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ABSTRAK 

 
Kerja Praktik ini memiliki tujuan yaitu untuk membuat perancangan sistem 

yang berfokus pada monitoring data barang mulai masuk dari supplier ke gudang 

logistik kemudian di proses untuk produksi dijual ke konsumen. Metode dasar yang 

digunakan untuk menggali informasi terkait hal tersebut adalah observasi, 

wawancara, dan juga studi literature. PT. Valeo Pyeonghwa Asian Transmission 

sendiri bertempat di Kawasan Industri Deltamas, Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa 

Barat yang bergerak dibidang transmission kopling mobil. Permasalahan yang ada 

dalam PT. Valeo Pyeonghwa Asian Transmission ini adalah belum adanya sistem 

terkomputerisasi untuk memonitoring barang yang telah di kirim supplier, 

kemudian di produksi dan di cek kualitas barang yang telah diproduksi. 

Berdasarkan hal tersebut maka solusi yang dilakukan adalah menganalisis dan 

merancang kembali sistem informasi pada departemen logistik tersebut, dengan 

membuat sebuah perancangan sistem informasi yang bisa memonitoring barang 

masuk yang dimulai dari penerimaan barang dari supplier hingga barang dikirim 

kepada konsumen, agar tiap alur barang tersebut terdeteksi apabila terjadi 

pengurangan jumlah barang dalam proses pembuatan kopling mobil. Adapun 

bentuk rancangan monitoring barang ini menggunakan tools UML seperti use case 

diagram dan activity diagram yang nantinya akan dibuatkan atau diolah menjadi 

program/sistem. 

 
Kata Kunci : Monitoring Barang, Perancangan Sistem, Produksi. 
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BAB I
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan era revolusi industri 4.0 terjadi secara pesat dalam bidang 

penggunaan aplikasi teknologi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Kemajuan 

aplikasi dapat dilihat dari banyaknya website yang sudah dibangun diseluruh dunia, 

penggunaan website dalam menyampaikan informasi sangatlah membantu dan 

bermanfaat bagi lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan, karena 

penyampaian informasi dengan website tidak membutuhkan waktu yang lama 

(Firman, Wowor dan Najoan, 2016). 

Perkembangan industri di bidang manufaktur khususnya di bidang otomotif 

juga telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan 

munculnya beberapa perusahaan baru yang berskala kecil, menengah, sampai besar. 

Dalam perkembangan industri manufaktur yang semakin pesat, persaingan diantara 

pelaku industri menjadi sangat ketat, dan untuk dapat tetap bersaing, maka para 

pelaku industri otomotif harus mengeluarkan ide-ide inovatif serta langkah-langkah 

kreatif dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia se- 

efisien mungkin, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas untuk dapat bersaing 

dengan industri manufaktur yang lain. Dengan tujuan untuk memaksimalkan 

keuntungan perusahaan, para pelaku industri otomotif melakukan pengurang biaya 

(cost down) mulai dari mengurangi biaya transportasi pengiriman barang, over 

time, modifikasi proses, layout, dan lain sebagainya tanpa mengurangi kualitas dari 

produk yang dihasilkan (Vincentius, 2017). 

Penyampaian aliran informasi yang secara cepat, tepat dan efisien adalah hal 

penting yang dibutuhkan bagi setiap perusahaan untuk meningkatkan produktivitas 

waktu dan biaya. Perkembangan teknologi yang cukup pesat dari waktu ke waktu 

membuat pekerjaan yang dilakukan manusia pada umumnya dapat diselesaikan 

dengan cepat. Teknologi merupakan salah satu alat bantu yang sering digunakan 

dalam aktivitas manusia. Menurut An dan Lee (2015), perancangan sistem 

informasi logistik terpadu di Indonesia dengan menggunakan komputer, dapat 
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mengoptimalkan sumber daya seperti kendaraan, sumber daya manusia, yang 

dibutuhkan untuk manajemen logistik. 

PT. Valeo Pyeonghwa Asean Transmission merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang produksi otomotif, yaitu dalam produksi kampas kopling 

mobil, dalam pendataan persediaan barang input dan output (logistic) yang terdapat 

di PT. Valeo Pyeonghwa Asean Transmission masih menggunakan Aplikasi 

Google Spreadsheet, aplikasi ini memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya fitur 

profesional, seperti batas row yang hanya sampai 900, kerancuan master file, resiko 

virus, dan ukuran file yang terlalu besar, didalam Google Spreadsheet ditakutkan 

terjadinya redudansi data contohnya human error, double. Adapun dari masalah 

tersebut, maka untuk solusinya adalah menganalisis dan merancang kembali sistem 

informasi pada departemen logistik tersebut. Dengan membuat sebuah perancangan 

sistem informasi yang bisa memonitoring barang masuk yang dimulai dari 

penerimaan barang dari supplier, kemudian barang di simpan di gudang barang 

datang, yang nantinya akan di ambil oleh operator produksi untuk di produksi 

menjadi kampas kopling, setelah produksi selesai barang tersebut di cek oleh 

quality control (QC) untuk memonitoring kualitas barang agar barang yang akan di 

kirim ke konsumen memiliki kualitas yang baik, sesudah selesai di monitoring oleh 

quality control(QC) barang kemudian di serahkan ke bagian packing untuk di pack, 

kemudian barang di serahkan kembali kepada logistik untuk proses akhir sebelum 

dikirim ke konsumen, dan semua alurnya akan di masukan kedalam sistem 

informasi yang di rancang agar terpantau stock barang yang masuk kemudian di 

proses hingga barang yang siap dikirimkan ke konsumen dengan kualitas yang baik. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka pada laporan 

kerja praktik ini mengangkat topik tentang “ANALISIS DAN PERANCANGAN 

SISTEM INFORMASI PADA DEPARTEMEN LOGISTIK PT. VALEO 

PYEONGHWA ASEAN TRANSMISSION”. 
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1.2 Rumusan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari kerja 

praktik ini adalah “Bagaimana menganalisis dan merancang sistem informasi pada 

Departemen Logistik di PT. Valeo Pyeonghwa Asean Transmission?” 

 
1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan hanya di Departemen Logistik PT. Valeo 

Pyeonghwa Asean Transmission. 

2. Hasil analisis digambarkan dengan UML, Flowchat, Flowmap. 

3. Dalam penelitian pembahasan alur barang produksi dari mulai logistik di 

proses hingga dikirim ke konsumen. 

4. Rancangan aplikasi ini menggunakan aplikasi web. 
 
 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Menemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan alur 

sistem informasi pada departemen logistik di PT. Valeo Pyeonghwa Asean 

Transmission. 

2. Merancang sistem yang terkomputerisasi yang mampu mempercepat aliran 

sistem, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu agar tidak terjadi 

redudansi data. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam memperbaiki 

sistem informasi logistik, terutama di bagian gudang produk jadi. 

2. Bagi Peneliti 

Selain sebagai salah satu syarat kelulusan, penelitian ini menambah 

wawasan bagi penulis yang didapat pada saat membaca berbagai literatur 
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yang mendukung dari kerja praktek ini, sehingga dapat dikembangkan 

sistem informasi logistik secara terkomputerisasi. 



BAB II
 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
2.1 Identitas Perusahaan 

 

Nama Instansi : PT Valeo Pyeonghwa Asean Transmission

Alamat : Kawasan Industri Deltamas. Delta Silikon Kawasan Industri 

Deltamas. Delta Silikon. Jl.Sungkai 1 Blok F26 No IF-G. 

Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 

No. Telepon : (+62) 264 – 351-800 / 801 / 802 

Website : - 
 
 

2.2 Sejarah Perusahaan 

PT Valeo Pyeonghwa Asean Transmission didirikan sebagai usaha kecil 

bernama Pyeonghwa Hwa Clutch pada tahun 1971. Sejak saat itu perusahaan sudah 

menerapkan nilai-nilai ciptakan-bersama yang telah menjadi prioritas utama 

pertumbuhan perusahaan. Perusahaan ini masih satu kesatuan dengan PT Valeo AC 

tetapi berbeda manajemen. Pada tahun 1985 perusahaan mengganti nama menjadi 

Pyeong Hwa Automotive. 

 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Logo Perusahaan 
 
 

2.3 Visi Perusahaan 

Visi PT. Valeo Pyeonghwa Asean Transmission adalah sebagai berikut: 

1. Leading Technology. 

2. Human Resource Development. 

3. A Sound Corporate Culture. 
 
 

2.4 Misi Perusahaan 

Misi PT. Valeo Pyeonghwa Asean Transmission adalah Global HUB of 
Powertrain Parts. 
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BAB III
 

 

LANDASAN TEORI 
 

3.1 Analisis 

Menurut Syafnidawaty (2020), Pengertian analisis yaitu penjabaran dari suatu 

sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya dengan 

maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam 

masalah yang akan timbul pada sistem, sehingga masalah tersebut dapat 

ditanggulangi, diperbaiki atau juga dilakukan pengembangan. Kata Analisis sendiri 

berasal dari kata analisa, dimana penggunaan pada kata ini mempunyai arti kata 

yang berbeda tergantung bagaimana kita meletakkan kata ini. 

Kata analisis sendiri diadaptasi dari bahasa Inggris “analysis” yang secara 

etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno “ἀνάλυσις” (dibaca Analusis). Kata 

Analusis terdiri dari dua suku kata, yaitu “ana” yang artinya kembali, dan “luein” 

yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki 

arti menguraikan kembali. Kemudian kata tersebut juga diserap ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi analisis. Menurut asal katanya tersebut, analisis adalah proses 

memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih 

kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. 

Jadi secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari 

serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk 

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya 

lalu ditafsirkan maknanya. 

 
3.1.1. Fungsi dan Tujuan Analisis 

Adapun fungsi dari analisis menurut Syafnidawaty (2020), adalah sebagai 

berikut: 

1. mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu. 

Yang mana dapat diterapkan diberbagai jenis lingkungan dan juga keadaan. 

Analisis akan lebih optimal dipergunakan dalam keadaan kritis serta juga 

untuk keadaan yang membutuhkan strategi. Karena analisis dapat 

mengetahui keadaan mengenai lingkungan secara mendetail. 
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2. Analisis mempunyai fungsi untuk dapat mengumpulkan data-data yang 

terdapat pada suatu lingkungan tersebut. 

3. Analisis juga bisa diterapkan diberbagai jenis lingkungan dan juga keadaan. 

4. Analisis akan lebih optimal untuk dipergunakan dalam keadaan yang kritis 

serta juga untuk keadaan yang membutuhkan strategi. 

5. Disebabkan karena analisis bisa mengetahui secara detail mengenai keadaan 

di lingkungan saat ini. 

 
Adapun tujuan dari analisis adalah: 

a. Mengumpulkan data yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan pelaku analisis. Biasanya akan digunakan dalam menyelesaikan 

krisis atau juga konflik, atau dapat saja hanya digunakan sebagai arsip. 

Analisis di dalam bidang pendidikan digunakan untuk melakukan sebuah 

penelitian dalam berbagai subjek keilmuan. 

b. Digunakan untuk menyelesaikan krisis, konflik atau dapat saja digunakan 

sebagai arsip. 

 
3.1.2. Jenis – Jenis Analisis 

Menurut Putra (2020), jenis-jenis analisis dikategorikan berdasarkan teknik 

penggunaannya. Namun sebelum mengetahui beberapa teknik tersebut, perlu 

dipahami pula bahwa perbedaan jenis ini tergantung metode penelitian atau 

pengumpulan data yang diterapkan. Terdapat dua macam metode penelitian, yakni 

kuantitatif dan kualitatif. Setiap metode penelitian memiliki teknik analisis masing- 

masing yang terdiri dari beberapa jenis. Secara berurutan, pertama-tama berikut 

jenis analisis pada metode penelitian kuantitatif. 

1. Analisis Deskriptif. Menggambarkan data yang diperoleh dengan apa 

adanya,   menggunakan   satuan    variabel    umum    dalam    statistik, seperti 

mean (rata-rata), median (nilai tengah), modus (nilai paling sering muncul), 

dan standar deviasi (ukuran keragaman data). 

2. Analisis Komparatif. Teknik analisis perbandingan, baik antara satu tema 

dengan tema lainnya, maupun beberapa tema pada kelompok-kelompok 
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subjek yang berbeda. Analisis ini dapat menemukan persamaan dan 

perbedaan antara beberapa hal yang diperbandingkan. 

3. Analisis Korelasi. Kebalikan dari analisis komparatif, analisis korelasi 

mencari keterkaitan antara beberapa tema yang berbeda. Tema-tema berbeda 

tersebut tidak pernah diuji atau dibuktikan sebelumnya. 

4. Analisis Kausalitas. Kausalitas juga bersifat menemukan keterkaitan. 

Namun jenis analisis satu ini lebih mengkhususkan pencarian informasi 

tentang bagaimana hubungan antara setiap tema dapat saling memengaruhi 

satu sama lainnya. 

 
3.2 Perancangan 

Menurut Mulyani (2017), Perancangan merupakan penentuan proses dan data 

yang diperlukan oleh sistem baru. Manfaat tahap perancangan sistem ini 

memberikan gambaran rancangan bangun yang lengkap sebagai pedoman bagi 

programmer dalam mengembangkan aplikasi. Sesuai dengan komponen sistem 

yang dikomputerisasikan, maka yang harus didesain dalam tahap ini mencakup 

hardware atau software, database dan aplikasi. 

 
3.2.1. Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan sistem menurut Nurhayati (2018, 9) adalah: 

1. Untuk memenuhi semua kebutuhan para pemakai sistem. Memenuhi 

batasan-batasan media target implementasi, target sistem komputer. 

2. Untuk memberi sebuah gambaran yang jelas dan rancang bangun yang 

lengkap kepada programmer. 

Kedua tujuan tersebut berfokus pada sebuah perancangan atau desain sitem 

yang terperinci yaitu pembuatan rancang bangun yang jelas dan lengkap 

yang nantinya akan digunakan sebagai pembuatan program komputer. 

 
3.3 Sistem 

Menurut Sinulingga (2018) menjelaskan sistem ialah seperangkat komponen 

yang saling bergantung atau berinteraksi satu dengan lain menurut pola tertentu dan 

membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan menurut 
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Mulyani (2016:2) menyatakan bahwa “sistem bisa diartikan sebagai sekumpulan 

sub sistem, komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk 

menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya”. 

Definisi diatas menjelaskan karakteristik sebuah sistem sebagai seperangkat 

elemen yang membentuk satu kesatuan (unity), mempunyai hubungan fungsional 

(functional relationship) dan kesatuan tujuan. Sekelompok benda yang terletak 

secara acak dalam sebuah ruangan telah memenuhi syarat sebagai seperangkat 

elemen tetapi tidak dapat disebut sebagai sistem karena antar benda tesebut tidak 

terjadi interaksi atau tidak membentuk hubungan fungsional dan tidak memiliki 

kesatuan tujuan. 

 
3.3.1. Karakteristik Sistem 

Komponen dari sebuah sistem adalah elemen-elemen operasional dari sistem 

tersebut yang terdiri dari input, proses dan output seperti terlihat pada Gambar 3.1 

 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Input dan Output 

Nilai komponen menjelaskan keadaan sistem sebagai perangkat yang 

disamping memiliki kegiatan pengendalian juga ada satu atau lebih kendala. Atribut 

sistem adalah properti dari komponen sistem tersebut. Atribut sistem dicirikan oleh 

parameter-parameter sistem. Keterkaitan atau interaksi antara komponen sistem 

dengan atribut tertentu menentukan tujuan dari sistem tersebut. Properti dari 

komponen sistem menjelaskan sifat-sifat dari komponen tersebut yaitu: 

1. Sifat-sifat dan prilaku setiap komponen dalam perangkat komponen 

memberikan efek terhadap sifat-sifat dan prilaku seluruh perangkat dalam 

sistem. Apabila salah satu kom-ponen tidak berfungsi maka kinerja seluruh 

komponen lain akan terpengaruh. 

2. Sifat-sifat dan prilaku masing-masing komponen bergantung pada sifatsifat 

dan prilaku sedikitnya salah satu komponen lainnya. Sejalan dengan butir 

(a) suatu kom-ponen tidak akan mampu melakukan fungsinya dengan baik 

input output 
Proses Transformasi 
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apabila komonen-komponen lain tidak mampu memperlihatkan kinerja yang 

baik pula. 

3. Setiap sub-set dari komponen juga memiliki sifat-sifat dan karakteristik (a) 

dan (b) tetapi komponen-komponen tidak dapat dibagi kedalam subset yang 

independen. Jika masing-masing sub-set bersifat independen maka kedua 

sub-set tersebut tidak laki membentuk sistem. 

Walaupun sistem dibentuk oleh komponen-komponennya, sebuah sistem 

tidak sekedar perjumlahan dari komponen-komponen sistem. Setiap komponen 

sistem juga merupakan sebuah sistem tersendiri pada tingkatan yang lebih bawah. 

 
3.3.2. Klasifikasi Sistem 

Menurut Tyoso (2016:5), “sistem bisa diartikan sebagai sekumpulan sub 

sistem, komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk 

menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya”,sebagai berikut: 

1. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan. 

Berdasarkan originalitasnya, sistem dapat diklasifikasi atas sistem alamiah 

(natural system) dan sistem buatan manusia (man-made system). Sistem 

alamiah ialah sistem yang tercipta oleh proses alam sedangkan sistem 

buatan manusia ialah sistem yang terwujud melalui intervensi manusia 

melalui komponen, atribut atau hubungan antar komponen dari sistem 

alamiah. 

2. Sistem Fisik dan Sistem Konseptual. 

Sistem fisik adalah sistem yang berwujud fisik sebagai lawan dari sistem 

konseptual dimana simbol-simbol merepresentasikan atribut dari 

komponen-komponen sistem. Ide-ide, rencana dan hipotesis adalah 

beberapa contoh dari sistem konseptual. 

3. Sistem Statis dan Dinamis. 

Sistem statis adalah sistem yang memiliki struktur tetapi tanpa aktivitas 

sedangkan sistem dinamis mengkombinasikan komponen dengan 

aktivitas. Sistem statis pada dasarnya hanya ditemukan dalam rentang 

waktu tertentu. 
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4. Sistem Tertutup dan Sistem Terbuka 

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berinteraksi secara signifikan 

dengan lingkungannya. Lingkungan hanya memberikan konteks pada 

sistem. Sistem tertutup memperlihatkan karakteristik keseimbangan yang 

terjadi karena kekakuan internal yang tetap memelihara sistem dalam 

keadaan semula kendati ada pengaruh dari lingkungan eksternal. Berbeda 

dengan sistem tertutup, sistem terbuka membiarkan informasi, energi, 

material dan lain-lain menembus batas-batas sistem dan berinteraksi 

dengan lingkungannya. 

 

3.3.3. Perancangan Sistem 

Menurut ahli Mulyani (2017 ; 80) pengertian Perancangan sistem adalah 

penentuan   proses   dan    data    yang diperlukan oleh    sistem baru. Tujuan dari 

perancangan sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem serta untuk 

memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap, sedangkan 

Muharto (2016 ; 103) mendefinsikan peranacangan sistem dalam bukunya yang 

berjudul Metode Penelitian Sistem Informasi, perancangan sistem adalah suatu fase 

dimana diperlukan suatu keahlian perancangan untuk elemen- elemen komputer 

yang akan mengunakan sistem yaitu pemilihan peralatan dan program komputer 

untuk sistem yang baru. 

Jadi perancangan Secara umum perancangan bertujuan untuk memberikan 

gambaran jelas dari sistem yang dirancang dari beberapa elemen yang terpisah ke 

dalam satu kesatuan yang utuh dan lengkap pada programmer komputer serta ahli 

teknik yang terlibat didalamnya. 

 
3.4 Sistem Informasi 

Sistem diartikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berkaitan 

untuk secara bersama-sama menghasilkan satu tujuan. Mengenai hirarki 

pengelompokkannya, dapat dikemukakan bahwa apabila suatu komponen di dalam 

suatu sistem membentuk sistem sendiri maka komponen ini dinamakan subsistem 

dan seterusnya sehingga akan ada nama-nama modul, submodul, aplikasi dan 
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subaplikasi. Hirarki ini berlaku relatif, tergantung dari jenjang manajerial manakah 

dimulainya. 

“Sistem informasi merupakan suatu kombinasi terartur dari orang-orang, 

hardware, software, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang 

mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi” 

Menurut Anggraeni (2017:2). 

Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk 

suatu keperluan, sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk 

melakukan tindakan. Data adalah fakta yang jelas lingkup, tempat dan waktu-nya. 

Data diperoleh dari sumber data primer atau sekunder dalam bentuk berita tertulis 

atau sinyal elektronis. Pengertian informasi dan data berlaku sangat relative 

tergantung pada posisinya terhadap lingkup permasalahannya. Jenis-jenis informasi 

dapat dipandang dari 3 segi yaitu manajerial, sumber dan rutinitasnya. Dari segi 

manajerialnya dibagi tiga jenis: 

1. informasi strategis 

2. informasi taktis 

3. informasi operasional 

Informasi strategis adalah informasi yang digunakan untuk kegiatan 

manajerial tingkat atas (top manajemen) dan umumnya mempunyai daya jangkau 

untuk waktu 5 sampai 15 tahun bahkan mungkin 75 tahun. Informasi taktis 

digunakan untuk manajerial tingkat menengah (midle manajemen) pada umumnya 

dengan daya jangkau satu tahun. Sedangkan informasi operasional adalah informasi 

yang digunakan oleh kegiatan manajerial tingkat bawah (low manajerial) dan pada 

umumnya mempunyai daya jangkau dalam hitungan beberapa hari. 

Informasi dilihat dari sumbernya dibagi menjadi dua jenis: internal dan 

eksternal. Informasi internal adalah informasi yang menggambarkan keadaan 

(profile), dan informasi eksternal adalah informasi yang menggambarkan ada 

tidaknya perubahan di luar organisasi itu. Informasi eksternal lebih banyak 

digunakan oleh kegiatan manajerial tingkat atas. Jenis informasi dibagi menjadi 

informasi insendentil dan rutin. Informasi rutin digunakan secara periodik terjadwal 

dan digunakan untuk penanggulangan masalah-maslaah rutin. Infomasi insendentil 

diperlukan untuk penanggulangan masalah-masalah khusus. 
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Sistem Informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpilan 

komponen yang saling berhubungan, mengumpilkan atau mendapatkan, 

memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang 

pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Selain menunjang 

proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan, sistem informasi juga 

dapat membantu manajer dan karyawan menganalisis permasalahan, 

menggambarkan hal-hal yang rumit, dan menciptakan produk baru. 

Pengertian sistem informasi dapat dilihat dari segi fisik dan fungsinya. Dari 

segi fisiknya dapat diartikan susunan yang terdiri dari perangkat keras, perangkat 

lunak dan tenaga pelaksananya yang secara bersama-sama saling mendukung untuk 

menghasilkan suatu produk. Sedangkan dari segi fungsi informasi merupakan suatu 

proses berurutan dimulai dari pengumpulan data dan diakhiri dengan 

komunikasi/desiminasi. Selanjutnya sistem informasi dikatakan berdaya guna jika 

mampu menghasilkan informasi yang baik, tinggi akurasinya, tepat waktu, lengkap 

dan ringkas isinya. Akurasi adalah ukuran berupa rasio antara jumlah informasi 

yang benar dan tidak benar. Suatu sistem dikatakan mempunyai akurasi tinggi 

apabila akurasinya sebesar 95%. Namun akurasi tinggi tidak akan berguna apabila 

kedatangannya terlambat dan tidak teratur. Oleh karena itu sistem informasi 

dituntut untuk lengkap, ringkas dan teratur sehingga tidak memusingkan pengguna 

informasi tersebut. 

 
3.4.1. Prinsip - Prinsip Sistem Informasi 

Prinsip di sini berupa prinsip yang menjiwai sistem informasi baik 

pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasiannya. Untuk lingkungan 

departemen logistik ada tiga yaitu: 

1. Pengelola, 

2. Kepekaan. 

3. Kesederhanaan, dan 

Prinsip pengelola. Suatu sistem informasi dapat diselenggarakan apabila ada 

suatu unit kerja yang diberi tanggug jawab untuk mengelolanya. Tugas pengelola 

ini adalah melaksanakan koordinasi dalam pengembangan, pemeliharaan dan 

pengoperasian, melayani permintaan data, pengembangan teknik atau metode 



14
 

 
 
 

analisis dalam rangka pendayagunaan informasi, dan bertanggung jawab atas semua 

kualitas data dan informasi yang dihasilkan. 

Prinsip kepekaan. Sistem informasi dapat berguna apabila memberi layanan 

sesuai dengan apa yang seharusnya diperlukan. Untuk itu diperlukan pembaruan 

agar penyusunan informasi sesuai dengan keadaan lapangan. Suatu mekanisme 

yang harmonis antara sumber data dengan pusat penyimpanan data harus saling 

menguntungkan. Oleh karena itu informasi yang dihasilkan harus mempunyai 

beragam bentuk dan secara langsung mampu memberikan semacam peringatan 

kepada penerima informasi tentang adanya faktor-faktor negatif yang perlu segera 

ditanggulangi. 

Prinsip kesederhanaan. Sistem informasi harus tersusun dari serangkaian 

perangkat keras, perangkat lunak dan juga prosedur yang mudah dimengerti 

maupun dioperasikan serta dipelihara oleh seluruh unit kerja, agar dapat dihindari 

kemungkinan kesalahpahaman atau peluang terjadinya penyimpangan. Untuk itu 

harus ada ketentuan yang jelas dan sistematik dalam membantu tersajinya sistem 

informasi manajemen. Dari semua pengertian dasar dan prinsip-prinsip ini, yang 

terkandung di dalamnya dapat diartikan bahwa: 

1. Ouput dari sistem informasi adalah informasi. Relevansi dan kualitas informasi 

yang dihasilkan tergantung sepenuhnya pada keinginan manusia. Sistem 

informasi harus mengandung empat komponen, yaitu: data, perangkat keras, 

perangkat lunak, dan manusia. Perangkat keras maupun perangkat lunak hanya 

merupakan alat bantu yang tidak akan melakukan apapun apabila tidak ada data 

yang diproses dan tidak ada yang memerintahkan. Ada tiga peranan manusia 

yang diperlukan oleh sistem informasi yatiu sebagai pemberi data, pengolah, 

dan pengguna data. Ketiga peranan ini merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan di mana yang satu tidak merasa lebih penting dari yang lain. 

Peranan ini tidak ada hubungannya dengan jabatan structural dan berlaku 

sangat relatif terhadap lingkup permasalahannya. 

2. Sistem informasi harus mempunyai kejelasan tujuan dan bukan berarti 

komputerasasi total. Komputerisasi hanya dikenakan secara selektif terhadap 

aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan data yang berskala besar tapi 
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memerlukan proses yang menuntut ketelitian dan kecepatan tinggi di mana 

pekerjan secara manual sudah tidak mungkin dipertahankan. 

3. Sistem informasi adalah proses yang berlangsung secara periodik dan 

beroperasi dalam suatu siklus yang bergerak secara teratur. Oleh karena itu, 

suatu sistem informasi lebih beroreintasi pada informasi yang bersifat rutin. 

4. Sistem informasi memerlukan satu pengelola yang berperanan sebagai 

koordinator baik dalam pemeliharaan maupun dalam pengembangannya. Ini 

berarti bahwa sistem informasi perlu diwadahi dalam bentuk fungsi tersendiri 

dari suatu organisasi atau unit kerja. Dari konsepsi teoritis diatas jika dikaitkan 

dengan pengelolaan data produksi yang ada di departemen logistik maka sistem 

informasi di departemen logistik harus di kelola oleh tenaga yang professional 

yang memiliki keahlian dalam menata dan menyimpan barang produksi 

sehingga memudahkan pegawai dalam mencari barang produksi yang di 

perlukan. Dalam penyimpanan penataan barang produksi sebagaimana perlu di 

ingat aspekaspek kepekaan, dalam arti dalam menata barang harus mampu 

memberikan pelayanan terbaik baik para pegawai, aspek kepekaan artinya 

penataan barang harus memudahkan para pegawai dalam mencari barang 

produksi sebab yang mereka butuhkan adalah informasi. 

 
3.5 Logistik 

Menurut Ariesty Tri Mauleny, dkk, dalam buku Memejukan Logistik 

Indonesia yang berdaya saing (2020), logistik adalah proses pengelolaan, 

pemindahan serta penyimpanan barang produksi, suku cadang adapun barang jadi 

dari penyedia ke konsumn.Manufaktur dan marketing akan sulit dilakukan tanpa 

dukungan logistik. Logistik juga mencangkup integrasi informasi, transportasi, 

inventory, pergudangan, reverse logistics dan pemaketan. 

Menurut Christoper dalam bukunya "Logistics and Supply Chain 

Management (SCM)", logistik mempunyai peranan dalam mengatur hubungan yang 

terjadi baik dalam proses operasi dalam produksi diperusahaan ataupun ketika hasil 

produksi disampaikan pada konsumen dimana dalam prosesnya perusahaan harus 

bisa menjaga hubungan baik antara supplier/pemasok serta konsumennya, sehingga 

produk dapat diantar kepada para konsumennya memiliki nilai yang lebih, tentunya 
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dengan menekan ongkos serendah mungkin. Selain keuntungan materil, dengan 

menjaga hubungan baik dengan supplier ataupun konsumen, perusahaan akan 

memiliki keuntungan lain, yaitu: perusahaan akan mendapatkan loyalitas dari 

supplier dan konsumen, dimana hal itu akan dapat memudahkan perusahaan untuk 

terus tumbuh. 

Sedangkan definisi lain dari logistik disampaikan oleh Bloomberg dalam 

bukunya "Logistics Supply Chain Management", adalah logistik merupakan proses 

dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan arus material dan jasa dari 

pemasok sampai pengguna terakhir/konsumen. Pendekatan yang terintegrasi ini 

menggabungkan pemasok, manajemen persediaan, dan logistik yang terintegrasi 

serta pengontrolan operasi. 

 

3.5.1. Aktivitas – aktivitas Logistik 

Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang termasuk di dalam kegiatan logistik 

(Gunawan, 2019) : 

1. Pelayanan Pelanggan (Customer Service) 

Customer service adalah suatu proses yang berlangsung di antara pembeli, 

penjual, dan pihak ketiga yang menghasilkan nilai tambah untuk pertukaran 

produk atau jasa dalam jangka waktu pendek, seperti transaksi tunggal 

ataupun jangka panjang seperti hubungan berdasarkan kontrak. Nilai tambah 

ini juga terbagi pada masing-masing kelompok transaksi atau kontrak, yang 

keadaan lebih baik pada penyelesaian transaksi dibandingkan sebelum 

transaksi. Dengan demikian, customer service merupakan proses penyediaan 

keuntungan nilai tambah yang penting pada supply chain secara efektif. 

2. Peramalan permintaan (Demand Forecastig) 

Ramalan permintaan menentukan berapa banyak dari tiap barang yang 

diproduksi perusahaan harus diangkut ke berbagai pasar. Manajemen logistik 

juga harus mengetahui dimana asalnya permintaan, sehingga dapat 

menempatkan dan menyimpan produk dengan jumlah yang tepat di setiap 

area pasar. Perkiraan akurat tentang permintaan yang akan datang 

memungkinkan manajer logistik untuk menyediakan sumber (anggaran 

belanja) pada aktivitas-aktivitas yang akan melayani permintaan tersebut. 
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3. Manajemen persediaan (Inventory Management) 

Aktivitas pengendalian persediaan (inventory control activity) bersifat kritis 

karena membutuhkan finansial atas pemeliharaan persediaan yang cukup 

untuk mempertemukan kebutuhan pelanggan dengan kebutuhan produksi. 

Bahan baku dan komponennya, WIP (work in process), dan persediaan barang 

jadi, semuanya menghabiskan ruang fisik, waktu kerja dan modal. Uang yang 

diinvestasikan pada persediaan dalam perusahaan adalah: 

a. Memungkinkan perusahaan mencapai skala ekonomis. 

b. Menyeimbangkan persediaan dengan permintaan. 

c. Memungkinkan spesialisasi produksi. 

d. Melindungi ketidakpastian permintaan dan siklus pemesanan. 

e. Bertindak sebagai penyangga/buffer di antara interface yang bersifat kritis 

dalam rantai suplai (supply chain), buffer pada rantai suplai (supply chain). 

4. Komunikasi Logistik (Logistics Communications) 

Komunikasi merupakan jaringan vital diantara seluruh proses logistik dan 

pelanggan perusahaan. Komunikasi yang akurat pada saat yang tepat 

merupakan dasar dari keberhasilan manajemen logistik. 

5. Penanganan Material (Material Handling) 

Penanganan material berhubungan setiap aspek gerakan atau aliran bahan 

baku, barang setengah jadi, dan barang jadi dalam pabrik atau gudang. Tujuan 

penanganan material adalah: 

a. Menyederhanakan dan menghapus sistem penanganan apa pun yang 

memungkinkan. 

b. Meminimalkan jarak tempuh. 

c. Meminimalkan barang setengah jadi 

d. Menyediakan aliran yang serentak bebas dari bottleneck. 

e. Meminimalkan kerugian akibat pembuangan, kerusakan, dan pencurian. 

Perusahaan mengeluarkan biaya setiap saat dilakukan penanganan barang. 

Bila berdasarkan penanganan tidak memberikan nilai bagi sebuah 

produk,seharusnya dibuat seminimum mungkin. 

6. Proses Pemesanan (Order Processing) 

Komponen proses pemesanan (order processing) terbagi dalam: 
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a. Elemen operasional (operational elements). Meliputi order entry atau 

perubahan pesanan, schedulling, persiapan pengiriman pesanan dan 

invoicing. 

b. Elemen komunikasi (Communication elements). Meliputi modifikasi 

pesanan, penyelidikan status pesanan, tracing, koreksi kesalahan dan 

permintaan informasi produk. 

c. Kredit dan elemen pengumpulan (Credit and Collection Elements). 

Meliputi pemeriksaan kredit dan proses dan penerimaan atau 

pengumpulan rekening. 

7. Pengemasan (Packaging) 

Pengemasan memiliki peran ganda: 

a. Melindungi produk dari kerusakan ketika akan disimpan atau diangkut. 

b. Pengemasan yang pantas dapat memudahkan penyimpanan serta 

pemindahan produk, sehingga mengurangi biaya penanganan material. 

Fungsi spesifik pengemasan penahanan (containment), proteksi 

(protection), pembagian (apportionment), pengunitan (unitization), 

kenyamanan (convenience), komunikasi (communication). 

8. Reverse Logistics 

Penanganan barang-barang reture baik berupa salvage dan scrap disposal, 

merupakan bagian dari proses yang berkaitan erat dengan reverse logistics 

dan merupakan komponen logistik yang memerlukan perhatian lebih. 

Barang-barang direture bisa dikarenakan kerusakan produk, kadaluwarsa, 

kesalahan pengiriman, trade-ins dan alasan-alasan lain. Biaya reverse 

logistics cenderung lebih tinggi dibandingkan biaya forward logistics. 

9. Transportasi 

Fungsi transportasi berhubungan dengan bagian luar dan dalam department 

logistik. Dengan bagian finansial (freight bills/biaya pengiriman), 

engineering (pemesanan transportasi peralatan), manajemen persediaan 

(bahan baku, komponen gudang jadi), hukum (kontrak gudang dan alat 

angkut), produksi (pengiriman tepat waktu), purchasing (pemilihan supplier), 

marketing/sales (standar pelayanan pelanggan) receiving (klaim, 

dokumentasi), dan pergudangan (suplai peralatan, penjadwalan). 
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10. Pergudangan dan penyimpanan (Warehousing & Storage) 

Produk harus disimpan dalam pabrik atau pada suatu tempat sebelum dijual. 

Semakin lama waktu antar produksi dan konsumsi, semakin besar pula tingkat 

atau jumlah persediaan yang dibutuhkan .Aktivitas pergudangan dan 

penyimpanan meliputi keputusan mengenai apakah fasilitas penyimpanan 

seharusnya milik sendiri, dikontrakkan atau disewakan, perencanaan dan 

perancangan fasilitas penyimpanan, pertimbangan produk gabungan, 

prosedur pengamanan dan pemeliharaan, pelatihan personaliaan pengukuran 

produktivitas. 

 
3.6 Flowchart 

Menurut Wibawanto (2017:20) “Flowchart adalah suatu bagan dengan 

simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan 

hubungan antara suatu proses (intruksi) dengan proses lainnya dalam suatu 

program”. Diagram alur dapat menunjukan secara jelas, arus pengendalian suatu 

algoritma yakni bagaimana melaksanakan suatu rangkaian kegiatan secara logis dan 

sistematis. 

 
3.7 Flowmap 

Menurut Jogiyanto (2015) yang dikutip oleh Vita Resty Tania dalam jurnal 

Sistem Informasi dan Sains Teknologi Vol.2 No. 1 (2020), Flowmap adalah 

campuran peta dan flowchart, yang menunjukan pergerakan benda dari satu lokasi 

ke lokasi lain, seperti jumlah orang dalam migrasi, jumlah barang yang 

diperdagangkan, atau jumlah paket dalam jaringan. Simbol-simbol flowmap dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Flowmap menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke 

dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis 

alternaitf-alternatif lain dalam pengoprasian. Bila seorang analis dan programmer 

akan membuat flowmap, ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan, seperti : 

1. Flowmap digambarkan dari halaman atas ke bawah dan kiri ke kanan. 

2. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan 

definisi ini harus dapat di mengerti oleh pembacanya. 
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3. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus di tentukan secara jelas. 

4. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. 

5. Lingkup dan range dari aktifitas yang sedang di gambarkan harus di 

telusuri dengan hati-hati. 

6. Gunakan simbol-simbol flowmap yang standar 
 
 

Berikut ini merupakan simbol dari flowmap : 

Tabel 3.1 Simbol dan Keterangan Flowchart dan Flowmap 
 

No Simbol Nama Keterangan 

 
 

1. 

 
 

 

 
 

Dokumen 

Menunjukkan dokumen 

input dan output baik 

untuk proses manual 

maupun komputer. 

 
2. 

 

 

 
Proses 

Menunjukan kegiatan 

proses dari operasi 

program komputer. 

 
3 

 

 

 
Kegiatan Manual 

Menunjukkan kegiatan 

manual. 

 

4. 

 

 

 

Keyboard 

 
Menunjukkan input yang 

menggunakan keyboard. 

 
 

5. 

 

 

 
 

Hard Disk 

Menunjukkan input / 

output menggunakan hard 

disk. 

 

6. 

 

 

 

Arsip 

 
Menunjukkan 

penyimpanan manual. 
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No Simbol Nama Keterangan 

 

7. 

 

 

 

Penghubung 

 
Menunjukkan penghubung 

ke halaman yang lain. 

 
8. 

 

 

 
Penghubung 

Menunjukkan penghubung 

ke halaman yang sama. 

 

9. 

 

 

 

Garis Alir 

 
Menunjukkan arus dari 

proses. 

 
 

10. 

 

 

 
 

Penjelasan 

 
Menunjukkan penjelasan 

dari suatu proses. 

 
 

11. 

 
 

 

 
 

Input / Output 

Simbol input / output 

(input / output simbol 

digunakan untuk mewakili 

data input / output) 

 
12. 

 

 

 
Terminal 

Menunjukkan awal dan 

akhir dari suatu proses. 

 

13. 

 

 

 

Display 

 
Menunjukkan output yang 

ditampilkan monitor. 

 

14. 

 

 

 

Keputusan 

 
Menunjukkan suatu 

penyeleksian kondisi. 
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3.8 Unified Modeling Language (UML) 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2013) yang dikutip oleh Winda Aprianti dkk 

dalam jurnal Sains dan Informatika Vol 2 No 1 (2016), Unified Modeling Language 

(UML) adalah standarisasi bahasa pemodelan untuk membangun perangkat lunak 

yang dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek. 

Diagram-diagram yang digunakan pada UML antara lain adalah use case 

diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram (Aprianti dan 

Maliha, 2016). 

 
3.9 Use Case Diagram 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2013) yang dikutip oleh Winda Aprianti dkk 

dalam jurnal Sains dan Informatika Vol 2 No 1 (2016), Use Case mendeskripsikan 

sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan 

dibuat (Aprianti dan Maliha, 2016). Simbol-simbol Use Case Diagram dapat dilihat 

pada Tabel 3.2. 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram use case : 

Tabel 3.2 Simbol Use Case Diagram 
 

No Simbol Nama Deskripsi 

1  

 

 
Use Case 

Fungsionalitas yang disediakan 

sistem sebagai unit-unit yang saling 

bertukar pesan antar unit atau aktor. 

2  

 

 
 

Aktor / actor 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem 

informasi yang akan dibuat di luar 

sistem informasi. 

3  
 

 

Asosiasi / 

association 

Komunikasi antara aktor dan use 

case yang berpartisipasi 

4  
 
 

 
Ekstensi / 

extend 

Relasi use case tambahan ke sebuah 

use case dimana use case yang 

ditambah dapat berdiri sendiri walau 

tanpa use case tambahan. 
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No Simbol Nama Deskripsi 

5  
 
 

 

Generalisasi / 

generalizatio 

n 

Hubungan generalisasi dan 

spesialisasi antara dua buah use case 

yang mana fungsi yang satu lebih 

umum dari yang lainnya. 

6  

 
 

 
include / uses 

Relasi use case tambahan ke sebuah 

use case dimana use case yang 

ditambahkan memerlukan use case

ini untuk menjalankan fungsinya. 

Sumber : Rosa dan Shalahuddin, 2013 
 
 

3.10 Activity Diagram 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2013) yang dikutip oleh Winda Aprianti dkk 

dalam jurnal Sains dan Informatika Vol 2 No 1 (2016), Activity Diagram 

menggambarkan workflow (aliran kerja) dari sebuah sistem atau proses bisnis atau 

menu yang ada pada perangkat lunak. 

Simbol-simbol Activity Diagram dapat dilihat pada Tabel 3.3. 
 
 

Tabel 3.3 Simbol Activity Diagram 
 

No Simbol Nama Deskripsi 

1  
 

 

 
Status awal 

Status awal aktivitas pada

sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status awal. 

2  

 

 
Aktivitas 

Aktivitas  yang dilakukan 

sistem, aktivitas  biasanya

diawali dengan kata kerja. 

3 
 

Percabangan / 

decision 

Asosiasi percabangan dimana 

jika ada pilihan aktivitas lebih 

dari satu. 

4  
 

 
Penggabungan / 

join 

Asosiasi penggabungan dimana 

lebih dari satu akivitas

digabungkan menjadi satu. 
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No Simbol Nama Deskripsi 

5  
 

 

 
 

Status akhir 

Status akhir yang dilakukan 

sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status 

akhir. 

 

Sumber : Rosa dan Shalahuddin, 2013 



 

 

 

 

 

BAB IV 
PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Project Initiation – Keadaan Saat Ini 

Dalam tahap ini dijelaskan terkait kondisi saat ini dari berjalannya proses alur 

produksi di Departemen Logistik PT. Valeo Pyeonghwa Asean Transmission. 

Adapun proses yang dilakukan dalam menggali informasi terkait kondisi saat ini 

adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1 Metode Pengerjaan 
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4.1.1 Observasi 

Tahap Observasi ini berfokus kepada kebutuhan akan proses bisnis yang 

terjadi di Departemen Logistik PT. Valeo Pyeonghwa Asean Transmission 

terutama terkait alur produksi. Dalam observasi di PT. Valeo Pyeonghwa Asean 

Transmission ini dilakukan beberapa hal yaitu: 

1. Mempelajari data produksi yang ada di departemen logistik. 

2. Mempelajari penggelompokkan data produksi dengan produksi yang 

belum di cek Quality Control maupun yang sudah. 

 

4.1.2 Wawancara 

Proses wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan informai secara detail 

terkait proses bisnis dari alur produksi di departemen logistik PT. Valeo Pyeonghwa 

Asean Transmission. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk menggali informasi 

dari Staff Operator Produksi, diantaranya yaitu: 

1.  Proses wawancara dilakukan kepada Supevisor PPIC dari PT. Valeo 

Pyeonghwa Asea Transmission yaitu Bapak Agung Baskoro. 

2. Hal yang digali dalam proses wawancara adalah terkait permasalahan 

yang ada, yaitu tidak adanya aplikasi yang menginput data produksi 

langsung ke data komputer. 

3. Hasil dari wawancara ini penggambaran proses bisnis yang akan 

diimplementasikan menjadi sebuah sistem terkomputerisasi sehingga 

mendukung percepatan pelaporan data produksi. 

 

4.1.3 Studi Literatur 

Studi literature ini digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan 

sebagai penunjang pembuatan rancangan sistem ini. Informasi ini didasarkan dari 

Aplikasi PT. Valeo Pyeonghwa Asean Transmission. 

 

4.1.4 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan PT. 

Valeo Pyeonghwa Asean Transmission, ditemukan beberapa masalah serta dampak 

maupun solusi yang ditawarkan sebagai berikut 
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Tabel 4.1 Tabel Identifikasi Masalah 
 

No Masalah Dampak Solusi 

1. Masih menggunakan 

Aplikasi Google 

Spreadsheet 

Sering terjadinya 

kehilangan atau 

kelebihan data 

produksi 

Dibuatkan rancangan 

aplikasi untuk mencegah 

terjadinya redudansi data 

produksi. 

4.1.5 Indetifikasi Pengguna 

Aplikasi ini digunakan oleh admin logistik bagian PPIC. 
 
 

4.1.6 Identifikasi Data 

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan ini yaitu: 

1. Data Produksi di departemen logistik. 

2. Data Operator Logistik. 

3. Data Operator Produksi. 

4. Data Operator Quality Control. 

5. Data Operator Packing. 

6. Transaksi 
 
 

4.1.7 Analisis Proses Bisnis 

Dalam penggambaran proses bisnis ini menggunakan  Flowmap. Adapun 

proses bisnis digambarkan seperti gambar 4.2 
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Gambar 4.2 Proses Bisnis Produksi di Logistik 

Adapun alur proses bisnis sebagai berikut: 

1. Produksi memberikan planning produksi (permintaan produksi) ke 

operator logistik feeder. 

2. Feeder (operator logistik) mengambil planning produksi. 

3. Feeder menyiapkan komponen sesuai dengan permintaan planning 

produksi. 

4. Komponen yang sudah siap untuk produksi di letakan di line produksi. 

5. Operator produksi menerima komponen untuk di proses. 

6. Setelah di produksi, operator produksi memberikan hasil produksi ke 

Quality Control untuk di cek qualitasnya. 

7. Setelah ok di Quality Control, selanjutnya ke operator packing. 

End

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barang Produksi 

 
Pengecekan 

 

 
Permintaan 

 

     

Proses Bisnis Alur Produksi di Departemen Logistik 

 

 

 

Barang Produksi 

 
Menyiapkan 

 

 
Mendata 

Pengiriman 



29
 

 
 
 

8. Setelah di packing, selanjutnya di serahkan ke operator logistik bagian 

pengiriman. 

9. Selanjutnya proses pengiriman. 
 
 

4.1.8 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara pengguna dengan 

kebutuhan data dari masing-masing pengguna. 

Tabel 4.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 
 

No Pengguna Uraian Tugas Kebutuhan 

Data Informasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Admin 

Logistik 

 
Data Produksi 

Sebelum Di cek 

QC 

1. Data Barang 

2. Data Operator 

Logistik 

3. Data Operator

Produksi 

Informasi data 

barang produksi 

yang di gudang 

Logistik 

 
 
 
 

Data Barang 

Produksi sesudah 

Di cek QC 

1. Data Barang 

2. Data Operator 

Produksi 

3. Data Operator 

QC 

4. Data Operator 

Logistik 

5. Data Operator

Packing 

Informasi data 

barang produksi 

yang sudah di cek 

Quality Control 

 
4.2 Modelling – Usulan Sistem 

Dalam tahap ini dijelaskan terkait usulan sistem dari berjalannya sistem 

informasi produksi di Departemen Logistik PT. Valeo Pyeonghwa Asean 

Transsmission. Adapun penyusunan rancangan sebagai sistem usulan sebagai 

berikut: 
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4.2.1 Use Case Diagram 
Usulan sistem informasi produksi di departemen logistik pada gambar 4.3 

 

 
 

Gambar 4.3 Use Case Diagram 

Gambar 4.3 diatas adalah bentuk diagram use case yang menggambarkan 

memiliki satu admin yang mengelola untuk menjalankan proses yang dijalankan. 

Secara garis besar proses utama untuk sistem informasi produksi ini berjalan atas 6 

proses utama yaitu Data Barang, Data Operator Logistik, Data Operator Produksi, 

Data Operator QC, Data Operator Packing, dan Transaksi Produksi. 

Data Barang

Data Operator Logistik

Data Operator Produksi <<include>>

 

Login 

 
Data Operator QC

Data Operator Packing

Transaksi Produksi
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4.2.2 Flow of Event 
Bedasarkan dari uraian use case sebelumnya, maka kebutuhan fungsional dari 

sudut padang sistem yang dibutuhkan yaitu: 

1. Data Barang 

Dari use case yang ada, dapat dijelaskan menjadi poin yang lebih rinci 

pada data barang sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Tabel Fungsional Data Barang 
 

Nama Fungsi Data Barang
Pengguna Admin Logistik
Deskripsi Fungsi ini mempunyai tujuan untuk melakukan pendataan barang

di departemen logistic 
Kondisi 
Awal 

Tabel Barang kosong/ tabel perlu update (Nama Barang, Jumlah, 
Jenis) 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
Menampilkan Daftar Barang

Pengguna memilih menu Data 
Barang 

Sistem akan menampilkan
seluruh data barang di 
departemen logistik 

Menambah Data Barang
Pengguna mengklik tombol 
menu tambah 

Sistem  akan  menampilkan 
form untuk pengisian data
barang 

Pengguna mengklik tombol 
simpan untuk menyimpan data 
yang sudah dimasukkan 
kedalam form 

Sistem akan menyimpan data 
barang dan ditampilkan pada 
halaman daftar barang 

Mengubah Data Barang
Pengguna mengklik tombol 
ubah pada daftar barang 
tertentu 

Sistem akan menampilkan 
form untuk mengubah data 
barang 

Pengguna mengklik tombol 
ubah untuk menyimpan 
kembali data hasil perubahan 
dimasukkan 

Sistem akan menyimpan data 
barang hasil perubahan dan 
ditampilkan pada halaman 
daftar barang 

Menghapus Data Barang
Pengguna mengklik tombol
tanda hapus untuk menghapus 
data tertentu 

Sistem akan menghapus data 
barang yang dipilih 

Kondisi 
Akhir 

Fungsi ini menghasilkan daftar data barang 
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2. Data Operator Logistik 

Dari use case yang ada, dapat dijelaskan menjadi poin yang lebih rinci 

pada data operator logistik sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Tabel Fungsional Data Operator Logistik 
 

Nama Fungsi Data Operator Logistik 
Pengguna Admin Logistik 
Deskripsi Fungsi ini mempunyai tujuan untuk melakukan pendataan 

operator logistik di departemen logistic 
Kondisi 
Awal 

Tabel operator logistik kosong/ tabel perlu update (NIP, Nama 
Pegawai, Nomor telepon) 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
Menampilkan Daftar Operator Logistik 

Pengguna memilih menu Data 
Operator Logistik 

Sistem akan menampilkan 
seluruh data operator logistik 
di departemen logistik 

Menambah Data Logistik 

Pengguna mengklik tombol 
menu tambah 

Sistem  akan  menampilkan 
form untuk pengisian data
operator logistik 

Pengguna mengklik tombol 
simpan untuk menyimpan data 
yang sudah dimasukkan 
kedalam form 

Sistem akan menyimpan data 
operator logistik dan 
ditampilkan pada halaman 
daftar operator logistik 

Mengubah Data Operator Logistik 

Pengguna mengklik  tombol 
ubah pada  daftar operator 
logistik tertentu 

Sistem akan menampilkan 
form untuk mengubah data 
operator logistik 

Pengguna mengklik tombol 
ubah untuk menyimpan 
kembali data hasil perubahan 
dimasukkan 

Sistem akan menyimpan data 
operator logistik hasil 
perubahan dan ditampilkan 
pada halaman daftar operator 
logistik 

Menghapus Data Operator Logistik 

Pengguna mengklik tombol 
tanda hapus untuk menghapus 
data tertentu 

Sistem akan menghapus data 
operator logistik yang dipilih 

Kondisi 
Akhir 

Fungsi ini menghasilkan daftar data operator logistik 
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3. Data Operator Produksi 

Dari use case yang ada, dapat dijelaskan menjadi poin yang lebih rinci 

pada data operator produksi sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Tabel Fungsional Data Operator Produksi 
 

Nama Fungsi Data Operator Produksi 
Pengguna Admin Logistik 
Deskripsi Fungsi ini mempunyai tujuan untuk melakukan pendataan 

operator produksi di departemen logistic 
Kondisi 
Awal 

Tabel operator produksi kosong/ tabel perlu update (NIP, Nama 
Pegawai, Nomor telepon) 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
Menampilkan Daftar Operator Produksi 

Pengguna memilih menu Data 
Operator Produksi 

Sistem akan menampilkan 
seluruh data operator produksi 
di departemen logistik 

Menambah Data Produksi 

Pengguna mengklik tombol 
menu tambah 

Sistem  akan  menampilkan 
form untuk pengisian data
operator produksi 

Pengguna mengklik tombol 
simpan untuk menyimpan data 
yang sudah dimasukkan 
kedalam form 

Sistem akan menyimpan data 
operator produksi dan 
ditampilkan pada halaman 
daftar operator produksi 

Mengubah Data Operator Produksi 

Pengguna mengklik  tombol 
ubah pada  daftar operator 
produksi tertentu 

Sistem akan menampilkan 
form untuk mengubah data 
operator produksi 

Pengguna mengklik tombol 
ubah untuk menyimpan 
kembali data hasil perubahan 
dimasukkan 

Sistem akan menyimpan data 
operator produksi hasil 
perubahan dan ditampilkan pda 
halaman daftar operator 
produksi 

Menghapus Data Operator produksi 

Pengguna mengklik tombol 
tanda hapus untuk menghapus 
data tertentu 

Sistem akan menghapus data 
operator produksi yang dipilih 

Kondisi 
Akhir 

Fungsi ini menghasilkan daftar data operator produksi 
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4. Data Operator Quality Control 

Dari use case yang ada, dapat dijelaskan menjadi poin yang lebih rinci 

pada data operator quality control sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Tabel Fungsional Data Operator Quality Control 
 

Nama Fungsi Data Operator Quality Control 
Pengguna Admin Logistik 
Deskripsi Fungsi ini mempunyai tujuan untuk melakukan pendataan 

operator quality control di departemen logistik 
Kondisi 
Awal 

Tabel operator quality control kosong/ tabel perlu update (NIP, 
Nama Pegawai, Nomor telepon) 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
Menampilkan Daftar Operator Quality Control 

Pengguna memilih menu Data 
Operator Quality Control 

Sistem akan menampilkan 
seluruh data operator quality
control di departemen logistik 

Menambah Data Quality Control 

Pengguna mengklik tombol 
menu tambah 

Sistem  akan  menampilkan 
form untuk pengisian data
operator quality control 

Pengguna mengklik tombol 
simpan untuk menyimpan data 
yang sudah dimasukkan 
kedalam form 

Sistem akan menyimpan data 
operator quality control dan 
ditampilkan    pada    halaman 
daftar operator quality control 

Mengubah Data Operator Quality Control 

Pengguna mengklik  tombol 
ubah pada  daftar operator 
quality control tertentu 

Sistem akan menampilkan 
form untuk mengubah data 
operator quality control 

Pengguna mengklik tombol 
ubah untuk menyimpan 
kembali data hasil perubahan 
dimasukkan 

Sistem akan menyimpan data 
operator quality control hasil 
perubahan dan ditampilkan 
pada halaman daftar operator 
quality control 

Menghapus Data Operator Quality Control 

Pengguna mengklik tombol 
tanda hapus untuk menghapus 
data tertentu 

Sistem akan menghapus data 
operator quality yang dipilih 

Kondisi 
Akhir 

Fungsi ini menghasilkan daftar data operator quality control 
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5. Data Operator Packing 

Dari use case yang ada, dapat dijelaskan menjadi poin yang lebih rinci 

pada data operator packing sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Tabel Fungsional Data Operator Packing 
 

Nama Fungsi Data Operator Packing 
Pengguna Admin Logistik 
Deskripsi Fungsi ini mempunyai tujuan untuk melakukan pendataan 

operator packing di departemen logistic 
Kondisi 
Awal 

Tabel operator packing kosong/ tabel perlu update (NIP, Nama 
Pegawai, Nomor telepon) 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
Menampilkan Daftar Operator Packing 

Pengguna memilih menu Data 
Operator Packing 

Sistem akan menampilkan 
seluruh data operator packing
di departemen logistik 

Menambah Data Operator Packing 

Pengguna mengklik tombol 
menu tambah 

Sistem  akan  menampilkan 
form untuk pengisian data
operator packing 

Pengguna mengklik tombol 
simpan untuk menyimpan data 
yang sudah dimasukkan 
kedalam form 

Sistem akan menyimpan data 
operator packing dan 
ditampilkan pada halaman 
daftar operator packing 

Mengubah Data Operator Packing 

Pengguna mengklik  tombol 
ubah pada  daftar operator 
packing tertentu 

Sistem akan menampilkan 
form untuk mengubah data 
operator packing 

Pengguna mengklik tombol 
ubah untuk menyimpan 
kembali data hasil perubahan 
dimasukkan 

Sistem akan menyimpan data 
operator packing hasil 
perubahan dan ditampilkan 
pada halaman daftar operator 
packing 

Menghapus Data Operator Packing 

Pengguna mengklik tombol 
tanda hapus untuk menghapus 
data tertentu 

Sistem akan menghapus data 
operator packing yang dipilih 

Kondisi 
Akhir 

Fungsi ini menghasilkan daftar data operator packing 
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6. Data Transaksi 

Dari use case yang ada, dapat dijelaskan menjadi poin yang lebih rinci 

pada data transaksi sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Tabel Fungsional Data Transaksi 
 

Nama Fungsi Data Transaksi 
Pengguna Admin Logistik 
Deskripsi Fungsi ini mempunyai tujuan untuk melakukan pendataan 

transaksi di departemen logistic 
Kondisi 
Awal 

Memiliki 2 menu ada transaksi masuk dan transaksi keluar. 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
Menampilkan Menu Transaksi 

Pengguna memilih menu 
Transaksi 

Sistem akan menampilkan 2 
menu transaksi yaitu transaksi 
masuk dan transaksi keluar di 
departemen logistik 

Pengguna memilih salah satu 
transaksi masuk / keluar 

Sistem akan menampilkan 
tabel transaksi masuk / keluar 
(Nama Barang, Nama pegawai 
logistik, produksi, QC, 
Packing, dan jumlah barang) 

Menambah Data Transaksi 

Pengguna mengklik tombol 
menu tambah 

Sistem  akan  menampilkan 
form untuk pengisian data
transaksi masuk / keluar 

Pengguna mengklik tombol 
simpan untuk menyimpan data 
yang sudah dimasukkan 
kedalam form 

Sistem akan menyimpan data 
transaksi masuk / keluar dan 
ditampilkan    pada    halaman 
daftar transaksi masuk / keluar 

Mengubah Data Transaksi 
Pengguna mengklik tombol
ubah pada daftar transaksi 
masuk / keluar tertentu 

Sistem akan menampilkan
form untuk mengubah data 
transaksi masuk / keluar 

Pengguna mengklik tombol 
ubah untuk menyimpan 
kembali data hasil perubahan 
dimasukkan 

Sistem akan menyimpan data 
transaksi masuk / keluar hasil 
perubahan dan ditampilkan 
pada halaman daftar transaksi 
masuk / keluar 
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Menghapus Data Transaksi 

Pengguna mengklik tombol 
tanda hapus untuk menghapus 
data tertentu 

Sistem akan menghapus data 
transaksi masuk / keluar yang 
dipilih 

Kondisi 
Akhir 

Fungsi ini menghasilkan daftar data transaksi masuk / keluar 

 

4.2.3 Activity Diagram 
Dalam sebuah sistem pasti perlu adanya kegiatan atau aktivitas yang berjalan 

didalamnya yang digambarkan dalam bentuk Activity Diagram. Adapun sistem 

usulan jiga digambarkan menggunakan Activity Diagram akan menjadi seperti 

proses dibawah ini: 

1. Data Barang 

Dalam proses Data Barang, adapun aktivitas yang didalamnya adalah 

seperti gambar 4.4 

 
 

Gambar 4.4 Activity Diagram Data Barang 

Menampilkan Data
Barang

Entri Data Barang Update Data Barang

Menyimpan Data

Data Tampil
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Pada Gambar 4.4 menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh 

Departemen Logistik untuk melakukan pengelolaan data barang sebagai 

data master utama. Dimulai dengan menampilkan data barang yang sudah 

ada, dilanjutkan dengan persimpangan pengecekan, apakah data yang 

akan dilakukan entri data dan menyimpan data.Termasuk data yang 

sebelumnya sudah ada, berarti akan dilakukan update data dan 

menyimpan data. 

 
2. Data Operator Logistik 

Dalam proses Data Operator Logistik, adapun aktivitas yang didalamnya 

adalah seperti gambar 4.5 

 
 

Gambar 4.5 Activity Diagram Data Operator Logistik 

Menampilkan Data O
Logistik

Entri Data O Logistik Update Data O 
Logistik 

Menyimpan Data

Data Tampil
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Pada Gambar 4.5 menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh 

Departemen Logistik untuk melakukan pengelolaan data Operator 

Logistik sebagai data master utama. Dimulai dengan menampilkan data 

operator logistik yang sudah ada, dilanjutkan dengan persimpangan 

pengecekan, apakah data yang akan dilakukan entri data dan menyimpan 

data. Termasuk data yang sebelumnya sudah ada, berarti akan dilakukan 

update data dan menyimpan data. 

3. Data Operator Produksi 

Dalam proses Data Operator Produksi, adapun aktivitas yang didalamnya 

adalah seperti gambar 4.6 

 
 

Gambar 4.6 Activity Diagram Data Operator Produksi 

Pada Gambar 4.6 menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh 

Departemen Logistik untuk melakukan pengelolaan data Operator 

Menampilkan Data O
Produksi

Entri Data O Produksi
Update Data O 

Produksi

Menyimpan Data

Data Tampil
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Produksi sebagai data master utama. Dimulai dengan menampilkan data 

operator logistik yang sudah ada, dilanjutkan dengan persimpangan 

pengecekan, apakah data yang akan dilakukan entri data dan menyimpan 

data. Termasuk data yang sebelumnya sudah ada, berarti akan dilakukan 

update data dan menyimpan data. 

4. Data Operator QC 

Dalam proses Data Operator QC, adapun aktivitas yang didalamnya 

adalah seperti gambar 4.7 

 
 

 
 

Gambar 4.7 Activity Diagram Data Operator QC 

Pada Gambar 4.7 menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh 

Departemen Logistik untuk melakukan pengelolaan data Operator QC 

sebagai data master utama. Dimulai dengan menampilkan data operator 

quality control yang sudah ada, dilanjutkan dengan persimpangan 

Menampilkan Data O
QC

Entri Data O QC Update Data O QC 

Menyimpan Data

Data Tampil
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pengecekan, apakah data yang akan dilakukan entri data dan menyimpan 

data. Termasuk data yang sebelumnya sudah ada, berarti akan dilakukan 

update data dan menyimpan data. 

5. Data Operator Packing 

Dalam proses Data Operator Packing, adapun aktivitas yang didalamnya 

adalah seperti gambar 4.8 

 
 

Gambar 4.8 Activity Diagram Data Operator Packing 

Pada Gambar 4.8 menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh 

Departemen Logistik untuk melakukan pengelolaan data Operator 

Packing sebagai data master utama. Dimulai dengan menampilkan data 

operator packing yang sudah ada, dilanjutkan dengan persimpangan 

pengecekan, apakah data yang akan dilakukan entri data dan menyimpan 

Menampilkan Data O
Packing

Entri Data O Packing
Update Data O 

Packing

Menyimpan Data

Data Tampil
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data. Termasuk data yang sebelumnya sudah ada, berarti akan dilakukan 

update data dan menyimpan data. 
 
 

6. Data Transaksi 

Dalam proses Data Transaksi, adapun aktivitas yang didalamnya adalah 

seperti gambar 4.9 

 

Gambar 4.9 Activity Diagram Data Transaksi 

Pada Gambar 4.9 menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh 

Departemen Logistik untuk melakukan pengelolaan data transaksi 

sebagai data master utama. Dimulai dengan menampilkan 2 kategori 

yaitu kategori transaksi masuk dan transaksi keluar, didalam 2 kategori 

tersebut masing – masing menampilkan data yang sudah ada, dilanjutkan 

dengan persimpangan pengecekan, apakah data yang akan dilakukan 

Transaksi

Transaksi Masuk Transaksi Keluar 

Entry  Update

Menyimpan
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entri data dan menyimpan data. Termasuk data yang sebelumnya sudah 

ada, berarti akan dilakukan update data dan menyimpan data. 

 

4.2.4 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 

Berdasarkan setiap entitas yang ada, pastinya memiliki hak akses tertentu 

terhadap sistem yang berjalan nantinya, adapun kriteria yang dibagi adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 Kebutuhan Non-Fungsional 
 

No Kriteria Kebutuhan Non-Fungsional 

1 Keamanan Pengguna wajib   melakukan   Login   menggunakan 

username dan password 

2 Usability Melakukan pengecekan dari setiap transaksi dengan

data manual yang dari form permintaan 

3 Design Melakukan penyesuaian interface agar dapat dipahami

bagi pengguna dengan perkembangan teknologi 

 
4.2.5 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Untuk kebutuhan perangkat lunak yang jelas pasti membutuhkan browser 

dikarenakan aplikasi ini berbasis website. Rekomendasi untuk browser yaitu 

Google Chrome, Mozilla Firefox, atau sejenisnya. 

 

4.2.6 Kebutuhan Perangakat Keras 

Untuk kebutuhan perangkat keras ada beberapa hal minimum yang harus 

dipenuhi untuk menjalankan aplikasi ini diantaranya yaitu: 

i. Intel i3 Processor 2.4 GHz atau yang lebih tinggi, 

ii. 4 GB RAM atau yang lebih tinggi, 

iii. Spesifikasi umum untuk computer seperti keyboard, mouse, dan speaker 

yang dapat kompatibel. 
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4.2.7 Arsitektur Jaringan 

Sistem yang dirancang menggunakan single tier dimana sistem berbasis 

website yang terdiri dari client. Untuk arsitektur jaringan yang disusun adalah 

seperti pada gambar 4.10 

 

Domain  
Server  Computer Admin 

Admin 

 

Gambar 4.10 Arsitektur Jaringan Sistem Informasi Produksi di Departemen 

Logistik 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Dari secara keseluruhan, proses yang diperlukan dalam sistem ini adalah 

enam proses utama yaitu, data barang, data operator logistik, data operator 

produksi, data operator Quality Control, data operator Packing, dan transaksi, 

sedangkan untuk aplikasi hanya memiliki satu pengguna yaitu Admin Logistik 

sebagai Administrator atau orang yang mengelola seluruh data baik data baru atau 

update data. 

5.2 Saran 

Untuk penelitian dan kegiatan kerja praktik selanjutnya, adapun saran yang 

bisa dilampirkan dalam penutup ini diantaranya yaitu: 

1. Perlunya observasi secara mendalam ketiap-tiap departemen yang terkait; 

2. Perlu didetailkan kembali untuk perancangan dan analisisnya agar 

departemen lainpun ikut terlibat. 
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