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ABSTRAK 

 

PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya adalah perusahaan penyedia jasa 

perawatan dan servis alat transportasi dan logistik yang merupakan anak 

perusahaan dari PT. Samudera Indonesia. PT. Samudera Sarana Logistik mengelola 

kontainer secara professional dalam semua kegiatan, seperti handling, storage, 

stacking, cleaning, washing, maintenance & repair, reefer container, dan juga 

trucking. 

Warehouse pada PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya merupakan tempat 

penyimpanan untuk segala inventaris yang dimiliki oleh perusahaan guna menjaga 

dan mengontrol persediaan yang dibutuhkan perusahaan. Untuk saat ini PT. 

Samudera Sarana Logistik Surabaya telah mengimplementasikan teknologi 

informasi dalam kebanyakan proses bisnisnya namun salah satu proses bisnisnya 

masih menggunakan cara manual dan tidak terkomputerisasi yaitu bagian 

warehouse atau gudang. 

Dengan prosesnya yang masih manual mengakibatkan sering terjadi kesalahan 

dalam pencataan stok barang yang tersimpan dalam warehouse PT. Samudera 

Sarana Logistik Surabaya sehingga sering ditemukan adanya kesalahan dalam 

pembuatan laporan. 

Aplikasi pengelolaan data barang ini membantu memudahkan staff warehouse 

dalam mengelola data barang seperti menginput, mengubah data barang, serta 

memonitor stok barang dan juga membuat laporan stok barang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 

PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya adalah perusahaan penyedia jasa 

perawatan dan servis alat transportasi dan logistik yang merupakan anak 

perusahaan dari PT. Samudera Indonesia. Bertempat di JL. Greges Jaya 3, No. 2 - 

4 - 6, Greges, Kec. Asemrowo, Surabaya. PT. Samudera Sarana Logistik telah 

berdiri sejak 1980 dan saat ini telah memiliki 7 cabang di Indonesia yang berlokasi 

di Jakarta, Surabaya, Semarang, Belawan, Panjang, Palembang, dan Makassar 

dengan area total lebih dari 32 hektar. PT. Samudera Sarana Logistik mengelola 

kontainer secara professional dalam semua kegiatan, seperti handling, storage, 

stacking, cleaning, washing, maintenance & repair, reefer container, dan juga 

trucking. Untuk saat ini PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya telah 

mengimplementasikan teknologi informasi dalam kebanyakan proses bisnisnya 

namun salah satu proses bisnisnya masih menggunakan cara manual dan tidak 

terkomputerisasi yaitu bagian warehouse atau gudang. 

Warehouse pada PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya merupakan tempat 

penyimpanan untuk segala inventaris yang dimiliki oleh perusahaan guna menjaga 

dan mengontrol persediaan yang dibutuhkan perusahaan. Barang yang tersimpan 

sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu alat berat, inventaris umum, dan 

elektronik. Proses bisnis di dalam warehouse yang terjadi adalah pertama barang 

masuk kedalam warehouse melalui proses pengajuan barang oleh staff warehouse 

kepada manajer untuk melakukan pembelian barang. Dalam pendataan barang, staff 

warehouse mencatat seluruh data barang yang masuk/keluar dan barang yang 

tersedia menggunakan jurnal inventaris yang disimpan dalam warehouse serta 

dilakukan pengecekan setiap minggunya untuk controlling barang yang tersimpan 

di dalam warehouse yang kemudian juga akan dilaporkan kepada manajer depo 

pada akhir bulan. Dalam plotting barang berdasarkan kategori menggunakan 
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pengkodean tiap barang yang dibuat berdasarkan jenisnya lalu ditempatkan ke 

lokasi yang sesuai dengan kode tersebut. 

Berdasarkan proses bisnis yang terjadi diatas sering didapati beberapa 

masalah yaitu dalam pendataan yang manual mengakibatkan sering terjadi 

kesalahan dalam pencataan stok barang yang tersimpan dalam warehouse PT. 

Samudera Sarana Logistik Surabaya sehingga sering ditemukan adanya kesalahan 

dalam pembuatan laporan. 

Dengan kondisi yang terjadi maka solusi yang akan dibuat adalah membuat 

aplikasi pengelolaan data barang pada warehouse PT. Samudera Sarana Logistik 

Surabaya untuk membantu staff warehouse mengatasi masalah tersebut dan juga 

memudahkan dalam bekerja. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Bedasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu, bagaimana membangun aplikasi pengelolaan data barang pada 

warehouse PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya? 

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam aplikasi pengelolaan data barang pada warehouse PT. 

Samudera Sarana Logistik Surabaya adalah: 

1. Aplikasi hanya mencakup proses pengelolaan data barang yang 

tersimpan di dalam warehouse (CRUD). 

2. Pengguna dari aplikasi ini adalah staff warehouse dan divisi IT PT. 

Samudera Sarana Logistik Surabaya. 

3. Aplikasi tidak mencakup proses pengadaan barang maupun transaksi 

keluar/masuk barang. 

4. Aplikasi warehouse ini berbasis web. 

 
1.4 Tujuan 

 

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari kerja praktik ini adalah 

untuk membangun aplikasi pengelolaan data barang pada Warehouse PT. Samudera 

Sarana Logistik Surabaya. 
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1.5 Manfaat 

 

Manfaat dari aplikasi pengadaan barang warehouse pada PT. Samudera 

Sarana Logistik Surabaya adalah: 

1. Memudahkan staff warehouse dalam mengelola data barang. 

2. Memudahkan staff warehouse dalam pendataan barang. 

3. Memudahkan staff warehouse dalam pembuatan laporan 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika dalam penulisan laporan kerja praktik kali ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 
Bab ini berisi tentang latar belakang dan permasalahan yang ada dalam bagian 

Gudang pada PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya, solusi yang akan dilakukan 

yaitu perencanaan pembuatan aplikasi pengelolaan data barang warehouse, selain 

itu juga membahas tujuan dan manfaat dari aplikasi yang akan dibuat. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
Dalam bab ini membahas tentang profil, struktur organisasi, visi dan misi dari 

PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya, serta beberapa informasi yang dapat 

menunjang laporan kerja praktik agar lebih terpercaya. 

BAB III LANDASAN TEORI 

 
Bab ini berisis tentang teori-teori yang akan digunakan dalam melakukan 

analisa dan desain sistem, sistem informasi yang terkait yaitu: alur proses bisnis 

pada Warehouse, Data Flow Diagram, dll. 

BAB IV DESKRIPSI KERJA PRKATIK 

 
Bab ini berisis tentang sistem informasi atau rancangan dari aplikasi yang 

akan dibuat. Bab ini menggunakan teori dari bab sebelumnya untuk memecahkan 

permasalahan yang ditemukan. Rancangan sistem terdiri dari alur proses atau 

sysflow, context diagram, data flow diagram, physical data model dan conceptual 

data model. 
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BAB V PENUTUP 

 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan sistem yang 

telah dibuat serta saran yang bertujuan untuk mengembangkan sistem ini. 



 

BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

 

2.1 Profil Perusahaan 
 

Gambar 1 Perusahaan 

PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya berdiri sejak 1980 berada dibawah 

naungan PT. Samudera Indonesia Tbk. Berletak di JL. Greges Jaya 3, No. 2 - 4 - 6, 

Greges, Kec. Asemrowo, Surabaya, perusahaan ini tergolong perusahaan depo 

container terbesar di Surabaya, oleh karena itu jasa perusahaan ini menjadi 

langganan bagi perusahaan pelayaran besar di Indonesia khususnya cabang 

Surabaya. 

Perkembangan PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya tidak kalah dengan 

perusahaan sejenis lainnya. Untuk saat ini terus memperbaiki infrakstuktur 

perusahaan agar selalu bisa bersaing di dunia bisnis depo container baik dari segi 

bangunan dan keindahan tata depo. Dari segi layanan cukup lebih maju dibanding 

depo unggulan lain. PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya juga mulai mengikuti 

perkembangan era digital meskipun belum semua proses bisnis berganti ke digital 

tetapi ada wacana untuk berganti ke digital, contoh layanan yang telah berkembang 

mengikuti era digital saat ini adalah sistem online booking dan gate truk manless. 
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PT. Samudera Sarana Logistik terus meningkatkan layanan guna memberikan yang 

terbaik kepada customer seperti visi dan misi dari PT. Samudera Sarana Logistik 

Surabaya. Visi, misi dan motto dari PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya adalah 

sebagai berikut, 

A. VISI 

Providing integrated and high quality service in container depot. 

B. MISI 

1. Menyediakan pelayanan berkualitas tinggi kepada customers. 

2. Menjadi mitra strategis dengan customers. 

3. Berinovasi secara berkelanjutan. 

4. Memberikan kontribusi positif bagi para stakeholder. 

 
2.2 Struktur Organisasi 

 

Struktur organisasi pada warehouse PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya 

terdiri dari Depo Manager, Operation Dept Head, Operation Support & Inventory, 

IT Support yang bekerja pada PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya. Struktur 

organisasi dari warehouse PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya digambarkan 

pada gambar 2 beserta penjelasan yang ada dibawahnya. 

 

Gambar 2 Struktur Organisasi Warehouse 
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Penjelasan dari struktur organisasi PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya 

sebagai berikut : 

1. Depo Manager : adalah pemimpin dalam satu cabang depo yang 

bertanggung jawab mengawasi proses bisnis yang ada dan meningkatkan 

mutu dari perusahaan tersebut. 

2. Operation Dept. Head : adalah pemimpin dari divisi operation yang 

bertanggung jawab dalam mengkoordinasi dan mengontrol kegiatan 

operasional dengan cara menetapkan SOP melakukan, mengendalikan dan 

mengevaluasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Pelayanan 

Operasional Depo, untuk memastikan tercapainya standart yang telah 

ditetapkan. 

3. Operation Support & Inventory : adalah bagian dari divisi operation yang 

bertanggung jawab menangani kebutuhan operasional dan mengelola 

inventaris yang ada di warehouse. 

4. System Admin : adalah bagian dari divisi IT yang bertanggung jawab dalam 

mengelola, mengatur, serta maintenance segala sistem informasi yang 

beroperasi pada PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya. 



 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

3.1 Warehouse 

 

Gudang atau warehouse dapat didefinisikan sebagai bangunan yang secara 

fisik memiliki kriteria sebagai tempat penyimpanan suatu barang, dimana dalam 

gudang terdapat juga proses material handling dan storage. Gudang memiliki 

kriteria dalam pembuatannya, dengan kata lain tidak sembarangan dalam 

membangun suatu gudang. Hal ini dikarenakan jika gudang tidak sesuai dengan 

kriterianya akan mengakibatkan kerusakan barang. Selain itu, kriteria bangunan 

fisiknya gudang memiliki kriteria dalam letak gudang, jumlah permintaan, fasilitas 

pendukung gudang dan lain-lain. Dalam membangun gudang, terdapat kriteria- 

kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pembangunan sebuah gudang. Kriteria 

tersebut diantaranya seperti letak, jumlah demand (permintaan), fasilitas, jenis 

gudang, dan lain sebagainya. 

Dalam pembangunan sebuah Gudang umumnya didasari sebuah tujuan yaitu 

selain untuk penyimpanan barang juga menjadi tempat koordinasi penyaluran 

barang. Keseimbangan antara penawaran (supply) dan permintaan (demand) yang 

kurang mengakibatkan hasil produksi tidak dapat langsung disalurkan tetapi 

terlebih dahulu menjadi inventori (persediaan). Inventori ini lah yang 

membutuhkan suatu ruang penyimpanan atau biasa kita sebut dengan gudang. 

(Riani Purwandani, 2020) 

3.2 Website 

 

Website atau disingkat dengan web merupakan kumpulan halaman yang 

disusun dari beberapa halaman yang berisi informasi dalam bentuk digital berupa 

teks, gambar, animasi yang dapat diakses melalui jalur internet (Rudianto, 2011). 
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3.3 Perancangan Sistem 

 

Perancangan sistem adalah informasi yang akan digunakan oleh pengembang 

sistem sebagai acuan untuk pembuatan aplikasi yang bisa dijadikan solusi dari 

permasalahan yang ada dalam sebuah perusahaan. Perancangan sistem tidak dibuat 

dengan asal, perencanaan harus dibuat menggunakan metode-metode yang sudah 

ada. Metode yang paling banyak digunakan dalam perancangan sistem adalah 

metode System Development Life Cycle (SDLC) (Fatta, 2008). 

Metode perancangan sistem 
 

Perancangan sistem banyak menggunkanan metode System Development Life 

Cycle (SDLC). Metode SDLC memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui 

A. Analisis 

B. Desain 

C. Implementasi 

D. Pemeliharaan 

 
SDLC mempunyai beberapa model pengembangan salah satunya adalah 

model pengembangan terstuktur. Pengembangan terstruktur berfokus pada aliran 

data dan proses bisnis. Aliran data dan proses bisnis digambarkan dalam sebauah 

diagram yang disebut Data Flow Diagram (DFD) (Fatta, 2008). 

A. Analisis 

Tahapan analisis adalah tahapan mengumpulkan informasi mengenai proses 

bisnis yang sedang berjalan pada suatu organisasi. Analisis dilakukan untuk 

mendapatkan informasi proses bisnis dan permasalahan yang ada dalam proses 

bisnis organisasi. Informasi yang diperoleh akan digunakan untuk mengusulkan 

sistem baru yang bisa memberikan solusi pada permasalahan yang ada. Analisis 

bisa dilakukan dengan teknik observasi langsung ke organisasi atau wawancara 

dengan orang-orang yang terlibat pada proses bisnis di dalam organisasi. 

B. Desain 

Tahap desain adalah tahapan mengubah kebutuhan yang masih berupa konsep 

menjadi sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai perancangan sistem. Tahapan 
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desain dapat menghasilkan dokumentasi mengenai desain sistem yang akan dibuat, 

desain data, desain rencana tabel, dan desain antarmuka. 

C. Implementasi 

Tahap implementasi dalam SDLC yaitu menguji aplikasi yang sudah dibuat 

apakah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam organisasi dan apakah 

sistem bisa dijalankan dengan mudah oleh pengguna. 

D. Pemeliharaan 

Tahap pemeliharaan digunakan untuk perbaikan sistem dan peningkatan ke 

versi terbaru. Perbaikan dilakukan ketika aplikasi mengalami crash. 

3.4 Data Flow Diagram 

 

Menurut Fatta (2008), Data Flow Diagram adalah suatu proses pemodelan 

data dan bagaimana pengoperasian proses binis pada sebuah organisasi. DFD 

diabagi menjadi dua model DFD logis dan DFD fisik. DFD logis menggambarkan 

bagaimana proses berjalan tanpa harus menyarankan mereka harus dilakukan. 

Sedangkan DFD fisik dijelaskan beserta implementasi pemrosesan informasinya. 

Berikut adalah simbol pada DFD yang dijelaskan pada tabel 1. 

Tabel 1 Simbol Data Flow Diagram 

Simbol Keterangan 

 

 

Entitas dapat berupa orang/unit yang berinteraksi 

dengan sistem tetapi di luar sistem. 

 

 

Orang/unit yang mempergunakan atau melakukan 

transformasi data. 

aliran data Aliran data dengan arah khusus dari sumber ke 

tujuan. 



11  

 

Simbol Keterangan 

 

 

 

Penyimpanan data atau tempat data dilihat dari 

proses. 

 

Perancangan DFD memiliki beberapa tahapan yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

A. Contex diagram yang menunjukan semua proses bisnis dibuat dalam 1 proses 

tunggal. 

B. Diagram level 0 menunjukan semua proses utama dalam keseluruhan sistem. 

Dalam level ini ditunjukan bagaimana proses utama dihubungkan dengan 

entitas eksternal. 

C. Diagram level 1 adalah pendetailan dari setiap proses utama dalam diagram 

level 0, sekaligus menunjukan bagaimana informasi berpindah dari satu proses 

ke proses yang lain. 

D. Diagram level 2 menunjukan proses yang menuyusun sebuah proses level 1. 

Level ini mungkin tidak dibutukan atau mungkin harus diteruskan ke level 

berikutnya. 

3.5 Database 

 

Menurut Hutahean (2015), database adalah kumpulan file yang saling 

berhubungan ditujukkan dengan kunci yang ada dalam file. Database dalam 

perusahaan berisi tentang data-data yang ada dalam lingkup perusahaan tersebut. 

Jika sebuah file tidak dapat berhubungan maka file tersebut bukan dari satu database 

yang sama. Database mempunyai beberapa istilah yang akan di jelaskan pada tabel 

2. 

Tabel 2 Elemen Database 

Simbol Keterangan 

Entity Bisa disebut objek yang ada dalam sebuah organisasi 

Atribut Isi dari suatu entity atau identitas dari objek 
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Simbol Keterangan 

Data Value Data yang tersimpan dalam atribut 

Record Kumpulan elemen yang saling berkaitan memberi 

 

informasi sauatu entitas secara lengkap 

File Kumpulan element record yang panjang dan ukurannya 

 

sama tetapi berbeda value 

 

 
 

Konsep pembutan database terdapat suatu teknik yang disebut Entity 

Relationship (ER). ER dapat digambarkan dalam sebuah diagram yang disebut 

Entity Relationship Diagram (ERD). 

Entity relationship diagram 
 

Menurut Loonam dan Brady (2010), Entity Relationship Diagram (ERD) 

adalah teknik yang digunkan untuk memodelkan data dari suatu organisasi. ERD 

dengan detail pendukung merupakan model data yang nantinya akan digunakan 

sebegai spesifikasi pada database. ERD memiliki Entitas yang bisa disebut sebagai 

objek, setiap Entitas memiliki atribut. Entitas harus memiliki satu Atribut yang unik 

disebut sebagi Primery Key. Hubungan tiap entitas dibedakan menjadi 3 yaitu: 

1. One-to-one artinya setiap entitas “A” dengan Entitas “B” satu kali. 

2. One-to-many artinya setiap entitas “A” dengan Entitas “B” satu lebih dari 

satu kali. 

3. Many-to-many artinya setiap entitas “A” dengan Entitas “B” lebih dari 

satu kali begitu juga sebaliknya. 

ERD memiliki beberapa simbol yang harus digunakan untuk menggambarkan alur 

dari ERD. Simbol-simbol tersebut dijelaskan pada tabel 3. 



13  

Tabel 3 Elemen ERD 

Simbol Keterangan 

 
entitas 

Entitas bisa   disebut   juga   sebagai 

objek yang dapat diidentifikasi dalam 

lingkungan pemakai 

 
atribut 

Atribut digunakan untuk 

mendeskripsikan entitas 

 

 

Atribut primary key adalah atribut 

yang unik dan tidak boleh sama 

nilainya dengan atribut lain. 

 
 

relasi 

Relasi menunjukkan adanya 

hubungan antar entitas 

 
 

 

Garis digunakan untuk 

menghubungkan atara entitas dengan 

relasi, entitas dengan atribut. 



 

BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
 

4.1 Deskripsi Pekerjaan 

 

Kegiatan kerja praktek dilaksanakan pada PT. Samudera Sarana Logistik 

Surabaya khususnya divisi IT & Support. Selama melaksanakan kerja praktek, 

kegiatan yang dilakukan adalah mempelajari serta membantu menyelesaikan 

beberapa pekerjaan dari bagian IT & Support seperti maintenance database, server 

dan software perusahaan, dan membantu apabila ada kendala di lapangan, hingga 

diberikan suatu kendala untuk diselesaikan yaitu permasalahan pencatatan barang 

pada warehouse dengan membuat aplikasi untuk memasukkan, mengubah, dan 

menghapus data barang pada warehouse PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya. 

4.2 Identifikasi Masalah 

 

Tahap identifikasi masalah dilakukan guna untuk mengetahui permasalahan 

yang terjadi dalam proses bisnis pengadaan barang pada warehouse PT. Samudera 

Sarana Logistik Surabaya. Tahap ini dilakukan dengan cara observasi dan 

wawancara langsung ke pihak instansi perusahaan bagian warehouse. Berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada PT. Samudera Sarana Logistik 

Surabaya terdapat beberapa masalah, yaitu: 

1. Pencatatan stok yang dilakukan oleh staff warehouse masih secara 

manual yang menyebabkan prosesnya yang tidak efisien. 

2. Pencatatan yang manual mengakibatkan sering terjadi kesalahan dalam 

pembuatan laporan bulanan. 

4.3 Analisis 

 

Tahap analisis dilakukan untuk mendapat informasi tentang sistem yang 

berjalan pada warehouse PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya saat ini. Tahap 

ini juga dilakukan pengumpulan data yang akan dibutuhkan dalam proses 

pembuatan aplikasi. Sistem yang berjalan pada pengadaan barang warehouse di PT. 

Samudera Sarana Logistik Surabaya saat ini adalah sebagai berikut : 
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1. Staff melakukan pengajuan untuk pembelian stok maupun barang baru 

kepada manajer depo. 

2. Staff warehouse mencatat barang yang masuk dan menyimpan barang 

tersebut berdasarkan jenisnya. 

3. Staff warehouse membuat laporan barang baru dan stok barang yang 

tersedia untuk dilaporkan kepada depo manager tiap bulan. 

Setelah analisis proses bisnis yang berjalan saat ini dan mengetahui 

permasalahan yang ada dalam proses bisnis tersebut, maka tahapan selanjutnya 

adalah perencanaan sistem yang akan dibuat untuk warehouse PT. Samudera 

Sarana Logistik Surabaya guna memberikan solusi yang ada. Usulan sistem yang 

akan dijalankan pada warehouse PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya adalah 

sebegai berikut: 

1. User mengakses website yang sudah tersedia dalam aplikasi warehouse 

dan diharuskan untuk login dengan memasukkan NIK dan password 

yang sudah diberikan. 

2. Sistem akan menampilkan halaman utama dari website tersebut sesuai 

hak akses masing-masing user dengan beberapa fitur yaitu master, 

laporan, settings. Master berisikan fungsi pengelolaan master barang 

dan user. Formulir berisikan form untuk pengadaan stok maupun barang 

baru. Laporan berisikan catatan laporan stok serta transaksi pengadaan 

barang yang telah terjadi selama satu bulan. Menu settings berguna 

untuk mengelola menu yang ada serta role dan access management. 

3. Admin atau Staff IT bertanggung jawab atas pengelolaan data master 

dan pengaturan user management, access management, serta menu 

management pada aplikasi warehouse. 

4. Staff warehouse dapat mengakses menu master barang untuk mengelola 

stok barang, jika ada barang masuk maupun barang keluar. 

5. Laporan stok bisa difilter bedasarkan data perbulan dan dapat dicetak 

berupa file pdf. 

6. Dalam mengelola menu, role, serta access admin dapat menggunakan 

menu settings. 
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Pembuatan sistem baru membutuhkan beberapa tambahan untuk 

mempermudah dan menentukan apa yang bisa dilakukan oleh sistem nanti dan siapa 

saja yang menggunakan sistem tersebut. Proses penentuan kebutuhan kebutuhan 

sistem akan dijabarkan dibawah ini. 

Kebutuhan Pengguna 
 

Kebutuhan pengguna menentukan siapa saja yang akan menggunakan 

aplikasi warehouse dan apa yang bisa dilakukan oleh aktor tersebut. Penjelasan dari 

kebutuhan pengguna akan diajabarkan dalam tabel 4. 

Tabel 4 Tabel Kebutuhan Pengguna 

AKTOR FUNGSI 

Staff IT 1. Melakukan pengelolaan master user 

(menambah, merubah dan menghapus data). 

2. Mengelola menu management, role 

 

management, access management. 

Staff Warehouse 1. Menginputkan data barang. 

 

2. Meng-update dan menghapus data barang. 

 

3. Melihat dan mencetak laporan. 

Depo Manager 1. Mengecek laporan. 

 
 

Kebutuhan Fungsional 

 

Kebutuhan fungsional menjelaskan tentang fungsi yang ada di dalam sistem, 

artinya apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem nantinya. Penjelasan detailnya akan 

dijelaskan pada tabel dibawah 

1. Fungsi Master Barang 

Fungsi master barang digunakan untuk membuat, merubah dan menghapus 

data-data barang yang digunakan dalam aplikasi. Detail penjelasan 

dijelaskan dalam tabel 5. 
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Tabel 5 Tabel Fungsi Master Barang 

Aktor Fungsi Hasil 

Staff 

 

Warehouse 

1. Staff warehouse dapat 

menambah, mengubah atau 

menghapus data barang. 

2. Mengisikan data barang yang 

diminta oleh sistem (Nama 

Barang, Jenis, Satuan, Stok, 

Kode Barang). 

1. Data barang 

 
 

2. Fungsi Master User 

 

Fungsi master user digunakan untuk membuat, merubah dan menghapus 

data-data user yang digunakan dalam aplikasi. Detail penjelasan dijelaskan 

dalam tabel 6. 

Tabel 6 Tabel Fungsi Master User 

Aktor Fungsi Hasil 

Staff IT 1. Staff IT dapat menambah, 

mengubah atau menghapus data 

user. 

2. Mengisikan data user yang 

diminta sistem (NIK, Nama, 

email, Password, Jabatan, Role) 

1. Data user 

 

 

3. Fungsi login website 

Fungsi login website digunakan ketika user Staff IT, Staff Warehouse, Depo 

Manager ingin masuk ke aplikasi website. User harus memasukkan NIK 
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dan password yang sesuai dengan database. Penjelasan fungsi login website 

dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7 Tabel Fungsi Login Website 

Aktor Fungsi Hasil 

Staff IT, 

Staff 

Warehouse, 

Depo 

Manager 

1. Memasukan NIK dan 

password yang sesuai. 

Masuk website 

berdasarkan hak akses 

masing-masing. 

 

4. Fungsi Laporan Stok 

 

Fungsi laporan stok digunakan oleh staff warehouse dan depo manager 

untuk melihat data stok barang yang tersisa di dalam warehouse. Laporan 

stok menampilkan data barang yang dapat difilter berdasarkan jenis dan 

diprint berupa file PDF. 

Tabel 8 Fungsi Laporan Stok 

Aktor Fungsi Hasil 

Staff 

warehouse 

dan Depo 

Manager 

1. Masuk ke menu laporan stok 

yang ada dalam website 

warehouse. 

2. Sistem akan menampilkan 

data barang yang tersisa di 

dalam warehouse. 

3. List data barang dapat diprint 

 

berupa file PDF. 

List data barang yang 

disimpan didalam 

warehouse 
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5. Fungsi Settings Role & Access 

 

Fungsi settings role & access digunakan oleh staff IT untuk menambah serta 

mengubah data role yang tersedia untuk aplikasi. Data role dibuat sesuai 

kebutuhan aplikasi. 

Tabel 9 Fungsi Settings Role & Access 

Aktor Fungsi Hasil 

Staff IT 1. Mengelola data role yang 

tersimpan dalam database. 

2. Mengelola data access yang 

tersimpan dalam aplikasi. 

3. Setiap role memiliki hak akses 

 

masing-masing. 

1. Data Role 

 

2. Data Access 

 

 

 
6. Fungsi Settings Jenis Barang 

 

Fungsi settings jenis digunakan oleh staff IT untuk menambah serta 

mengubah atau menghapus data jenis barang yang tersedia untuk digunakan 

dalam aplikasi. Data jenis dibuat berdasarkan jenis barang yang tersedia 

untuk mengklasifikasikan barang dalam aplikasi. 

Tabel 10 Fungsi Jenis Barang 

Aktor Fungsi Hasil 

Staff IT 1.  Mengelola data jenis yang 

 

tersimpan dalam database. 

1. Data Jenis Barang 
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7. Fungsi Settings Satuan 

Fungsi settings satuan digunakan oleh staff IT untuk menambah serta 

mengubah atau menghapus data satuan untuk barang yang tersedia untuk 

digunakan dalam aplikasi. 

Tabel 11 Fungsi Satuan 

Aktor Fungsi Hasil 

Staff IT 1. Mengelola data satuan yang 

 

tersimpan dalam database. 

1. Data Satuan 

 

Barang 

 

 

8. Fungsi Settings Menu 

 

Fungsi ini dibuat untuk memudahkan pengembang jika ingin 

menambahkan menu atau fungsi baru pada halaman website serta 

mengelola menu yang tersedia jika ada perubahan atau tidak diperlukan 

kembali. 

Tabel 12 Fungsi Menu 

Aktor Fungsi Hasil 

Staff IT 1. Menambahkan menu atau baru 

pada halaman website. 

2. Mengubah atau menghapus 

menu yang tersedi dalam 

website. 

1. Data Menu 
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Kebutuhan Non Fungsional 
 

1. Performance requirements 

 
Website dapat diakses 24 jam secara online. 

 
2. Maintenable 

 
Pemeliharaan data dapat dilakukan dengan mudah karena terdapat data 

master yang saling terintegrasi. 

3. Security 

 
Setiap user harus memasukkan username dan password ketika ingin masuk 

ke website. Pemabatasan hak akses di lakukan sesuai user yang masuk ke 

website. 

4. Accuracy and Precision 

Data yang ditampilkan harus akurat dan real-time. 
 

Kebutuhan hardware dan software 
 

Kebutuhan hardware untuk mendukung dan menjalankan website 

pengelolaan data barang berupa komputer dengan spesifikasi meliputi: 

 
1. Procesor Intel Core i3 1.6GHz 

2. Memory 4GB DDR3 

3. HDD 500GB 

 
Software yang mendukung untuk digunakan sebagai server dari website 

pengelolaan data barang adalah XAMPP yang dapat digunakan sebagai server 

website dan penyimpanan database. 

4.4 Desain 

 

Tahapan desain adalah tahapan yang mengubah informasi yang dibapat dari 

sebuah analisis menjadi sebuah desain website pengelolaan data barang pada 

warehouse PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya. Tahapan dari desain ini 

menggambarkan alur sistem, alur data, desain tabel dan desain antar muka. 
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Gambaran alur sistem berupa gambaran mengenai alur sebuah sistem yang nantinya 

akan berjalan. Tahapan desain alur sistem biasa disebut dengan system flow. 

Desain alur data website pengelolaan data barang pada warehouse PT. 

Samudera Sarana Logistik Surabaya digambarkan dengan data flow diagram atau 

DFD. Pembuatan desain alur data dengan DFD digambarkan dari proses yang besar 

sampai ke proses yang paling detail. Sebelum membuat DFD diharuskan membuat 

context diagram, diagram jenjang kemudian data flow diagram. 

Desain tabel menggambarkan relasi tabel dari sebuah database yang 

digunakan website pengelolaan data barang. Sebelum membuat desain tabel 

diharuskan membuat Conseptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model 

(PDM). Setelah membuat CDM dan PDM barulah bisa membuat desain tabel dan 

struktur database yang bisa digunakan pada website pengelolaan data barang pada 

warehouse PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya. Penjelasan tahapan desain 

akan dijelaskan sebagai berikut. 

System Flow 
 

Tahap pembuatan System Flow di lakukan untuk menggambarkan sistem 

yang akan dibuat didalam satu bagian dalam organisasi. Sistem tersebut nantinya 

akan terkomputerisasi. System flow adalah aliran data dan informasi yang 

terkomputerisasi didalam suatu bagian dalam sebuah perusahaan atau organisasi. 

Pembuatan System flow bisa dipecah menjadi gambaran setiap proses bisnis. 

System flow pada PT. Samudera Sarana Logistik Surabaya berisi proses login, 

pengelolaan data master barang dan user. Selain itu terdapat system flow dalam 

pembuatan laporan stok. 

 

A. Login 

System Flow login menggambarkan langkah yang akan dilalaui oleh user 

untuk melakukan login ke aplikasi. Login dilakukan untuk membedakan setiap user 

yang masuk ke aplikasi dan nantinya akan berpengaruh ke bagian proses lainnya. 

User diharuskan untuk mengisi username dan password, kemudian sistem akan 

mencocokan username dan password dengan data yang berada di database. Apabila 

username dan password yang dimasukkan sama dengan yang ada di database maka 
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sistem akan masuk ke halaman utama web dengan data yang sesuai username dan 

password tersebut. 
 

Gambar 3 System Flow Login 

 

B. Pengelolaan Data Master 

 

System flow data master menggambarkan alur proses sistem untuk membuat, 

merubah dan menghapus data master (data master   barang,   data   master 

user). System flow data master dibuat hanya satu mesikupun data yang diolah 

banyak karena proses yang dilakukan untuk membuat, merubah dan menghapus 

data master semua sama. Untuk lebih jelasnya bagaimana proses pengolahan data 

master akan dijelaskan dalam gambar dibawah. 
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Gambar 4 System Flow Pengelolaan Data Master 
 

C. Laporan Stok 

 

System flow laporan stok adalah alur sistem yang akan berjalan untuk 

menunjukan laporan stok barang yang tersedia di dalam warehouse. Tampilan dari 

laporan stok bisa difilter berdasarkan bulan dan pencarian menggunakan keyword 

tertentu. Gambaran lengkap dari alur laporan stok digambarkan pada gambar 

dibawah. 
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Gambar 5 System Flow Laporan Stok 

Context Diagram 
 

Context diagram menjelaskan alur data dari proses pembayaran SPP, 

masukan yang dimasukkan oleh user dan keluaran yang sudah diproses oleh sistem 

akan ditampilkan seperti gambar. 

Gambar menjelaskan gambaran alur data secara umum pada aplikasi 

pengelolaan data barang warehouse. Terdapat 2 external entity yaitu staff 

warehouse dan manajer depo. Staff warehouse bertugas mengelola data master 
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barang. Sedangkan manajer depo hanya menerima laporan yang dibuat otomatis 

oleh sistem. 

Data Flow Diagram 
 

Data Flow Diagram (DFD) yaitu bagan alur data yang ada dalam suatu sistem 

aplikasi. Pembuatan Data Flow Diagram dibagi perproses pada sistem aplikasi. 

Aplikasi pengelolaan data barang pada warehouse PT. Samudera Sarana Logistik 

Surabaya membutuhkan DFD hanya level 0 artinya dari context diagram di 

decompose ke DFD level 0 saja. Berikut adalah DFD yang ada dalam aplikasi 

pembayaran SPP. 

 

 

 

 
Gambar 6 Data Flow Diagram level 0 

 

Conceptual Data Model 
 

Conceptual Data Model menjelaskan setiap entitas yang saling berhubungan 

dengan entitas lain, dimana setiap entitas harus memiliki atribut. Pada gambar 

menggambarkan bagaimana entitas saling berhubungan dengan entitas lain. 
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Gambar 7 Conceptual Data Model 
 

Physical Data Model 
 

Physical Data Model merupakan gambaran fisik dari database yang akan 

dibuat dalam sebuah aplikasi. Physical Data Model dalam aplikasi pengelolaan data 

barang akan digambarkan pada gambar dibawah. 

 

Gambar 8 Physical Data Model 
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Desain Struktur Database 
 

Desain struktur database digunakan untuk mengetahui tabel yang akan 

digunakan pada aplikasi pengelolaan data barang sesuai dengan kebutuhan. Berikut 

merupakan desain struktur database yang telah dirincikan dari physical data model. 

a. Tabel Master Barang 

Nama Tabel : Master_Barang 

Primary Key : ID_Barang 

Fungsi : Menyimpan data barang 

 
1 

 

No Field Type Length Keterangan 

1 Id_barang Integer  Primary Key 

2 Id_jenis Integer  Foreign Key 

3 Item_name Varchar 258  

4 Stock Integer   

5 Satuan Varchar 50  

6 Blok Char 1  

7 Code Char 1  

8 Line Char 2  

9 Column Char 2  

10 Status Integer   

 
 

b. Tabel Jenis Barang 

Nama Tabel : master_jenis 

Primary Key : id_jenis 

Fungsi : Menyimpan data jenis barang 
 

No Field Type Length Keterangan 

1 Id_jenis Integer  Primary Key 

2 Type Varchar 258  
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c. Tabel Role 

Nama Tabel : user_role 

Primary Key : role_id 

Fungsi : Menyimpan data role user 
 

No Field Type Length Keterangan 

1 Role_id Integer  Primary Key 

2 Role Varchar 258  

 
d. Tabel User 

Nama Tabel : user 

Primary Key : nik 

Fungsi : Menyimpan data user 
 

No Field Type Length Keterangan 

1 Nik Integer  Primary Key 

2 Name Varchar 258  

3 Password Varchar 258  

4 Staff Varchar 258  

5 Role_id Integer  Foreign Key 

6 Email Varchar 258  

 
 

Implementasi Sistem 

 

Implementasi sistem adalah pengujian fungsi yang telah diimplementasikan 

didalam aplikasi pengelolaan data barang pada warehpuse PT. Samudera Sarana 

Logistik Surabaya. Berikut merupakan implementasi sistem untuk aplikasi ini. 

 

A. Implementasi Halaman Login 

 

Halaman ini digunakan untuk mengakses aplikasi pengelolaan data barang, 

sebelum masuk user wajib mengisi username dan password yang sesuai dan 

terdaftar di dalam database. Tampilan menu login dapat dilihat dibawah ini. 
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Gambar 9 Implementasi Menu Login 
 

B. Implementasi Menu Master Barang 

 

Pada halaman ini menampilkan tampilan menu master barang yang berisi list 

data barang yang tersimpan dalam warehouse beserta fungsi untuk menambah serta 

mengubah data barang terlampir. Berikut tampilan dari menu master barang. 

 

Gambar 10 Implementasi Menu Master Barang 
 

C. Implementasi Menu Tambah Barang 

 

Pada halaman ini berfungsi untuk menginputkan data barang baru kedalam 

database master barang. Berikut tampilan yang dapat dilihat dalam menu tambah 

barang. 
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Gambar 11 Implementasi menu tambah barang 

 
D. Implementasi Menu Master User 

 

Pada halaman ini kita dapat melihat daftar user yang memiliki akses untuk 

menggunakan aplikasi pengelolaan data barang. Berikut tampilan menu master 

user. 

 

Gambar 12 Implementasi Menu Master User 

 
E. Implementasi Menu Tambar User 

 

Halaman ini merupakan tampilan dari fungsi untuk menambahkan data user 

baru dalam mengakses aplikasi kedalam database, Berikut tampilan dari menu 

tambah user. 
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Gambar 13 Implementasi Menu Tambah User 

 
F. Implementasi Menu Update Barang 

 

Pada halaman ini menampilkan tampilan dalam menu update data barang 

untuk merubah data sesuai keinginan user. Berikut tampilan menu update barang, 

 

Gambar 14 Implementasi Menu Update Barang 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pada hasil Kerja Praktik yang dilakukan di PT. Samudera Sarana Logistik 

Surabaya dapat diambil beberapa kesimpulan pada aplikasi Pengelolaan Data 

Barang adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi dari aplikasi ini membantu memudahkan staff warehouse 

dalam mengelola data barang seperti menginput, mengubah data barang, 

serta memonitor stok barang dan juga membuat laporan stok barang. 

5.2 Saran 

Aplikasi ini memiliki beberapa kekurangan yang dapat lebih membantu dalam 

proses bisnis warehouse. Penulis memiliki saran dalam pengembangan sistem 

untuk kedepannya meliputi : 

1. Penambahan proses pengadaan barang dan pengecekan barang 

menggunakan metode tertentu pada aplikasi. 

2. Penambahan sub sistem yang berfungsi untuk melayani transaksi 

permintaan dan peminjaman barang. 
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