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ABSTRAK 

 

ONE IT Solution Surabaya adalah usaha dagang yang bergerak di bidang 

penjualan khususnya menjual perlengkapan alat komputer. ONE IT Solution 

berlokasi di Jl. Penjaringan No 25 Surabaya 60297, Jawa Timur. ONE IT Solution 

Surabaya masih menggunakan sistem manual untuk menjalankan proses bisnis- 

nya. Masalah yang ditemui di ONE IT Solution ialah dimana beberapa pengguna 

aplikasi inventory mengalami keksusahan dikarenakan buruknya tampilan aplikasi 

perusahaan. Hal ini mengakibatkan tidak efisiennya waktu pada proses bisnis ONE 

IT Solution. Dan juga bagi pihak ONE IT Solution akan merepotkan apabila 5 

sampai 15 customer datang bersamaan dan dengan tampilan aplikasi yang tidak 

evisien akan menyulitkan perusahaan. 

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh ONE IT Solution maka 

diperlukan sebuahdesain aplikasi yang lebih friendly untuk di gunakan pengguna. 

Dalam menyusun desain aplikasi inventory stok barang pada  ONE IT Solution. 

Kata kunci : UI , Adobe XD, Website, User Centered Design 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem Informasi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menyajikan 

sebuah informasi yang akurat dan berkualitas untuk keperluan dalam mengambil 

suatu keputusan bagi perusahaan. Karena dalam perkembangan teknologi saat ini 

yang sangat pesat, maka perusahaan yang ingin maju dan berkembang memerlukan 

sebuah kebutuhan informasi yang cepat dan tentunya informasi tersebut harus 

akurat. Oleh sebab itu, sistem informasi sangatlah penting dan menjadi kebutuhan 

utama untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat dalam suatu perusahaan 

untuk menjalankan proses bisnisnya agar terus maju dan berkembang. 

ONE IT Surabaya sendiri merupakan sebuah toko yang bergerak di bidang 

penjualan komponen komputer baik offline dan juga penjualan online melalui 

online shop seperti Tokopedia dan shopie .Selain menjual produk komponen 

computer ,ONE IT Surabaya juga menyediakan berbagai jasa seperti perakitan 

computer,service computer, dan juga layanan maintance computer seperti update 

driver atau pembersihan komponen computer 

Proses bisnis yang terdapat dalam ONE IT sendiri terdapat Proses 

Pengadaan stock produk, proses penyimpanan produk, dan proses penjualan 

produk. Dari ketiga proses bisnis pada ONE IT ini saling berhubungan sehingga 

proses bisnis satu sama lain saling mempengaruhi. 

Dari adanya aplikasi yang berbasis website ini sebagai media untuk 

mempermudah proses bisnis pada ONE IT SURABAYA namun pengembangan 
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aplikasi ini terlalu sulit dan tidak mudah dipahami oleh orang yang awam akan 

teknologi, sehingga akan menunrukan estimasi kecakapan pada pekerjaan tersebut 

maka dari itu dibutuhkannya perancangan akan desain UI dan UX pada aplikasi ini 

dengan menggunakan metode user centered design untuk menyempurnakan dan 

mempermudah user dalam mengoprasikan aplikasi. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari hasil latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan 

masalah bagaimana merancang bangun desain UI dan UX aplikasi berbasis website 

pada ONE IT Surabaya 

 
1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan Perumusan Masalah di atas maka batasan masalah dalam 

membuat aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Adanya perubahan desain pada aplikasi ini tidak mencakup perubahan terhadap 

sistem pemograman pada aplikasi itu sendiri 

2. Desain ini hanya mencakup pada stock barang dan inventory pada produk dan 

gudang 

3. Aplikasi ini berbasis website dan harus terkoneksi secara online 

 
1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

dilakukannya kerja praktik ini adalah analisis dan perancangan ui  ux  aplikasi 

inventory stok barang pada ONE IT Solution Surabaya   
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1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh  dengan adanya pengembangan desain aplikasi ini 

bagi Instansi ONE IT Solution Surabaya adalah sebagai berikut: 

1. Pengoptimalan desain pada aplikasi. 

2. Mempermudah dalam mengelola data. 

3. Dapat memberi notifikasi saat stok menipis. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1 Identitas Instansi 

Nama Instansi  : ONE-IT Solution 

Alamat                  : Jl. Penjsringan No. 25 Surabaya 60297  

No. Telepon          : 085843946757  

Website       : oneit-solution.co  

Emai                     : oneit-solutin12678@gmail.com  

 
2.2 Uraian Tentang Perusahaan 

 
ONE-IT Surabaya merupakan salah satu UMKM yang berada di Kota 

Surabaya yang menjual barang elektronik seperti monitor, mouse, CPU, VGA, 

RAM dan komponen - komponen lainya yang dapat dilihat dari gambar Gambar 2. 

1 . selain itu ONE-IT bisa mengirim pesananan antar pulau yang menggunakan 

kurir sesuai permintaan pelanggan.  

 

 

Gambar 2.1 Logo ONE-IT Kota Surabaya 

 

http://diskominfo.sidoarjokab.go.id/
http://diskominfo.sidoarjokab.go.id/
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ONE IT Solution Surabaya adalah usaha dagang yang bergerak di bidang 

teknologi khususnya menjual komputer dan alat komputer. ONE IT Solution 

bnerlokasi di Jl. Penjaringan No 25 Surabaya 60297, Jawa Timur. Lokasi ONE IT 

Solution tergolong strategis karena lokasinya di tengah-tengah perkotaan dan sering 

dilalui banyak orang, lokasi ONE IT Surabaya dapat dilihat melalui goglle map 

seperti pada gambar Gambar 2. 2. 

 

 

Gambar 2.2 Lokasi ONE-IT Kota Surabaya 

 
2.3 Struktur Organisasi 

Untuk penjelasan Struktur dari organisasi ONE-IT Kota Surabaya dapat 

dilihat pada gambar Gambar 2.3  

 

Gambar 2.3 Table struktur organisasi 
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Setiap bidang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Berikut 

merupakan deskripsi dari setiap divisi pada ONE-IT Kota Surabaya : 

a. Divis Admin 

Divisi admin bertugas untuk, menerima panggilan telepon, entri data 

barang, dan merekap semua data yang berkaitan dengan perusahaan. Data yang 

dimaksud bisa mencakup banyak hal, mulai dari soal transaksi, informasi pegawai 

dan konsumen, hingga yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. 

b. Divisi Marketing 

Marketing bertugas menghasilkan pemasukan bagi perusahaan dengan 

cara menjual produk perusahaan tersebut. Peran ini adalah salah satu dari fungsi 

marketing. Sebagai bagian yang memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat, 

melalui produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Peran ini disebut sebagai 

peran promosi. Marketing memiliki tugas untuk menyerap informasi dan 

menyampaikan kepada perusahaan tentang segala sesuatu yang bermanfaat untuk 

mendukung peningkatan kualitas dan penjualan produk. Hal ini adalah peran 

marketing di bidang riset dan pengembangan. 

c. Divisi Support 

Bidang ini bertugas untuk membantu pekerjaan admin, sebagian tugas 

dalam bidang support yaitu melakukan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh 

personil dan divisi lain dalam menjalankan tugasnya, lalu membuat laporan untuk 

dipertanggung jawabkan kepada atasan langsung secara berkala yaitu harian dan 

mingguan   



7  

 

d. Divisi Publik 

Bidang ini bertugas untuk melakukan penjualan secara online dengan kata 

lain produk-produk yang ada di ONE-IT di jual secara online dan menetapkan harga 

yang sesuai dengan perusahaan itu sendiri. Divisi publik setiap harinya di tugaskan 

untuk mengecek harga-harga terbaru tentang komponen-komponen komputer, 

dikarnakan apabila tidak mengikuti harga harga terbaru profit perusahaan akan 

berkurang  

 
2.4 Visi Instansi  

Memberikan pengalaman yang berkesan dalam melayani jasa servis di 

ONE IT Solution Surabaya 

 
2.5 Misi Instansi  

1. Memberikan pelayanan servis terbaik pada pelanggan 

2. Mempertahankan kualitas mekanik yang handal 

3. Menciptakan lingkungan kerja yang baik 

4. Menciptakan komunikasi yang baik dengan pelanggan 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Pengadaan 

“Penjualan adalah proses proses di mana pembeli dan kebutuhan penjualan 

dipenuhi melalui sebuah informasi dan kepentingan (Solihin & Nusa, Desember 

2017) dan penjualan merupakan suatu fungsi dari pemasaran yang sangat penting 

dan menentukan bagi perusahaan tersebut yaitu memperoleh laba untuk 

kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut.” (Rizal & Misriati, Maret 2018). 

 
3.2 Persediaan 

“Persediaan merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha, 

baik perusahaan dagang maupun manufaktur. Dalam pengawasan persediaan perlu 

adanya sistem pencatatan dan perhitungan persediaan, karena persediaan dapat 

berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Perusahaan dagang maupun 

manufaktur masing–masing memiliki kegiatan berbeda-beda namun mempunyai 

tujuan yang sama yakni untuk memenuhi kebutuhan konsumen.”  (Wahyudi, 2015). 

 
3.3 Website 

“Website merupakan gabungan dari sekian banyaknya situs web yang 

memiliki domain di World Wide Web. Website adalah halaman informasi yang bisa 

di akses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website 

merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, 

suara, dan animasi sehingga menarik untuk dikunjungi.” (Sholechul, 2022). 
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Alasan seseorang mengunjungi website adalah karena konten yang 

tersedia di website tersebut. Penyebaran informasi melalui website sangat cepat dan 

mencakup area yang luas serta tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Oleh sebab itu, 

website merupakan sarana penting untuk mendapatkan dan mengelola informasi. 

Website dibagi menjadi dua jenis yaitu statis dan dinamis. Website statis sangat 

jarang diubah isinya, sedangkan website dinamis dapat berubah sewaktu-waktu 

isinya. 

 
3.4 User Interface (UI) 

“User Interface adalah tampilan visual sebuah produk yang 

menghubungkan sistem dengan pengguna. Tampilan UI dapat berupa bentuk, 

warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah 

bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna.” (Aprilia, 2020). 

“Jadi, tampilan UI dirancang dengan desain beberapa aspek, mulai dari 

layout, gambar logo, pemilihan warna yang sesuai, tipografi yang mudah dibaca 

dan hal lainnya untuk mempercantik tampilan. Semua elemen yang memperindah 

tampilan tersebut termasuk dalam elemen UI.” (Pratama, 2018). 

UI website yang bagus haruslah jelas. Namun, juga harus membuat desain 

yang ringkas. Jika definisi dan penjelasan website terlalu panjang, maka akan 

terlihat berantakan. Pengunjung juga akan menghabiskan waktu hanya untuk 

membaca deskripsi dalam website. Sehingga penjelasan yang ringkas dan tidak 

terlalu panjang. 
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3.5 Wireframe 

“Wireframe adalah kerangka dasar atau blueprint dari suatu halaman 

aplikasi yang akan dibangun oleh pengembang aplikasi. Secara garis besar di dalam 

wireframe ini menempatkan elemen-elemen penting dari halaman aplikasi tersebut 

pada posisinya masing-masing seperti banner, body content, menu link, kolom, 

footer maupun fitur-fitur lainnya yang ada dalam aplikasi nantinya.” (Anggitama, 

Tolle, & Az-Zahra, 2018). Secara visual tampilan dari wireframe ini hanya terdiri 

dari kotak dan garis yang menandakan posisi dari masing-masing elemen dari 

layout halaman aplikasi. 

 
3.6 Prototype 

“Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang 

memberikan ide dari dari para pengembang dan calon pengguna, cara untuk sistem 

berfungsi dalam bentuk yang telah selesai.” (Darmawan, 2013). “Prototype sering 

digunakan untuk desain sebuah produk untuk menyempurnakan setiap bagian dan 

proses-prosesnya sebelum menerapkannya dalam skala besar.” (Adhipratama, 

2018). Pada laporan kerja praktek ini prototype berguna untuk perancangan user 

interface website sebelum dirancang menjadi produk jadi secara utuh. 
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Analisis dan Desain Sistem 

Pada tahap mengidentifikasi masalah yang digunakan sebagai dasar 

pembangunan aplikasi. Identifikasi yang dilakukan adalah dengan mempelajari 

proses yang ada, ada beberapa cara yang telah dilakukan yaitu: 

 
4.1.1 Wawancara 

Setelah menganalisa langsung di ONE IT, diperoleh data dari admin. 

prosess pertama melalui aplikasi yaitu masuk ke tampilan login, setelah 

memasukkan id dan password pengguna akan dimasukkan ke tampilan dashboard 

untuk melihat data-data barang, statistc penjualan dan pembelian serta stock barang, 

setelahnya pengguna melihat penerimaan data stock barang yang menipis, jika 

barang di gudang telah menipis maka user akan meminta pemesanan ke gudang 

melewati aplikasi 

 
4.1.2 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk lebih banyak mengetahui istilah-istilah 

website. Selain itu juga untuk mengetahui lebih banyak mengenai aplikasi 

khususnya dalam proses desain. 

 
4.1.3 Observasi 

Cara ini dilakukan dengan melakukan pengamatan pada bagian yang 

terlibat dalam proses bisnis. Bagian yang dimaksud adalah bagian administrasi 

inventory 
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4.2 Desain 

4.2.1. Warna 

Desain dibuat dengan memiliki color schemes yang dapat dilihat pada 

gambar 4.1.  

 

Gambar 4.1 Color Schema 

 
Warna abu-abu dengan hexa color #95989A yang di berikan sebagai 

warna utama tersebut membantu pengguna untuk lebih santai dalam menggunakan 

desain aplikasi. Warna hijau dengan hexa color #04943E menandakan ketersediaan 

stock yang masih banyak. Warna kuning dengan hexa color #FFCC00 menandakan 

ketersediaan stock yang mulai menipis. Warna merah dengan hexa color  #EC1E24 

menandakan ketersediaan stock yang mulai habis dan butuh penambahan 

ketersediaan. Warna hitam dengan hexa color  #576271 pada tulisan di gunakan 

untuk memperjelas tulisan tersebut agar terlihat gelap. Warna abu-abu dengan hexa 

color  #B1C2C8 pada tombol menandakan bahwa tombol itu tidak di sarankan atau 

masih belum tepat waktu untuk ditekan. Warna biru dengan hexa color #5FA1FC 

pada tombol menandakan bahwa tombol itu disarankan untuk digunakan. 

 
4.2.2. Font 

Font yang digunakan pada desain ini adalah font Segoe UI. Dipilihnya font 

ini dikarenakan typeface font ini dirancang untuk  menyeimbangkan keterbacaan 
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dan memberikan kesan modern serta mudah terbaca  dalam segala kondisi, seperti 

ketika pada label, button, hingga content. Font ini  dapat menyampaikan ide yang 

berhubungan dengan kenetralan. Font juga terbagi menjadi beberapa macam style 

yaitu light,  semilight, regular, semibold, dan bold yang akan 

diterapkan  dibeberapa kondisi sesuai dengan kebutuhan, dapat dilihat tampilan 

style font Segoe UI pada gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.2 Font Segoe UI 

 
Selain itu juga ada font Monsterrat dan font Times New Roman untuk 

pemilihan font yang digunakan. Dipilihnya font ini dikarenakan typeface font ini 

dirancang untuk  menyeimbangkan keterbacaan dan memberikan kesan modern 

serta mudah terbaca  dalam segala kondisi, seperti ketika pada label, dan button. 

Font ini  dapat menyampaikan ide yang berhubungan dengan minimalisme. Font 

juga terbagi menjadi beberapa macam style yaitu regular, semibold, dan bold yang 

akan diterapkan  dibeberapa kondisi sesuai dengan kebutuhan, dapat dilihat 

tampilan style font Monsterrat dan font Times New Roman pada Gambar 4.3 dan 

Gambar 4.4. 
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Gambar 4.3 Font Monsterrat 

 

 

Gambar 4.4 Font Times New Roman 

 
4.2.3. Wireframe 

Wireframing/wireframe merupakan tahap awal perancangan desain.  

Wireframe dapat menetapkan fungsi (textbox, button, icon, dan lainya) tanpa warna 

atau desain apapun. Sehingga wireframe dapat memudahkan dalam pembuatan 

prototype. Berikut ini merupakan rancangan desain aplikasi inventory ONE IT 

Solution : 

 
A. Tampilan Wireframe login 

Pada langkah awal, aplikasi menampilkan Form Login yang digunakan 

untuk masuk ke dalam sistem. Untuk akses login hanya dimiliki oleh admin, pada 

form ini pengguna menginputkan username dan password yang telah diberikan 

sebelumnya yang dapat dilihat pada gambar 4.5 
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Gambar 4.5 Tampilan Wireframe login aplikasi 

 
B. Tampilan Wireframe dashboard 

Menu Utama Dashboard akan tampil setelah login sebagai dashboard, 

menu ini hanya bisa diakses oleh Admin. Tampilan form ini menunjukan form 

tampilan data apa saja      yang dibutuhkan dan perosses yang telah dilakukan hari ini 

atau dalam beberapa dekade yang dapat dilihat pada gambar 4.6 

 

 

Gambar 4.6 Tampilan Wireframe dashboard 
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C. Tampilan Wireframe order list 

Menu tampilan order list akan tampil setelah login sebagai petugas admin 

dan menekan ke tombol requesition, menu ini hanya bisa diakses oleh petugas 

admin. Tampilan form ini menunjukan orderan apa saja yang akan dikirim dari 

gudang untuk diapprove oleh admin yang dapat dilihat pada Gambar 4.7 

 

 

Gambar 4.7 Tampilan Wireframe order list 

 
D.  tampilan Wireframe employe 

Menu tampilan employe akan tampil saat memilih form employe pada 

menu ini hanya bisa di akses oleh petugas admin. Tampilan form ini adalah 

tampilan untuk melihat daftar karyawan dan mengedit atau menghapus data 

karyawan yang dapat dilihat pada Gambar 4.8 
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Gambar 4.8 Tampilan Wireframe employe 

 
E. Tampilan Wireframe ketersediaan stock barang pada form stock  

Menu tampilan ketersediaan stock barang akan tampil saat memilih menu 

stock dan memilih available stock. Tampilan form ini adalah tampilan untuk 

melihat stock barang , stock barang akan  memiliki perbedaan warna mengikuti 

persediaan barang tersebut , selain itu akan muncul opsi send requisiton untuk 

memasukkan barang yang stocknya menipis untuk dilakukan order penambahan 

barang yang dapat dilihat pada Gambar 4.9 

 

 

Gambar 4.9 Tampilan Wireframe ketersediaan stock barang pada form stock 
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F .Tampilan Wireframe list pemesanan 

Menu tampilan requisition list akan tampil saat memilih menu stock dan 

requisition list. Tampilan form ini adalah tampilan untuk melihat daftar stock 

barang yang sedang di pesan untuk penambahan stock, list stock dapat dilihat untuk 

memastikan barang yang di pesan sesuai, jika dirasa barang yang di pesan ada 

kesalahan maka bisa dihapus dari daftar pemesanan yang dapat dilihat pada Gambar 

4.10 

 

 

Gambar 4.10 Tampilan Wireframe list pemesanan 

 
7. Tampilan Wireframe notifikasi 

Menu tampilan notifikasi akan tampil saat memilih icon lonceng pada 

pojok kanan atas. Tampilan form ini adalah tampilan untuk melihat pemberitahuan 

pada aplikasi, seperti barang stock yang menipis atau barang orderan yang akan 

dikirim yang dapat dilihat pada Gambar 4.11 
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Gambar 4.11 Tampilan Wireframe notifikasi 

 
8. tampilan Wireframe  add new stock 

Menu tampilan penambahan stock baru akan tampil saat memilih menu 

stock dan memilih add new stock. Tampilan form ini adalah tampilan untuk 

menambahkan stock barang baru yang dapat dilihat pada Gambar 4.12 

 

 

Gambar 4.12 Tampilan Wireframe add new stock 
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4.3 Prototipe 

4.3.1. Back End 

A. Tampilan login 

Pada langkah awal, aplikasi menampilkan Form Login yang digunakan 

untuk masuk ke dalam sistem. Untuk akses login hanya dimiliki oleh admin, pada 

form ini pengguna menginputkan username dan password yang telah diberikan 

sebelumnya. dapat dilihat pada Gambar 4.13 

 

 

Gambar 4.13 Tampilan login aplikasi 

 
B. Tampilan dashboard 

Menu Utama Dashboard akan tampil setelah login sebagai dashboard, 

menu ini hanya bisa di akses oleh Admin. Tampilan form ini menunjukan form 

tampilan data apa saja      yang dibutuhkan dan perosses yang telah dilakukan hari ini 

atau dalam beberapa dekade dapat dilihat pada Gambar 4.14 
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Gambar 4.14 Tampilan dashboard 

 
C. Tampilan order list 

Menu tampilan order list akan tampil setelah login sebagai petugas admin 

dan menekan ke tombol requesition, menu ini hanya bisa di akses oleh petugas 

admin. Tampilan form ini menunjukan orderan apa saja yang akan dikirim dari 

gudang untuk diapprove oleh admin yang dapat dilihat pada Gambar 4.15 

 

 

Gambar 4.15 Tampilan order list 
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D. Tampilan employe 

Menu tampilan employe akan tampil saat memilih form employe pada 

menu ini hanya bisa di akses oleh petugas admin. Tampilan form ini adalah 

tampilan untuk melihat daftar karyawan dan mengedit atau menghapus data 

karyawan yang dapat dilihat pada Gambar 4.16 

 

 

Gambar 4.16 Tampilan employe 

 
E. Tampilan ketersediaan stock barang pada form stock  

Menu tampilan ketersediaan stock barang akan tampil saat memilih menu 

stock dan memilih available stock. Tampilan form ini adalah tampilan untuk 

melihat stock barang , stock barang akan  memiliki perbedaan warna mengikuti 

persediaan barang tersebut , selain itu akan muncul opsi send requisiton untuk 

memasukkan barang yang stocknya menipis untuk dilakukan order penambahan 

barang yang dapat dilihat pada Gambar 4.17 
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Gambar 4.17 Tampilan ketersediaan stock barang pada form stock 

 
F. Tampilan list pemesanan 

Menu tampilan requisition list akan tampil saat memilih menu stock dan 

requisition list. Tampilan form ini adalah tampilan untuk melihat daftar stock 

barang yang sedang di pesan untuk penambahan stock, list stock dapat dilihat untuk 

memastikan barang yang di pesan sesuai, jika dirasa barang yang di pesan ada 

kesalahan maka bisa dihapus dari daftar pemesanan yang dapat dilihat pada Gambar 

4.18 

 

 

Gambar 4.18 Tampilan list pemesanan 
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G. Tampilan notifikasi 

Menu tampilan notifikasi akan tampil saat memilih icon lonceng pada 

pojok kanan atas. Tampilan form ini adalah tampilan untuk melihat pemberitahuan 

pada aplikasi, seperti barang stock yang menipis atau barang orderan yang akan 

dikirim yang dapat dilihat pada Gambar 4.19 

 

 

Gambar 4.19 Tampilan notifikasi 

 
H. Tampilan add new stock 

Menu tampilan penambahan stock baru akan tampil saat memilih menu 

stock dan memilih add new stock. Tampilan form ini adalah tampilan untuk 

menambahkan stock barang baru yang dapat dilihat pada Gambar 4.20 

 

Gambar 4.20 Tampilan add new stock 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan dan uraian bab-bab sebelumnya mengenai pengadaan 

pada ONE IT, maka didapatkan suatu kesimpulan yang diuraikan sebagai oleh 

penulis sebagai berikut: 

1. Hasil rancang bangun aplikasi pengadaan perlu dilakukannya perbaikan 

dikarenakan beberapa kendala terkait waktu pengerjaan sehingga tidak berjalan 

sesuai rencana. 

2. Dengan hasil laporan ini tampilan UI tidak sesuai dengan hasil implementasi. 

 
5.2 Saran 

Dalam menyelesaikan kerja praktik muncul beberapa gagasan sebagai 

saran untuk pengembangan aplikasi inventory berbasis website agar lebih sempurna 

lagi, diantaranya adalah: 

1. Diharapkan adanya beberapa aplikasi untuk membuat desain yang memiliki 

fitur lengkap agar dapat membuat desain UI sesuai dengan yang diharapkan 

berserta membuat simbol-simbol yang mudah untuk dibaca oleh user. 

2. Dalam merancang aplikasi pengadaan ini dalam kurun waktu tersebut 

diperlukan minimal dua orang untuk melakukan pembuatan aplikasi tersebut. 
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