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ABSTRAK 

 

 

PT. Bintang Energi Sejahtera adalah perusahaan swasta yang berada pada 

bidang Supplier CNG (Compressed Natural Gas). Pencatatan barang merupakan 

cara yang diterapkan oleh PT. Bintang Energi Sejahtera untuk mengelola seluruh 

arus data keluar barang menggunakan kestar dan ms.excell, masalah yang saat ini 

ditemukan pada PT. Bintang Energi Sejahtera adalah data pencatatan barang yang 

menggunakan kertas dan ms.excell filenya terlalu besar dan kurang efisien. 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada PT. Bintang Energi Sejahtera 

untuk memaksimalkan pencatatan barang pada PT. Bintang Energi Sejahtera maka 

dihasilkan sebuah Aplikasi Pencatatan Barang, manfaat Aplikasi Pencatatan 

Barang pada perusahaan antara lain bagian gudang dapat melihat stock secara real 

time, dapat memantau stock agar dapat mencegar over/less stock, pencatatan lebih 

mudah dan efisien, dan file lebih kecil tidak banyak. 

Hasil dari pengujian Aplikasi Pencatatan Barang adalah aplikasi ini dapat 

digunakan oleh perusahaan PT. Bintang Energi Sejahtera untuk melakukan 

pencatatan data master barang, transaksi keluar barang, melihat laporan dan cetak 

laporan lebih mudah dan efisien. 

 
 

Kata Kunci : Aplikasi Pencatatan Barang, Iventory, PT. Bintang Energi Sejahtera 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 

PT. Bintang Energi Sejahtera didirikan pada tahun 2012, PT. Bintang 

Energi Sejahtera merupakan perusahaan swasta yang berada pada bidang Supplier 

CNG (Compressed Natural Gas). Kantor PT. Bintang Energi Sejahtera berlokasi di 

Jl.Kedamean No.19 Keplulungan, Gempol Pasuruan KM.41 Surabaya – Malang, 

Jawa Timur. Sedangkan lokasi mother station milik PT. Bintang Energi Sejahtera 

beralamat Jl.Pemuda No.17, Gading, Ngrame, Kec.Pungging, Mojokerto-61384, 

Jawa Timur. 

PT. Bintang Energi Sejahtera memiliki proses pencatatan barang 

menggunakan Microsoft.excel, ada 3 tahapan proses pencatatan yaitu pencatatan 

data barang, pencatatan data transaksi barang keluar, dan pencatatan laporan. 

Karena banyaknya bagian proses pencatatan yang diperlukan saat menggunakan 

microsoft.excel membuat bagian admin Gudang terkendala saat melakukan 

pencatatan karena memakan banyaknya waktu dan terjadinya kesalahan input. 

Permasalahan pada perusahaan PT. Bintang Energi Sejahtera adalah 

mengenai dampak dari menggunakan Microsoft.excel secara terus menerus 

mengakibatkan memakan waktu proses bisnis pencatatan terlalu banyak dan 

terjadinya kesalahan input. 

Maka PT. Bintang Energi Sejahtera membutuhkan rancang bangun 

aplikasi pencatatan barang, aplikasi tersebut memiliki beberapa menu diantaranya 

adalah menu data barang, menu transaksi barang keluar, dan menu laporan. Menu 
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sederhana tersebut memiliki fitur CRUD (Cread Read Update Delete) yang cepat 

dan mudah digunakan, dengan diterapkanya rancang bangun aplikasi pencatatan 

barang tersebut dapat memberikan manfaat seperti pencatatan lebih mudah, tidak 

memakan banyak waktu, file tidak besar, dapat mengurangi kesalahan input, dapat 

melihat stock secara real time, dan menghindari stock overles. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam kerja 

praktik ini adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi pencatatan 

barang pada PT. Bintang Energi Sejahtera 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka Batasan masalah dalam 

pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi berbasis dekstop 

 

2. Aplikasi hanya terkait pencatatan barang keluar beserta laporan 

 
 

1.4 Tujuan 

 

Adapun tujuan dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah merancang dan 

membangun aplikasi pencatatan barang pada PT. Bintang Energi Sejahtera sebagai 

aplikasi untuk membantu dalam melakukan pencatatan barang 

 

1.5 Manfaat 

 

Dengan adanya aplikasi pencatatan barang ini, maka diharapkan 

memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagian Gudang dapat mengetahui stock secara real time 
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2. Bagian Gudan dapat memantau stock agar dapat mencegah over/less stock 

 

3. Pencatatan bagian gudang lebih simpel, dan efisien 

 

4. File pencatatan gudang lebih kecil dan tidak banyak 



 

 

BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

 

2.1 Sejarah 

 

PT. Bintang Energi Sejahtera didirikan pada tahun 2012, PT. Bintang 

Energi Sejahtera merupakan perusahaan swasta yang berada pada bidang supplier 

CNG (Compressed Natural Gas) dengan jumlah pegawai sebanyak 30 orang yang 

melani beberapa klien utuk suplai kebutuhan CNG secara berkelanjutan. 

Perusahaan ini mengedepankan pelayanan distribusi yang maksimal kepada 

customer berupa local shipping, cost and foreign, dan free on board. Kantor PT. 

Bintang Energi Sejahtera berlokasi di Jl.Kedamean No.19 Keplulungan, Gempol 

Pasuruan KM.41 Surabaya – Malang, Jawa Timur. Sedangkan lokasi mother station 

milik PT. Bintang Energi Sejahtera beralamat Jl.Pemuda No.17, Gading, Ngrame, 

Kec.Pungging, Mojokerto-61384, Jawa Timur 

 

2.2 Logo Perusahaan 

 

PT. Bintang Energi Sejahtera memiliki back ground logo berwarna putih 

dengan desain bertuliskan BES yang berasal dari nama peusahaan. Bawah logo 

bertuliskan nama lengkap perusahaan. Logo PT. Bintang Energi Sejahtera dapat 

dilihat pada gambar 2.1 

 

 

 

Gambar 2.1. Logo PT. Bintang Energi Sejahtera 
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2.3 Visi Misi Perusahaan 

 

2.3.1 Visi 

 

Menjadi perusahaan supplier CNG (Compressed Natural Gas) yang 

unggul, terpercaya dan terintegrasi dalam memberikan pelayanan 

 

2.3.2 Misi 

 

Memberikan pelayanan serta solusi terbaik kepada customer dalan 

penyedia produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing 

 

2.4 Lokasi Perusahaan 

 

Berikut adalah informasi lengkap perusahaan PT. Bintang Energi 

Sejahtera : 

a. Alamat Kantor : PT. Bintang Energi Sejahtera berlokasi di Jl. Kedamean No. 

 

19 Keplulungan, Gempol Pasuruan KM. 41 Surabaya – 

 

Malang, Jawa Timur 

 

b. Mother Station : Jalan. Pemuda No. 17, Gading, Ngrame, Kec. Pungging, 

 

Mojokerto - 61384, Jawa Timur 

 

c. Phone : 0343 – 641760 / (+62) 812-7609-0385 

 

d. Email : bintangenergi.sejahtera78@gmail.com 
 

 

2.5 Struktur Organisasi 

 

Berikut adalah struktur organisasi PT. Bintang Energi Sejahtera. gambar 

Struktur organisasi PT. Bintang Energi Sejahtera dapat diliath pada gambar 2.1. 

mailto:bintangenergi.sejahtera78@gmail.com
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Gambar 2.2. Struktur Organisai PT. Bintang Energi Sejahtera 
 

 

2.6 Fungsi Setiap Bidang pada PT. BINTANG ENERGI SEJAHTERA 

 

PT. Bintang Energi Sejahtera terdiri dari beberapa divisi diantaranya 

adalah : Direktur, General Manager, Manager Administrasi, Manager Plan, 

Manager Operasional, Teknisi, Marketing, Planner, K3, Security, OB. Dan Driver. 

1. Direktur 

 

Tugas direktur adalah memimpin seluruh karyawan dalam menjalankan 

bisnis perusahaan, mengimplementasikan serta mengorganisir visi dan 

misi peruhsaan, dan Menyusun strategi bisnis 

2. General Manager 

 

Tugas general manager memikul tanggung jawab dan menghandel 

beberapa unit fungsional atau semua manager fungsional 

3. Manager Administrasi 

 

Tugas manager administrasi melakukan perencanaan dan kordinasi dengan 

pihak lain di perusahaan, terkait prosedur dan system administrasi yang 

diterapkan sesuai jadwal dan tengat waktu 
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4. Manager Plan 

 

Tugas manager plan Menyusun perencanaan dan strategi untuk 

menetapkan tujuan yang ingin dicapai 

5. Manager Operasional 

 

Tugas manager operasional mengelola serta mengarahkan tim operasi 

untuk mencapai target dan mengawasi produk barang atau penyediaan 

barang. Memiliki kewajiban atas manajemen tenaga kerja dan ikut 

membantu dalam perekrutan 

6. Teknisi 

 

Tugas teknisi memperbaiki mesin, pengadaan list mesin, dan melakukan 

perawatan secara berkala 

7. Marketing 

 

Tugas marketing menentukan strategi pemasaran dan strategi penjualan 

serta merencanakan proses pendistribusian, kewajiban lain, meningkatkan 

pelayanan dan menjaga hubungan 

8. Planner 

 

Tugas planner merencanakan dan mengendalikan rangkaian proses 

produksi serta menjadwal dan mengontrol persediaan bahan baku 

9. K3 

 

Tugas k3 memeriksa Kesehatan badan dan mental tenaga kerja serta 

bertanggung jawab dalam pencegahan dan malaporkan kecelakaan yang 

terjadi 

10. Security 
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Tugas security bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan 

mengamankan (tempat, instansi, maupun properti) 

11. OB 

 

Tugas ob membantu tugas staff secara umum dan bertanggung jawab atas 

kebersihan 

12. Driver 

 

Tugas driver untuk melakukan antar barang ketempat tujuan, menjemput 

persediaan, dan melakukan pemeriksaan ijin opersai bahan serta kondisi 

kendaraan 



 

 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Pengertian Aplikasi 

 

Menurut Jogiyanto dalam penelitian Rancang Bangun Aplikasi Inventaris 

Berbasis Website pada Kelurahan Bantengan (Rahman F. & Santoso, 2015) aplikasi 

adalah suatu program yang memiliki perintah untuk dapat mengolah suatu data. 

Aplikasi memiliki berbagai atribut yang terdiri dari beberapa kolom-kolom form 

yang dibangun dengan baik agar membentuk suatu tampilan yang menarik sehingga 

dapat membuat pengguna mudah dalam pengoperasianya. 

Aplikasi merupakan suatu perangkat lunak yang ditanamkan ke dalam 

komputer yang memiliki berbagai perintah untuk dapat melakukan bentuk 

pekerjaan sesuai dengan instruksi yang dilakukan oleh pengguna (Rahman F. & 

Santoso, 2015) 

 

3.2 Pengertian Iventory 

 

Inventory merupakan sebuah konsep yang mencerminkan sumber daya 

yang dapat digunakan tetapi tidak atau belum dipergunakan. Pengertian inventory 

dapat diartikan dalam beberapa hal yang berbeda, antara lain : stock yang tersedia 

pada saat itu juga, daftar perincian barang yang tersedia, (untuk keuangan dan 

akunting) jumlah stock barang yang dimiliki oleh suatu organisasi pada suatu 

waktu. Fungsi pokok dari inventory adalah memenuhi semua permintaan pelanggan 

dengan persediaan barang yang seminimal mungkin (Rahman & Bagio, 2016) 
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Inventory mencakup aset yang di beli , di proses untuk menghasilkan 

barang atau layanan. Inventory disebut juga stock, trading stock atau inventory 

stock. Inventory tidak termasuk capital assets atau human resource dan juga tidak 

termasuk uang, kecuali uang dijadikan sebagai bagian jual beli seperti bank 

(business.gov.au., 2018). 

 

3.3 Pengertian Java 

 

Bahasa pemprograman ini pertama kali dibuat oleh James Gosling saat 

masih bergabung Sun Microsystem. Bahasa pemprograman ini merupakan 

pengembangan C++, saat ini Java merupakan bahasa pemprograman yang paling 

populer digunakan, dan secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai 

jenis perangkat lunak aplikasi ataupun aplikasi berbasis web. Kelebihan java dari 

bahasa pemprograman yang lain adalah bisa dijalankan di berbagai jenis sistem 

operasi sehingga dikenal juga bahasa pemprograman multiplatform, bersifat 

pemproframan berorientasi object (PBO), memiliki library yang lengkap. 

(Nofriandi, 2015) 

 

3.4 Waterfall 

 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode waterfall dalam 

pendekatannya. Pengertian dari metode waterfall adalah rangkaian pada saat proses 

pengembangan software secara berurutan, dimana kemajuan akan tetap terus 

mengalir kebawah melalui proses perencanaan, pemodelan, implementasi dan 

pengujian (Junaedy & S, 2017) 
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3.5 Black Box 

 

Pengujian perangkat lunak bertujuan untuk memastikan , bahwa perangkat 

lunak yang telah dikembangkan sudah berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang 

diharapkan pengguna akhir. Pengembang perangkat lunak melakukan sesi khusus 

untuk menguji perangkat lunak agar error dapat di deteksi sejak awal. Pengujian 

perangkat lunak ini menjamin kualitas perangkat lunak yang merupakan bagian dari 

daur hidup pengembangan perangkat lunak. (Mustaqbal, Firdaus, & Rahmadi, 

2015) 

Black box testing merupakan pengujian kualitas perangkat lunak yang 

berfokus pada fungsionalitas perangkat lunak. Pengujian black box testing 

bertujuan untuk menemukan fungsi yang tidak benar , kesalahan antarmuka, 

kesalahan pada struktur data , kesalahan perfomansi , kesalahan inisialisasi dan 

terminasi. (Mustaqbal, Firdaus, & Rahmadi, 2015) Dalam pengujian black box 

testing digunakan alat untuk pengumpulan data yang disebut dengan user 

acceptance test, dokumen ini terdiri deskripsi indikator dari prosedur – prosedur 

pengujian fungsionalitas dari perangkat lunak. 



 

 

BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 
 

Bab ini membahas tentang hasil dari pengerjaan system terhadap Aplikasi 

Pencatatan Barang pada PT. BINTANG ENERGI SEJAHTERA. Berikut adalah 

tahapan yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam kerja 

praktik ini, yaitu : 

1. Identifikasi masalah 

 

2. Analisis system 

 

3. Perancangan system 

 

4. Implementasi system 

 

Tahapan diatas dilakukan untuk dapat mengatasi masalah dan menemukan 

solusi dari permasalahan yang ada, berikut merupakan penjelasan secara rinci dari 

masing-masing tahapan : 

 

4.1 Identifikasi Masalah 

 

Identifikasi masalah adalah tahap pertama dalam tahapan ini dengan tujuan 

untuk mengetahui masalah yang terjadi pada PT. BINTANG ENERGI 

SEJAHTERA, ada beberapa Langkah, yaitu : 

 

1. Observasi 

 

Observasi Langkah dilakukan dengan cara melihat, mengamati, dan mencatat 

proses bisnis yang ada pada perusahaan PT. BINTANG ENERGI 

SEJAHTERA 
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2. Wawancara 

 

Wawancara dilakukan pada bagian Manajer Operasional PT. BINTANG 

ENERGI SEJAHTERA pada bulan April tahun 2022 saat penulis melakukan 

kerja praktek di perusahaan. Bagian Manajer Operasional yang bertugas 

mengelola serta mengarahkan tim operasi untuk mencapai target dan 

mengawasi produk barang atau penyediaan barang, memiliki kewajiban atas 

manajemen tenaga kerja, ikut membantu dalam perekrutan, dan menyiapkan 

barang yang akan dikirim ke customer dengan mengecek kualitas barang. Serta 

dilakukan kepada Admin Gudang PT. BINTANG ENERGI SEJAHTERA 

yang bertugas mencatat barang keluar/masuk berserta laporanya. Dari 

wawancara tersebut mendapatkan informasi mengenai pencatatan barang pada 

PT. BINTANG ENERGI SEJAHTERA. Manfaat dari kegiatan ini adalah 

memperoleh data yang akan dijadikan acuan dan dibuat dalam perancangan 

aplikasi pencatatan barang. 

 

3. Studi Literatur 

 

Studi literatur dilakukan oleh penulis sebagai acuan untuk mencari referensi 

tentang teori, informasi, metode, dan konsep yang masih relevan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam pelaksanaan kerja paktik. Tujuan dari studi 

literatur ini adalah untuk memperkuat dalam penyelesaian permasalahan, 

memperkuat dasar teori untuk membangun sebuah aplikasi dan membuat 

laporan kerja praktik. 
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4.2 Analisis Sistem 

 

Analisis Sistem adalah tahap ke 2 dalam membuat system yang baru. Dan 

dalam analisis system juga ada beberapa Langkah, yaitu : 

 

4.2.1 Analisis Alur Proses Bisnis Saat Ini 

 

Proses bisnis pada PT. BINTANG ENERGI SEJAHTERA dalam proses 

pencatatan barang keluar/masuk dan laporan masih menggunakan ms.excell, karena 

banyaknya bagian proses pencatatan yang diperlukan saat menggunakan 

microsoft.excel membuat bagian admin Gudang terkendala saat melakukan 

pencatatan karena memakan banyaknya waktu dan terjadinya kesalahan. Dari 

permasalah tersebut maka perlu dibuatnya Aplikasi Pencatatan Barang pada PT. 

BINTANG ENERGI SEJAHTERA yang berisi menu data master, menu transaksi, 

dan menu laporan yang mudah digunakan dan efisien menu tersebut memiliki fitur 

CRUD (Cread Read Update Delete) . 

 

4.2.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

 

Terdapat sebuah kebutuhan system untuk menggunakan aplikasi tersebut, 

perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membangun Aplikasi Pencatatan Barang 

yaitu : 

1. Win 10 

 

2. Browser (google chrome, mozila firefox, dan sejenisnya) 

 

3. jdk-8u221-windows-x64 atau versi yang lainya 

 

4. Apache Netbeans 

 

5. Extension Apache Netbeans/Plugins 

 

6. XAMPP 
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Selain itu juga terdapat spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan dalam 

membangun Aplikasi pencatatan barang, yaitu : 

1. Processor inter core i3 rekomendasi (bisa di atasnya lebih baik) 

 

2. RAM 8 GB rekomendasi 

 

3. HDD 500 GB rekomendasi 

 
 

4.2.3 Analisis Kebutuhan Fungsional 

 

Disini merupakan tahapa dimana pengguna menentukan layanan atau 

sistem yang ada pada aplikasi pencatatan barang yang akan dibangun untuk 

mendukung kinerja admin Gudang. Berikut merupakan analisis kebutuhan 

fungsional, yaitu : 

Pengguna : 

 

- Admin Gudang 

Fungsi : 

Menu fungsi pada data master 

 

- Terdapat form login untuk admin Gudang 

 

- Dapat melakukan input data master (barang, kategori, dan customer) 

 

- Dapat melakukan edit data master (barang, kategori, dan customer) 

 

- Dapat melakukan hapus data master (barang, kategori, supplier, gudang, dan 

customer) 

Menu fungsi pada transaksi 

 

- Dapat melakukan input transaksi barang keluar 

 

- Dapat melakukan edit transaksi barang keluar 

 

- Dapat melakukan hapus transaksi barang keluar 

 

- Dapat melakukan cetak transaksi barang keluar 
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Menu fungsi pada laporan 

 

- Dapat melakukan cetak laporan transaksi barang keluar 

 

- Dapat melakukan cetak laporan stock barang 

 
 

4.3 Perancangan Sistem 

 

Tahap perancangan system adalah tahap ke 3 setelah melakukan tahapan 

analisis system. Tahap ini dilakukan dengan bertujuan untuk memecahkan masalah 

pada system yang akan dibuat, serta dapat menjadi lebih baik dengan adanya system 

yang telah terkomputerisasi. Percangan ini memiliki beberapa tahap perencanaan, 

yaitu : 

 

4.3.1 System Flow 

 

System flow atau system flow chart adalah sebuah proses yang menunjukan 

alur kerja yang dikerjakan oleh sistem secara keseluruhan seperti urutan urutan 

prosedur yang ada di dalam system. Berikut adalah beberapa System flow pada PT. 

BINTANG ENERGI SEJAHTERA. : 

 

A. Alur sistem data barang 

 

Pada gambar 3.1 menjelaskan tentang alur system data barang, dari login 

admin hingga bagaimana admin gudang dapat melihat data barang dan admin 

gudang dapat mengelola data barang, seperti : apakah admin gudang ingin 

menyimpan data barang, apakah admin gudang ingin edit data barang, dan apakah 

admin gudang ingin menghapus data barang 
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Gambar 3.1. System flowchart data barang 
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Gambar 3.2. System flowchart data kategori 

 

 

 

 

 

B. Alur sistem data kategori 

 

Pada gambar 3.2. menjelaskan tentang alur system data kategori 

bagaimana admin gudang dapat melihat data kategori dan admin gudang dapat 

melakukan Tambah data kategori, Ubah data kategori, dan Hapus data kategori 
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Gambar 3.3. System flowchart data customer 

 

 

 

 

 

C. Alur sistem data customer 

 

Pada gambar 3.3. menjelaskan tentang alur system data customer 

bagaimana admin gudang dapat melihat data customer dan dapat melakukan 

Tambah data customer, Ubah data customer, dan Hapus data customer 
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Gambar 3.4. System flowchart transaksi barang keluar 

 

 

 

 

 

D. Alur sistem transaksi barang keluar 

 

Pada gambar 3.4. menjelaskan tentang alur system transaksi barang keluar 

bagaimana admin gudang dapat melihat data transaksi barang keluar dan dapat 

melakukan Tambah data transaksi barang keluar, Ubah data transaksi barang 

keluar, dan Hapus transaksi barang keluar 

 
 



21 

Gambar 3.5. System flowchart laporan barang keluar 

 

 

 

 

 

E. Alur sistem laporan transaksi barang keluar 

 

Pada gambar 3.5. menjelaskan tentang alur system laporan barang keluar 

bagaimana admin gudang dapat melihat data laporan barang berdasarkan tanggal 

yang di input oleh admin gudang 
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F. Alur sistem laporan stock barang 

 

Pada gambar 3.6. menjelaskan tentang bagaimana admin gudang dapat 

melihat data laporan stock barang dan dapat melakukan cetak laporan stock barang 

pada menu laporan stock barang. 

 

 

Gambar 3.6. System flowchart laporan stock barang 
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4.3.2 Context Diagram 

 

Context diagram adalah proses yang mengambarkan sebuah aliran suatu 

proses system secara umum, context diagram ini diperlukan untuk sebuah aplikasi 

yang akan dibangun. Didalam context diagram ini terdapat 1 external entity yaitu 

admin gudang. Context diagram aplikasi pencatatan barang dapat dilihat pada 

gambar 3.7. 

 

 

 
 

Gambar 3.7. Context diagram 
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4.3.3 Data Flow Diagram Level 0 

 

Data Flow Diagram LVL 0 adalah seluruh proses kegiatan yang terjadi 

atau yang terdapat pada system secara jelas. DFD merupakan sebuah perangkat dan 

model yang mengambarkan data yang digunakan dalam pengembangan system 

berorientasi terstruktur dan tidak dapat digunakan untuk memodelkan 

pengembangan system yang berorientasi object. Gambar DFD aplikasi pencatatan 

barang dapat dilihat pada gambar 3.8. 

 
 

 

Gambar 3.8. Data Flow Diagram Level 0 
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4.3.4 Data Flow Diagram Level 1 

 

Data Flow Diagram LVL 1 adalah merupakan tahapan proses pada DFD 

LVL 0 yang dibuat lebih rinci. Yang lebih dirincikan adalah proses data master, 

transaksi, dan laporan. Gambar DFD LVL 1 data master, transaksi, dan laporan 

dapat dilihat pada gambar 3.9., 3.10., dan 3.11. 

 
 

 

 

Gambar 3.9. Data Flow Diagram LVL 1 Data Master 
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Gambar 3.10. Data Flow Diagram LVL 1 Data Master adalah dimana 

berjalanya proses input data master (data master kategori, data master barang, dan 

data master customer) secara detail 

 

 

Gambar 3.10. Data Flow Diagram LVL 1 Transaksi 
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Gambar 3.11 Data Flow Diagram LVL 1 Transaksi adalah dimana 

berjalanya proses transaksi barang keluar secara detail 

 

 

 

Gambar 3.11. Data Flow Diagram LVL 1 Laporan 
 

 

Gambar 13 Data Flow Diagram LVL 1 Laporan adalah dimana berjalanya 

proses Laporan secara detail seperti cetak laporan stock barang dan cetak laporan 

transaksi barang keluar 
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4.3.5 CDM (Conceptual Data Model) 

 

Conceptual Data Model atau CDM merupakan gambaran secara 

keseluruhan dari struktur sistem. CDM dibuat untuk mengetahui table apa saja yang 

diperlukan dan dipakai nanti dalam aplikasi pencatatan barang, untuk membuat 

CDM datpat mengambil dari data store yang berada pada DFD. Bentuk CDM pada 

aplikasi pencatatan barang dapat dilihat pada gambar 3.12. 

 
 

 

Gambar 3.12. Conceptual Data Model 
 

 

4.3.6 PDM (Physical Data Model) 

 

Physical Data Model atau PDM adalah model yang menggambarkan 

struktur data yang digunakan pada aplikasi pencatatan barang. Setiap table tersebut 

memiliki column dimana dari setiap column tersebut memiliki nama unique dan 

type datanya. Gambar PDM dapat dilihat pada gambar 3.13. 

 
 

 

Gambar 3.13. Physical Data Model 
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4.4 Struktur Tabel 

 

Struktur tabel adalah uraian fisik dari tabel-tabel yang ada pada cdm dan 

pdm atau database Aplikasi Pencatatan Barang. Untuk lebih detailnya struktur 

database Aplikasi Pencatatan Barang akan dijelaskan pada tabel-tabel dibawah ini. 

a) Tabel Admin 

Nama Tabel : admin 

Primary key : id 

Foreign key : - 

Fungsi : Menyimpan data admin 

 
 

Table 4. 1 Struktur Tabel Admin 

 
Name Data Type 

Id (PK) Integer 

Username Varchar (100) 

password Varchar (100) 

 
 

b) Tabel Kategori 

Nama Tabel : kategori 

Primary key : kode_kategori 

Foreign key : - 

Fungsi : Menyimpan data kategori 

 
 

Table 4. 2 Struktur Tabel Kategori 

 
Name Data Type 

Kode_kategori (PK) Varchar (10) 

Nama_kategori Varchar (100) 

 
 

c) Tabel Barang 

Nama Tabel : barang 
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Primary key : kode_barang 

Foreign key : kode_kategori 

Fungsi : Menyimpan data barang 

 

Table 4. 3 Struktur Tabel Barang 

 

Name Data Type 

Kode_barang (PK) Varchar (10) 

Kode_kategori (FK) Varchar (10) 

Nama_barang Varchar (100) 

Jumlah Integer 

Keterangan Varchar (500) 

 
 

d) Tabel Customer 

Nama Tabel : customer 

Primary key : kode_customer 

Foreign key : - 

Fungsi : Menyimpan data customer 

 
 

Table 4. 4 Struktur Tabel Customer 

 
Name Data Type 

Kode_customer (PK) Varchar (10) 

Nama_customer Varchar (100) 

Bidang_industri Varchar (100) 

Alamat_customer Varchar (500) 

 
 

e) Tabel Barang Keluar 

Nama Tabel : barang_keluar 

Primary key : id_bk 

Foreign key : kode_customer 

 

Fungsi : Menyimpan data barang keluar 
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Table 4. 5 Struktur Tabel Barang Keluar 

 

Name Data Type 

Id_bk (PK) Varchar (15) 

Kode_customer (FK) Varchar (10) 

Tanggal Timestamp 

Keterangan Varchar (500) 

 
 

f) Tabel Detail Barang Keluar 

Nama Tabel : tb_detail_barang_keluar 

Primary key : id_detail_bk 

Foreign key : id_bk 

 

Kode_bk 

 

Fungsi : Menyimpan data detail barang keluar 

 
 

Table 4. 6 Struktur Tabel Detail Barang Keluar 

 
Name Data Type 

Id_detail_bk (PK) Varchar 

Id_bk (FK) Varchar (15) 

Kode_barang (FK) Varchar (10) 

Tanggal Timestamp 

Nama_barang Varchar 

Jumlah Integer 

Keterangan Varchar 

 
 

4.5 Implementasi Sistem 

 

Implementasi system berisikan desain dan pengujian aplikasi apakah dapat 

berjalan dengan baik. Pengimplementasian aplikasi dibuat dari hasil analisis dan 

perancangan aplikasi yang sudah dibuat terlebih dahulu 

 

4.4.1 Design Interface 

 

Design interface adalah tampilan atau desain system yang akan dibuat 

sebagai acuan dalam pembutan aplikasi agar lebih mudah. Berikut merupakan 
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beberapa Design interface aplikasi pencatatan barang pada PT. BINTANG 

ENERGI SEJAHTERA 

A. Halaman Login 

 

Halaman login berupa form, disini admin harus menginputkan Username 

dan Password admin dengan benar untuk dapat mengakses menu utama/aplikasi. 

Halaman login dapat dilihat pada gambar no 4.1. 

 

 
Gambar 5.1. Design Interface Halaman Login 
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B. Halaman Menu Utama 

 

Halam menu utamaa adalah halaman utama aplikasi setelah login yang 

dimana berisi 4 menu yaitu : menu data master, transaksi, laporan dan Tentang 

Aplikasi yang masing-masing menu memiliki sub halaman. Halaman menu utama 

dapat dilihat pada gambar no 4.2. 

 
 

 

Gambar 5.2. Design Interface Halaman Menu Utama 
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Gambar 5.3. Design Interface Halaman Menu Data Kategori 

 

 

 

 

 

C. Halaman Menu Data Kategori 

 

Halaman menu data kategori merupakan sub halaman dari menu data 

master, halaman menu data kategori berupa form yang berisi kode kategori, nama 

kategori, dan tabel kategori. Selain itu halaman menu data kategori memiliki 

beberapa fitur yaitu simpan, ubah, hapus, dan bersih. Halaman menu data kategori 

dapat dilihat pada gambar no 4.3. 
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Gambar 5.4. Design Interface Menu Halaman Data Barang 

 

 

 

 

 

D. Halaman Menu Data Barang 

 

Halaman menu data barang merupakan sub halaman dari menu data 

master, halaman menu data barang berupa form yang berisi kode barang, nama 

barang, kode kategori, jumlah, keterangan, tabel kategori, dan tabel data barang. 

Selain itu halaman menu data barang juga memiliki fitur simpan, ubah, hapus, dan 

bersih. Menu halaman data barang dapat dilihat pada gambar no 4.4. 
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Gambar 5.5. Desing Interface Menu Halaman Data Customer 

 

 

 

 

 

E. Halaman Menu Data Customer 

 

Halaman menu data customer merupakan sub halaman dari menu data 

master, halaman menu data customer berupa form yang berisi kode customer, nama 

customer, bidang industry, alamat, dan tabel customer. Selain itu halaman menu 

data customer juga memiliki fitur simpan, ubah, hapus, dan bersih. Halaman menu 

data customer dapat dilihat pada gambar no 4.5. 
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Gambar 5.6. Design Interface Menu Halaman Transaksi Barang Keluar 

 

 

 

 

 

F. Halaman Menu Transaksi Barang Keluar 

 

Halaman menu Transaksi Barang Keluar merupakan sub halaman dari 

menu transaksi, halaman menu transaksi barang keluar berupa form yang berisi 

tanggal, id detail bk, id bk, kode barang, nama barang, kode customer, jumlah, 

keterangan, tabel barang, tabel customer, dan tabel transaksi. Selain itu juga 

halaman menu transaksi barang keluar memiliki fitur simpan, ubah, hapus. 

Halaman menu transaksi barang keluar dapat dilihat pada gambar no 4.6. 
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Gambar 5.7. Design Interface Menu Halaman Laporan Transaksi Barang Keluar 

 

 

 

 

 

G. Halaman Menu Laporan Transaksi Barang Keluar 

 

Halaman menu laporan transaksi barang keluar merupakan sub halaman 

dari menu laporan, halaman menu laporan transaksi barang keluar berisi txt 

pencarian, imputan tanggal pertama, inputan tanggal kedua, tombol tampil, dan 

cetak. Laporan transaksi barang keluar dapat dilihat pada gambar no 4.7. 
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H. Halaman Menu Laporan Stock Barang 

 

Halaman menu data barang merupakan sub halaman dari menu laporan 

yang dimana halaman ini menampilkan stock barang dari tabel barang, laporan 

stock barang berisi tabel yang menampilkan data table data barang, txt pencarian, 

dan tombol cari. Halaman menu laporan stock barang dapat dilihat pada gambar no 

4.8. 

 

 

 

Gambar 5.8. Design Interface Menu Laporan Stock Barang 
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I. Halaman menu About 

 

Halaman menu about merupakan sub menu dari menu tentang aplikasi, 

yang dimana halaman tersebut menampilkan nama aplikasi, logo perusahaan, versi 

aplikasi, release date, dan tombol OK. Halaman menu about dapat dilihat pada 

gambar no 4.9. 

 
 

 

Gambar 5.9. Design Interface Menu About 
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4.4.2 Hasil Implementasi 

 

Hasil implementasi adalah merupakan output dari perancangan aplikasi, 

hasil implementasi ini berupa program aplikasi pencatatan barang berbasis desktop 

yang sudah jadi. Dari hasil implementasi diperlukan hasil pembahasan, agar 

pengguna dapat memahami aplikasi dengan lebih baik. 

 

1. Intalasi program 

 

Pada tahap ini menjelaskan tata cara melakukan penginstalan perangkat 

lunak.agar bisa menjalankan aplikasi pencatatan, Berikut adalah Langkah-langkah 

penginstalan : 

- jdk-8u221-windows-x64 atau versi yang lainya 

 

- Isntall Apache Netbeans 

 

- Install Plugins Apache Netbeans 

 

- Install XAMPP 

 
 

2. Penjelasana pemakaian 

 

Pada tahapan ini menjelaskan tahap berisikan Langkah Langkah pemakaian 

aplikasi pencatatan barang dari login, input data master (kategori, barang, dan 

customer), melakukan transaksi barang keluar, dan melakukan cetak laporan 

(transaksi barang keluar dan laporan stock barang. Berikut adalah penjelasan 

pemakaianya : 
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A. Halaman Login 

 

Halaman ini adalah halaman pertamakali saat aplikasi dijalankan, dimana 

halaman ini akan menampilkandigunakan oleh admin gudang dengan mengisikan 

username & pass akun admin gudang untuk menuju halaman berikutnya yaitu 

halaman menu utama. Halaman Login dapat dilihat pada gambar 4.10. 

 
 

 

Gambar 5.10. Implementasi Halaman Login 
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Gambar 5.11. Implementasi Menu Utama 

 

 

 

 

 

B. Halaman Menu Utama 

 

Halaman Menu Utama adalah halaman ke 2 yang ditampilkan setelah 

admin gudang melakukan login, disini merupakan jendela penghubung untuk ke 

halaman lain, dihalaman ini ada beberapa menu yaitu : 

- Menu Data Master yang memiliki beberapa sub menu (Data Barang, Kategori, 

dan Customer) 

- Menu Transaksi Barang yang memiliki sub menu (Menu Transaksi Barang 

Keluar) 

- Menu laporan yang memiliki beberapa sub menu (Menu Laporan Barang 

Keluar, dan Laporan Stock Barang) 

- Menu Tentang yang memiliki sub menu Tentang Aplikasi 

Gambar Menu Utama dapat dilihat pada gambar 4.11. 
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Gambar 5.12. Implementasi Menu Data Barang 

 

 

 

 

 

C. Halaman Menu Data Barang 

 

Halaman Menu Data Barang adalah sub menu dari Menu Data Master, 

Menu Data Barang menampilkan informasi tentang data barang yang berisikan 

(kode barang, nama barang, kode kategori, jumlah, dan keterangan) dan juga Menu 

Data Barang dapat melakukan simpan, ubah, dan bersih form. Menu Data Barang 

dapat dilihat pada gambar 4.12. 
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D. Halaman Menu Data Kategori 

 

Halaman Menu Data Kategori adalah sub menu dari Menu Data Master, 

Menu Data Kategori menampilkan informasi tentang data kategori yang berisikan 

(kode kategori dan nama kategori) dan juga Menu Data Kategori dapat melakukan 

simpan, ubah, hapus, dan bersihkan form. Menu Data Kategori dapat dilihat pada 

gambar 4.13. 

 

 

 

Gambar 5.13. Implementasi Menu Data Kategori 
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E. Halaman Menu Data Customer 

 

Halaman Menu Data Customer adalah sub menu dari Menu Data 

Customer, Menu Data Customer menampilkan informasi tentang data customer 

yang berisikan (kode customer, nama customer, bidang industry, dan alamat 

customer) dan juga Menu Data Customer dapat melakukan simpan, ubah, hapus, 

dan bersihkan form. Menu Data Customer dapat dilihat pada gambar 4.14. 

 
 

 

Gambar 5.14. Implementasi Data Customer 
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F. Halaman Menu Transaksi Barang Keluar 

 

Halaman Menu Transaksi Barang Keluar sub menu dari Menu Transaksi 

Barang, Menu Transaksi Barang Keluar menampilkan informasi tentang data 

transaksi barang keluar yang berisikan (tanggal, id bk, kode barang, nama barang, 

kode gudang, kode customer, jumlah, keterangan) dan juga Menu Transaksi Barang 

Keluar dapat melakukan tambah data, simpan data yang ditambah, ubah data, 

bersihkan form, dan print. Menu Transaksi Barang Keluar dapat dilihat pada 

gambar 4.15. 

 
 

 

Gambar 5.15. Implementasi Menu Transaksi Barang Keluar 
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Saat menekan tombol print pada gambar 4.15 di halaman menu transaksi 

barang keluar maka akan bisa menampilkan hasil berupa laporan transaksi barang 

keluar. Gambar bisa dilihat pada gambar 4.16 

 

 

 

Gambar 5.16 Hasil Laporan Transaksi Barang Masuk 
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G. Halaman Menu Laporan Barang Keluar 

 

Halaman Menu Laporan Barang Keluar adalah sub menu dari Menu 

Laporan, Menu Laporan Barang Keluar menampilkan informasi tentang data 

transaksi barang keluar yang berisikan (tanggal, id bk, kode barang, nama barang, 

kode customer, jumlah, dan keterangan) juga Menu Laporan Barang Keluar 

menampilkan data transaksi barang keluar dari range tanggal yang dimasukkan dan 

juga dapat melakukan cetak laporan. Menu Laporan Barang Keluar dapat dilihat 

pada gambar 31. 

 
 

 

Gambar 5.17 Implementasi Menu Laporan Barang Keluar 
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Saat menekan tombol detak pada gambar 4.17 di halaman menu laporan 

barang keluar maka akan bisa menampilkan hasil berupa laporan barang keluar. 

Gambar bisa dilihat pada gambar 4.18 
 

 
 

 

Gambar 5.18. Hasil Laporan Barang Keluar 
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H. Halaman Menu Laporan Stock Barang 

 

Halaman Menu Laporam Stock Barang adalah sub menu dari Menu 

Laporan, Menu Laporam Stock Barang menampilkan informasi tentang data barang 

yang berisikan (kode barang, nama barang, kode kategori, jumlah dan keterangan) 

dan juga Menu Laporam Stock Barang dapat melakukan cetak laporan. Menu 

Laporam Stock Barang dapat dilihat pada gambar 32. 

 

 

 

Gambar 5.19. Implementasi Menu Stock Barang 
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Saat menekan tombol cetak pada gambar 4.19 di halaman menu laporan 

stock barang maka akan bisa menampilkan hasil berupa laporan stock barang. 

Gambar bisa dilihat pada gambar 4.20 
 

 

 

Gambar 5.20. Hasil Laporan Stock Barang 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Setelah dilakukan uji coba yang dilakukan dari penerapan Aplikasi 

Pencatatan Barang, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi pencatatan barang ini 

dibuat dengan fitur pecatatan data master (data mester barang, data mester 

kateogori, dan data mester customer), fitur trasnsaksi barang keluar, dan fitur 

laporan (laporan transaksi barang keluar dan laporan stock barang). Adanya aplikasi 

ini, sangat membantu perusahaan PT. Bintang Energi Sejahtera untuk mempercepat 

dan mempermudah proses pencatatan barang. 

 

5.2 Saran 

 

Meskipun Aplikasi Pencatatan Barang dapat memberikan solusi kepada 

peruhsaan terkait pencatatan data barang, transaksi barang keluar, dan laporan. 

Namun aplikasi ini masih perlu pengembangan yang lebih baik lagi. Saran 

pengembangan yang bisa dilakukan selanjutnya adalah dengan mengembangkan 

lagi fitur transaksi dan laporan atau menambahkan fitur yang ada pada Aplikasi 

Pencatatan Barang seperti invoice, pembayaran, dll. 
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