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MOTTO :
 Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada
komitmen bersama untuk menyelesaikannya.
 Milikilah impian, apapun itu. Yakinlah semua tercapai karena
tidak ada yang mustahil jika kita selalu bersama Tuhan.
 Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil,
kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya
dengan baik.
 Tidak ada kekayaan yang melebihi akal dan tidak ada
kemelaratan yang melebihi kebodohan.

Ku persembahan karya kecilku ini sebagai ungkapan rasa terima kasihku
dan rasa sayangku kepada :
 Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya
kepadaku.
 Papa dan Mama yang selalu mencurahkan kasih sayang dan yang
selalu menemaniku dalam keadaan suka maupun duka.
 Saudara & Adikku yang tersayang.
 Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dorongan dan motivasi,
serta bantuan khususnya angkatan 5.
 Para Dosen dan Staf STMIK - Politeknik PalComTech Palembang.
 Semua Pihak yang Telah Banyak Membantu.
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KATA PENGANTAR

Saat ini setiap perusahaan umumnya menggunakan sistem teknologi untuk
mempermudah dalam melakukan pengolahan data yang ada, seperti halnya
teknologi komputer yang saling terintegrasi dengan jaringan internet sering kali
dimanfaatkan oleh banyak perusahaan untuk melakukan perubahan agar informasi
yang dihasilkan dapat membantu pekerjaan manusia dengan cepat, praktis, efektif,
dan efisien karena selain menghemat waktu juga dapat mempermudah semua
kegiatan bisnis yang berjalan.
Penggunaan sistem yang terencana pada perusahaan akan sangat
membantu perusahaan dalam setiap permintaan, keluar masuk dan pembelian
material, karena informasi stok barang yang sebenarnya pada gudang akan dapat
diketahui dengan cepat, karena setiap permintaan yang keluar atau masuk juga
tercatat dengan baik pada sistem database.
Kenyataan di atas merupakan salah satu faktor yang mendorong Penulis
untuk meneliti system distribusi material pada PT. Surya Dinata Palembang
Menggunakan PHP dan MySQL.
Dalam penulisan laporan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan
ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak Dinas,
akademik, keluarga, maupun sahabat–sahabat seperjuangan. Oleh karena itu,
penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus serta doa dan harapan
semoga semua bantuan yang penulis dapatkan dapat di balas kebaikan oleh allah
SWT, Amin.
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Pertama–tama penulis ucapkan terimakasih yang tulus penulis berikan
kepada semua pihak yang telah membimbing dengan tulus dan sungguh–sungguh,
kemudian ucapan terimakasih di tujukan kepada Bapak Benedictus Effendi, ST,
MT selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
(STMIK) Palcomtech, Ibu Atin Triwahyuni,S.T.,M.Eng selaku Pembantu Ketua 1
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK), Ibu Herlinda,
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dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca, dengan kesadaran Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Pengontrolan distribusi material adalah suatu pengendalian
manajemen yang dilakukan untuk mengetahui stok material,
pencatat transaksi pembelian, keluar masuknya material dan dapat
mengetahui harga metrial dari berbagai pembelian, serta mencetak
berbagai laporan transaksi pembelian, pengeluaran material dan
stok material.
Pengontrolan

sistem

distribusi

yang

terencana

pada

perusahaan jasa kontraktor akan sangat membantu perusahaan
dalam setiap pembelian material, pengeluaran dan pencatatan stok
material, karena informasi stok barang yang sebenarnya pada
gudang akan dapat diketahui dengan cepat,

karena setiap

permintaan barang yang keluar atau masuk juga tercatat dengan
baik pada sistem databas komputerisasi. Hal ini di rasakan
penting bagi setiap perusahaan agar tetap dapat bertahan di dunia
industri khususnya di bidang penyediaan jasa. Salah satunya
perusahaan penyediaan jasa yang ada di kota palembang adalah
PT. Surya Dinata Palembang.

1

2

PT. Surya Dinata Palembang merupakan salah satu
perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontraktor. Perusahaan
ini

bekerja

dalam

bidang

konsultan,

perencanaan

dan

pemborongan pekerjaan umum, termasuk pembangunan gedung,
jembatan, jalan raya, irigasi, konstruksi baja, dermaga, instalasi,
perpipaan, jaringan listrik, telepon, air bersih, pertamanan, dan
perumahan. Dalam pengembangan proyek-proyeknya PT. Surya
Dinata selalu mempertimbangkan faktor teknis, ekonomis serta
kontribusi positif dalam melakukan kegiatan usaha tersebut
dengan terwujudnya penerapan konsep kecil yang menjamin
terciptanya suasana kebersamaan, keterbukaan dan kelancaran
komunikasi yang akhirnya membuahkan efisiensi dalam berbagai
aspek
Sistem yang berjalan di PT. Surya Dinata Palembang saat ini
masih

mengandalkan pencatatan material dibuku besar yang

kemudian diinput kedalam Microsoft Excel pada beberapa bagian
pekerjaan contohnya pada bagian gudang yang kadang harus
mencatat secara manual adapun data yang diolah adalah data
material masuk, data material keluar, data stok material, data
permintaan material dan data usul pembelian, yang dilakukan oleh
pelaksana lapangan untuk dicatatan dalam buku besar kemudian
diinput kedalam Microsoft Exel untuk dicetak dalam bentuk
laporan.

3

Permasalahan dari dalam kegiatan operasional terutama
dibagian gudang PT. Surya Dinata Palembang adalah sering
terjadinya kendala dalam kegiatan yang berhubungan dengan
gudang yaitu dokumentasi data yang belum terstruktur dengan
baik, terlihat dari susahnya mencari dokumen data, penyampaian
laporan yang sering terlambat, format laporan yang kurang baik,
dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.
Berikut gambar 1.1 dibawah ini grafik pengeluaran yang
membuat PT. Surya Dinata Palembang dari tahun ke tahun yang
mengalami peningkatan yang sangat signifikan, gambar grafik
pengeluaran berdasarkan data Catatan Total Penggunaan Material
Proyek dari Tabel Material penggunaan material terbanyak , yang
nominal angkanya dalam persen.
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Gambar 1.1 Grafik Penggunaan Material Proyek

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Surya Dinata
Palembang sudah memiliki pendataan yang baik namun karena
masih berupa pencatatan ke dalam buku besar maka akan
berakibat timbulnya kesulitan dalam pencarian data dengan
kategori tertentu. Dalam hal perhitungan stok pun akan
mengalami kesulitan karena pihak pendistribusian akan selalu
menghubungi bagian gudang untuk mengecek stok sebelum
melakukan pengeluaran material.
PT. Surya Dinata Palembang membutuhkan suatu sistem
sebagai sarana penunjang kegiatan pengolahan data yang

5

berkaitan dengan aktivitas gudang yaitu pendataan material
masuk, material keluar, stok material dan transaksi pembelian
material sehingga pengolahan data dapat berjalan secara efektif
dan efisien dan penyajian informasi dapat lebih cepat dan akurat.
Dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis dapat
memberikan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi PT.
Surya Dinata Palembang terutama di bagian gudang, dengan
membuat suatu system yang terencana dapat mengakomodir
kegiatan di gudang terutama dalam hal yang berkaitan dengan
pendistribusian material yang dikeluarkan kepada pelaksana
lapangan, contohnya dimana sebelumnya jika bagian sataf gudang
ingin mengetahui persediaan barang harus melihat stok material
dalam buku besar, kendala ini dapat dipersingkat dengan
menggunakan sistem pengontrolan distribusi yang terencana yang
penulis sarankan.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk
membuat suatu system pendistribusian dengan menggunakan
aplikasi PHP dan MySQL. Maka dengan ini penulis tertarik untuk
membuat skripsi dengan mengangkat judul “Pengontrolan
Distribusi Material Proyek pada PT. Surya Dinata Palembang
Menggunakan PHP dan MySQL”.
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1.2.

Perumusan Masalah
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah diuraikan pada
latar belakang, maka penulis mengambil rumusan masalah yang
akan dibahas dalam skripsi ini yaitu “Bagaimana Membuat
Pengontrolan Distribusi Material Proyek PT. Surya Dinata
Berbasis Web ?”.

1.4.

Batasan Masalah
Supaya dalam

pencapaian lebih terarah dan tidak

menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi
pokok permasalahan yang meliputi data material masuk, data
material keluar, data supplier, stok material, data permintaan
material, data usul pembelian material dan data transaksi.
Sedangkan laporan yang dihasilkan berupa laporan material masuk,
laporan material keluar, laporan transaksi, laporan supplier, laporan
permintaan material, laporan usul pembelian dan laporan stok
material.

1.4.

Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut ini :
1. Untuk mengetahui gambaran pengolahan distribusi material
proyek pada PT. Surya Dinata Palembang.
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2. Untuk mempermudah dalam pengolahan data material proyek
PT. Surya Dinata Palembang.
3. Untuk

mempermudah

memperbaiki

dalam

dokumentasi

penyajian

dalam

laporan

dan

data

yang

pencarian

diperlukan.
4. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kelebihankelebihan sistem pencatatan material proyek pada PT. Surya
Dinata Palembang menggunakan PHP dan MySQL.

1.5.

Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut ini :
1. Bagi Penulis
a. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, serta
wawasan dan dapat menerapkan serta mengembangkan
ilmu yang didapat selama menjadi mahasiswa STMIK
PalComTech Palembang khususnya pada mata kuliah
Pemrograman Basis Data Web.
b. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis
khususnya cara merancang dan membuat sistem sirkulasi
material proyek menggunakan bahasa pemrograman PHP
dan MySQL.
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2. Bagi PT. Surya Dinata Palembang
a. Penelitian ini dapat memberikan solusi dan kemudahan
dalam mengolah data di PT. Surya Dinata Palembang
khususnya dalam pengolahan data Sirkulasi material proyek
yang ada pada perusahaan.
b. Sebagai bahan masukan bagi pemilik perusahaan untuk
mengembangkan pengolahan distribusi material proyek
yang ada pada perusahaan.

3. Bagi Akademik
Penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi penulis lainnya
sebagai bahan studi perbandingan dalam penelitian selanjutnya
dan

menjadi

bahan

bacaan

di

perpustakaan

STMIK

PalComTech khususnya.

1.6. Sistematika Penulisan
Demi terwujudnya suatu hasil yang baik dalam penyusunan
skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan yang
sesuai dengan ketentuan yang diberikan sebagai berikut :
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BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang,
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Pada bab ini penulis membahas tentang sejarah singkat, visi
dan misi perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas
serta wewenang dan aktivitas organisasi perusahaan.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori
pendukung yang terkait dengan penelitian.

BAB IV

METODE PENELITIAN
Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode
penelitian, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan
data, dan alat dan teknik pengembangan sistem yang
digunakan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis membahas tentang analisa system,
analisis hasil penelitian, desain system yang diusulkan,
serta hasil dan pembahasan tentang aplikasi
digunakan.

yang
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BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN
Pada bab terakhir ini penulis menarik simpulan dari
pembahasan
bermanfaat.

masalah

dan

memberikan

saran

yang

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1.

Profil PT. Surya Dinata Palmbang
PT. Surya Dinata merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang jasa kontraktor yang didirikan pada tahun 2000 oleh H.A
Rusdi sebagai owner dari PT. Surya Dinata, perusahaan dapat
menerima/mengerjakan proyek dari luar sumatera selatan bahkan dari
luar sumatera selatan tergantung tender yang dimenangkan.
PT. Surya Dinata juga memiliki relasi dan pengalaman
pembangunan proyek selama 12 tahun lebih dan menjadi perusahaan
kontraktor terbaik sesumatera - selatan pada tahun 2010 karena PT.
Surya Dinata memberikan perhatian khusus, ketelitian serta efisiensi
pelaksanaan setiap proyek secara maksimal.

2.1.1.

Sejarah Perusahaan
PT. Surya Dinata didirikan pada Tanggal 28 Januari
2000 dengan akta Notaris ACHMAD SYARONI, SH No. 46
Tahun 2000, yang diubah dengan akta Notaris EDDY
ROOSMAN, SH No. 54 Tanggal 26 Januari 2005 dan
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia RI No. C – 1370. HT.03.01 Tahun 2005.
Terakhir, anggaran dasar perusahaan mengalami perubahan
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dengan akta Notaris EDDY ROOSMAN, SH dan Hak Asasi
Manusia RI No. C – 1370. HT.03.01 Tanggal 07 Mei 2005.
Tujuan

perseroan

ini

ialah

mendirikan

serta

mengusahakan dalam bidang konsultan, perencanaan dan
pemborongan

(kontraktor)

pada

umumnya,

termasuk

bangunan gedung, jembatan, jalan raya, irigasi, konstruksi
baja, dermaga, instalasi,

perpipaan, dan perumahan.

Aktivitas operasional PT. Surya Dinata bertempat di Plaju
Ulu.
Dalam

mengembangkan

proyek-proyeknya

PT.

Surya Dinata selalu mempertimbangkan faktor teknis,
ekonomis serta kontribusi positif melakukan kegiatan usaha
tersebut dengan terwujudnya penerapan konsep kecil yang
menjamin terciptanya suasana kebersamaan, keterbukaan
dan kelancaran komunikasi yang akhirnya membuahkan
efisiensi dalam berbagai aspek. PT. Surya Dinata bukan
perusahaan yang berskala besar, karena itu perusahaan justru
mampu memberikan perhatian khusus, ketelitian serta
efisiensi pelaksanaan sebuah proyek secara maksimal.
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2.1.2.

Visi dan Misi
Visi PT. Surya Dinata adalah menjadi perusahaan
publik terkemuka dan Mengembangkan usaha

bisnis di

bidang kontraktor serta bisnis lainnya.
Misi PT. Surya Dinata adalah Menjadi pemain utama
dalam

bidang

perusahaan

bisnis

yang

kontraktor,

terbaik,

berusaha

professional,

menjadi

memberikan

pelayanan dan mutu hasil kerja yang berkualitas terbaik dan
profesional dengan :
1.

Memberikan pelayanan pembangunan proyek yang
cepat, tepat, dan berkualitas.

2.

Meningkatkan image yang positif terhadap konsumen,
masyarakat, dan lingkungan.

3.

Memberikan konstribusi yang terbaik bagi perusahaan.

4.

Membangun

persaingan

yang

sehat

melalui

pengembangan sumber daya manusia.

2.1.3.

5.

Menghargai setiap individu dan kerja sama tim.

6.

Terus berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik.

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Wewenang
Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mencapai
keberhasilan. Tujuan tersebut memerlukan sesuatu yang
sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Dibutuhkan
struktur

organisasi

untuk

membantu

menangani
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permasalahan diberbagai bidang. Struktur organisasi adalah
suatu susunan yang sistematis dan saling berhubungan antar
departemen, antar individu atau antar departemen dengan
individu dimana terdapat atasan dan bawahan, pembagaian
tugas

dan

wewenang

yang

jelas

sehingga

terjadi

kesinambungan didalamnya.
Perlunya dibentuk struktur organisaasi serta pembagian
tugasnya dari setiap bagian dalam organisasi yang saling
berhubungan, dimaksudkan agar aktifitas dalam perusahaan
berjalan dengan lancar dan organisasi memiliki 2 (dua) arti,
yaitu :
a.

Organisasi dalam arti statis, adalah bahwa organisasi
merupakan suatu wadah atau tempat dua orang lebih
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

b.

Organisasi

dalam

arti

dinamis,

adalah

bahwa

organisasi merupakan tempat dimana orang-orang
yang ada dalam organisasi melaksanakan kegiatan
dengan mengadakan interaksi untuk mencapai tujuan
yang telah ditentukan.
Tujuan dari struktur organisasi adalah untuk
mencapai efisiensi dan efektifitas bekerjasama dalam
organisasi dan untuk menealisasikan keputusan kelompok
dan perorangan itu sendiri.
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Komisaris Utama
H.A.Rusdi

Komisaris
H.Yudi Irawan,SH,MHum

Direktur Utama
H.Agus Rival,SSi

Direktur I

Direktur II

H.Yan Rico

Syamsudin

Manager Teknik

Manager Keuangan

Manager Umum

Iwan Fahlevi,ST

Hj.Mellin,Spd

Eka Gustra H,ST

Staf Teknik

Staf Keuangan

Staf Umum

Wiki Fansidu

Herman,SH

David

Sumber : PT. Surya Dinata

Gambar 2.1. STRUKTUR ORGANISASI PT. SURYA DINATA
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2.1.4.

Tugas dan Wewenang
Berikut Ini adalah pembagian Tugas dan wewenang
berdasarkan struktur organisasi yang sudah ada :
1.

Komisaris Utama, dan Komisaris
Tugas :
 Adalah melakukan pengawasan dan memberikan
nasihat kepada karyawan.
Wewenang :
 Direktur

dan

karyawan

diberhentikan untuk

lain

sementara

dapat
bahkan

permanen oleh dewan komisaris dengan
menyebutkan alasannya.
 Pemberhentian sementara dan permanen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan

secara

tertulis

anggota Direktur dan karyawan

kepada
yang

bersangkutan.
 Komisaris memiliki hak penuh dalam
menjalankan dan kepemilikan perusahaan
yang dipimpin.
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2.

Direktur
Tugas :
 Adalah mengatur,
jalannya

suatu

melaksanakan dan memantau
kegiatan

perusahaan

dalam

menyelesaikan seluruh proyek yang di terima
perusahaan.
Wewenang :
 mewakili PT atas nama perseroan untuk melakukan
bisnis dengan perusahaan lain.
 mewakili PT dalam perkara pengadilan.
 mengurus dan mengelola PT untuk kepentingan PT
yang sesuai dengan maksud dan tujuan PT.
 menjalankan kepengurusan PT sesuai dengan
kebijakan yang tepat (keahlian, peluang, dan
kelaziman usaha) yang ditentukan dalam UU
Perseroan Terbatas dan anggaran dasar PT.

3.

Manajer Teknik
Tugas:
 Memeriksa laporan-laporan secara akurat dan
menghitung ulang sesuai aktual yang berada di
lapangan. Stok peralatan agar akurat.
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Wewenang :
 Memberi saran, nasehat dan memberikan penilaian
terhadap kinerja bawahannya.
 Memberikan

sanksi

terhadap

kesalahan

dan

pelanggaran bawahan.
 Meminta nasehat, petunjuk dan bimbingan dari
atasannya.

4.

Manajer Keuangan
Tugas :
 Mengatur aliran uang dan modal sedemikian rupa
sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan
dalam menyusun rencana anggaran.
 Memegang

kas

untuk

keperluan

atau

biaya

perusahaan.
 Mencatat pemasukan kas perusahaan.
 Bertanggung jawab terhadap data-data yang telah
dikelola.
Wewenang :
 Memberi saran, nasehat dan memberikan penilaian
terhadap kinerja bawahannya.
 Memberikan

sanksi

pelanggaran bawahan.

terhadap

kesalahan

dan
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 Meminta nasehat, petunjuk dan bimbingan dari
atasannya.

5.

Manajer Umum
Tugas :
 Manajer yang diserahi pengurusan perusahaan oleh
para pemegang saham, berkewajiban menguasai,
mengemudikan dan mengelola perusahaan serta
bertindak atas nama pemegang saham untuk
mengusahakan keuntungan sebesar-besarnya.
 Melaksanakan secara efektif pembagian kerja antara
para pekerja.
 Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku
berikutnya dimulai, wajib menyampaikan Rencana
Anggaran dan Pendapatan tahunan kepada Rapat
Umum Pemegang Saham melalui Direktur.
 Menyampaikan Laporan Rugi Laba tahunan kepada
Direktur.
Wewenang :
 Memberi saran, nasehat dan memberikan penilaian
terhadap kinerja bawahannya.
 Memberikan

sanksi

pelanggaran bawahan.

terhadap

kesalahan

dan
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 Meminta nasehat, petunjuk dan bimbingan dari
atasannya.

6.

Staf Teknik
Tugas :
 Melakukan pengadaan kebutuhan material sesuai
permintaan proyek yang sifatnya material utama.
Wewenang :
 Memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada
personalia staf teknik.

7.

Staf Keuangan
Tugas :
 Staf

keuangan

disini

bertugas

melaksanakan

kegiatan administrasi keuangan perusahaan (jurnal
entry

sampai

dengan

arsip

dokumen)

untuk

menjamin kelancaran, keakuratan dan ketertiban
administrasi keuangan perusahaan.
Wewenang :


Membuat, memeriksa dan mengarsip faktur,
nota

supplier,

laporan

AP/AR

memastikan status hutang/piutang.

untuk
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Membuat , mencetak tagihan dan surat
tagihan untuk memastikan tagihan terkirim
kepada pelanggan dengan benar dan tepat
waktu.



Menerima, memeriksa tagihan dari vendor
dan membuat rekapnya untuk memastikan
pembayaran terkirim tepat waktu.



Memeriksa rangkuman kas kecil untuk
memastikan penggunaan dan ketersediaan
kas kecil yang efektif.



Menginput penerimaan pembayaran dari
pelanggan, dan pembayaran ke supplier
dengan tepat waktu dan akurat untuk
memastikan ketepatan waktu dan keakuratan
penerimaan maupun pembayaran.



Memeriksa

laporan

rekonsiliasi

untuk

memastikan data terinput dengan benar.


Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk
menjaga

ketertiban

administrasi

dan

memudahkan penelusuran dokumen.


Melakukan stock opname setiap akhir bulan
untuk melihat ada/tidaknya selisih jumlah
barang di gudang dan catatan di keuangan.
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8.

Staf Umum
Tugas :


Membuat rincian data mengenai laba rugi
perusahaan dan jam kerja pegawai.

Wewenang :


Memberi

rekomendasi,

atau

kepada personalia staf teknik.

konsultasi

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA
3.1. Teori Pendukung
3.1.1. Sistem Informasi
3.1.1.1.Pengertian Sistem Informasi
Menurut Kristanto (2008:12), sistem informasi dapat
didefinisikan sebagai berikut :
1. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari
komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai
suatu tujuan yaitu menyajikan informasi.
2. Sekumpulan

prosedur

organisasi

yang

pada

saat

dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil
keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi.
3.1.1.2.Komponen Sistem Informasi
Menurut Kristanto (2008:13), secara rinci komponenkomponen sistem informasi dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a.

Input
Input adalah semua data yang dimasukan ke dalam
sistem informasi, berupa dokumen, formulir, dan filefile.

b.

Proses
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Proses

merupakan kumpulan

prosedur

yang

memanipulasi input yang akan disimpan dalam bagian
basis data dan akan diolah menjadi output dari
teknologi yang digunakan.
c.

Output
Output merupakan semua keluaran atau hasil dari
model yang sudah diolah menjadi suatu informasi yang
berguna dan dapat dipakai penerima.

d.

Teknologi
Teknologi merupakan bagian yang berfungsi untuk
memasukan input, mengolah, dan menghasilkan ouput.

e.

Basis Data
Basis data merupakan tempat penyimpanan dari
penginputan data yang telah diproses dalam teknologi.

f.

Kendali
Kendali merupakan suatu tindakan yang diambil
untuk menjaga sistem informasi tersebut agar bisa
berjalan dengan lancar dan tidak mengalami gangguan.

3.1.1.3.Manfaat Sistem Informasi
Menurut Kristanto (2008:15), adapun manfaat dari
sistem informasi adalah sebagai berikut :
a. Organisasi
mengolah

menggunakan
transaksi,

sistem

informasi

mengurangi

biaya,

untuk
dan
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menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau
pelayanan mereka.
b. Bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah
cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening
dan transaksi yang terjadi.
c. Perusahaan

menggunakan

sistem

informasi

untuk

mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah
agar konsisten dengan jenis barang tersedia.
3.1.2. Website
3.1.2.1. Pengertian Website
Menurut Dukom (2011:5), Website adalah sebuah situ
web (sering pula disingkat menjadi situs saja, site) adalah
sebutan bagi sekelompok halaman web (web page), yang
umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain (domain
name) atau sub domain di World Wide Web (WWW) di
internet.
1.

Fungsi Website
Website mempunyai fungsi yang bermacam-macam,
tergantung dari tujan website yang dibangun, tetapi secara
garis besar dapat berfunsi sebagi:


Media Promosi
Sebagai media promosi dapat dibedakan menjadi
media promosi utama, misalnya website yang
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berfungsi sebagai search engine atau toko online, atau
sebagi penunjang promosi utama, namun website
dapat berisi informasi yang lebih lengkap daripada
media promosi offline seperti koran dan majalah.


Media Pemasaran
Pada toko online atau system afiliasi, website
merupakan media pemasaran yang cukup baik, karna
dibandingkan dengan toko sebagaimana di dunia
nyata, untuk membangun toko online diperlukan
modal yang relatif lebih kecil, dan dapat beroperasi
24jam walaupun pemilik website tersebut sedang
istirahat atau sedang tidak ditempat, serta dapat
diakses dimana saja.



Media Informasi
Website portal dan radio atau tv menyediakan
informasi yang bersifat global karna dapat diakses
dari mana saja selama dapat terhubung ke internet,
sehingga dapat menjangkau lebih luas daripada media
informasi konvensional seperti koran, majalah, radio
atau televisi yang bersifat lokal.
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Media Pendidikan
Ada komunitas tertentu yang membangun website
khusus berisi informasi atau artikel yang sarat dengan
informasi ilmiah misalnya wikipedia.



Media Komunikasi
Dengan adanya website kita bias berkomunikasi
dengan sesama dari dunia yang jauh sekalipun.
Bahkan dengan website bukan hanya komunikasi
melalui pesan saja tetapi kita juga bisa berinteraksi
dengan bertatap muka.

3.1.2.2.Pengertian Web Server
Menurut kurniawan ( 2008:2 ), Web server adalah
sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima
permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal
dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya
dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya
berbentuk dokumen HTML. Web server yang terkenal
diantaranya

adalah

Apache

Information Service (IIS).

dan

Microsoft

Internet
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3.1.3. Distribusi
3.1.3.1. Pengertian Distribusi
Menurut Kodrat (2009:16), Distribusi merupakan
kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke
konsumen. Manusia ( orang atau kelompok ) yang
melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.
Secara umum distribusi dibagi menjadi dua bagian yaitu:
1. Distribusi Fisik
Distribusi fisik secara umum berkaitan dengan
pemindahan dan penyimpanan barang atau produk dari
supplier ke konsumen distribusi fisik adalah suatu disiplin
ilmu yang pada mulanya berasal dari lingkungan militer.
Dalam konteks itu distribusi fisik terdiri dari seluruh
persiapan dan aktifitas-aktifitas yang dibutuhkan untuk
memberikan bantuan terhadap pasokan akan barang dan
stock agar mencapai hasil yang lebih efisien dan dibawah
keadaan yang sangat menguntungkan.

2. Distribusi Komersial
Distribusi komersial merupakan suatu tingkatan yang
mana tempat dimana produk harus dihasilkan untuk
memungkinkan

pelanggan

atau

costumer

membeli

produk. Aktivitas-aktivitas distribusi komersil terdiri dari

30

sebagai contoh kepuasan yang diperhatikan ukuran dari
struktur dari penyaluran distribusi, jumlah distribusi atau
kontrol

dari

distribusi

aktivitas-aktivitas

komersial

adalah

distributor.
tidak

Ciri-ciri

memperhatikan

dorongan dari aliran produk akhir antara produsen dan
konsumen.
Selain itu juga terdapat tujuan lain distribusi, diantaranya
yaitu :
a. Penyimpanan (warehousing) merupakan pelayanan pada
produksi, yang dirancang untuk menangani produk,
memindahkan produk dari bagian produksi ke unit
pemasaran serta menyalurkannya ke konsumen.
b. Pengiriman merupakan

pelayanan pemasaran

yang

dirancang untuk mengangkut produk sesuai dengan order
dan menyalurkannya ke konsumen.
c. Perencanaan

sistem

mengkoordinasikan
meliputi
angkutan,

distribusi

dirancang

penyimpanan

pengaturan

dan

penyimpanan,

membuat

jadwal

untuk

pengiriman,

mengatur

pengiriman

alat
dan

mengendalikan operasi.
Dari

uraian

diatas

dapat

disimpulkan

bahwa

pengiriman atau dengan kata lain distribusi merupakan
sebuah organisasi sistem yang bertujuan untuk mengirim
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atau menyalurkan produk kepada konsumen sehingga
akan diperoleh suatu kepuasan (satisfaction) yaitu dengan
cara menyuplai produk yang tepat ke tempat pada waktu
yang tepat dengan biaya minimum. Selain itu distribusi
juga merupakan sebuah manajemen persediaan untuk
mencapai suatu pelanggan

3.1.4.

Bahasa Pemrograman Yang Digunakan
3.1.4.1. Pengertian PHP
Menurut Kristanto (2010:9) PHP adalah bahasa
pemrograman

yang

digunakan

secara

luas

untuk

penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah web dan
bisa digunakan pada HTML. PHP merupakan bahasa yang
disertakan dalam dokumen HTML sekaligus bekerja di sisi
server. Artinya sintaks dan perintah yang diberikan akan
sepenuhnya dijalankan di server tetapi disertakan pada
halaman HTML biasa, sehingga script-nya tidak tampak di
sisi client.
PHP dibuat pertama kali oleh satu orang yaitu Rasmus
Lerdorf, yang pada awalnya dibuat untuk menghitung
jumlah pengunjung pada homepagenya. Diawal Januari
2001, PHP telah dipakai lebih dari 5 juta domain diseluruh
dunia, dan akan

terus bertambah karena kemudahan
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aplikasi PHP ini dibandingkan dengan bahasa Server side
yang lain.
Kelebihan PHP Dari Bahasa Pemrograman Lain:
Pemrograman yang berjalan pada server banyak sekali.
Setiap program mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saat
ini banyak website yang menggunakan program PHP
sebagai dasar pengolahan data.

3.1.4.2.Pengertian AppServ
Menurut Kurniawan (2008:3) Appserv adalah software
yang berisi Apache, MySQL dan PHPMyAdmin. Banyak
orang mengeluh-eluhkan tentang susahnya install Apache,
PHP, MySQL. Dengan adanya AppServ, mempermudahkan
orang untuk membuat web server dan database.

AppServ ini mempunyai beberapa versi antara lain :
AppServ versi 2.5.9 , 2.5.10 , 2.6.0 (terbaru).
Tujuan

aplikasi

AppServ

antara

lain

adalah

mempermudah dalam membuat database dan membuat web
server. Dalam membuat database biasanya yang digunakan
adalah MySQL dan dalam pembuatan skrip menggunakan
PHP. Antara PHP dan MySQL saling berhubungan
disebabkan skrip pada PHP akan muncul pada halaman
web dan dimasukan dalam MySQL (database). Jadi awal
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pembuatan web, dilakukan menggunakan skrip html (untuk
penampilan) dan skrip PHP untuk proses dari skrip html.
Apabila kita mengetikan atau akan memasukan data
kedalam database yang terhubung dengan web, pada
halaman web browser kita masukan yang akan diinput dan
kemudian akan diproses oleh PHP dan akan dimasukan
kedalam database.

3.1.4.3.Pengertian Apache
Menurut Kurniawan (2008:2) Apache, adalah web
server yang dapat dijalankan dibanyak sistem operasi yang
berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web.
Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas web/www
ini menggunakan HTTP.

3.1.4.4.Pengertian HTML ( Hyper Text Mark-Up Language )
Menurut Kadir (2009:2) HTML ( Hyper Text Mark-Up
Language ) adalah untuk bahasa standar untuk membuat
halaman-halaman web. Informasi-informasi yang kita dapat
dari internet dalam bentuk Web kebanyakan dibuat dengan
menggunakan bahasa program yang bernama HTML
(Hyper Text Mark-Up Language). HTML merupakan dasar
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dari pembuatan situs Web, sehingga kita harus mengerti
dasar-dasar HTML sebelum membuat sebuah situs web.
Bahasa HTML tidaklah sesulit bahasa pemograman
yang

lain,

tidak

ada

percabangan,

fungsi

logika,

pengulangan, bahkan tidak ada operasi aritmetika sekali
pun, yang ada hanyalah bagaimana mengatur format sebuah
dokumen.

3.1.4.5.Pengertian Macromedia Dreamweaver
Menurut

Sadeli

(2013:2) Dreamweaver merupakan

suatu perangkat lunak web editor keluaran adobe sistem
yang digunakan untuk membangun dan mendesain suatu
website dengan fitur-fitur yang menarik dan kemudahan
dalam penggunaannya.
Dreamweaver paling sering digunakan oleh Web
desainer atau Web programmer dalam mengembangkan
suatu situs Web. Hal ini disebabkan area kerja, fasilitas, dan
kemampuan Dreamweaver yang makin powerful dan
menunjang peningkatan produktifitas dan efektifitas untuk
mendesain atau membangun situs web. Dreamweaver juga
dilengkapi dengan fasilitas untuk manajemen situs yang
cukup lengkap.
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Dreamweaver memudahkan user untuk bekerja dalam
lingkungan editing yang visual yang tentunya dilengkapi
dengan control hand-coding HTML nya. Dreamweaver juga
dapat mengembangkan animasi dari Flash kedalamnya.
Selain itu dreamweaver menyediakan interface yang fullfeatured codding yang termasuk tools code-editing dan
materi CSS, Javascript, CFML, dan bahasa lainnya.

3.1.5.

Basis Data Yang Digunakan
3.1.5.1. Pengertian MySQL
Menurut Kristanto (2010:12), menyebutkan MySQL
adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis
data SQL atau DBMS yang multithread dan multi user.
MySQL adalah Relational Database Management Sistem
(RDBMS) yang didistribusikan secara gratis di bawah
lisensi General Public License (GPL). Setiap orang bebas
untuk menggunakan MySQL.
MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu
konsep

utama

dalam

basisdata

yang

telah

ada

sebelumnya, yaitu SQL (Structured Query Language).
SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basisdata,
terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan
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data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan
dengan mudah secara otomatis.
MySQL termasuk jenis RDBMS (Relation Database
management Sistem ). Itulah sebabnya istilah seperti
tabel, baris, dan kolom digunakan pada MySQL. Pada
MySQL sebuah database mengandung salah satu atau
sejumlah table.

3.2.

Hasil Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian terdahulu yang bisa penulis gunakan sebagai bahan
perbandingan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.1. Tabel Hasil Penelitian Terdahulu
No

1

Judul Penelitian
dan Tahun
Penelitin
Sistem Informasi
Pendistribusian
Barang
Berbasis Web pada
CV. Ilham Jaya
Bandung

Nama Peneliti

Hasil

Imas
Heni
Wahyuni
Program
Studi
Sistem Informasi
Fakultas Teknik
Dan
Ilmu
Komputer
Universitas
Komputer
Indonesia
Bandung 2011

Sistem yang berjalan di CV.Iham
Jaya saat ini masih menggunakan
sistem konvensional yaitu masih
adanya catatan yang dilakukan
secara manual pada beberapa
bagian pekerjaan contohnya pada
bagian gudang yang kadang
harus mencatat secara manual,
Pada penelitian ini menggunakan
landasan teori yang diambil dari
berbagai sumber dan refrensi dari
berbagai buku.
Perancangan yang dibuat meliputi
perancangan dfd, erd, database,
desain input dan output (laporan).
Penerapam system nantinya akan
meghasilkan laporan pelanggan,
laporan barang, dan pemesanan
barang

Aplikasi Persediaan Wahyu Maulana
Gumilar
dan Pendistribusian
Politeknik Telkom
Produk Pertamina Bandung.

Aplikasi
Persediaan
dan
Pendistribusian Produk Pertamina
Berbasis Web dapat digunakan
untuk membantu perusahaan
dalam hal persediaan barang dan
penjualan serta pendistribusian
barang. Adapun hasil keluaran
yang dihasilkan meliputi laporan
laba/rugi, kartu stock, retur, dan
laporan persediaan.

.

2

Berbasis Web
Studi

Kasus

PT.

Limas Raga Inti
Kesimpulan :

Dari penulisan jurnal atau penelitian terdahulu tersebut

penulis menarik

kesimpulan sebagai berikut :
1. Judul Sistem Informasi Pendistribusian Barang Berbasis Web pada CV.
Ilham Jaya Bandung.
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Kesimpulan Jurnal : Sistem yang berjalan di CV.Iham Jaya saat ini masih
menggunakan sistem konvensional yaitu masih adanya

catatan yang

dilakukan secara manual pada beberapa bagian pekerjaan. Dengan adanya
permasalahan tersebut, penulis bertujuan untuk membuat suatu program
yang dapat membantu dalam kegiatan pendistribusian barang, membuat
sistem komputerisasi yang terintegrasi dan memperlancar pemesanan
barang pelanggan, sehingga dapat mempermudah proses bisnis CV. Ilham
Jaya.
2. Judul Aplikasi Persediaan dan Pendistribusian Produk Pertamina Berbasis
Web
Kesimpulan Jurnal : Aplikasi Persediaan dan Pendistribusian Produk
Pertamina Berbasis Web dapat digunakan untuk membantu perusahaan
dalam hal persediaan barang dan penjualan serta pendistribusian barang.
Adapun hasil keluaran yang dihasilkan meliputi laporan laba/rugi, kartu
stok, retur, dan laporan persediaan.

BAB IV
METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Metode Penelitian ini berisikan lokasi, tempat penelitian, jenis data dan
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.
4.1.1.

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian skripsi dilakukan pada PT. Surya Dinata
Palembang Jalan Ki Anwar Mangku No.20 Rt.39 Plaju Ulu
Palembang 30266, telepon (0711) 540571.

4.1.2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian dimulai dari tanggal 21 Agustus sampai
dengan tanggal 21 September 2013.
4.2. Jenis Data
4.2.1. Data Primer
Menurut Sarwono (2006:8), data primer adalah data yang
didapat dari sumber pertama baik secara individu seperti hasil dari
wawancara. Dalam penelitian ini data primer yang penulis dapatkan
adalah prosedur distribusi material proyek diantaranya data material
masuk, data material keluar, data permintaan material, data usul
pembelian material, data stok material, data supplier dan data
transaksi.
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4.2.2. Data Sekunder
Menurut Sarwono (2006:11), data sekunder adalah data
primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak
pengumpul data primer atau oleh pihak lain, biasanya berupa sejarah
perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi. Data sekunder yang
penulis sertakan adalah data keluar masuk material.

4.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah
sebagai berikut.
4.3.1. Observasi/Pengamatan
Menurut Riduwan (2011:76), metode pengamatan merupakan
suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati
langsung objek yang akan diteliti dan kemudian mencatat secara
sistematis. Dalam hal ini penulis mengamati langsung kegiatan objek
penelitian yaitu PT. Surya Dinata. Terutama dalam kegiatan yang
berhubungan dengan distribusi material proyek.
4.3.2. Wawancara
Menurut Riduwan (2011:74), metode wawancara merupakan
metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau
tanya jawab secara langsung dengan orang yang diwawancarai. Di
metode ini penulis melakukan wawancara langsung dengan bapak
Iwan Fahlevi, ST. sebagai manager pada bagian teknik yang
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berhubungan dengan segala hal yang terjadi di bagian distribusi yang
menyangkut dengan pengontrolan stok material untuk memperoleh
data yang dibutuhkan.

4.4. Jenis Penelitian
Berdasarkan tujuannya, penelitian dapat dipisahkan menjadi penelitian
dasar/basic dan penelitian terapan. Jenis penelitian yang penulis pakai
adalah penelitian terapan. Berikut ini akan diuraikan masing-masing jenis
penelitian tersebut :
4.4.1

Penelitian Dasar/Basic
Menurut Kuncoro (2009: 5), Penelitian dasar, sering disebut
sebagai penelitian murni atau basic research, merupakan penelitian
yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian semacam
ini memang tidak secara langsung bertujuan memecahkan suatu
masalah. Oleh karena itu, penelitian dasar biasanya dilakukan untuk
menguji kebenaran teori tertentu, atau mengetahui konsep tertentu
secara lebih mendalam.

4.4.2

Penelitian Terapan
Menurut Kuncoro (2009: 7), Penelitian terapan, sering
disebut sebagai applied research, merupakan penelitian yang
menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu.
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian
Terapan. Karena penelitian ini ditujukan untuk pemecahan masalah
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tertentu yang terjadi diperusahaan dengan tujuan menghasilkan
tindakan aplikatif. Alasan lain adalah karena hasil penelitian ini
dapat langsung dipakai untuk memecahkan masalah yang penulis
temukan selama melakukan penelitian di PT. Surya Dinata
Palembang.

4.5. Alat dan Metode Pengembangan Sistem
4.5.1. Alat Pengembangan Sistem
Alat-alat pengembangan sistem yang digunakan dalam suatu
metodologi umumnya berupa gambar atau diagram alir atau grafik.
Alat pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah :
4.5.1.1

Data Flow Diagram (DFD)
Menurut Kristanto (2008:61), Data Flow Diagram
adalah gambaran aliran data/system secara logika. DFD
biasanya digunakan untuk menggambarkan secara umum
alur data yang meliputi input, proses, dan output. Gambaran
input digambarkan dengan tanda panah yang menuju ke
system informasi yang akan dibuat, proses digambarkan
dengan sebuah lingkaran, dan output digambarkan dengan
tanda panah yang menuju keluar dari proses. Adapun
simbol-simbol dari Data Flow Diagram (DFD) adalah
sebagai berikut :
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Tabel 4.1. Data Flow Diagram (DFD)
Simbol Yourdan / De
Marco

Keterangan
Simbol sumber/tujuan data
yang berinteraksi dengan
sistem tetapi diluar sistem
(orang/unit/orrganisasi)
Simbol
Proses
yang
digunakan untuk memproses
data

Entitas

Proses

Simbol alur data masuk dan
keluar
Simbol penyimpanan
(data store)

data

Sumber : Kristanto (2008:61)

4.5.1.2

State Transition Diagram (STD)
Menurut Marakas (2006: 135), State Transition
diagram

menggambarkan

bermacam-macam

keadaan

sebuah komponen sistem yang terdapat dalam relasi pada
kejadian-kejadian atau kondisi-kondisi yang menyebabkan
sebuah perubahan dari sebuah keadaan ke keadaan lainnya.
Adapun notasi-notasi state transition diagram dapat dilihat
pada table 4.4 berikut :

44

Tabel 4.2. State Transition Diagram
Simbol
State

State Change

Keterangan
Simbol sumber/tujuan data
yang berinteraksi dengan
sistem tetapi diluar sistem
(orang/unit/orrganisasi)
Simbol alur data masuk dan
keluar

Sumber : Marakas (2006: 136)

4.5.1.3

Entity Relationship Diagram (ERD)
Menurut Fatta (2007:121), ERD adalah gambar
atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan
dan digunakan dalam sistem bisnis. Berikut simbol-simbol
yang digunakan dalam ERD, yakni :

Nama Elemen
Entitas :
Orang, tempat atau
benda,
memiliki
nama tunggal, ditulis
dengan huruf besar
berisi lebih dari 1
instance.
Attribute :
Properti dari entitas,
harus
digunakan
oleh minimal 1
proses
bisnis,
dipecah
dalam
detail.

Tabel 4.3. Entity Relationship Diagram (ERD)
IDEF1X
Chen
Entity-Name

Information

Entity-Name

Identifier

*Identifier

Entity-Name

Entity-Name

Entity-Name
Entity-Name
Entity-Name

Attribute name

Entity-Name
Entity-Name
Entity-Name
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Relationship:
Menunjukkan
hubungan antar 2
entitas,
dideskripsikan
dengan kata kerja,
memiliki modalitas
(null/not
null)
memiliki
kardinalitas (1:1, 1:
N atau M : N)

Relationship
- name
Relationship-name

Relationship-name

Sumber Data : Fatta (2007 : 124 )

4.5.2. Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah metode pengembangan sistem dengan
metode waterfall.
Menurut Rosa (2011:26) metode waterfall merupakan model
air terjun yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak
secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, pengodean,
pengujian, dan tahap pendukung. Alur dari metode waterfall ini bisa
dilihat pada gambar 4.1 berikut.

Analisis

Desain

Pengkodean

Pengujian

Sumber Data: Rosa (2011:26)

Gambar 4.1 Alur Metode Waterfall
Secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah –
langkah sebagai berikut : analisa, desain, code, dan testing,
penerapan, serta pemeliharaan.
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1. Analisis
Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Proses
pengumpulan

kebutuhan

dilakukan

secara

intensif

untuk

mespesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami
perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user.
2. Desain
Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada
desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data,
arsitektur perangkat lunak, representasi

antarmuka,dan prosedur

pengodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap
analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan
menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang
dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan.
3. Pengkodean
Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil
dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah
dibuat pada tahap desain.
4. Pengujian
Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan
fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini
dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan
keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil
5.1.1. Analisis
5.1.1.1. Identifikasi Masalah
Dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan di poin
sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi penyebab
masalah tersebut. Hasil identifikasi penulis mengenai
penyebab masalah yang terjadi adalah sebagai berikut :
Tabel 5.1. Identifikasi Masalah
Masalah
Permintaan barang tidak akurat

Penyebab Masalah
Pencatatan
permintaan
oleh
pelaksana lapangan yang tidak
benar.
Pencatatan stok material pada bagian Informasi stok yang tidak tepat
gudang tidak akurat
waktu.
Permintaan material
pelaksana Informasi pencatatan staf teknik
lapangan dengan bagian staf teknik yang tidak benar.
tidak sesuai

1.

Analisis Titik Keputusan
Berdasarkan analisis permasalahan diatas maka penulis
menentukan titik keputusan dari penyebab timbulnya
permasalahan di PT. Surya Dinata, yaitu :
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Tabel 5.2. Analisis titik keputusan
Penyebab Masalah
Titik Keputusan
Permintaan
barang Pencatatan permintaan
tidak akurat
material
pelaksana
lapangan
Pencatatan
stok Pembuatan
informasi
material pada bagian persediaan
material
gudang tidak akurat
pada stok
Permintaan
material Pembuatan
informasi
pelaksana
lapangan untuk
permintaan
dengan bagian staf material,
material
teknik tidak sesuai
masuk dan material
keluar
2.

Lokasi
Pelaksana Lapangan

Bendahara dan Staf
Teknik
Pelaksana Lapangan
dan Staf Teknik

Solusi Permasalahan
Berdasarkan hasil analisis dan permasalahan yang
dihadapi, penulis yang melakukan penelitian di PT. Surya
Dinata memberikan solusi dengan membangun sebuah Web
Portal dengan menggunakan PHP dan MySQL. Diharapkan
dengan adanya website ini pemasalahan yang dihadapi akan
bisa diminimalisir dan dapat memperluas jangkauan serta
meminimalisir kesalahan permintaan melalui website.

5.1.1.2. Flowchart Sistem yang Berjalan
Setiap melakukan kegiatan terhadap data Pengontrolan
material proyek, maka harus memperhatikan dan mengikuti
prosedur berikut :
a. Permintaan material dari pelaksana lapangan, pelaksana
lapangan

memberikan

kepada staf teknik.

form

pengambilan

material
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b. Staf teknik menerima form pengambilan material dari
pelaksana lapangan.
c. Staf teknik melakukan pengecekan material digudang
menggunakan form stok material.
d. Bila material tersebut tersedia maka staf teknik
mengeluarkan

material

dari

gudang

penyimpanan

diberikan kepada staf teknik dan material keluar akan di
catat dalam form stok material.
e. Bila material tersebut tidak tersedia, maka staf teknik
mengajukan form usul pembelian material kepada
pimpinan untuk di setujui.
f. Form usul pembelian material di terima pimpinan lalu di
tandatangani dan diserahkan kembali kepada staf teknik
lalu diserahkan kepada bendahara untuk mengambil uang
pembelian material.
g. Uang diterima staf teknik, staf teknik melakukan
pembelian material kepada supplier.
h. Supplier menerima daftar material dari staf teknik,
supplier mengirim material kepada staf teknik.
i. Staf teknik terima material dari supplier, material masuk
dicatat dalam form stok material masuk.
j. Staf teknik menerima kwitansi pembelian dari supplier,
dan menyerahkan kwitansi tersebut ke bendahara sebagai
bukti pembelian.
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k. Pada akhir bulan staf teknik membuat laporan data stok
material dan diberikan kepada pimpinan.
Bagan atau flowchart prosedur pada sistem yang
berjalan diperusahaan dapat dilihat pada gambar 5.4.
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Gambar 5.1. FLOWCHART SISTEM YANG BERJALAN
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5.1.1.3. Deskripsi Dokumen
Dokumen-dokumen yang digunakan pada sistem yang
berjalan adalah sebagai berikut :

1. Data Permintaan Material
Fungsi

Untuk Pengambilan Material

Syarat

Permintaan barang

Sumber

Pelaksana Lapangan

Frekuensi

Pelaksana lapangan meminta material

Rangkap

1 (rangkap) rangkap

Distribusi

Gudang
Pelaksana Lapangan

Elemen Data
Tabel 5.3. Data Permintaan Material

No

Nama Item

Jenis

Keterangan

1

Tanggal

Date

Date/ time

2

Nama Material

String

Nama Material

3

Jumlah

Numeric

Jumlah

4

Keterangan

String

Keterangan

2. Data Usul Pembelian Material
Fungsi

Untuk pembelian material

Syarat

Pembelian material

Sumber

Staf Teknik ( Gudang )

Frekuensi

Staf melakukan usul pembelian material
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Rangkap

1 (satu) rangkap

Distribusi

Bendahara Pimpinan

Elemen Data
Tabel 5.4. Data Pemesanan Barang

No

Nama Item

Jenis

Keterangan

1

Tanggal

Date

Date/time

2

Nama Material

String

Nama Material

3

Jumlah

Numeric

Jumlah

4

Keterangan

String

Keterangan

3. Kwitansi
Fungsi

Untuk pembayaran barang

Syarat

Pembelian Material

Sumber

Supplier dan keuangan

Frekuensi

Pada saat pembayaran barang

Rangkap

2 (dua) rangkap

Distribusi

Supplier
Bendahara

Elemen Data
Tabel 5.5. Kwitansi

No

Nama Item

Jenis

Keterangan

1

Tanggal

Date

Date/time

2

Banyaknya

Numeric

Banyak Barang

3

Nama Barang

String

Daerah Penjualan
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4

Harga Satuan

Numeric

Harga Satuan

5

Jumlah

Numeric

Jumlah Harga

4. Stok Material
Fungsi

Untuk mengecek stok material

Syarat

Mengecek stok barang

Sumber

Staf teknik

Frekuensi

Staf teknik mengecek stok material

Rangkap

1 (rangkap) rangkap

Distribusi

Gudang

Elemen Data
Tabel 5.6. Data Stok Material

No

Nama Item

Jenis

Keterangan

1

Tanggal

Date

Date/ time

2

Nama Material Masuk

String

Nama Material

3

Nama Material Keluar

Numeric

Jumlah

4

Stok Material

String

Keterangan

5

Catatan

String

5.1.1.4.

Deskripsi Kebutuhan
Deskripsi kebutuhan dilakukan untuk memperoleh
definisi permasalahan dan penggambaran yang tepat dari
apa yang akan dilakukan oleh sistem website PT. Surya
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Dinata. Identifikasi kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan
informasi, kebutuhan aplikasi dan kebutuhan fungsional.
1.

Kebutuhan Informasi
Berikut tabel kebutuhan Informasi yaitu :
Tabel 5.7. Kebutuhan Informasi

Deskripsi
Kebutuhan
1 5. Data Permintaan
Material

Sumber

Frekuensi

Pelaksana
Lapangan

Pelaksana lapangan meminta material

2 6. Data Usul Pembelian
Material

Staf
Teknik

Jika stok material pada gudang habis

3 7.

Bendahara

Pada saat pembelian material

No

Kwitansi

Staf
9. Mengecek stok material digudang
Teknik

4 8. Data Stok Material

2.

Kebutuhan Aplikasi (Proses Pengolahan Data)
a.

Aplikasi Pengolahan Data
Aplikasi yang akan mengolah data distribusi
material proyek yang dilaksanakan di pelaksana
lapangan, staf teknik, bendahara dan supplier.
Meliputi penginputan data permintaan material,
data material keluar, data material masuk, data
usul pembelian material, data transaksi, data
supplier

dan

pembuatan

laporan-laporan

pelaksana lapangan, staf teknik dan bendahara
setiap akhir bulan.
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b.

Pelaksana

Lapangan,

Staf

Teknik

dan

Bendahara pada PT. Surya Dinata
Aplikasi

yang

akan

mengolah

data

permintaan material, data material keluar, data
material masuk, data usul pembelian material,
data transaksi dan data supplier yang akan
dibutuhkan oleh aplikasi, membuat laporanlaporan yang ada dari penginputan data, serta
kemampuannya untuk memelihara basis data.
3.

Kebutuhan Fungsional
Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang
berisikan proses-proses apa saja yang diberkan oleh
sistem informasi tersebut. Sistem ini dapat digunakan
oleh pengguna yaitu operator atau karyawan dan
administrator atau pemilik dimana karyawan dan
pemilik memiliki hak akses yang berbeda di dalam
sistem tersebut. Kebutuhan Fungsional terdiri dari
Kebutuhan

Informasi,

kebutuhan

aplikasi

dan

kebutuhan fungsional. Kebuthan fungsional adalah
pernyataan layanan sistem yang harus disediakan,
bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu.
a.

Kebutuhan Pemakai (User)
Identifikasi kebutuhan Pemakai sistem adalah
sebagai berikut :
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1. Sistem

yang

membantu

dibuat
pekerjaan

harus

dapat

operasional

pelaksana lapangan, staf teknik dan
bendahara.
2. Sistem harus dapat dioperasikan oleh
bagian admin sesuai dengan kapasitasnya
masing-masing.
3. Terdapat laporan untuk pimpinan berupa
laporan permintaan material, laporan usul
pembelian material, laporan material
keluar, laporan material masuk, laporan
transaksi, laporan supplier.
4. Semua proses yang ada terintergrasi
dengan satu paket perangkat lunak.
5. Semua data tersimpan terpusat.
b.

Kebutuhan perangkat keras (Hardware)
Adapun identifikasi perangkat keras
yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan
minimal yang harus dipenuhi server maupun
client adalah sebagai berikut :
1.

Proccesor Intel Pentium IV atau setara
yang menunjang fasilitas internet.

2.

Hardisk 60-80 GB

3.

RAM minimal 1 GB
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4.

VGA 512 MB

5.

Mouse, keyboard, dan Monitor sebagai
peralatan antar muka.

c.

Kebutuhan perangkat lunak (Software)
Adapun spesifikasi perangkat lunak yang
dibutuhkan adalah :
a.

Perangkat Lunak yang dibutuhkan
oleh administrator adalah :

1.

Sistem Operasi Windows XP SP2
sebagai sistem operasi.

2.

Apache sebagai web server.

3.

PHP sebagai bahasa pemograman.

4.

MYSQL sebagai server database
management sistem.

5.

Mozilla sebagai web browser.

b.

Perangkat Lunak pada user yang
dibutuhkan adalah :

1.

Microsoft Windows XP SP2 sebagai
sistem operasi.

2.

Microsoft Internet Explorer, Mozilla
dan Google chrome sebagai web
browser.
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5.1.1.5. Pemodelan Kebutuhan
A.

Permodelan Proses
1.

Desain Rancangan Data Flow Diagram (DFD)
Berdasarkan

hasil

analisis,

peneliti

memberikan gambaran arus data sistem yang akan
direncanakan sebagai berikut :
2. Diagram Konteks
Diagram

konteks

adalah

diagram

yang

menggambarkan bagian besar dari aliran arus data
aplikasi pengolahan data material proyek, dapat
dilihat pada gambar dibawah ini :

Bendahara

Supplier

Informasi UPM

Data Pembelian Material
Data Material Masuk

Informasi Data Supplier

Data Supplier
Laporan Permintaan Material
Laporan Pengusulan Pembelian Material

Informasi Pembelian Material

Laporan Material Keluar
Data Permintaan Material
Pelaksana Lapangan

Sistem Informasi Distribusi
Material Proyek Pada
PT.Surya Dinata

Informasi Penerimaan

Pimpinan
Laporan Stok Material
Laporan Pembelian Material
Laporan Supplier

Informas Permintaan Material

Data UPM
Data Material Keluar

Informasi Material Masuk

Data Stok Material
Data Penerimaan

Staf Teknik

Gambar 5.2. DIAGRAM KONTEKS
Berdasarkan diagram konteks di atas,
maka dapat dijelaskan, desain aplikasi pengontrolan
distribusi material mempunyai lima kesatuan luar
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yaitu pelaksana lapangan, staf teknik, supplier,
bendahara dan pimpinan. Desain aplikasi stok
material pada PT. Surya

Dinata mempunyai

masukan dari entitas pelaksana lapangan berupa
data permintaan material, entitas staf teknik
menerima data permintaan material, dan masukan
berupa data material keluar dan pengusulan
pembelian material, entitas bendahara meneriama
data pengusulan pembelian material dari staf teknik,
dan bendahara mempunyai masukan berupa data
pembelian material, entitas supplier menerima data
pembelian dan masukan kwitansi, kwitansi diterima
oleh entitas bendahara dan bendahara mempunyai
masukan data material masuk, data material masuk
diterima oleh staf teknik, entitas staf teknik
mempunyai masukan data stok material
Data yang di input dan diolah akan
menghasilkan laporan berupa laporan yang akan
diberikan kepada entitas pimpinan.
3. Diagram Level 0
Diagram level 0 adalah diagram yang
menunjukkan semua proses utama yang menyusun
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keseluruhan sistem, diagram ini dapat dilihat pada
gambar 5.3. :

Permintaan Material
Pelaksana Lapangan

1.0 P
Permintaan

Rekam
Permintaan

Informasi Penerimaan
Penerimaan

Pengusulan Pembelian

Staf Teknik

Informasi Pengusulan
Pembelian

2.0 P
Pengusulan
Pembelian
Material

Rekam
UPM

Stok

Material Keluar

3.0 P Material
Keluar

Rekam
Material Keluar
Penerimaan

Penerimaan

4.0 P
Penerimaan

Rekam

Penerimaan

Permintaan
Permintaan
Stok
Data Stok

5.0 P
Stok Material

Rekam
Stok Material

Material Masuk

UPM

Data Pembelian
Bendahara

6.0 P
Transaksi

Rekam
Transaksi

Data Supplier
Transaksi

Data Material Masuk

Supplier

Data Supplier

7.0 P
Material
Masuk

Rekam

Rekam

8.0 P
Supplier

Supplier

Data Supplier
Data Material Masuk

Laporan Permintaan
Laporan Usul Pembelian
Laporan Material Keluar
Pimpinan
Laporan Stok Material
Laporan Transaksi
Laporan Material Masuk
Laporan Supplier

Material Masuk

9.0 P
Proses
Pembuatan
Laporan

Data Transaksi
Data Stok Material
Data Penerimaan
Data Material Keluar
Data Usul Pembelian
Data Permintaan

Gambar 5.3. DIAGRAM LEVEL 0
Diagram level 0 pada gambar 5.6. dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. 1.0 P adalah proses input data permintaan material,
dimana data bersumber dari entitas pelaksana
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lapangan berupa data permintaan material disimpan
berupa file permintaan
2. Proses 2.0 P

adalah proses input usul pembelian

material, dimana data bersumber dari entitas staf
teknik berupa data pengusulan pembelian material,
disimpan berupa file usul pembelian.
3. Proses 3.0 P adalah proses input material keluar,
dimana data bersumber dari staf teknik berupa data
material keluar, disimpan berupa file material keluar.
4. Proses 4.0 P adalah proses input permintaan, dimana
data

bersumber

dari

staf

teknik

berupa

data

permintaan, disimpan berupa file permintaan.
5. Proses 5.0 P adalah proses input stok material ,
dimana data bersumber dari entitas staf teknik, berupa
data stok material disimpan dalam file stok material.
6. Proses 6.0 P adalah proses input transaksi dimana data
bersumber dari entitas bendahara berupa data
pembelian material disimpan berupa file transaksi.
7. Proses 7.0 P adalah proses input data supplier dimana
data bersumber dari entitas supplier berupa data
supplier, disimpan berupa file data supplier.
8. Proses 8.0 P adalah proses pembuatan laporan dimana
semua data disimpan pada aplikasi pengolahan data
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akan dibuat menjadi laporan yang akan di serahkan
kepada entitas pimpinan.
4. Diagram Level 1
Diagram Level 1 diciptakan dari setiap
proses utama dari level 0. Level ini menunjukkan
proses-proses internal yang menyusun setiap prosesproses utama level 0. Diagram level 1 ini dapat dilihat
pada gambar 5.4. di bawah ini :
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Permintaan Material
Permintaan

Usul Pembelian

Material Keluar

Usul Pembelian

Material Keluar

Stok

Stok Material

8.1
Proses pembuatan
laporan data
permintaan
material

8.2
Proses Pembuatan
Laporan Data Usul
Pembelian

8.3
Proses Pembuatan
Laporan Data
Material Keluar

8.4
Proses Pembuatan
Laporan Data Stok
Material

Laporan Permintaan

Laporan Usul Pembelian

Laporan Material Keluar

Laporan Stok Material

Pimpinan

Penerimaan

Penerimaan

Transaksi

Transaksi

Material Masuk

Supplier

Material Masuk

Supplier

8.5
Proses Pembuatan
Laporan Data
Penerimaan

8.6
Proses Pembuatan
Laporan Data
Trsnsaksi

8.7
Proses Pembuatan
Laporan Data
Material Masuk

8.8
Proses Pembuatan
Laporan Data
Supplier

Laporan Penerimaan

Laporan Transaksi

Laporan Material Masuk

Laporan Supplier

Gambar 5.4. Diagram Level 1
Berdasarkan Diagram Level 1 proses pembuatan laporan
yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :
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a. Proses 8.1 adalah proses pembuatan laporan permintaan
dimana data bersumber dari file permintaan. Hasil proses
pembuatan laporan permintaan diberikan kepada pimpinan.
b. Proses 8.2 adalah proses pembuatan laporan usul pembelian
material dimana data bersumber dari file usul pembelian.
Hasil proses pembuatan laporan usul pembelian diberikan
kepada pimpinan.
c. Proses 8.3 adalah proses pembuatan laporan material keluar
dimana data bersumber dari file material keluar. Hasil proses
pembuatan

laporan

material

keluar

diberikan

kepada

pimpinan.
d. Proses 8.4 adalah proses pembuatan laporan stok material
dimana data bersumber dari file data stok material. Hasil
proses pembuatan laporan stok material diberikan kepada
pimpinan.
e. Proses 8.5 adalah proses pembuatan laporan penerimaan
dimana data bersumber dari file data penerimaan. Hasil
proses pembuatan laporan penerimaan diberikan kepada
pimpinan.
f. Proses 8.6 adalah proses pembuatan laporan transaksi dimana
data bersumber dari file transaksi. Hasil proses pembuatan
laporan transaksi diberikan kepada pimpinan.
g. Proses 8.7 adalah proses pembuatan laporan material masuk
dimana data bersumber dari file material masuk. Hasil proses
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pembuatan laporan material masuk diberikan kepada
pimpinan.
h. Proses 8.8 adalah proses pembuatan supplier dimana data
bersumber dari file supplier. Hasil proses pembuatan laporan
supplier diberikan kepada pimpinan.
B. Pemodelan Data.
1.

Entity Relationship Diagram (ERD)
Berikut ini adalah gambar Entity Relationship
Diagram (ERD) yang berisis komponen-komponen
himpunan entitas dan himpunan relasi yang masingmasing dilengkapi dengan atribut-atribut, dapat dilihat
pada gambar 5.5. :
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Kd_transaksi *
Kd_UPM*

Kd_supplier **

Tgl_UPM

Jumlah_pesan

Kd_supplier **

Kd_UPM **

Harga_satuan

Tgl_transaksi

Kd_material **

Total_harga

1

M
UPM

1

M

Memiliki

Transaksi

M

M

Memiliki

Kd_supplier *

Alamat_supplier

Nama_supplier

No_Tlp

Memiliki

1
1
Supplier

Memiliki

Memiliki

Kd_material_masuk *
Kd_material *

Jumlah_masuk

Jenis
Tgl_masuk

Nama_material

Kd_material **

Stok_material
Kd_transaksi **

M
1

1
Stok Material
1

M

Memiliki

Material_Masuk

1

Memiliki
Memiliki

Jumlah_keluar
Kd_material_keluar *

Kd_material **

Jumlah_Permintaan

Kd_material **
Tgl_Keluar

Kd_Penerimaan **

Tgl_Permintaan
Kd_Permintaan *

M

M

Material_Keluar

Permintaan
1

M

Memiliki

Kurang
Kd_Penerimaan *
Kd_Permintaan **
Jumlah

1
M
Penerimaan material

Memiliki

Gambar 5.5. DIAGRAM ERD

Diagram ERD pada gambar di atas dapat dijelaskan
sebagai berikut:

68

1. Tabel UPM berhubungan dengan tabel Supplier
dengan field penghubung adalah field Kd_supplier
pada tabel UPM dengan derajat hubungan adalah M
(banyak) ke 1 (satu) artinya ada banyak Kd_supplier
pada tabel UPM.
2. Tabel UPM berhubungan dengan tabel stok material
dengan field penghubung adalah field Kd_material
pada tabel UPM dengan derajat hubungan adalah M
(banyak) ke 1 (satu) artinya ada banyak Kd_material
pada tabel UPM.
3. Tabel transaksi berhubungan dengan tabel UPM
dengan field penghubung adalah field Kd_UPM pada
tabel transaksi dengan derajat hubungan adalah M
(banyak) ke 1 (satu) artinya ada banyak Kd_UPM pada
tabel transaksi.
4. Tabel transaksi berhubungan dengan tabel supplier
dengan field penghubung adalah field Kd_supplier
pada tabel transaksi dengan derajat hubungan adalah M
(banyak) ke 1 (satu) artinya ada banyak Kd_supplier
pada tabel transaksi.
5. Tabel material masuk berhubungan dengan tabel
transaksi dengan field penghubung adalah field
Kd_transaksi pada tabel material masuk dengan derajat
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hubungan adalah M (banyak) ke 1 (satu) artinya ada
banyak Kd_transaksi pada tabel material masuk.
6. Tabel material masuk berhubungan dengan tabel data
stok material dengan field penghubung adalah field
Kd_material pada tabel material masuk dengan derajat
hubungan adalah M (banyak) ke 1 (satu) artinya ada
banyak Kd_material pada tabel material masuk.
7. Tabel material keluar berhubungan dengan tabel stok
material dengan field penghubung adalah

field

Kd_material pada tabel material keluar dengan derajat
hubungan M (banyak) ke 1 (satu) artinya ada banyak
Kd_material pada tabel material keluar.
8. Tabel material keluar berhubungan dengan tabel
penerimaan dengan field penghubung adalah field
Kd_penerimaan pada tabel material keluar dengan
derajat hubungan M (banyak) ke 1 (satu) artinya ada
banyak Kd_penerimaan pada tabel material keluar.
9. Tabel permintaan material berhubungan dengan tabel
stok material dengan field penghubung adalah field
Kd_material pada tabel permintaan dengan derajat
hubungan M (banyak) ke 1 (satu) artinya ada banyak
Kd_material pada tabel permintaan.
10. Tabel

penerimaan

berhubungan

dengan

tabel

permintaan dengan field penghubung adalah field
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Kd_permintaan pada tabel penerimaan dengan derajat
hubungan M (banyak) ke 1 (satu) artinya ada banyak
Kd_permintaan pada tabel penerimaan.

5.1.2

Desain Sistem
5.1.2.1 Desain Alur yang Diusulkan
1. Flowchart yang diusulkan
Adapun rancangan flowchart yang diusulkan pada sistem
Website PT. Surya Dinata berikut :
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a. Flowchart yang diusulkan
Pelaksana Lapangan

Staf Teknik

Bendahara

Aplikasi

Pimpinan

Login

Database

Form Login
Input User
Password
Cek

User

Menu Pelaksana
Lapangan
Form
Permintaan

Form Permintaan

Input Data Permintaan

Data
Permintaan

Form Login

Login

Input User
Password
Cek

User

Menu Staf Teknik
Form
Permintaan

Form Material Keluar

Input Data Material
Keluar

Form Stok
Material

Data Material
Keluar

Form Stok Material

Input Data Stok
Material

Form Usul
Pembelian

Data Stok
Material

Form UPM

Input Data UPM

Data UPM

Form Penerimaan

Input Data
Penerimaan
Login

Data
Penerimaan

Form Login
Input User
Password
Cek

User

Menu Bendahara
Form Material Material
Masuk

Kwitansi

Input Data Material
Masuk

Data Material
Masuk

Form Transaksi

Input Data Transaksi

Data Transaksi

Form Supplier

Input Data Supplier

Login

Data Supplier

Form Login
Input User
Password
Cek

User

Menu Pempinan

Laporan

Gambar 5.6. Flowchat yang diusulkan
Flowchart yang diusulkan pada gambar di atas dapat dijelaskan
sebagai berikut :
a. Pelaksana lapangan melakukan login input user dan password
jika berhasil akan muncul menu pelaksana lapangan yang
berisi form permintaan material, input data permintaan
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material dan disimpan didalam database berupa data
permintaan material.
b. Staf teknik melakukan login, input user dan password jika
berhasil akan muncul menu staf teknik yang berisi empat
form yaitu form material keluar, form stok material, form
usul pembelian material dan form penerimaan, lalu pilih salah
satu input data dan disimpan didalam database berupa data
material keluar, data stok material, data usul pembelian
material dan data penerimaan.
c. Bendahara melakukan login, input user dan password jika
berhasil akan muncul menu bendahara yang berisi tiga form
yaitu form material masuk, form transaksi dan form supplier,
lalu pilih salah satu form dan input data akan disimpan
kedalam database berupa data material masuk, data transaksi
dan data supplier.
d. Pimpinan melakukan login, input user dan password jika
berhasil akan muncul menu pimpinan yang berisi semua
laporan dari pelaksana lapangan, staf teknik dan bendahara,
berupa laporan permintaan material, laporan material keluar,
laporan stok material, laporan usul pembelian material,
laporan material masuk, laporan transaksi dan laporan
supplier.

73

State Transition Diagaram (STD)
Adapun rancangan state transition diagram sistem
Web Site PT. Surya Dinata yang diusulkan sebagai berikut :
a. State Transition Diagram
Form Login

Pelaksana
Lapangan
Staf Teknik
Input
Input
Klik

Login
Sistem

Logout

Login
Sistem

Klik
Klik
Menu Pelaksana
Lapangan

Logout

Input

Klik

Klik
Menu Material
Keluar

Menu Penerimaan
Input

Input

Form Permintaan
Material

Form Material
Keluar

Simpan

Simpan

Form Penerimaan
Simpan

Klik
Menu Usul
Pembelian Material
Input
Form Usul
Pembelian Material
Simpan

Klik
Menu Stok
Material
Input
Form Stok
Material
Simpan

Penyimpanan Data
Permintaan Sukses

Penyimpanan
Data Material
Keluar

Penyimpanan
Data Stok Material

Penyimpanan Data
Usul Pembelian
Material

Penyimpanan
Data Stok Material

Data Permintaan

Data Material
Keluar

Data Stok Material

Data Usul
Pembelian
Material

Data Stok Material

Bendahara
Pimpinan
Input
Input

Login
Sistem
Klik
Logout

Klik

Klik

Menu Material
Masuk
Input

Klik

Menu Transaksi

Menu Supplier
Input

Input

Form Material
Masuk

Login
Sistem
Klik

Form Transaksi

Form
Keseluruhan
Laporan

Form Supplier
Logout

Simpan

Simpan

Simpan

Penyimpanan Data
Material Masuk

Penyimpanan Data
Transaksi

Penyimpanan Data
Supplier

Data Material
Masuk

Data Transaksil

Data Supplier

Gambar 5.7. State Transition Diagram
1. Pada gambar diatas dijelaskan bahwa bagian pelaksana
lapangan dapat masuk ke login sistem pelaksana lapangan,
setelah masuk ke menu permintaan material, pelaksana
lapangan dapat mengakses form permintaan material
dengan cara mengklik menu pelaksana lapangan lalu
menginput data permintaan material,

setelah itu data
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permintaan disimpan hingga penyimpanan data permintaan
sukses dan menghasilkan data permintaan.
2. Bagian staf teknik dapat masuk ke login sistem staf teknik,
setelah masuk ke menu staf teknik, staf teknik dapat
mengakses form material keluar dengan cara mengklik
menu material keluar lalu menginput data material keluar,
setelah

itu

penyimpanan

data
data

material

keluar

material

disimpan

keluar

hingga

sukses

dan

menghasilkan data material keluar.
3. Bagian staf teknik dapat masuk ke login sistem staf teknik,
setelah masuk ke menu staf teknik, staf teknik dapat
mengakses form penerimaan dengan cara mengklik menu
penerimaan lalu menginput data penerimaan, setelah itu
data penerimaan disimpan hingga penyimpanan data
penerimaan sukses dan menghasilkan data penerimaan.
4. Staf teknik dapat masuk ke login sistem staf teknik, setelah
masuk ke menu staf teknik, staf teknik dapat mengakses
form stok material dengan cara mengklik menu stok
material lalu menginput data stok material, setelah itu data
stok material disimpan hingga penyimpanan data stok
material sukses dan menghasilkan data stok material.
5. Staf teknik dapat masuk ke login sistem staf teknik, setelah
masuk ke menu usul pembelian material, staf teknik dapat
mengakses form usul pembelian material dengan cara
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mengklik menu usul pembelian material lalu menginput
data usul pembelian material,

setelah itu data usul

pembelian material disimpan hingga penyimpanan data
usul pembelian material sukses dan menghasilkan data
usul pembelian material.
6. Bagian bendahara dapat masuk ke login sistem bendahara,
setelah masuk ke menumaterial masuk, bendahara dapat
mengakses form material masuk dengan cara mengklik
menu material masuk lalu menginput data material masuk,
setelah itu data material masuk disimpan hingga
penyimpanan

data

material

masuk

sukses

dan

menghasilkan data material masuk.
7. Bendahara dapat masuk ke login sistem bendahara, setelah
masuk ke menu transaksi, bendahara dapat mengakses
form transaksi dengan cara mengklik menu transaksi lalu
menginput data transaksi,

setelah itu data transaksi

disimpan hingga penyimpanan data transaksi sukses dan
menghasilkan data transaksi.
8. Bendahara dapat masuk ke login sistem bendahara, setelah
masuk ke menu supplier, bendahara dapat mengakses form
supplier dengan cara mengklik menu supplier lalu
menginput data supplier,

setelah itu data supplier

disimpan hingga penyimpanan data supplier sukses dan
menghasilkan data supplier.
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9. Pimpinan melakukan login, input user dan password jika
berhasil akan muncul menu pimpinan yang berisi semua
laporan dari pelaksana lapangan, staf teknik dan
bendahara, berupa laporan permintaan material, laporan
material keluar, laporan stok material, laporan usul
pembelian material, laporan material masuk, laporan
transaksi dan laporan supplier.

5.1.2.2.

Desain Database
Perancangan basis data digunakan untuk melakukan
transformasi dari diagram ERD yang terdiri dari himpunan
entitas dan himpunan relasi kedalam bentuk tabel-tabel.
Basis data yang dibuat digunakan untuk menampung tabeltabel yang akan dibuat yaitu tabel material masuk, tabel
material keluar, tabel supplier, tabel transaksi.
1. Desain Basis Data
Perancangan basis data digunakan untuk
melakukan transformasi dari diagram ERD yang
terdiri dari himpunan entitas dan himpunan relasi
kedalam bentuk tabel-tabel. Basis data yang
digunakan untuk menampung tabel-tabel yang akan
dibuat yaitu tabel material masuk, tabel material
keluar, tabel supplier, tabel transaksi.
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2. Desain Tabel
Desain

tabel

yang

digunakan

untuk

menentukan struktur dari tabel-tabel yang akan
dibuat berisikan nama-nama field, type field dan
ukurannya, dimana tabel-tabel tersebut digunakan
untuk menampung data. Dalam aplikasi yang
dirancang akan dibuat 5 (empat) tabel yang akan
disimpan dalam sebuah database dengan nama
stokmaterial. Adapun desain tabel adalah sebagai
berikut:
a. Tabel Data Material Masuk
Tabel material masuk digunakan untuk menampung
data material masuk.
Nama Tabel

: Material Masuk

Primary Key

: Kd_Material_Masuk

Foreign key

: Kd_Data_Material, Kd_Transaksi

Tabel 5.8. DESAIN TABEL DATA MATERIAL MASUK
No

Field

Type Data

Panjang

Keterangan

1

*Kd_Material_Masuk

varchar

5

Kode Material Masuk

2

**Kd_Material

varchar

5

Kode Material

3

Tgl_Masuk

date

-

Tgl Masuk

4

Jumlah_Masuk

int

11

Jumlah Masuk

5

**Kd_ Transaksi

varchar

5

Kode Transaksi
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b. Tabel Data Supplier
Tabel supplier digunakan untuk menampung data
supplier.
Nama Tabel

: Supplier

Primary Key

: Kd_Supplier

Tabel 5.9. DESAIN TABEL DATA SUPPLIER
No

Field

Type Data

Panjang

Keterangan

1

*Kd_Supplier

varchar

5

Kode Supplier

2

Nama_Supplier

varchar

25

Nama Supplier

3

Alamat

text

-

4

No_Tlp

varchar

19

Alamat
Nomor Telpon

c. Tabel Data Usul Pemesanan Material
Tabel data pesan material digunakan untuk
menampung data pesan material.
Nama Tabel

: Pesan Material

Primary Key

: Kd_Pesan_Material

Foreign key

: Kd_Data_Material, Kd_Supplier

Tabel 5.10. DESAIN TABEL UPM
No

Field

Type Data

Panjang

Keterangan

1

*Kd_UPM

varchar

5

Kode Pesan Material

2

Tgl_Pesan

date

-

Tanggal Pesan

3

**Kd_Data_Material

varchar

5

Kode Material

4

**Kd_Supplier

varchar

5

Kode Supplier

5

Jumlah_Pesan

int

9

Jumlah Pesan
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d. Tabel Transaksi Pembelian
Tabel transaksi digunakan untuk menampung data
transaksi..
Nama Tabel

: Transaksi Pembelian

Primary Key

: Kd_ Transaksi

Foreign key

: Kd_Supplier, Kd_Pesan_Material

Tabel 5.16. DESAIN TABEL TRANSAKSI
No

Field

Type Data

Panjang

Keterangan

1

*Kd_ Transaksi

varchar

5

Kode Transaksi

2

Tgl_Transaksi

date

-

Tgl Transaksi

3

**Kd_UPM

varchar

5

Kode Pesan Material

4

Harga_Satuan

varchar

20

Harga Satuan

5

Total_Harga

varchar

20

Total Harga

e. Tabel Data Material
Tabel data material digunakan untuk menampung data
material.
Nama Tabel

: Stok Material

Primary Key

: Kd_Data_Material

Tabel 5.11. DESAIN TABEL DATA STOK MATERIAL
No

Field

Type Data

Panjang

Keterangan

1

*Kd_Material

varchar

5

Kode Material

2

Nama_Material

varchar

25

Nama Material

3

Jenis

varchar

15

Jenis Material

4

Harga

varchar

6

Jumlah Masuk

5

Stok

int

12

Stok Material
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f. Tabel Data Material Keluar
Tabel data material keluar digunakan untuk
menampung data material keluar..
Nama Tabel

: Material Keluar

Primary Key

: Kd_Material_Keluar

Foreign key

: Kd_Data_Material

Tabel 5.12. DESAIN TABEL DATA MATERIAL KELUAR
No

Field

Type Data

Panjang

Keterangan

1

*Kd_Material_Keluar

varchar

5

Kode Material Keluar

2

**Kd_Penerimaan

varchar

5

Kode Penerimaan

3

Tgl_Keluar

date

-

Tgl Keluar

4

Jumlah_Keluar

int

12

Jumlah Keluar

g. Tabel Data Permintaan Material
Tabel data material keluar digunakan untuk
menampung data material keluar..
Nama Tabel

: Permintaan Material

Primary Key

: Kd_Permintaan

Foreign key

: Kd_Data_Material

Tabel 5.13. DESAIN TABEL PERMINTAAN MATERIAL
No

Field

Type Data

Panjang

Keterangan

1

*Kd_Permintaan

varchar

5

Kode Material Keluar

2

**Kd_Material

varchar

5

Kode Material

3

Tgl_Permintaan

date

-

Tgl Keluar

4

Jumlah

int

5

Jumlah Keluar

Ket: *Primary Key **Foreign key
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5.1.2.3 Desain Interface
A. Desain Input
1. Tampilan Awal
Adapun tampilan input dari sistem ini dapat
dilihat pada gambar 5.8

HEADER
Home

Visi dan Misi
Perusahaan

Profile Perusahaan

Gallery

Mitra Kerja

Hubungi Kami

LOGIN

Tanggal \ Waktu

Username *

Foto
Password *

Login

Keselamatan Kerja

1

2

3

4

5

Aplication Processes

Gambar 5.8. Tampilan untuk menu utama
2. Tampilan login hak akses
Adapun tampilan input login hak
akses adalah :
LOGIN
Username *

Password *

Login

Gambar 5.9. login hak akses
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3. Tampilan Form Input Permintaan

Gambar 5.10. Tampilan Form Permintaan

4. Tampilan form UPM

Gambar 5.11. Tampilan form UPM
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5. Tampilan form material keluar

Gambar 5.12. Tampilan form material keluar

6. Tampilan form stok material

Gambar 5.13. Tampilan form stok material
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7. Tampilan form input supplier

Gambar 5.14. Tampilan form input supplier

8. Tampilan form transaksi

Gambar 5.15. Tampilan form transaksi
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9. Tampilan form material masuk

Gambar 5.16. Tampilan form input supplier

B. Desain Output
1. Tampilan output permintaan
Laporan Permintaan Material

Laporan Data Permintaan Per Priode : Tanggal Awal

to

Tanggal Akhir

Cari

Batal

No Kd_Permintaan Tgl_Permintaan Kd_Data_Material Nama_Material

Jumlah

Harga

Total Harga

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Palembang, …………. 2014

(Pimpinan)

Palembang, …………. 2014

(Pelaksana Lapangan)

Gambar 5.17. Tampilan output permintaan material
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2. Tampilan output stok material
Laporan Stok Material

Laporan Data Stok MaterialPer Nama: Nama Material

No

Kd_Material

Nama_Material

Cari

Jenis

Batal

Stok

Harga Satuan

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Palembang, …………. 2014

Palembang, …………. 2014

(Pimpinan)

(Staf Teknik)

Gambar 5.18. Tampilan output stok material

3. Tampilan output material keluar
Laporan Material Keluar

Laporan Data Material Keluar Per Priode :

Tanggal Awal

to

Tanggal Akhir

Cari

Batal

No Kd_Material_Keluar Tgl_Keluar Kd_Data_Material Nama_Material

Jenis

Jumlah Keluar

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Palembang, …………. 2014

(Pimpinan)

Palembang, …………. 2014

(Staf Teknik)

Gambar 5.19. Tampilan output material keluar
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4. Tampilan output material masuk
Laporan Material Masuk

Laporan Data Material Masuk Per Priode :

Tanggal Awal

to

Tanggal Akhir

Cari

Batal

No Kd_Material_Masuk Tgl_Masuk Kd_Data_Material Nama_Material

Jenis

Jumlah Mauk

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Palembang, …………. 2014

Palembang, …………. 2014

(Pimpinan)

(Bendahara)

Gambar 5.20. Tampilan output material masuk

5. Tampilan output UPM
Laporan UPM

Laporan Data UPM Per Priode :

No

Kd_UPM

Tg UPM

Tanggal Awal

to

Tanggal Akhir

Nama Suplier

Cari

Kode_Data_Material

Batal

Nama Material

Harga

Total Harga

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Palembang, …………. 2014

Palembang, …………. 2014

(Staf Teknik)

(Pimpinan)

Gambar 5.21. Tampilan output UPM

88

6. Tampilan output supplier
Laporan Supplier

Laporan Data Supplier Per Nama:

No

Kd_Supplier

Nama Supplier

Cari

Nama_Supplier

Alamat

Batal

Tlp

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Palembang, …………. 2014

Palembang, …………. 2014

(Bendahara)

Gambar 5.22. Tampilan output supplier

7. Tampilan output transaksi
Laporan Transaksi

Laporan Data Transaksi Per Priode :

No

Kd_Transaksi

Tanggal Awal

Tgl Transaksi

to

Tanggal Akhir

Kd_Upm

Cari

Batal

Nama Material

Total Harga

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Palembang, …………. 2014

(Pimpinan)

Palembang, …………. 2014

(Bendahara)

Gambar 5.23. Tampilan output transaksi
C. Desain Dialog / Menu
Desain halaman atau menu digunakan untuk merancang
bagaimana bentuk halaman atau menu pada website PT.
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Surya Dinata di rancang, Berikut rancangan desain Halaman
atau menu :
1. Desain Halaman Home
Halaman ini pertama kali muncul ketika website dibuka
terdiri dari beberapa tombol menu yang diposisikan dibawah
header/logo, Berikut desain tampilan halaman home :

Gambar 5.24. Desain Halaman Home
2. Desain Halaman Profile Perusahaan
Halaman ini adalah halaman pendukung dari website ini
dimana halaman menampilkan isi dari profile perusahaan.
Berikut desain profile perusahaan:

90

Gambar 5.25. Desain Halaman profile perusahaan
3. Desain Halaman Visi dan Misi
Halaman ini adalah halaman pendukung dari website ini
dimana halaman menampilkan visi dan misi perusahaan.
Berikut desain tampilan halaman visi misi :

Gambar 5.26. Desain Halaman Visi dan Misi
4. Desain Halaman Gallery
Halaman ini adalah halaman pendukung dari website ini
dimana halaman menampilkan isi foto perusahaan. Berikut
desain tampilan halaman gallery:
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Gambar 5.27. Desain Halaman Gallery
5. Desain Halaman Mitra Kerja
Halaman ini adalah halaman pendukung dari website ini
dimana halaman menampilkan mitra kerja perusahaan.
Berikut desain tampilan halaman mitra kerja :

Gambar 5.28. Desain Halaman Mitra Kerja
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6. Desain Halaman Hubungi Kami
Halaman ini adalah halaman pendukung dari website ini
dimana halaman menampilkan isi kontak alamat perusahaan.
Berikut desain tampilan halaman hubungi kami:

Gambar 5.29. Desain Halaman Hubungi Kami

7. Desain Halaman Admin
Halaman ini adalah control panel admin setelah login di
halaman login administrasi sebagai pintu masuk menuju
aktivitas administrasi pada website ini, berikut desain
tampilan halaman admin:
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Gambar 5.30. Desain Halaman Admin
8. Desain Halaman Admin Pelaksana Lapangan
Halaman ini adalah control panel admin pelaksana
lapangan setelah login di halaman login pelaksana lapangan
sebagai pintu masuk menuju aktivitas pelaksana lapangan
pada website ini, berikut desain tampilan halaman admin
pelaksana lapangan :

Gambar 5.31. Desain Halaman Admin Pelaksana Lapangan
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9. Desain Halaman Admin Staf Teknik
Halaman ini adalah control panel admin staf teknik
setelah login di halaman login staf teknik sebagai pintu
masuk menuju aktivitas admin staf teknik pada website ini,
berikut desain tampilan halaman admin staf teknik :

Gambar 5.32. Desain Halaman Admin Staf Teknik

10. Desain Halaman Admin Bendahara
Halaman ini adalah control panel Admin bendahara
setelah login di halaman login bendahara sebagai pintu
masuk menuju aktivitas admin bendahara pada website ini,
berikut desain tampilan halaman admin bendahara :
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Gambar 5.33. Desain Halaman Admin Bendahara
11. Desain Halaman Pimpinan
Halaman ini adalah control panel Pimpinan setelah login
di halaman login pimpinan sebagai pintu masuk menuju
aktivitas pimpinan pada website ini, berikut desain tampilan
halaman pimpinan :

Gambar 5.34. Desain Halaman Pimpinan
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5.1.3 Implementasi Hasil Desain Sistem
5.1.3.1 Implementasi Database
Berupa tabel database, seperti tabel berikut :
Tabel 5.14. Implementasi Database
Nama Tabel
Kegunaan
10. Tabel Permintaan

11. Menyimpan data permintaan
material

12. Tabel Usul Pembelian Material

13. Menyimpan data usul pembelian
material

14. Tabel Material Keluar

15. Menyimpan data material keluar

16. Tabel Stok Material

17. Menyimpan data stok material

18. Tabel Transaksi

19. Menyimpan data transaksi

20. Tabel Material Masuk

21. Menyimpan data material masuk

22. Tabel Supplier

23. Menyimpan data supplier

5.1.3.2 Implementasi Interface
Berupa tabel interface, seperti tabel berikut :
Tabel 5.15. Implementasi Interface
Nama Interface
Kegunaan
24. Form Permintaan

25. Mengolah data Permintaan

26. Form Usul Pembelian Material

27. Mengolah data Usul Pembelian
Material

28. Form Material Keluar

29. Mengolah data Material Keluar

30. Form Stok Material

31. Mengolah data Stok Material

32. Form Transaksi

33. Mengolah data Transaksi

34. Form Material Masuk

35. Mengolah data Material Masuk

36. Form Supplier

37. Mengolah data Supplier
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5.1.4 Pengujian
Black box testing adalah metode pengujian perangkat
lunak yang memfokuskan pada keperluan fungsional dari
software. Karena uji coba black box memungkinkan
pengembangan software untuk membuat himpunan kondisi
input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional
suatu program. Di bawah ini adalah tabel-tabel hasil
pengujian Website PT. Surya Dinata menggunakan metode
pengujian black box.
Tabel 5.16. Pengujian
Data yang Diuji
Pemroses

Hasil

38. Data Permintaan

39. Form Permintaan

40. Berhasil

41. Data UPM

42. Form UPM

43. Berhasil

44. Data Material Keluar 45. Form Material Keluar

46. Berhasil

47. Data Stok Material

48. Form Stok Material

49. Berhasil

50. Data Transaksi

51. Form Transaksi

52. Berhasil

53. Data Material Masuk 54. Form Material Masuk

55. Berhasil

56. Data Supplier

58. Berhasil

57. Form Supplier

Hasil tabel pengujian blackbox sistem login dapat dilihat pada
Tabel sebagai berikut :
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Tabel 5.17. pengujian black-box pada aplikasi sistem login
No
1

Skenario
Pengujian

Test case

Mengosongkan
semua isian data
login, lalu
mengklik tombol
‘login’.

Username: -

Mengisi data
Username dan
mengosongkan
data Password,
lalu langsung
mengklik tombol
‘login’

Username:
Pimpinan

3

Menginputkan
dengan kondisi
salah satu data
benar dan satu
lagi salah, tombol
‘login’

Username:
xxx (salah)
Password:
123456
(benar)

4

Menginputkan
Username: lst
data login yang
Password:
benar, lalu
123456
mengklik tombol
‘login’.
62.

2

Password: -

Password: -

Kesim-

Hasil yang
diharapkan

Hasil
pengujian

Sistem akan
menolak akses
login dan
menampilkan
pesan
“Username
dan Password
harus di isi”

Sesuai 59. Ok
harapan

Sistem akan
menolak akses
login dan
menampilkan
pesan
“password
harus isi”

Sesuai 60. Ok
harapan

Sistem akan
menolak akses
login dan
menampilkan
pesan
“Username
dan Password
salah’’

Sesuai 61. Ok
harapan

Sistem
menerima
akses login
dan kemudian
menampilkan
form staf
teknik

Sesuai 63. Ok
harapan

pulan
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Tabel 5.18. pengujian black-box pada aplikasi sistem admin pelaksana
lapangan
No
1

Skenario
Pengujian

Test case

Memilih kode
Kode Material : 1
material lalu
Jumlah
mengosongkan
Permintaan: jumlah
permintaan
64.
kemudian
mengklik tombol65.
‘Simpan”.

Hasil yang
diharapkan
Sistem akan
menolak akses
simpan dan
menampilkan
pesan
“pengisian data
masih kurang
lengkap, coba
lagi”.

Hasil
pengujia
n

Kesimpulan

Sesuai 66. Ok
harapa
n

Tabel 5.19. pengujian black-box pada aplikasi sistem admin staf teknik
No
1

Skenario
Pengujian
Mengosongkan
isian semua data
upm, lalu
mengklik tombol
‘simpan’.

Test case
Kode Material
:Kode Supplier
:Jumlah:-

Hasil yang
diharapkan

Hasil
pengujian

Kesim-

Sistem akan
menolak akses
tombol simpan
dan
menampilkan
pesan
“pengisian
data masih
kurang
lengkap, coba
ulangi lagi”

Sesuai
harapan

Ok

pulan

2

Mengosongkan
isian jumlah
keluar pada form
material keluar
lalu mengklik
tombol ‘simpan’.

Jumlah keluar
:-

Sistem akan
menolak dan
menampilkan
pesan
“pengisian
data masih
kurang
lengkap, coba
ulangi lagi”

Sesuai
harapan

Ok

3

Menginputkan
nama material
kemudian
mengosongkan
jenis, jumlah dan

Nama Material
: Semen

Sistem akan
menolak akses
simpan dan
menampilkan
pesan

Sesuai
harapan

Ok

Jenis :-
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harga satuan lalu
mengklik
‘Simpan’

Jumlah :Harga Satuan
:-

.

“pengisian
data masih
kurang
lengkap, coba
ulangi lagi”.

Tabel 5.20. pengujian black-box pada aplikasi sistem admin bendahara
No
1

Skenario
Pengujian
Mengosongkan
isian data jumlah
masuk pada fom
material masuk,
lalu langsung
mengklik tombol
‘simpan’.

Test case
Kode Material
Masuk : 3
Tgl Masuk :
15/01/2014
Kode
Transaksi :4
Jumlah Masuk
:-

2

3

Mengosongkan
Nama Supplier
dan mengisi
alamat, telp lalu
mengklik tombol
‘simpan’.

Nama supplier
:-

Mengosongkan
kode UPM pada
form transaksi
lalu langsung
mengklik tombol
‘simpan’.

Kode UPM :-

Alamat : Jl.
Mandi Api 1
Telp :
081977787846

Hasil yang
diharapkan

Hasil
pengujian

Kesim-

Sistem akan
menolak akses
tombol
Simpan dan
menampilkan
pesan
“pengisian
data masih
kurang
lengkap, coba
ulangi lagi”

Sesuai
harapan

Ok

Sistem akan
menolak akses
tombol
Simpan dan
menampilkan
pesan
“pengisian
data masih
kurang
lengkap, coba
ulangi lagi”

Sesuai
harapan

Ok

Sistem akan

pulan

Ok

menolak akses
Sesuai
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5.2. Pembahasan
Selama

melakukan

penelitian

di

PT.

Surya

Dinata

penulis

mengidentifikasi masalah yang timbul dan solusi permasalahannya seperti :
1. Sistem yang berjalan di PT. Surya Dinata saat ini masih menggunakan
pencatatan produk dibuku besar yang kemudian di input kedalam Microsoft
Excel.
Dari permasalahan tersebut maka penulis memberikan solusi yaitu mengganti
Pencatatan permintaan material menjadi media input Pencatatan permintaan
material pada bagian pelaksana lapangan secara online, Setelah dilakukan test
pengujian

maka

implementasi

program

dinayatakan

berhasil.

Hasil

implementasi dari solusi yang ada seperti gambar dibawah ini :

Gambar 5.35. Halaman Web data permintaan

2. Dari permasalahan tersebut maka penulis memberikan solusi yaitu mengganti
Kegiatan pelaksana lapangan melakukan permintaan material yang akan
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diajukan pada staf teknik menjadi menjadi media permintaan berbasis web,
dengan menyediakan informasi tentang nama material, jenis dan berapa banyak
jumlah material yang diperlukan di lapangan, Setelah dilakukan test pengujian
maka implementasi program dinayatakan berhasil. Hasil implementasi dari
solusi yang ada seperti gambar dibawah ini :

Gambar 5.36. Desain Halaman Web Informasi PT. Surya Dinata
3. Susahnya mencari dokumen data, penyampaian laporan yang sering
terlambat, format laporan yang kurang baik, dikhawatirkan dapat
mempengaruhi pelayanan terhadap konsumen. Dari permasalahan tersebut
maka penulis memberikan solusi yaitu adanya menu laporan data
permintaan, laporan data UPM, laporan data material keluar, laporan stok
material, laporan data material masuk, laporan data supplier dan laporan
data transaksi yang bisa langsung di print untuk diberikan ke pimpinan dan
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pimpinan bisa langsung mengakses melalui web. Setelah dilakukan test
pengujian maka implementasi program dinyatakan berhasil. Hasil
implementasi dari solusi yang ada seperti gambar dibawah ini :
4.

Output Laporan Permintaan Material
Output laporan data permintaan material merupakan
rancangan untuk pembuatan laporan data permintaan material.
Rancangan laporan permintaan material didapatkan berdasarkan
desain input data permintaan material, pada gambar 5.37. yang
merupakan proses output data permintaan material.

Gambar 5.37. Halaman Web Laporan Permintaan

5.

Laporan UPM
Output usul pembelian material rancangan untuk
pembuatan laporan data usul pembelian material. Rancangan
laporan data usul pembelian material didapatkan berdasarkan
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desain input data usul pembelian material, pada gambar 5.38. yang
merupakan proses output laporan data usul pembelian material.

Gambar 5.38. Halaman Web Laporan UPM

6.

Output Laporan Material Keluar
Output material keluar merupakan rancangan untuk
pembuatan laporan data material keluar. Rancangan laporan data
material keluar didapatkan berdasarkan desain input data material
keluar, pada gambar 5.39. yang merupakan proses output laporan data
material keluar.
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Gambar 5.39. Halaman Web Laporan Material Keluar

7.

Output Laporan Data Material
Output data material merupakan rancangan untuk
pembuatan laporan data stok material. rancangan laporan stok material
didapatkan berdasarkan desain input data material, pada gambar 5.40.
yang merupakan proses output laporan data material.
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Gambar 5.40. Halaman Web Laporan Stok Material

8.

Output Laporan Material Masuk
Output laporan data material masuk merupakan rancangan
untuk pembuatan laporan data material masuk. Rancangan laporan
material masuk didapatkan berdasarkan desain input data material
masuk, pada gambar5.41. yang merupakan proses output data
material masuk.
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Gambar 5.41. Halaman Web Laporan Material Masuk

9.

Desain Output Laporan Data Supplier
Output data supplier merupakan rancangan untuk
pembuatan laporan data supplier. Rancangan laporan data supplier
didapatkan berdasarkan desain input data supplier, pada gambar 5.42.
yang merupakan proses output laporan data supplier.

Gambar 5.42. Halaman Web Laporan Supplier
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10.

Desain Output Laporan Data Transaksi
Output data transaksi merupakan rancangan untuk pembuatan
laporan data transaksi. Rancangan laporan data transaksi didapatkan
berdasarkan desain input data transaksi, pada gambar 5.43. yang
merupakan proses output laporan data Transaksi.

Gambar 5.43. Desain Halaman Web Laporan Transaksi

BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan hasil perancangan sistem yang telah penulis lakukan, maka
penulis mencoba membuat suatu kesimpulan dan mengajukan beberapa saran–
saran yang berhubungan dengan pembahasan yang telah dikemukakan di bab-bab
sebelumnya.
6.1. Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :
1. Dengan adanya aplikasi sistem ini penulis berharap rancangan sistem ini
dapat mempermudah pengaturan distribusi material proyek pada PT.
Surya Dinata.
2. Sistem yang dikembangkan ini dapat menjamin distribusi material
proyek dan memaksimalkan setiap pendistribusian material ke lapangan.
3. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi distribusi material
proyek pada PT. Surya Dinata yang nantinya akan memberikan
kemudahan dalam proses pengolahan data yang dibutuhkan.
4. Sistem yang dibuat dan dihasilkan ini dapat mempermudah dalam
memasukkan data permintaan, material masuk, material keluar, stok
material, transaksi serta memudahkan dalam proses perhitungan
distribusi material. Sehingga akan lebih menghemat waktu dalam
pembuatan suatu laporan.
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6.2. Saran
Dalam pelaksanaan skripsi ini penulis memberikan saran kepada PT.
Surya Dinata dalam rangka perancangan sistem informasi yang baru, yaitu
diantaranya :
1. Pada sistem informasi pendistribusian ini dapat ditambahkan proses
pelaporan laba/rugi sehingga laporan menjadi lebih lengkap dan
perusahaan

dapat

mengetahui

perkembangan

dari

proses

pendistribusiannya.
2. Diharapkan selanjutnya karyawan PT. Surya Dinata diberi pelatihan
untuk menjalankan program yang telah dibuat ini agar bias memahami
dalam penggunaannya.
3. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak
menutup kemungkinan program yang sudah ada ini nantinya akan
dikembangkan lagi.
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