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BAB IV 

HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS 

 

1.1. Analisis Sistem 

Sistem persediaan di PT. SIDO MAKMUR masih dilakukan dengan 

cara yang manual. Barang dari pemasok akan dibawa ke bagian gudang 

untuk disimpan sebagai persediaan. Sebelum disimpan, bagian gudang akan 

menghitung jumlah barang yang datang sesuai dengan nama barang. 

Kemudian bagian gudang akan mencatat jumlah per barang yang datang ke 

dalam kartu stok persediaan. Setelah barang sudah dihitung dan dicatat, 

maka akan disimpan ke gudang dengan stok barang lama.  

Berikut adalah gambar detail prosedur barang masuk dari pemasok ke 

bagian gudang di PT.SIDO MAKMUR : 
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BAGIAN GUDANG

BAHAN BAKU

PEMASOK

NOTA 

PENGIRIMAN 

BARANG

MENYIMPAN 

BARANG DAN 

MENGHITUNG 

JUMLAH 

BARANG 

SESUAI NOTA

BAHAN BAKU

DISIMPAN

NOTA 

PENGIRIMAN 

BARANG

PROSEDUR BAHAN BAKU MASUK

DI GUDANG PT. SIDO MAKMUR

SESUAI?

YA

TIDAK

INPUT JUMLAH 

BARANG KE 

SISTEM

UPDATE JUMLAH 

BARANG

 

Gambar 4.1. Prosedur Barang Masuk 
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Ketika barang akan dibutuhkan oleh bagian produksi, maka bagian 

gudang akan mengeluarkan barang sesuai permintaan bagian produksi. 

Bagian gudang akan menyiapkan dan menghitung jumlah yang dibutuhkan. 

Bagian gudang harus mengurangkan jumlah stok yang ada sebelumnya 

dengan stok yang akan dikeluarkan untuk mendapatkan hasil stok yang 

masih berada di gudang ke dalam kartu stok persediaan. Sesuai barang yang 

diberikan kepada bagian produksi tersebut, maka bagian gudang akan 

membuat form pengiriman barang kepada bagian produksi secara tertulis 

manual. Inilah yang menyebabkan sistem persediaan di PT. SIDO 

MAKMUR harus menggunakan aplikasi yang sudah otomatis agar 

perhitungan barang tidak salah dan pembuatan form pengiriman yang tidak 

perlu ditulis manual. 

Berikut adalah detail gambar prosedur barang keluar dari gudang ke 

bagian produksi di PT.SIDO MAKMUR : 
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BAGIAN GUDANG BAGIAN PRODUKSI

BAHAN BAKU

PROSEDUR BARANG KELUAR

DI GUDANG PT. SIDO MAKMUR

MENERIMA PERMINTAAN BAHAN 

BAKU DARI BAG,PRODUKSI

MENGECEK 

STOK BAHAN 

BAKU

TERSEDIA?

INPUT JUMLAH 

BARANG YANG 

KELUAR

MENCARI 

PERSEDIAAN 

BAHAN BAKU

YA

TIDAK

MEMBERITAHUKAN 

KEPADA BAGIAN 

PRODUKSI BAHWA 

BAHAN BAKU TIDAK 

TERSEDIA

BAHAN BAKU

FORM 

PENGIRIMAN 

BAHAN BAKU

FORM 

PENGIRIMAN 

BAHAN BAKU

SESUAI?

UPDATE STOK 

BAHAN BAKU

FORM 

PENGIRIMAN 

BAHAN BAKU

BAHAN BAKU

DIGUNAKAN UNTUK 

PROSES PRODUKSI

YA

TIDAK

 

Gambar 4.2. Prosedur Barang Keluar 
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1.2. Kebutuhan 

Untuk mendukung Sistem Persediaan Bahan Baku di Gudang PT. 

SIDO MAKMUR, perlu adanya dukungan sistem komputer yang memadai 

baik hardware, software maupun brainware. 

1.2.1. Kebutuhan Hardware 

Hardware adalah barang-barang yang terbuat dari logam yang 

berkaitan dengan suatu sistem atau bisa disebut sebagai peralatan 

fisik. Hardware merupakan komponen pertama yang sangat 

diperlukan dalam Sistem Persediaan Bahan Baku di PT. SIDO 

MAKMUR. Hardware yang diperlukan adalah: 

1. Komputer (monitor, mouse, keyboard) 

2. Memori RAM 256 MB atau lebih 

3. Kapasitas hardisk minimal 10 GB 

4. Seperangkat alat cetak / printer 

 

1.2.2. Kebutuhan Software 

Software adalah perangkat program, prosedur, dan dokumen 

yang berkaitan dengan suatu sistem atau bagian dari alat yang 

berfungsi sebagai penunjang alat utama. Untuk mendukung Sistem 

Persediaan di PT. SIDO MAKMUR, software yang digunakan antara 

lain: 
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1. Apache 

Dalam sistem persediaan bahan baku di gudang PT. SIDO 

MAKMUR  ini, Apache digunakan sebagai web server. 

2. Bahasa Pemrograman 

Dalam sistem persediaan bahan baku di gudang PT. SIDO 

MAKMUR ini, bahasa pemrograman yang digunakan adalah 

PHP (Hypertext Pre-processor). Pemilihan PHP karena 

mempermudah saat proses pengembangan dan juga 

pemeliharaan aplikasi ketika akan dikembangkan, selain dari 

sifatnya sebagai open source. 

3. Basis data 

Basis data yang mendukung PHP dan digunakan dalam sistem 

ini adalah MySQL. Basis data MySQL ini dipilih karena 

kemampuan untuk menyimpan data dalam kapasitas besar, 

kecepatan akses dan fitur akses bersama dalam jaringan 

komputer. 

 

4.2.3. Kebutuhan Brainware 

Brainware adalah sumber daya manusia yang akan berperan 

sebagai user ataupun administrator. User dalam sistem persediaan 

bahan baku di gudang PT. SIDO MAKMUR ini adalah bagian gudang 

dan admin yang memiliki hak akses sistem yang berbeda. 
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1.3. Jadwal 

Berikut adalah rencana perancangan sistem dari analisis sampai 

dengan implementasi: 

Tabel 4.1. Tabel Jadwal Perancangan 

Waktu Perencanaan Uraian Perencanaan 

Minggu 1 - Penentuan topik 

- Analisis masalah 

Minggu 2 - Identifikasi prosedur 

- Mencari data/entitas dan relasi 

Minggu 3 - Mencari rantai nilai michael porter-sales 

Minggu 4 - Prosedur bisnis 

- Menentukan entitas 

Minggu 5 - Desain database 

- Desain ERD 

- Desain interface 

Minggu 6 - Membuat aplikasi barang masuk 

- Membuat aplikasi barang keluar 

Minggu 7 - Membuat cetak form pengiriman bahan baku 

- Membuat data-data login admin 

Minggu 8 - Membuat user admin dan bagian gudang 

Minggu 9 - Menyelesaikan seluruh aplikasi 

Minggu 10 - Membuat laporan TA 

Minggu 11 - Membuat laporan TA 

Minggu 12 - Menyelesaikan laporan TA 
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1.4. Perancangan Sistem 

Dalam perancangan sistem persediaan bahan baku di gudang PT. SIDO 

MAKMUR, dimulai dari perancangan diagram, desain database dan tabel 

sampai dengan desain halaman yang ditampilkan. Berikut ini adalah hasil 

perancangan diagramnya : 

1.4.1. Data Flow Diagram level 0 

Sistem 

Persediaan 

Bahan Baku

PT Sidomakmur

Persediaan Bahan Baku
Data Persediaan

Bagian Gudang
Proses Sistem

Form Pengiriman Bahan Baku

Laporan Produksi
Pemasok

Data Pemasok

 

 Gambar 4.3. DFD level 0 

Sistem Persediaan Bahan Baku di Gudang PT. SIDO 

MAKMUR diakses oleh bagian gudang dan admin. Bagian gudang 

bertugas untuk memasukkan jumlah barang yang masuk dari pemasok 

dan mengeluarkan barang kepada bagian produksi untuk proses 

produksi dan akan menghasilkan form pengiriman bahan baku. 

Sementara admin bertugas untuk mengolah seluruh data yang ada 

pada sistem persediaan yang dapat mengubah, menambah dan 

menghapus data yang keliru. 
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4.4.2. Data Flow Diagram level 1 

Proses Barang 

Masuk 

2.0.

Proses barang 

keluar 

3.0.

Laporan 

Persediaan

4.0.

Admin

Bagian Gudang

Barang datang dari 

pemasok

Bagian Gudang

Proses 

pengeluaran 

barang dari 

gudang ke bagian 

produksi

Laporan Penjualan

Form Pengeluaran 

Barang

Persediaan 

Barang

Update

output

 

Gambar 4.4. DFD level 1 

Dalam Sistem persediaan bahan baku di gudang PT. SIDO 

MAKMUR, terdapat beberapa proses yang terdapat di dalamnya. 

Proses tersebut adalah proses update data, proses barang masuk, 

proses barang keluar dan proses laporan persediaan. Dalam proses-

proses tersebut dapat diakses oleh bagian gudang kecuali update data. 

Update data hanya dapat dilakukan oleh admin yaitu karyawan yang 

berwenang atas segala data yang dapat diedit, dihapus dan 

ditambahkan datanya. Proses barang masuk akan mengupdate secara 

langsung jumlah barang yang masuk ke daftar barang. Begitu pula 
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dengan proses barang keluar, jika barang sudah dikeluarkan maka 

persediaan barang otomatis akan berkurang. Selain berkurangnya 

barang, sistem ini mampu membuat form pengeluaran barang yang 

akan diberikan kepada bagian produksi secara otomatis.  

 

1.4.2.  Use Case Diagram 

Masukkan ID

Masukkan Password

LOGIN

Mengolah Bahan Baku untuk 

produksi
Form Pengiriman Bahan Baku

Bagian Gudang
Logout LOGOUT

Mengupdate Persediaan 

Bahan Baku
Laporan Update Persediaan

 

Gambar 4.5. Use Case Diagram 

Dalam gambar use case diagram diatas yang berarti bahwa aktifitas 

yang dapat dilakukan oleh bagian gudang adalah proses login, mengupdate 

persediaan bahan baku yaitu dengan cara input jumlah barang masuk dan 

barang keluar sesuai dengan nama bahan baku yang tersedia pada sistem. 

Selanjutnya, bagian gudang dapat mencetak form pengiriman bahan baku 

atas proses barang keluar kepada bagian produksi. 

 

 



19 
 

 

 

1.4.3. Diagram ERD 

TRANSAKSI BARANG 

KELUAR

TRANSAKSI BARANG 

MASUK

PEMASOK

ID_PEMASOK

NAMA_PEMASOK

ALAMAT

NO_TELP

BAHAN BAKU

ID_BB

NAMA_BB

STOK

TANGGAL

TAMBAH_BB

KURANG_BB

KARYAWAN

ID_KARYAWAN

USERNAME

PASSWORD

ID_TRANSAKSI

ID_BB

JUMLAH

ID_KARYAWAN ID_TRANSAKSI

ID_BB

JUMLAH

ID_KARYAWAN

 

Gambar 4.6. ERD 

Gambar ERD diatas adalah gambar hubungan antara pemasok, bahan 

baku, karyawan, transaksi barang masuk dan transaksi barang keluar. 

Pemasok akan mengirimkan barang ke gudang dan akan terjadi proses 

transaksi barang masuk dan barang tersebut akan disimpan di gudang 

sebagai bahan baku. Proses transaksi barang masuk akan diakses oleh 

karyawan (bagian gudang). Selain transaksi barang masuk, karyawan 

tersebut juga memproses transaksi barang keluar yang akan diberikan 

kepada bagian produksi. 
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1.4.4.  Desain Relasi  

ID_BB

NAMA_BB

STOK_BB

TANGGAL

TAMBAH_BB

KURANG_BB

PBD

ID_FORM

TANGGAL

ID_BB

JUMLAH_BB

ID_GUDANG

FORM PENGIRIMAN

ID_GUDANG

USERNAME

PASSWORD

BAG GUDANG

ID_TRANSAKSI

TANGGAL

ID_BB

JUMLAH

ID_KARYAWAN

TRANSAKSI MASUK

ID_TRANSAKSI

TANGGAL

ID_BB

JUMLAH

ID_KARYAWAN

TRANSAKSI KELUAR

 

Gambar 4.7. Desain Relasi  

1.4.5.  Basis Data 

Dalam perancangan sistem persediaan di PT. SIDO MAKMUR, 

dibutuhkan basis data dalam MySQL untuk menyimpan semua data 

yang ada dalam sistem ini. Basis data ini diberi nama 

sidomakmur_penjualan. 

Tabel adalah bagian dari basis data yang berfungsi untuk 

menyimpan data tertentu. Pada sistem ini terdapat beberapa tabel, 

yaitu: 

1. TABEL PERSEDIAAN_BD 

Tabel 4.2. Tabel Persediaan_Bahan_Baku 

Name Type Length Keterangan 

id_bb Varchar 10 Id untuk setiap bahan baku yang 

tersedia. 

nama_bb Varchar 35 Nama bahan baku dari setiap id_bb. 

stok_bb Int 10 Jumlah bahan baku yang tersedia. 

Tanggal Date  Tanggal update ketika menambah atau 

mengurangi bahan baku. 

tambah_bb Int 10 Jumlah penambahan bahan baku ketika 

terjadi transaksi penambahan bahan 

baku dan mengupdate stok_bb. 
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kurang_bb Int 10 Jumlah pengurangan bahan baku ketika 

terjadi transaksi pengurangan bahan 

baku dan mengupdate stok_bb. 

 

 

2. TABEL FORM_PENGIRIMAN_BB 

Tabel 4.3. Tabel Form_Pengiriman_Bahan_Baku 

Name Type Length Keterangan 

id_form Varchar 10 Id untuk setiap form pengiriman bahan 

baku. 

Tanggal Date  Tanggal pembuatan form pengiriman 

bahan baku. 

id_bb Varchar 10 Id bahan baku yang dikirimkan. 

jumlah_bb Int 10 Jumlah bahan baku yang dikirimkan 

pada setiap id_bb. 

id_bag_gudang Varchar 10 Id bagian gudang yang digunakan saat 

login sistem. 

 

3. TABEL TRANSAKSI KELUAR 

Tabel 4.4. Tabel Transaksi_Keluar 

Name Type Length Keterangan 

Id_Transaksi Varchar 10 Id transaksi adalah kode atau nomor 

transaksi keluar ke produksi. 

Tanggal Varchar 8 Tanggal terjadinya transaksi keluar. 

Id_BB Varchar 50 Id bahan baku yang dikirimkan. 

Jumlah Varchar 15 Jumlah bahan baku dalam transaksi 

keluar. 

Id_Karyawan Varchar 15 Kode yang digunakan untuk 

melakukan transaksi keluar sebagai 

user. 

 

4. TABEL BAGIAN_GUDANG 

Tabel 4.5. Tabel Bagian_Gudang 

Name Type Length Keterangan 

id_bag_gudang Varchar 10 ID Bagian Gudang yang digunakan 

untuk login sistem. 

username_gudang Varchar 20 Nama Bagian Gudang sesuai dengan 

ID_bag_gudang. 

Password Varchar 10 Password bagian gudang yang 

digunakan untuk login sistem sesuai 

dengan id_bag_gudang. 
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1.4.6. Desain Sistem 

1.4.6.1.  Desain Halaman Login 

Halaman login ini digunakan untuk login sistem persediaan di 

PT. SIDO MAKMUR. Untuk bisa masuk ke dalam sistem ini, 

dibutuhkan username dan password. Username ini terbagi 

menjadi dua yaitu username untuk bagian gudang dan admin. 

 
Gambar 4.8. Desain Halaman Login 
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1.4.6.2. Halaman Daftar Bahan Baku 

Halaman ini dapat diakses oleh bagian gudang dan admin. 

Halaman ini berisikan daftar bahan baku yang ada di gudang 

beserta jumlah stok yang tersedia. 

 
Gambar 4.9. Halaman Daftar Bahan Baku 

 

1.4.6.3. Halaman Proses Barang Masuk 

Halaman proses barang masuk adalah halaman dimana bagian 

gudang dapat menginputkan jumlah barang yang masuk dari 

pemasok dengan id barang dan nama barang yang sudah tersedia 

di dalam sistem. 

 
Gambar 4.10. Halaman Proses Barang Masuk 
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1.4.6.4. Halaman Proses Barang Keluar 

Halaman ini hampir sama dengan halaman proses barang masuk, 

namun halaman ini digunakan untuk proses barang keluar yang 

dikeluarkan kepada bagian produksi untuk proses produksi. 

Dalam halaman ini, beberapa barang akan diproses keluar dan 

akan secara otomatis update jumlah stok barang yang ada di 

gudang. Halaman ini akan langsung menuju ke halaman form 

pengiriman barang jika proses barang keluar sudah dilakukan. 

 

Gambar 4.11. Halaman Proses Barang Keluar 
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Gambar 4.12. Form Pengiriman Bahan Baku 

 

 

1.4.6.5. Halaman Laporan Transaksi 

Halaman laporan transaksi terbagi menjadi dua yaitu laporan 

transaksi masuk barang dan laporan transaksi keluar barang. 

Laporan ini dapat dilihat sesuai periode tanggal yang diinginkan 

di kolom yang tersedia. 

 

Gambar 4.13a. Halaman Laporan Transaksi Masuk 



26 
 

 

 

 
Gambar 4.13b. Halaman Laporan Transaksi Keluar 

 

1.4.7.  Implementasi 

Pada saat sistem dibuka, akan muncul tampilan Login. Pada 

tampilan ini diminta untuk memasukkan Id Gudang dan Password. 

Dalam tampilan ini bisa Login sebagai 2 orang berbeda, bisa sebagai 

Bagian Gudang dan Admin Gudang. 

 

Gambar 4.14. Tampilan Login 

Jika kita melakukan login untuk Bagian Gudang maka akan 

keluar Gambar 4.15. 
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Gambar 4.15. Login - Sebagai Bagian Gudang 

 

Apabila sudah login sebagai Bagian Gudang kita hanya bisa 

melakukan dua transaksi yang terletak pada tombol Transaksi Bahan 

Baku yaitu transaksi masuk dan transaksi keluar. 

Saat kita akan menambahkan transaksi masuk pilih tombol 

Transaksi masuk kemudian akan muncul gambar 4.16. 

 

 

Gambar 4.16. Tampilan Transaksi Masuk 

Untuk menambah transaksi masuk ke gudang isi semua field 

kemudian pilih tombol “Tambahkan”. Maka secara otomatis Jumlah 

stok akan bertambah.  
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Saat akan mencatat stok keluar ke produksi tekan tombol 

Transaksi keluar seperti pada Gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17. Tampilan Transaksi Keluar 

Untuk melakukan Transaksi barang keluar isikan field jumlah 

barang yang akan dikirim ke produksi kemudian tambahkan. Maka 

secara langsung jumlah stok yang keluar akan ter-update. 

Jika sudah melakukan transaksi kita bisa melihat hasil laporan 

masuk dan keluar dalam satu periode, tekan saja tombol Lihat 

Laporan seoperti Gambar 4.18 

 

 

Gambar 4.18. Tampilan Lihat Laporan – Laporan Masuk 
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Setelah kita melakukan transaksi tekan tombol lihat laporan isi 

field tanggalnya maka akan muncul Gambar 4.19. dan kemudian bisa 

melakukan Log Out. 

 

Gambar 4.19. Laporan Transaksi Masuk 

 

Jika kita ingin login sebagai Admin Gudang, seperti ini 

tampilannya : 

 

Gambar 4.20. Login – Sebagai Admin Gudang 

 

Yang membedakan Login sebagai Bagian Gudang dan Admin 

adalah Bagian Gudang hanya bisa menambah dan mengurangi 

persediaan tidak untuk mengubah, ataupun menghapus. Jika Login 

sebagai Admin Gudang tidak bisa menambah atau mengurangi 

persediaan melainkan melihat data keseluruhan serta mengubah atau 

menghapus Daftar Bahan Baku seperti pada Gambar 4.21. 
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Gambar 4.21. Tampilan Daftar Bahan Baku 

 

Dalam tampilan ini Admin Gudang bisa mengubah nama bahan 

baku, dan menghapus bahan baku. Begitu pula dengan transaksi 

masuk Gambar 4.22 

 

 

Gambar 4.22. Tampilan Transaksi masuk 

Transaksi masuk ini berisi transaksi masuk secara keseluruhan. 

Yang bisa dilakukan didalam transakasi ini sebagai Admin Gudang 

adalah menghapus data atau tidak. 
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Admin Gudang juga bisa bisa melihat Laporan keseluruhan 

transaksi dengan cara tekan tombol Laporan Transaksi Bahan baku 

maka akan keluar sama seperti saat login sebagai bagian Gudang. 

Sebagai Admin Gudang, juga bisa menambahkan pengguna 

sistem atau user dengan cara tekan tombol Daftar User seperti Gambar 

4.23. 

 

Gambar 4.23. Tampilan Daftar User 

 

Dalam Tampilan ini bagian admin bisa menambahkan user. 

Tekan tombol Tambah user maka akan muncul Gambar 4.24. 

 

Gambar 4.24. Tampilan Form Tambah User 

 

Untuk menambah daftar user maka isikan field kemudian tekan tombol simpan. 

Maka dengan sendirinya akan muncul di Daftar User. 


