingga kesemua tahapan yang ada pada model waterfall saling berkorelasi dan 

berkelanjutan. 

Menurut Pressman dalam (Hafidz et al., 2018) tahapan model waterfall 

dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3. 1 Tahapan Waterfall Model 

 

Berikut ini adalah penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan di dalam 

Model Waterfall: 

1. Tahap Communication (Project Initiation & Requirements Gathering) 

Merupakan tahapan dimana terjadinya pertukaran informasi melalui 

komunikasi antara tender proyek dengan pelanggan. Dengan komunikasi 

tersebut maka akan dikumpulkan informasi terkait permasalahan yang sedang 

dihadapi, kebutuhan fungsi dan fitur yang diinginkan serta tujuan pelanggan 

atas proyek yang akan dilaksanakan.  

2. Tahap Planning (Estimating, Scheduling, Tracking) 

Merupakan tahapan perencanan yang didasarkan atas pengumpulan 

informasi terkait proyek dari tahapan komunikasi. Pada tahap ini, tender akan 

berfokus pada perencanaan tugas, penjadwalan kerja proyek, resiko yang 

mungkin terjadi, kendala yang akan dihadapi, dan solusi yang akan diberikan 

terkait permasalahan yang ada. 

Communication

Planning

Modelling

Construction

Deployment
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3. Tahap Modelling (Analysis & Design) 

Merupakan tahapan perancangan dan pemodelan yang didasarkan atas hasil 

desain sistem dan proyek dari tahapan perencanaan. Pada tahap ini, tender akan 

berfokus pada perancangan sistem yang akan dibangun, termasuk didalamnya 

algoritma penggunaan sistem, struktur data, alur data sistem, dan desain 

antarmuka pengguna sistem. 

4. Tahap Construction (Code & Test) 

Merupakan tahapan kontruksi yang didasarkan atas hasil dari tahapan 

pemodelan. Pada tahap ini, tender akan mengimplementasikan pemodelan yang 

dilakukan sebelumnya kedalam bentu kode hingga sistem yang dapat 

dijalankan. Setelah sistem telah lahir, maka tender juga akan melakukan proses 

pengujian dari segi ketahanan dan fungsionalitas sehingga sistem yang akan 

diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pelanggan. 

Pengujian ini juga dilakukan agar tender dapat memperbaiki sistem apabila 

ditemukan kesalahan. 

5. Tahap Deployement (Delivery, Support, Feedback) 

Merupakan tahapan pengembangan yang didasarkan atas hasil dari tahapan 

konstruksi. Pada tahapan ini, tender akan mengimplemetasikan sistem yang 

telah dibangun dan lolos uji standar kelayakan, pemeliharaan sistem, perbaikan 

sistem, dan evaluasi sistem ke pelanggan. Pada tahap ini pula tender akan 

mendapatkan umpan balik dari pelanggan atas sistem yang diimplementasikan, 

sehingga nantinya dapat diperbaiki atau disesuaikan kembali dengan kebutuhan 

pelanggan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Analisis Sistem 

Tahapan awal dari rancang bangun aplikasi inventory berbasis website pada 

Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo adalah mengenali masalah yang sedang 

dihadapi untuk digunakan sebagai dasar pembuatan aplikasi yang dilakukan dengan 

wawancara kepada Pemilik Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo. 

4.1.1 Wawancara 

Tahapan wawancara dilakukan dengan Bapak Nurul Huda selaku pemilik 

bisnis pada 10 April 2021 di rumah beliau untuk mengetahui serta menanyakan 

kebutuhan terkait proyek. Adapun hasil yang didapatkan dari aktivitas tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Sejarah bisnis. 

b. Gambaran umum bisnis. 

c. Proses bisnis inventory. 

d. Kendala dalam proses bisnis inventory. 

 

4.1.2. Observasi 

Tahapan observasi dilakukan dengan mendatangi Rumah Batik Tulis Al-

Huda Sidoarjo yang berlokasi di Perum Sidokare Asri AW 18, Sepande, Kabupaten 

Sidoarjo. Tahapan ini dilakukan untuk mengamati dan mengetahui secara langsung 

proses bisnis bagian inventory pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo. 



 

 

36 

 

4.1.3. Studi Literatur 

Tahapan studi literatur dilakukan dengan mencari referensi pengembangan 

aplikasi serupa yang diambil dari jurnal dan peneltian terdahulu yang berisikan teori 

tentang rancang bangun, aplikasi website dan kajian pustaka yang mendukung 

penelitian ini. 

 

4.1.4. Identifikasi Aktor 

Adapun pengguna dari aplikasi inventory berbasis website pada Rumah 

Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo adalah pemilik bisnis Rumah Batik Tulis Al-Huda 

Sidoarjo. Nantinya aplikasi ini akan digunakan untuk memantau pengelolaan bahan 

baku dan produk jadi pada gudang Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo. 

 

4.1.5. Identifikasi Proses Bisnis 

Berdasarkan hasil yang didapatkan setelah melakukan kegiatan wawancara 

dan observasi pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo, proses bisnis inventory 

saat ini meliputi kegiatan pencatatan supplier dan pelanggan hingga laporan keluar 

masuk bahan baku maupun produk jadi. Pada alur proses bisnis inventory ini aktor 

yang terlibat antara lain Bagian Pemasaran, Bagian Produksi, Bagian Pengadaan, 

Supplier Bahan dan Supplier Produk. Proses bisnis inventory pada Rumah Batik 

Tulis Al-Huda dapat dilihat pada Gambar 4.1 



 

 

37 

 

 

Gambar 4. 1 Alur Proses Bisnis 

 

Alur proses bisnis inventory pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo 

dimulai saat Bagian Pemasaran mengecek ketersediaan stok produk di showroom. 

Apabila stok produk tersedia maka Bagian Pemasaran akan mengemas produk dan 

proses selesai. Apabila stok produk tidak tersedia, maka infomasi aan diteruskan ke 
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Bagian Produksi untuk mengecek ketersediaan stok bahan baku. Apabila stok bahan 

baku tidak tersedia tersedia maka informasi akan diteruskan ke Bagian pemesanan 

untuk dilakukan pemesanan bahan baku ke supplier bahan. Setelah supplier bahan 

menerima pesanan bahan, maka pesanan bahan akan diproses dan dikirimkan ke 

Bagian Produksi. 

Apabila stok bahan tersedia maka proses produksi akan dilakukan sesuai 

dengan jenis produk. Apabila jenis produk yang akan diproduksi adalah kain batik 

maka akan diproduksi oleh Bagian Produksi. Apabila jenis produk yang akan 

diproduksi adalah diluar kain batik, maka akan diserahkan ke supplier produk untuk 

diproduksi. Produk yang selesai diproduksi akan disimpan terlebih dahulu digudang 

sebelum diserahkan ke showroom. 

 

4.1.6. Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, maka 

kebutuhan fungsional pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo adalah sebagai 

berikut: 

A. Fungi Login 

Adapun tabel penjelasan fungsi Login dapat dilihat pada Lampiran 

8. Tabel 5.1. 

B. Fungsi Data Master 

B.1. Data Master Admin 

Adapun tabel penjelasan fungsi Data Master Admin dapat dilihat 

pada Lampiran 8. Tabel 5.2. 
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B.2. Data Master Jenis Bahan 

Adapun tabel penjelasan fungsi Data Master Jenis Bahan dapat 

dilihat pada Lampiran 8. Tabel 5.3. 

B.3. Data Master Jenis Produk 

Adapun tabel penjelasan fungsi Data Master Jenis Produk dapat 

dilihat pada Lampiran 8. Tabel 5.4. 

B.4. Data Master Bahan 

Adapun tabel penjelasan fungsi Data Master Bahan dapat dilihat 

pada Lampiran 8. Tabel 5.5. 

B.5. Data Master Produk 

Adapun tabel penjelasan fungsi Data Master Produk dapat 

dilihat pada Lampiran 8. Tabel 5.6. 

B.6. Data Master Supplier Bahan 

Adapun tabel penjelasan fungsi Data Master Supplier Bahan 

dapat dilihat pada Lampiran 8. Tabel 5.7. 

B.7. Data Master Supplier Produk 

Adapun tabel penjelasan fungsi Data Master Supplier Produk 

dapat dilihat pada Lampiran 8. Tabel 5.8. 

C. Fungsi Transaksi 

C.1. Bahan Masuk Gudang 

Adapun tabel penjelasan fungsi Transaksi Bahan Masuk Gudang 

dapat dilihat pada Lampiran 8. Tabel 5.9. 
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C.2. Bahan Keluar Gudang 

Adapun tabel penjelasan fungsi Transaksi Bahan Keluar Gudang 

dapat dilihat pada Lampiran 8. Tabel 5.10. 

C.3. Produk Masuk Gudang 

Adapun tabel penjelasan fungsi Transaksi Produk Masuk 

Gudang dapat dilihat pada Lampiran 8. Tabel 5.11. 

C.4. Produk Keluar Gudang 

Adapun tabel penjelasan fungsi Transaksi Produk Keluar 

Gudang dapat dilihat pada Lampiran 8. Tabel 5.12. 

D. Fungsi Laporan 

D.1. Laporan Bahan 

Adapun tabel penjelasan fungsi Laporan Bahan dapat dilihat 

pada Lampiran 8. Tabel 5.13. 

D.2. Laporan Produk 

Adapun tabel penjelasan fungsi Laporan Produk dapat dilihat 

pada Lampiran 8. Tabel 5.14. 

D.3. Laporan Bahan Masuk Gudang 

Adapun tabel penjelasan fungsi Laporan Bahan Masuk Gudang 

dapat dilihat pada Lampiran 8. Tabel 5.15. 

D.4. Laporan Bahan Keluar Gudang 

Adapun tabel penjelasan fungsi Laporan Bahan Keluar Gudang 

dapat dilihat pada Lampiran 8. Tabel 5.16. 
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D.5. Laporan Produk Masuk Gudang 

Adapun tabel penjelasan fungsi Laporan Produk Masuk Gudang 

dapat dilihat pada Lampiran 8. Tabel 5.17. 

D.6. Laporan Produk Keluar Gudang 

Adapun tabel penjelasan fungsi Laporan Produk Keluar Gudang 

dapat dilihat pada Lampiran 8. Tabel 5.18. 

E. Fungsi Dashboard 

Adapun tabel penjelasan fungsi Dashboard dapat dilihat pada Lampiran 8. 

Tabel 5.19. 

 

4.1.7. Identifikasi Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang berkaitan dengan sistem 

namun diluar kebutuhan fungsional. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 

yang telah dilakukan, maka kebutuhan non-fungsional pada Rumah Batik Tulis Al-

Huda Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4. 1. Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuhan 

Non-Fungsional 

Keterangan 

Keamanan Fungsi pada sistem dapat dijalankan jika pengguna login 

dengan menggunakan username dan password yang telah 

terdaftar. Login tersebut diterapkan karena tidak semua orang 

memiliki akses dalam menjalankan fungsi pada aplikasi. 

Keamanan aplikasi juga ini adalah data hanya dapat diakses 

oleh staf yang bersangkutan. 

Ketersediaan Sistem tersedia 24 jam dalam 7 hari untuk memberikan 

kemudahan bagi pengguna. Dengan kebutuhan non fungsional 
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Kebutuhan 

Non-Fungsional 

Keterangan 

ketersediaan pengguna dapat mengakses aplikasi tanpa 

dibatasi oleh jam kerja perusahaan 

Kehandalan Dikarenakan sistem  beroperasi selama hampir 24 jam dalam 

setahun maka, keandalan dari apliaksi ini adalah setiap hari 

data harus selalu dapat di-update. 

 

4.1.8. Identifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Keras 

Kebutuhan perangkat lunak dan keras adalah kebutuhan yang berkaitan 

dengan pengimplementasian aplikasi ini dikemudian hari. Berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi yang telah dilakukan, maka kebutuhan perangkat lunak 

pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak dan Keras 

Kebutuhan Detail Keterangan 

Perangkat Lunak Sistem Operasi Windows 10 

 Database 1. MySQL 

2. XAMPP 

 Aplikasi Pembuatan Visual Studio Code 

 Browser Microsoft Edge 

Perangkat Keras Processor Intel Core i3  

RAM 4Gb 

HDD 500Gb 

Monitor 13inch HD 720p 
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4.2 Desain 

Tahapan setelah mengidentifikasi dan menanalisis kebutuhan dari rancang 

bangun aplikasi inventory berbasis website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda 

Sidoarjo. Pada tahapan ini, hasil analisis akan disajikan dalam bentuk diagram 

sebagai dasar pengkodingan aplikasi. 

 

4.2.1. Input Process Output (IPO) Diagram 

Adapun Input Process Output (IPO) Diagram dari Aplikasi Inventory 

Berbasis Website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo dapat dilihat pada 

Gambar 4.2. 
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Gambar 4. 2 Input Process Output (IPO) Diagram 
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4.2.2. Hierachy Input Process Output (HIPO) Diagram 

Adapun Hierachy Input Output (HIPO) Diagram dari Aplikasi Inventory 

Berbasis Website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo dapat dilihat pada 

Gambar 4.3. 

 

Gambar 4. 3  Hierachy Input Output (HIPO) Diagram 
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Pada Aplikasi Inventory Berbasis Website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda 

Sidoarjo terdapat 4 proses utama yakni mengelola master, transaksi, laporan dan 

dashboard. Pada proses master terdapat 7 subproses yakni, mengelola data master 

admin, data master jenis bahan, data master jenis produk, data master bahan, data 

master produk, data master supplier bahan, data master supplier produk. Pada 

proses transaksi terdapat 4 subproses yakni, mengelola transaksi bahan masuk 

gudang, transaksi bahan keluar gudang, transaksi produk masuk gudang, transaksi 

produk keluar gudang. Pada proses laporan terdapat 6 subproses yakni laporan 

bahan, laporan produk, laporan bahan masuk gudang, laporan bahan keluar gudang, 

laporan produk masuk gudang, dan laporan produk keluar gudang. 

 

4.2.3. Context Diagram 

Adapun Context Diagram dari Aplikasi Inventory Berbasis Website pada 

Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo dapat dilihat pada Lampiran 9 Gambar 5.1. 

 

4.2.4. Data Flow Diagram (DFD) 

Adapun Data Flow Diagram (DFD) dari Aplikasi Inventory Berbasis 

Website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo terdiri atas: 

 

A. DFD Level 0 

Adapun Data Flow Diagram (DFD) Level 0 dari Aplikasi Inventory 

Berbasis Website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo dapat dilihat pada 

Lampiran 10 Gambar 5.2. 



47 

 

 

 

B. DFD Level 1 Master 

Adapun Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Master dari Aplikasi Inventory 

Berbasis Website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo dapat dilihat pada 

Lampiran 10 Gambar 5.3. 

 

C. DFD Level 1 Transaksi 

Adapun Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Transaksi dari Aplikasi 

Inventory Berbasis Website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo dapat dilihat 

pada Lampiran 10 Gambar 5.4. 

 

D. DFD Level 1 Laporan 

Adapun Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Laporan dari Aplikasi 

Inventory Berbasis Website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo dapat dilihat 

pada Lampiran 10 Gambar 5.5. 

 

E. DFD Level 1 Dashboard 

Adapun Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Laporan dari Aplikasi 

Inventory Berbasis Website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo dapat dilihat 

pada Lampiran 10 Gambar 5.6. 

 

4.2.5. Conceptual Data Model (CDM) 

Conseptual Data Model (CDM) disajikan untuk memberikan gambaran 

konseptual dari hubungan dan batasan antar data pada database. Adapun 
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Conseptual Data Model (CDM) dari Aplikasi Inventory Berbasis Website pada 

Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo dapat dilihat pada Lampiran 11 Gambar 5.6. 

 

4.2.6. Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) disajikan untuk memberikan gambaran fisik 

dari struktur tabel yang akan diimplementasikan pada database. Adapun Physical 

Data Model (PDM) dari Aplikasi Inventory Berbasis Website pada Rumah Batik 

Tulis Al-Huda Sidoarjo dapat dilihat pada Lampiran 12 Gambar 5.8. 

 

4.2.7. Struktur Tabel 

Struktur tabel disajikan untuk memberikan detail tabel yang akan dibangun 

pada database. Adapun struktur tabel dari Aplikasi Inventory Berbasis Website 

pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo dapat dilihat pada Lampiran 13 Tabel 

5.20. 

 

4.3 Kontruksi Sistem 

Tahapan setelah melakukan perancangan kebutuhan dari rancang bangun 

aplikasi inventory berbasis website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo yang 

dilakukan dengan membuat aplikasi. Pada aplikasi ini terdapat 2 user yang 

memiliki akses yang berbeda. Perbedaan diantara keduanya terletak pada halaman 

yang dapat diakases, user pemilik dapat mengakses semua halaman sedangkan user 

manajer umum hanya dapat mengakses halaman transaksi. 
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4.3.1. Halaman Login 

Halaman login merupakan halaman yang harus diakses oleh pengguna baik 

pemilik maupun manajer bisnis untuk dapat menggunakan aplikasi inventory 

berbasis website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo. Pengguna diharuskan 

untuk memasukkan username dan password pada textfiled username dan textfield 

password kemudian menekan tombol login. Adapun halaman login dapat dilihat 

Gambar 4.4. 

 

Gambar 4. 4 Halaman Login 
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4.3.2. Halaman Dashboard 

Halaman dashboard pemilik merupakan halaman yang terakses pertama 

kali saat pengguna login ke aplikasi. Pada halaman ini pengguna akan ditampilkan 

visualisasi data dari kesemua tabel yang ada dalam sistem, seperti yang terlihat pada 

Gambar 4.5.  

 

Gambar 4. 5 Halaman Dashboard Pemilik 

 

4.3.3. Halaman Master 

A. Halaman Master Admin 

Halaman master admin merupakan halaman yang diakses pengguna apabila 

ingin mengelola data admin baik itu menambahkan data, mengedit data maupun 

menghapus data. Pada halaman ini terdapat tabel yang menampilkan semua data 

admin, button tambah data, button edit data ( ) dan button hapus data ( ). 

Adapun halaman master admin dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4. 6 Halaman Master Admin 

 

Ketika pengguna mengklik button tambah data, pengguna akan diarahkan 

ke form tambah data admin. Pada form ini, id admin akan digenerate oleh sistem 

secara otomatis mengikuti ketersediaan id pada tabel admin. Pengguna akan 

diminta untuk memasukkan username, password dan level. Klik button tambah data 

untuk menyelesaikan proses penambahan data admin. Adapun form tambah data 

admin dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4. 7 Halaman Tambah Data Admin 
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Ketika pengguna mengklik button edit data ( ), pengguna akan diarahkan 

ke form edit data admin. Pada form ini, semua data dari baris yang dipilih oleh 

pengguna akan diambil oleh sistem dari database secara otomatis. Pengguna dapat 

mengedit username, password dan level. Klik button perbarui data untuk 

menyelesaikan proses edit data admin. Adapun form edit data admin dapat dilihat 

pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4. 8 Halaman Edit Data Admin 

 

Ketika pengguna mengklik button hapus data ( ), pengguna akan 

menerima notifikasi persetujuan hapus data admin. Klik button hapus data untuk 

menyelesaikan proses hapus data admin. Adapun notifikasi hapus data admin dapat 

dilihat pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4. 9 Notifikasi Hapus Data Admin 

 

B. Halaman Master Jenis Bahan 

Halaman master jenis bahan merupakan halaman yang diakses pengguna 

apabila ingin mengelola data jenis bahan baik itu menambahkan data, mengedit data 

maupun menghapus data. Pada halaman ini terdapat tabel yang menampilkan semua 

data jenis bahan, button tambah data, button edit data ( ) dan button hapus data (

). Adapun halaman master jenis bahan dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4. 10 Halaman Master Jenis Bahan 
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Ketika pengguna mengklik button tambah data, pengguna akan diarahkan 

ke form tambah data jenis bahan. Pada form ini, id jenis bahan akan digenerate oleh 

sistem secara otomatis mengikuti ketersediaan id pada tabel jenis bahan. Pengguna 

akan diminta untuk memasukkan nama jenis bahan. Klik button tambah data untuk 

menyelesaikan proses penambahan data jenis bahan. Adapun form tambah data 

jenis bahan dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4. 11 Halaman Tambah Jenis Bahan 

 

Ketika pengguna mengklik button edit data ( ), pengguna akan diarahkan 

ke form edit data jenis bahan. Pada form ini, semua data dari baris yang dipilih oleh 

pengguna akan diambil oleh sistem dari database secara otomatis. Pengguna dapat 

mengedit nama jenis bahan. Klik button perbarui data untuk menyelesaikan proses 

edit data jenis bahan. Adapun form edit data jenis bahan dapat dilihat pada Gambar 

4.12. 
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Gambar 4. 12 Halaman Edit Jenis Bahan 

 

Ketika pengguna mengklik button hapus data ( ), pengguna akan 

menerima notifikasi persetujuan hapus data jenis bahan. Klik button hapus data 

untuk menyelesaikan proses hapus data jenis bahan. Adapun notifikasi hapus data 

jenis bahan dapat dilihat pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4. 13 Notifikasi Hapus Jenis Bahan 
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C. Halaman Master Jenis Produk 

Halaman master jenis produk merupakan halaman yang diakses pengguna 

apabila ingin mengelola data jenis produk baik itu menambahkan data, mengedit 

data maupun menghapus data. Pada halaman ini terdapat tabel yang menampilkan 

semua data jenis produk, button tambah data, button edit data ( ) dan button hapus 

data ( ). Adapun halaman master jenis produk dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4. 14 Halaman Master Jenis Produk 

 

Ketika pengguna mengklik button tambah data, pengguna akan diarahkan 

ke form tambah data jenis produk. Pada form ini, id jenis produk akan digenerate 

oleh sistem secara otomatis mengikuti ketersediaan id pada tabel jenis produk. 

Pengguna akan diminta untuk memasukkan nama jenis produk. Klik button tambah 

data untuk menyelesaikan proses penambahan data jenis produk. Adapun form 

tambah data jenis produk dapat dilihat pada Gambar 4.15. 
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Gambar 4. 15 Halaman Tambah Jenis Produk 

 

Ketika pengguna mengklik button edit data ( ), pengguna akan diarahkan 

ke form edit data jenis produk. Pada form ini, semua data dari baris yang dipilih 

oleh pengguna akan diambil oleh sistem dari database secara otomatis. Pengguna 

dapat mengedit nama jenis produk. Klik button perbarui data untuk menyelesaikan 

proses edit data jenis produk. Adapun form edit data jenis produk dapat dilihat pada 

Gambar 4.16. 

 

Gambar 4. 16 Halaman Edit Jenis Produk 
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Ketika pengguna mengklik button hapus data ( ), pengguna akan 

menerima notifikasi persetujuan hapus data jenis produk. Klik button hapus data 

untuk menyelesaikan proses hapus data jenis produk. Adapun notifikasi hapus data 

jenis produk dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

 

Gambar 4. 17 Notifikasi Hapus Jenis Produk 

 

D. Halaman Master Bahan 

Halaman master bahan merupakan halaman yang diakses pengguna apabila 

ingin mengelola data bahan baik itu menambahkan data, mengedit data maupun 

menghapus data. Pada halaman ini terdapat tabel yang menampilkan semua data 

bahan, button cetak laporan, button tambah data, button edit data ( ) dan button 

hapus data ( ). Adapun halaman master bahan dapat dilihat pada Gambar 4.18. 
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Gambar 4. 18 Halaman Master Bahan 

 

Ketika pengguna mengklik button tambah data, pengguna akan diarahkan 

ke form tambah data bahan. Pada form ini, id bahan akan digenerate oleh sistem 

secara otomatis mengikuti ketersediaan id pada tabel bahan. Pengguna akan diminta 

untuk memasukkan jenis bahan, nama bahan, dan stok bahan. Untuk pilihan jenis 

bahan, sistem akan mengambil dari database jenis bahan. Klik button tambah data 

untuk menyelesaikan proses penambahan data bahan. Adapun form tambah data 

bahan dapat dilihat pada Gambar 4.19. 

 

Gambar 4. 19 Halaman Tambah Bahan 
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Ketika pengguna mengklik button edit data ( ), pengguna akan diarahkan 

ke form edit data bahan. Pada form ini, semua data dari baris yang dipilih oleh 

pengguna akan diambil oleh sistem dari database secara otomatis. Pengguna dapat 

mengedit jenis bahan, nama bahan, dan stok bahan. Untuk pilihan jenis bahan, 

sistem akan mengambil dari database jenis bahan. Klik button perbarui data untuk 

menyelesaikan proses edit data bahan. Adapun form edit data bahan dapat dilihat 

pada Gambar 4.20. 

 

Gambar 4. 20 Halaman Edit Bahan 

 

Ketika pengguna mengklik button hapus data ( ), pengguna akan 

menerima notifikasi persetujuan hapus data bahan. Klik button hapus data untuk 

menyelesaikan proses hapus data bahan. Adapun notifikasi hapus data bahan dapat 

dilihat pada Gambar 4.21. 
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Gambar 4. 21 Notifikasi Hapus Bahan 

 

E. Halaman Master Produk 

Halaman master produk merupakan halaman yang diakses pengguna 

apabila ingin mengelola data produk baik itu menambahkan data, mengedit data 

maupun menghapus data. Pada halaman ini terdapat tabel yang menampilkan semua 

data produk, button cetak laporan, button tambah data, button edit data ( ) dan 

button hapus data ( ). Adapun halaman master produk dapat dilihat pada Gambar 

4.22. 

 

Gambar 4. 22 Halaman Master Produk 
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Ketika pengguna mengklik button tambah data, pengguna akan diarahkan 

ke form tambah data produk. Pada form ini, id produk akan digenerate oleh sistem 

secara otomatis mengikuti ketersediaan id pada tabel produk. Pengguna akan 

diminta untuk memasukkan jenis produk, nama produk, dan stok produk. Untuk 

pilihan jenis produk, sistem akan mengambil dari database jenis produk. Klik 

button tambah data untuk menyelesaikan proses penambahan data produk. Adapun 

form tambah data produk dapat dilihat pada Gambar 4.23. 

 

Gambar 4. 23 Halaman Tambah Produk 

 

Ketika pengguna mengklik button edit data ( ), pengguna akan diarahkan 

ke form edit data produk. Pada form ini, semua data dari baris yang dipilih oleh 

pengguna akan diambil oleh sistem dari database secara otomatis. Pengguna dapat 

mengedit jenis produk, nama produk, dan stok produk. Untuk pilihan jenis produk, 

sistem akan mengambil dari database jenis produk. Klik button perbarui data untuk 

menyelesaikan proses edit data produk. Adapun form edit data produk dapat dilihat 

pada Gambar 4.24. 
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Gambar 4. 24 Halaman Edit Produk 

 

Ketika pengguna mengklik button hapus data ( ), pengguna akan 

menerima notifikasi persetujuan hapus data produk. Klik button hapus data untuk 

menyelesaikan proses hapus data produk. Adapun notifikasi hapus data produk 

dapat dilihat pada Gambar 4.25. 

 

Gambar 4. 25 Notifikasi Hapus Produk 
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F. Halaman Master Supplier Bahan 

Halaman master jenis bahan merupakan halaman yang diakses pengguna 

apabila ingin mengelola data supplier bahan baik itu menambahkan data, mengedit 

data maupun menghapus data. Pada halaman ini terdapat tabel yang menampilkan 

semua data supplier bahan, button tambah data, button edit data ( ) dan button 

hapus data ( ). Adapun halaman master supplier bahan dapat dilihat pada Gambar 

4.26. 

 

Gambar 4. 26 Halaman Master Supplier Bahan 

 

Ketika pengguna mengklik button tambah data, pengguna akan diarahkan 

ke form tambah data supplier bahan. Pada form ini, id supplier bahan akan 

digenerate oleh sistem secara otomatis mengikuti ketersediaan id pada tabel 

supplier bahan. Pengguna akan diminta untuk memasukkan nama supplier bahan, 

alamat supplier bahan, dan nomor telepon supplier bahan. Klik button tambah data 

untuk menyelesaikan proses penambahan data supplier bahan. Adapun form 

tambah data supplier bahan dapat dilihat pada Gambar 4.27. 
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Gambar 4. 27 Halaman Tambah Supplier Bahan 

 

Ketika pengguna mengklik button edit data ( ), pengguna akan diarahkan 

ke form edit data supplier bahan. Pada form ini, semua data dari baris yang dipilih 

oleh pengguna akan diambil oleh sistem dari database secara otomatis. Pengguna 

dapat mengedit nama supplier bahan, alamat supplier bahan, dan nomor telepon 

supplier bahan. Klik button perbarui data untuk menyelesaikan proses edit data 

supplier bahan. Adapun form edit data supplier bahan dapat dilihat pada Gambar 

4.28. 

 

Gambar 4. 28 Halaman Edit Supplier Bahan 
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Ketika pengguna mengklik button hapus data ( ), pengguna akan 

menerima notifikasi persetujuan hapus data supplier bahan. Klik button hapus data 

untuk menyelesaikan proses hapus data supplier bahan. Adapun notifikasi hapus 

data supplier bahan dapat dilihat pada Gambar 4.29. 

 

Gambar 4. 29 Notifikasi Hapus Supplier Bahan 

 

G. Halaman Master Supplier Produk 

Halaman master supplier produk merupakan halaman yang diakses 

pengguna apabila ingin mengelola data supplier produk baik itu menambahkan 

data, mengedit data maupun menghapus data. Pada halaman ini terdapat tabel yang 

menampilkan semua data supplier produk, button tambah data, button edit data (

) dan button hapus data ( ). Adapun halaman master supplier produk dapat 

dilihat pada Gambar 4.30. 



67 

 

 

 

 

Gambar 4. 30 Halaman Master Supplier Produk 

 

Ketika pengguna mengklik button tambah data, pengguna akan diarahkan 

ke form tambah data supplier produk. Pada form ini, id supplier produk akan 

digenerate oleh sistem secara otomatis mengikuti ketersediaan id pada tabel 

supplier produk. Pengguna akan diminta untuk memasukkan nama supplier produk, 

alamat supplier produk, dan nomor telepon supplier produk. Klik button tambah 

data untuk menyelesaikan proses penambahan data supplier produk. Adapun form 

tambah data supplier produk dapat dilihat pada Gambar 4.31. 

 

Gambar 4. 31 Halaman Tambah Supplier Produk 
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Ketika pengguna mengklik button edit data ( ), pengguna akan diarahkan 

ke form edit data supplier produk. Pada form ini, semua data dari baris yang dipilih 

oleh pengguna akan diambil oleh sistem dari database secara otomatis. Pengguna 

dapat mengedit nama supplier produk, alamat supplier produk, dan nomor telepon 

supplier produk. Klik button perbarui data untuk menyelesaikan proses edit data 

supplier produk. Adapun form edit data supplier produk dapat dilihat pada Gambar 

4.32. 

 

Gambar 4. 32 Halaman Edit Supplier Produk 

 

Ketika pengguna mengklik button hapus data ( ), pengguna akan 

menerima notifikasi persetujuan hapus data supplier produk. Klik button hapus data 

untuk menyelesaikan proses hapus data supplier produk. Adapun notifikasi hapus 

data supplier produk dapat dilihat pada Gambar 4.33. 
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Gambar 4. 33 Notifikasi Hapus Supplier Produk 

 

4.3.4 Halaman Transaksi 

A. Halaman Transaksi Bahan Masuk Gudang 

Halaman transaksi bahan masuk gudang merupakan halaman yang diakses 

pengguna apabila ingin mengelola data bahan masuk gudang dari supplier bahan 

baik itu menambahkan data, mengedit data maupun menghapus data. Pada halaman 

ini terdapat tabel yang menampilkan semua data bahan masuk gudang, button cetak 

laporan, button tambah data, button edit data ( ) dan button hapus data ( ). 

Adapun halaman transaksi bahan masuk gudang dapat dilihat pada Gambar 4.34. 
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Gambar 4. 34 Halaman Transaksi Bahan Masuk 

 

Ketika pengguna mengklik button tambah data, pengguna akan diarahkan 

ke form tambah data bahan masuk gudang. Pada form ini, id bahan masuk gudang 

akan digenerate oleh sistem secara otomatis mengikuti ketersediaan id pada tabel 

bahan masuk gudang. Pengguna akan diminta untuk memasukkan tanggal bahan 

masuk gudang, supplier bahan, nama bahan, dan kuantitas bahan. Untuk pilihan 

supplier bahan, sistem akan mengambil dari database supplier bahan. Untuk 

pilihan bahan, sistem akan mengambil dari database bahan. Klik button tambah 

data untuk menyelesaikan proses penambahan data bahan masuk gudang. Adapun 

form tambah data bahan masuk gudang dapat dilihat pada Gambar 4.35. 
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Gambar 4. 35 Halaman Tambah Bahan Masuk Gudang 

 

Ketika pengguna mengklik button edit data ( ), pengguna akan diarahkan 

ke form edit data bahan masuk gudang. Pada form ini, semua data dari baris yang 

dipilih oleh pengguna akan diambil oleh sistem dari database secara otomatis. 

Pengguna dapat mengedit tanggal bahan masuk, nama supplier bahan, nama bahan, 

kuantitas bahan. Klik button perbarui data untuk menyelesaikan proses edit data 

bahan masuk gudang. Adapun form edit data bahan masuk gudang dapat dilihat 

pada Gambar 4.36. 

 

Gambar 4. 36 Halaman Edit Bahan Masuk Gudang 
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Ketika pengguna mengklik button hapus data ( ), pengguna akan 

menerima notifikasi persetujuan hapus data bahan masuk gudang. Klik button 

hapus data untuk menyelesaikan proses hapus data bahan masuk gudang. Adapun 

notifikasi hapus data bahan masuk gudang dapat dilihat pada Gambar 4.37. 

 

Gambar 4. 37  Notifikasi Hapus Bahan Masuk Gudang 

 

B. Halaman Transaksi Bahan Keluar Gudang 

Halaman transaksi bahan keluar gudang merupakan halaman yang diakses 

pengguna apabila ingin mengelola data bahan keluar gudang untuk produksi / 

workshop baik itu menambahkan data, mengedit data maupun menghapus data. 

Pada halaman ini terdapat tabel yang menampilkan semua data bahan keluar 

gudang, button cetak laporan, button tambah data, button edit data ( ) dan button 

hapus data ( ). Adapun halaman transaksi bahan keluar gudang dapat dilihat pada 

Gambar 4.38. 
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Gambar 4. 38 Halaman Transaksi Bahan Keluar Gudang 

 

Ketika pengguna mengklik button tambah data, pengguna akan diarahkan 

ke form tambah data bahan keluar gudang. Pada form ini, id bahan keluar gudang 

akan digenerate oleh sistem secara otomatis mengikuti ketersediaan id pada tabel 

bahan keluar gudang. Pengguna akan diminta untuk memasukkan tanggal bahan 

keluar gudang, supplier produk, nama bahan, dan kuantitas bahan. Untuk pilihan 

supplier produk, sistem akan mengambil dari database supplier produk. Untuk 

pilihan bahan, sistem akan mengambil dari database bahan. Klik button tambah 

data untuk menyelesaikan proses penambahan data bahan keluar gudang. Adapun 

form tambah data bahan keluar gudang dapat dilihat pada Gambar 4.39. 
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Gambar 4. 39 Halaman Tambah Bahan Keluar 

 

Ketika pengguna mengklik button edit data ( ), pengguna akan diarahkan 

ke form edit data bahan keluar gudang. Pada form ini, semua data dari baris yang 

dipilih oleh pengguna akan diambil oleh sistem dari database secara otomatis. 

Pengguna dapat mengedit tanggal bahan keluar, nama supplier produk, nama 

bahan, kuantitas bahan. Klik button perbarui data untuk menyelesaikan proses edit 

data bahan keluar gudang. Adapun form edit data bahan keluar gudang dapat dilihat 

pada Gambar 4.40. 

 

Gambar 4. 40 Halaman Edit Bahan Keluar Gudang 
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Ketika pengguna mengklik button hapus data ( ), pengguna akan 

menerima notifikasi persetujuan hapus data bahan keluar gudang. Klik button hapus 

data untuk menyelesaikan proses hapus data bahan keluar gudang. Adapun 

notifikasi hapus data bahan masuk gudang dapat dilihat pada Gambar 4.41. 

 

Gambar 4. 41 Notifikasi Hapus Bahan Keluar Gudang 

 

C. Halaman Transaksi Produk Masuk Gudang 

Halaman transaksi produk masuk gudang merupakan halaman yang diakses 

pengguna apabila ingin mengelola data produk masuk gudang dari produksi / 

supplier produk bahan baik itu menambahkan data, mengedit data maupun 

menghapus data. Pada halaman ini terdapat tabel yang menampilkan semua data 

produk masuk gudang, button cetak laporan, button tambah data, button edit data (

) dan button hapus data ( ). Adapun halaman transaksi produk masuk gudang 

dapat dilihat pada Gambar 4.42. 
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Gambar 4. 42 Halaman Transaksi Produk Masuk Gudang 

 

Ketika pengguna mengklik button tambah data, pengguna akan diarahkan 

ke form tambah data produk masuk gudang. Pada form ini, id produk masuk gudang 

akan digenerate oleh sistem secara otomatis mengikuti ketersediaan id pada tabel 

produk masuk gudang. Pengguna akan diminta untuk memasukkan tanggal produk 

masuk gudang, supplier produk, nama produk, dan kuantitas produk. Untuk pilihan 

supplier produk, sistem akan mengambil dari database supplier produk. Untuk 

pilihan produk, sistem akan mengambil dari database produk. Klik button tambah 

data untuk menyelesaikan proses penambahan data produk masuk gudang. Adapun 

form tambah data produk masuk gudang dapat dilihat pada Gambar 4.43. 
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Gambar 4. 43 Halaman Tambah Produk Masuk 

 

Ketika pengguna mengklik button edit data ( ), pengguna akan diarahkan 

ke form edit data produk masuk gudang. Pada form ini, semua data dari baris yang 

dipilih oleh pengguna akan diambil oleh sistem dari database secara otomatis. 

Pengguna dapat mengedit tanggal produk masuk, nama supplier produk, nama 

produk, kuantitas produk. Klik button perbarui data untuk menyelesaikan proses 

edit data produk masuk gudang. Adapun form edit data produk masuk gudang dapat 

dilihat pada Gambar 4.44. 

 

Gambar 4. 44 Halaman Edit Produk Masuk Gudang 
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Ketika pengguna mengklik button hapus data ( ), pengguna akan 

menerima notifikasi persetujuan hapus data produk masuk gudang. Klik button 

hapus data untuk menyelesaikan proses hapus data produk masuk gudang. Adapun 

notifikasi hapus data produk masuk gudang dapat dilihat pada Gambar 4.45. 

 

Gambar 4. 45 Notifikasi Hapus Produk Masuk Gudang 

 

D. Halaman Transaksi Produk Keluar Gudang 

Halaman transaksi produk keluar gudang merupakan halaman yang diakses 

pengguna apabila ingin mengelola data produk keluar gudang untuk dipajang di 

showroom bahan baik itu menambahkan data, mengedit data maupun menghapus 

data. Pada halaman ini terdapat tabel yang menampilkan semua data produk keluar 

gudang, button cetak laporan, button tambah data, button edit data ( ) dan button 

hapus data ( ). Adapun halaman transaksi produk keluar gudang dapat dilihat pada 

Gambar 4.46. 
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Gambar 4. 46 Halaman Transaksi Produk Keluar 

 

Ketika pengguna mengklik button tambah data, pengguna akan diarahkan 

ke form tambah data produk keluar gudang. Pada form ini, id produk keluar gudang 

akan digenerate oleh sistem secara otomatis mengikuti ketersediaan id pada tabel 

produk keluar gudang. Pengguna akan diminta untuk memasukkan tanggal produk 

keluar gudang, nama produk, dan kuantitas produk. Untuk pilihan produk, sistem 

akan mengambil dari database produk. Klik button tambah data untuk 

menyelesaikan proses penambahan data produk keluar gudang. Adapun form 

tambah data produk keluar gudang dapat dilihat pada Gambar 4.47. 
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Gambar 4. 47 Halaman Tambah Produk Keluar 

 

Ketika pengguna mengklik button edit data ( ), pengguna akan diarahkan 

ke form edit data produk keluar gudang. Pada form ini, semua data dari baris yang 

dipilih oleh pengguna akan diambil oleh sistem dari database secara otomatis. 

Pengguna dapat mengedit tanggal produk keluar, nama produk, kuantitas produk. 

Klik button perbarui data untuk menyelesaikan proses edit data produk keluar 

gudang. Adapun form edit data produk keluar gudang dapat dilihat pada Gambar 

4.48. 

 

Gambar 4. 48 Halaman Edit Produk Keluar 
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Ketika pengguna mengklik button hapus data ( ), pengguna akan 

menerima notifikasi persetujuan hapus data produk keluar gudang. Klik button 

hapus data untuk menyelesaikan proses hapus data produk keluar gudang. Adapun 

notifikasi hapus data produk keluar gudang dapat dilihat pada Gambar 4.49. 

 

Gambar 4. 49 Notifikasi Produk Keluar Gudang 

 

4.3.5 Halaman Laporan 

A. Halaman Laporan Bahan 

Halaman laporan bahan merupakan halaman yang diakses pengguna apabila 

ingin mencetak atau menyimpan laporan bahan. Untuk mengakses halaman ini, 

pengguna harus mengklik button cetak laporan pada halaman bahan. Pada halaman 

ini pengguna diminta memasukkan filter nama bahan untuk mencetak atau 

menyimpan laporan. Klik button cetak laporan untuk melanjutkan proses mencetak 

atau menyimpan laporan. Adapun form laporan bahan dapat dilihat pada Gambar 

4.50. 
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Gambar 4. 50 Filter Laporan Bahan 

 

Untuk menyimpan laporan, ubah pilihan printer menjadi Save as PDF. 

Untuk mencetak laporan, ubah pilihan printer sesuai dengan kebutuhan. Adapun 

halaman laporan bahan dapat dilihat pada Gambar 4.51. 

 

Gambar 4. 51 Halaman Laporan Bahan 

 

B. Halaman Laporan Produk 

Halaman laporan produk merupakan halaman yang diakses pengguna 

apabila ingin mencetak atau menyimpan laporan produk. Untuk mengakses 

halaman ini, pengguna harus mengklik button cetak laporan pada halaman bahan. 
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Pada halaman ini pengguna diminta memasukkan filter nama produk untuk 

mencetak atau menyimpan laporan. Klik button cetak laporan untuk melanjutkan 

proses mencetak atau menyimpan laporan. Adapun form laporan produk dapat 

dilihat pada Gambar 4.52. 

 

Gambar 4. 52 Filter Laporan Produk 

 

Untuk menyimpan laporan, ubah pilihan printer menjadi Save as PDF. 

Untuk mencetak laporan, ubah pilihan printer sesuai dengan kebutuhan. Adapun 

halaman laporan bahan produk dapat dilihat pada Gambar 4.53. 

 

Gambar 4. 53 Halaman Laporan Bahan 
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C. Halaman Laporan Bahan Masuk Gudang 

Halaman laporan bahan merupakan halaman yang diakses pengguna apabila 

ingin mencetak atau menyimpan laporan bahan. Untuk mengakses halaman ini, 

pengguna harus mengklik button cetak laporan pada halaman bahan. Pada halaman 

ini pengguna diminta memasukkan filter tanggal untuk mencetak atau menyimpan 

laporan. Klik button cetak laporan untuk melanjutkan proses mencetak atau 

menyimpan laporan. Adapun form laporan bahan masuk gudang dapat dilihat pada 

Gambar 4.54. 

 

Gambar 4. 54 Filter Laporan Bahan Masuk Gudang 

 

Untuk menyimpan laporan, ubah pilihan printer menjadi Save as PDF. 

Untuk mencetak laporan, ubah pilihan printer sesuai dengan kebutuhan. Adapun 

halaman laporan bahan masuk gudang dapat dilihat pada Gambar 4.55. 
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Gambar 4. 55 Halaman Laporan Bahan Masuk Gudang 

 

D. Halaman Laporan Bahan Keluar Gudang 

Halaman laporan bahan merupakan halaman yang diakses pengguna apabila 

ingin mencetak atau menyimpan laporan bahan. Untuk mengakses halaman ini, 

pengguna harus mengklik button cetak laporan pada halaman bahan. Pada halaman 

ini pengguna diminta memasukkan filter tanggal untuk mencetak atau menyimpan 

laporan. Klik button cetak laporan untuk melanjutkan proses mencetak atau 

menyimpan laporan. Adapun form laporan bahan keluar gudang dapat dilihat pada 

Gambar 4.56. 
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Gambar 4. 56 Filter Laporan Bahan Keluar Gudang 

 

Untuk menyimpan laporan, ubah pilihan printer menjadi Save as PDF. 

Untuk mencetak laporan, ubah pilihan printer sesuai dengan kebutuhan. Adapun 

halaman laporan bahan keluar gudang dapat dilihat pada Gambar 4.57. 

 

Gambar 4. 57 Halaman Laporan Bahan Keluar Gudang 

 

E. Halaman Laporan Produk Masuk Gudang 

Halaman laporan bahan merupakan halaman yang diakses pengguna apabila 

ingin mencetak atau menyimpan laporan bahan. Untuk mengakses halaman ini, 

pengguna harus mengklik button cetak laporan pada halaman bahan. Pada halaman 
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ini pengguna diminta memasukkan filter tanggal untuk mencetak atau menyimpan 

laporan. Klik button cetak laporan untuk melanjutkan proses mencetak atau 

menyimpan laporan. Adapun form laporan produk masuk gudang dapat dilihat pada 

Gambar 4.58. 

 

Gambar 4. 58 Filter Laporan Produk Masuk Gudang 

 

Untuk menyimpan laporan, ubah pilihan printer menjadi Save as PDF. 

Untuk mencetak laporan, ubah pilihan printer sesuai dengan kebutuhan. Adapun 

halaman laporan produk masuk gudang dapat dilihat pada Gambar 4.59. 

 

Gambar 4. 59 Halaman Laporan Produk Masuk Gudang 
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F. Halaman Laporan Produk Keluar Gudang 

Halaman laporan bahan merupakan halaman yang diakses pengguna apabila 

ingin mencetak atau menyimpan laporan bahan. Untuk mengakses halaman ini, 

pengguna harus mengklik button cetak laporan pada halaman bahan. Pada halaman 

ini pengguna diminta memasukkan filter tanggal untuk mencetak atau menyimpan 

laporan. Klik button cetak laporan untuk melanjutkan proses mencetak atau 

menyimpan laporan. Adapun form laporan produk keluar gudang dapat dilihat pada 

Gambar 4.60. 

 

Gambar 4. 60 Filter Laporan Produk Keluar Gudang 

 

Untuk menyimpan laporan, ubah pilihan printer menjadi Save as PDF. 

Untuk mencetak laporan, ubah pilihan printer sesuai dengan kebutuhan. Adapun 

halaman laporan produk keluar gudang dapat dilihat pada Gambar 4.61. 
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Gambar 4. 61 Halaman Laporan Produk Keluar Gudang
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi yang telah  

dilakukan  untuk  Aplikasi Inventory Berbasis Website pada Rumah Batik Tulis Al-

Huda Sidoarjo, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi Inventory Berbasis Website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda 

Sidoarjo dapat memvisualisasikan dan mencetak data master serta transaksi 

keluar masuk bahan atau produk gudang pada dashboard pengguna. 

2. Aplikasi Inventory Berbasis Website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda 

Sidoarjo dapat mengelola proses data master dan transaksi keluar masuk 

bahan atau produk gudang.

5.2.  Saran 

Adapun  saran yang dapat disampaikan dalam merancang bangun aplikasi 

inventory berbasis website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo adalah 

sebagai berikut: 

1. Kedepannya dapat dikembangkan fitur Bill of Material (BOM) dan 

diperluas pilihan laporan yang dapat dicetak Aplikasi Inventory Berbasis 

Website pada Rumah Batik Tulis Al-Huda Sidoarjo. 

2. Kedepannya Aplikasi Inventory Berbasis Website pada Rumah Batik Tulis 

Al-Huda Sidoarjo dapat diluaskan cakupan proses bisnisnya, baik itu 

mencakup pemasaran, produksi, pengadaan, administrasi sehingga menjadi 

sebuah sistem informasi.
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