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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat seiring dengan adanya
kebutuhan dari aktivitas bisnis. Hal ini disebabkan semakin kompleks dan
semakin banyak transaksi yang harus ditangani oleh perusahaan, sehingga
Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi tersebut, maka
kebutuhan teknologi komputerisasi diharapkan juga semakin baik, guna
menghasilkan suatu informasi. Perkembangan teknologi pada perusahaan
lebih mengarah kepada sistem informasi yang terkomputerisasi, hal tersebut
tidak terlepas dari pesatnya perkembangan hardware dan software komputer
itu sendiri.
PT. Purnama Sari Mandiri berdiri sejak tahun 2004, sebagai
perusahaan sipil dan konstruksi dengan klasifikasi grade 6-5, dan berlokasi di
Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. PT. Purnama Sari mandiri di
dukung oleh manajemen dengan penglaman lebih dari 20 tahun di bidang
konstruksi. PT. purnama sari adalah perusahaan yang bergerak di bidang
Pembangunan perumahan, gudang / bengkel, dan gedung fasilitas, Pintu air,
jembatan, gorong-gorong, dan titi panen, Pengolahan air, penampungan air
baku , penampungan pengaturan debit air dan sumur bor, dan instalasi pipa (
PVC dan HDPE).
Proses pengolahan data inventory barang pada PT. Purnama Sari
Mandiri menggunakan Nota khusus sebagai pencatatan, Proses untuk barang
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masuk yaitu, staf gudang menerima barang dari Suplier, staf gudang
melakukan pengecekan barang sesuai nota barang untuk memastikan apakah
sesuai dengan permintaannya, kemudian staf gudang menyimpan barang
tersebut di gudang dan mencatat kembali di nota khusus untuk di serahkan
kepada manager, dan manager melakukan pengecekan ulang dan diarsipkan.
Proses untuk barang keluar yaitu, kepala proyek melakukan
permintaan pemesanan barang via SMS kepada manager, kemudian manager
menerima permintaan tersebut dan melanjutkan ke staff gudang untuk
melakukan proses pengeluaran barang dan membuat nota barang dan juga
surat jalan untuk pengantaran barang ke kepala proyek.
Dari hasil wawancara dengan bapak Dedi Berlian sebagai manager
perusahaan dengan menggunakan cara yang lama mempunyai beberapa
Masalah yang sering terjadi pada inventory yaitu, sering terjadinya kesalahan
dalam pencatatan di nota khusus salah satunya dalam pencatatan stock barang
yang tersedia di inventory, dampaknya bisa mengakibatkan kerugian dalam
perusahaan tersebut, salah satunya kerugian dalam waktu pengerjaannya dan
akan menghambat proses pelaporan persedian stock barang tersebut dan juga
jumlah pada barang tidak sesuai dengan yang dilaporkan.
Oleh karna itu demi mempermudah dalam mengolah data stock barang
yang ada di gudang di perlukannya sebuah aplikasi pengelolahan data stock
barang untuk mempermudah dalam mengolah data stock barang pada PT.
Purnama Sari Mandiri.
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Berdasarkan uraian di atas saya mengangkat judul Aplikasi
Pengelolahan Data Inventory Pada PT. Purnama Sari Mandiri
Palembang.
1.2 Ruang Lingkup PKL
Ruang lingkup pembahasan laporan Praktik Kerja Lapangan ini yaitu:
Aplikasi Pengelolahan Data Inventory Pada PT. Purnama Sari Mandiri
Palembang. Dengan ruang lingkup sebagai berikut :
1. Aplikasi ini berfungsi untuk mengolah data stock barang pada PT.
Purnama Sari Mandiri Palembang.
2. Apllikasi ini di proses oleh Admin (sebagai pengelola aplikasi),Kepala
gudang (sebagai penginput masuk keluar nya barang) ,dan direktur
(sebagai pengecek barang-barang).
3. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemprograman JAVA .
1.3 Tujuan dan Manfaat PKL
1.3.1 Tujuan PKL
Tujuannya adalah untuk mempermudah perusahaan dalam
mengelolah data inventory atau gudang tempat penyimpanan barang.
1.3.1 Manfaat PKL
1.3.1.1 Manfaat bagi Penulis
a. Mengetahui lingkungan kerja yang sebenarnya, serta
mengetahui perbandingan antara teori dan ilmu yang
diperoleh selama perkuliahan dengan praktek langsung di
lapangan.
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b.

Mendapatkan

pengalaman

dan

pengetahuan

praktis

mengenai dunia kerja.
1.3.1.2

Manfaat bagi Perusahaan
a.

Membuat sebuah aplikasi inventory bagi perusahaan guna
mempermudah dalam menghitung stock barang.

b.

Membuat

perusahaan

bisa

berkembang

dengan

menggunakan aplikasi yang di buat peneliti.
1.3.1.3

Manfaat bagi Akademik
a.

Sebagai bahan referensi bagi peneliti untuk menyusun
laporan PKL.

b.

Sebagai dokumen yang bermanfaat untuk proses kegiatan
peneliti.

1.4 Tempat dan Waktu PKL
1.4.1 Tempat PKL
Adapun lokasi tempat penulis melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan yaitu di PT. Purnama Sari Mandiri yang beralamat di Jalan a
yani lorong banten no 32 rt 24 rw 8 . 14 ulu. Palembang 30264.
1.4.2 Waktu Pelaksanaan PKL
Adapun waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yaitu
selama satu bulan, sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan 30
September 2018. Dari hari Senin sampai dengan hari jum’at. Waktu pkl
minggu pertama sampai minggu keempat dari pukul 08.00 s/d Selesai.

5

1.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data
untuk keperluan penelitian dimana data yang terkumpul adalah untuk menguji
masalah yang telahdirumuskan. Adapun dalam penelitian ini penulis
menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :
1.5.1 Observasi
Observasi menurut Nawang, dkk (2017:234) Dalam hal ini
penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung pada
PT.Purnama Sari Mandiri.
Observasi yang di lakukan dengan mengamati langsung tempat
inventory pada PT. Purnama Sari Mandiri dan mengecek stock barangbarang. Dan penulis mendapatkan hasil data bagaimana prosesnya
barang masuk dan keluar pada Inventory PT. Purnama Sari Mandiri
1.5.2 Wawancara
Wawancara

menurut

Nawang,

dkk

(2017:234)

Adalah

komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden yang
dapat dipercaya sebagai masukan untuk melengkapi penelitian ini.
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Berlian
sebagai tentang pengolah data stock barang pada PT. Purnama Sari
Mandiri hasilnya penulis mendapatkan masalah yang terjadi ada PT.
Purnama Sari Mandiri masih menggunakan nota khusus sebagai
pencatatan data barang masuk dan keluar pada PT. Purnama Sari
Mandiri
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1.5.3 Dokumentasi
Dokumentasi menurut Tamodia, (2013:27) adalah Teknik yang
berupa informasi dan berasal dari catatan penting baik dari lembaga
atau organisasi maupun dari perorangan.
Dengan cara ini penulis mengumpulkan data inventory pada
gudang di PT. Purnama Sari Mandiri dan mendapatkan hasil data-data
barang dan data suplier pada PT. Purnama Sari Mandiri

1.5.4 Studi Pustaka
Studi Pustaka menurut Nawang, dkk (2017:234) ,yaitu dengan
mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan topik
yang dibahas guna memperoleh data serta informasi tertulis yang
berhubungan dengan masalah yang dikemukakan.
Studi pustaka yang dilakukan dengan melihat buku-buku dan
jurnal pada perpustakaan maupun mencari di internet yang berkaitan
dengan inventory barang.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
Teori-teori yang mendukung dalam menyusun laporan PKL.
Merupakan kumpulan dari konsep dan defenisi dan proposisi-proposisi yang
sistematis, yang di gunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena
atau fakta yang di temukan saat PKL.
2.1.1 Aplikasi
Menurut Abdurahman, dkk (2014:62). Aplikasi adalah program
siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-pertintah
dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang
lebih akurasi sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut, aplkasi
mempunyai arti pemecahan masalah yang mengunakan salah satu
tehnik pemprosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah
komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemprosesan data
yang di harapkan.
Kesimpulannya aplikasi adalah sebuah program yang bertujuan
untuk

pembuatan

sebuah

aplikasi

yang

menggunakan

tehnik

pemprosesan data.
2.1.2 Inventory
Menurut Heryanto Agus, dkk (2014:33). Persedian (inventory)
Inventory adalah sejumlah sumber daya baik berbentuk bahan mentah
ataupun barang jadi yang disediakan perusahaan untuk memenuhi
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permintaan dari konsumen. Sedangkan

pengertian inventory dalam

definisi lainnya adalah suatu teknik untuk manajemen material yang
berkaitan dengan persediaan.
Kesimpulannya, inventory adalah suatu tempat penyimpanan
barang yang berbentuk suatu bahan mentah atau bahan jadi yang
terdapat pada sebuah perusahaan.
2.1.3 Java
Menurut Ashari (2014:51) Java adalah bahasa pemrograman
serbaguna. Java dapat digunakan untuk membuat suatu program
sebagaimana kita membuatnya dengan bahasa seperti Pascal atau C++.
Yang lebih menarik, Java juga mendukung sumber daya Internet yang
saat ini populer, yaitu World Wide Web atau yang sering disebut Web
saja. Java juga mendukung aplikasi client/server, baik dalam jaringan
lokal (LAN) maupun jaringan berskala luas (WAN).
Kesimpulannya, java adalah bahasa pemprograman yang
mengguna bahasa sepeti C++ atau pascal yang menggunakan
sumberdaya sepeti World Wide Web dan juga menggunakan aplikasi
Client/server.
2.1.4 Netbeans
Menurut Ashari (2014:51) NetBeans merupakan salah satu IDE
yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman java. NetBeans
mempunyai lingkup pemrograman java terintergrasi dalam suatu
perangkat lunak yang di dalamnya menyediankan pembangunan
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pemrograman GUI, text editor, complier, dan interpreter. NetBeans
adalah sebuah perangkat lunak open source sehingga dapat digunakan
secara gratis untuk keperluan komersial maupun non komersial yang
didukung oleh Sun Microsystem.
Kesimpulannya, Netbeans adalah sebuah aplikasi perangkat
lunak yang digunakan untuk pembuatan program yang menggunakan
bahasa pemprograman java.
2.1.5. MySQL
Menurut Ashari (2014:51) MySQL merupakan salah satu engine
database yang sangat populer dalam pembuatan aplikasi berbasis
website. MySQL berfungsi menyimpan dan mengelola data yang akan
ditampilkan ke halaman website. MySQL sangat cocok digabungkan
dengan PHP karena kemampuan dan kemudahan serta sifatnya yang
open source.
Kesimpulannya, MySQL adalah sebuah engine database yang
berfungsi untuk menyimpan dan mengolah data yang ditampilkan di
halaman website
2.1.6. Database
Menurut josi (2017:52) Database adalah sekumpulan data yang
terorganisir untuk mendukung banyak aplikasi secara efisien dengan
memusatkan data dan mengontrol data redundant.
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Kesimpulannya, Database adalah sekumpulan data dan prosedur
yang memiliki struktur sedemikian rupa sehingga mudah dalam
menyimpan, mengatur, dan menampilkan data.
2.1.7. Flowchart
Menurut Hidayat (2014:42) Flowchart adalah penggambaran
secara grafik dari langkah- langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu
program. Flowchart menolong analyst dan programmer untuk
memecahkan masalah kedalam segmen-segmen yang lebih kecil dan
menolong

dalam

menganalisis

alternatif-alternatif

lain

dalam

pengoperasian. Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu
masalah khususnya masalah yang perlu dipelajari dan di evaluasi lebih
lanjut. Flowchart adalah bentuk gambar/diagram yang mempunyai
aliran satu atau dua arah secara sekuensial. Flowchart digunakan untuk
merepresentasikan maupun mendesain program. Oleh karena itu
flowchart harus bisa merepresentasikan komponen- komponen dalam
bahasa pemrograman simbol Flowchart dapat dilihat pada tabel 2.1
Simbol

Fungsi
Permulaan sub program.

Perbandingan, pernyataan, penyeleksian
data yang memberikan pilihan untuk
langkah selanjutnya .
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Simbol

Fungsi
Penghubung bagian bagian flowchart
yang berada pada satu halaman.

Penghubung bagian bagian flowchart
yang berada pada halaman berbeda.

Permulaan/akhir program.

Arah aliran program.
Proses penghitung / proses pengolahan
data.
Proses input/output data.
Sumber: Santoso dan Nurmalina (2017:86)
Tabel 2.1 Simbol Flowchart
Kesimpulannya, Flowchart adalah sebuah gambar/design yang
digunakan untuk mendesign sebuah program di gunakan untuk
mempersentasikan komponen-komponen design program
2.1.8. ERD (entity relationship diagram)
Menurut Nugroho (2017:178) ERD adalah pemodelan awal
basis data yang dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam
bidang matematika untuk pemodelan basis data relasional.
Menurut

Nugroho

(2017:178)

ERD

(entity

relationship

diagram) adalah pemodelan data yang menggunakan beberapa notasi
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untuk menggambarkan data yang berhubungan dengan entity dan
hubungan (relationship) yang dideskripsikan oleh data tersebut.
Menurut Nugroho (2017:178) ERD merupakan diagram yang
menggambarkan hubungan antar objek data. Salah satu alternatif
pembuatan ERD adalah dengan notasi pemodelan Crow’s Feet.
Adapun notasi-notasi simbolik di dalam ERD dapat dilihat pada table
2.2
Tabel. 2.2 Simbol-Simbol ERD
Komponen ERD

Simbol

Fungsi

Entitas

Entitas/Tabel

Atbribut

Atribut/Properti Entitas

Himpunan Relasi

Himpunan Relasi

Penghubung

Penghubung antar entitas dengan atribut
dan dengan himpunan entitas

Sumber : Nugroho (2017:178)
Kesimpulannya, ERD adalah sebuah pemodelan basis data yang
menggambarkan sebuah diagram hubungan antar objek data.
2.1.9 Alat Pengembangan Sistem
Menurut Fajarianto (2016:55), Unified Modeling Language
(UML) adalah sebuah bahasa pemodelan yang telah menjadi standar
dalam

industri

software

untuk

visualisasi,

merancang,

dan

mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Bahasa pemodelan UML
lebih cocok untuk pembuatan perangkat lunak dalam bahasa
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pemrograman berorientasi objek (C++, Java, VB.NET), namun
demikian tetap dapat digunakan pada bahasa pemrograman prosedural.
Adapun proses pengembangan sistem dengan cara sebagai berikut:
Kesimpulannya,

Alat

Pengembangan

Sistem

adaah

perancangan sebuah sistem perangkat lunak yang menggunakan
bahasa pemodelan UML yang menggunakan bahasa pemprograman
JAVA, C++, dan VB. NET.
1 Pemodelan Proses
A. Use Case Diagram
Menurut Rosa (2018:155) Use Case Diagram merupakan
pemodelan untuk kelakuan ( behavior) sistem informasi yang
akan di buat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara
satu atau lebih actor dengan sistem informasi yang akan di
buat. Adapun simbol-simbol use case diagram dapat dilihat
pada tabel 2.2
Tabel 2.2 Simbol-simbol Use case Diagram
Simbol
Use Case

Keterangan
Fungsionalitas yang disediakan
sistem sebagai unit-unit yang
bertukar pesan antar unit dengan
aktor, biasanya dinyatakan dengan
menggunakan kata kerja di awal
n
nama use case.
a
m
a

u
s
e

c
a
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Simbol
Aktor / actor

Keterangan
Orang, proses atau lain yang
berinteraksi
dengan
sistem
informasi yang akan dibuat diluar
sistem informasi yang akan dibuat
itu sendiri, jadi walaupun simbol
dari aktor adalah gambar orang, tapi
aktor belum tentu merupakan orang.
Biasanya dinyatakan menggunakan
kata benda di awal frase nama
aktor.

Asosiasi/ associaton

Komunikasi antar aktor dan use
case yang berpartisipasi pada use
case atau use case memiliki
interaksi dengan aktor.

Ekstensi/ extend

Relasi use case tambahan ke sebuah
use case dimana use case yang
ditambahkan dapat berdiri sendiri
walau tanpa use case tambahan itu,
mirip dengan prinsip inheritance
pada pemograman berorientasi
objek, biasanya use case tambahan
memiliki nama depan yang sama
dengan use case yang ditambahkan,
misal

<<extend>>

Validasi Username
a
l
Validasi User

i
d a
a

l

Validasi Sidik

s

i

Jari

i

d

Arah panah mengarah pada use casea
yang ditambahkan, biasanya use
u s
case yang menjadi extend-nya
s i
merupakan jenis yang sama dengan
use case yang menjadi induknya. e
r

U

n

s

a

e

m r
e
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Simbol
Generalisasi/
generalization

Keterangan
Hubungan
generalisasi
dan
spesialisasi (umum-khusus) antara
dua buah use case dimana fungsi
yang satu adalah fungsi yang lebih
umum dari lainnya, misalnya :
Ubah data
b
a
Mengelolah data

h
e
nd

Hapus data

ga
ot

Include

Arah panah mengarah pada use casela
yang
menjadi
generalisasinya
a
(umum).
Include berarti use case yangh
ditambahkan akan selalu dipanggil
saat use case tambahan dijalankan,d
misal pada kasus berikut :
a

<<include>>

Validasi Username

t
a

Login
a

Include berarti use case yang
tambahan akan selalu melakukan
pengecekan apakah use case yang
ditambahkan telah dijalankan
sebelum use case tambahan
dijalankan, misal pada kasus
berikut :

p
u
s

d
a
t

Validasi User

a
e
n

Ubah Data

g
o
l
a
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Simbol

Keterangan

Kedua interprestasi di atas dapat
dianut salah satu atau keduanya
tergantung pada pertimbangan dan
interpretasi yang dibutuhkan.
Sumber: Rosa dan Shalahudin (2018:156-158)
B. Activity diagram
Menurut Rosa (2018:161) menggambarakan workflow
(aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses
bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Adapun
simbol-simbol Activity diagram dapat dilihat pada tabel 2.3
Tabel 2.3 Simbol-simbol Activity Diagram
Simbol
Status Awal

Aktivitas

Percabangan / Decision

Penggabungan / Join

Status Akhir

Deskripsi
Status awal aktivitas
sistem, sebuah diagram
aktivitas memiliki sebuah
status awal.
Aktivitas yang di lakukan
sistem, aktivitas biasanya
di.awali dengan kata kerja
Asosiasi
percabangan
dimana jika ada pilihan
aktivitas
digabungkan
menjadi satu.
Asosiasi penggabungan
dimana lebih dari satu
aktivitas
digabungkan
menjadi satu.
Status
akhir
yang
dilakukan sistem, sebuah
diagram
aktivitas
memiliki sebuah status
akhir.
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Simbol
Swimlane

Nama Swimlane

Nama Swimlane

Deskripsi
Memisahkan organisasi
bisnis yang bertanggung
jawab terhadap aktivitas
yang terjadi.

Sumber: Rosa dan Shalahudin (2018:162-163)
2

Pemodelan Data
A. Class Diagram
Menurut Rosa (2018:141) menggambarkan struktur
sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat
untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut
atribut dan metode atau operasi. Adapun simbol-simbol class
diagram dapat dilihat pada tabel 2.4
Tabel 2.4 Simbol-simbol Class Diagram
Simbol
Kelas

Deskripsi
Kelas pada struktur objek.

Antar Muka / Interface

Sama dengan konsep
interface
dalam
pemrograman berorientasi
objek.

Asosiasi /Asosciation

Relasi antar kelas dengan
makna umum, asosiasi
biasanya juga di sertai
dengan multiplicity.
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Simbol
Deskripsi
Asosiasi Berarah / Directed Relasi antar kelas dengan
Asociaton
mskna kelas yang satu di
gunakan oleh kelas yang
lain, asosiasi biasanya
disertai
dengan
multiplicity.
Generalisasi
Relasi antar kelas dengan
makna
generalisasispesialisasi
(umum
khusus).
Kebergantungan/Dependency
Kebergantungan
antar
kelas.
Agregasi / Agregation

Relasi antar kelas dengan
makna semua bagian
(whole-part).
Sumber: Rosa dan Shalahudin (2018:146-147)
2.2 Gambaran Umum PT. Purnama Sari Mandiri
2.2.1. Sejarah Berdirinya PT. Purnama Sari Mandiri
PT. Purnama Sari Mandiri adalah perusahaan konstruksi yang
menyediakan jasa di bidang sipil dan infrastruktur termasuk
pembangunan perumahan, pintu air, jembatan, pengolahan air, dan
instalasi jalur pipa (PVC dan HDPE). PT. Purnama Sari Mandiri
berdiri sejak tahun 2004, sebagai perusahaan sipil dan konstruksi
dengan klasifikasi grade 6-5, dan berlokasi di Palembang, Sumatera
Selatan, Indonesia. PT Purnama Sari mandiri di dukung oleh
manajemen dengan penglaman lebih dari 20 tahun di bidan
konstruksi. Telah menjadi bagian dari misi untuk membantu partner
kami memalui komitmen yang pasti, pengetahuan, dan memberikan
hasil yang di harapkan. PT. Purnama Sari Mandiri bekerja sama
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dengan partner kami dalam memberikan dan memperlengkap solusi.
Memberdayakan
berkesinambungan

sumber

daya

manusia

menginkatkan

lokal,

kefektifan

dan

opersional,

secara
dan

memeberikan jaminan pemeliharaan pekerjaan. Didukung olen
sumbaer daya yang beragam, kami menghargai perbedaan sebagai
alat untuk maju bersama. Dengan hasil kerja, kami berharap
menumbuhkan identitas kami sebagai partner yang dapat di percaya
dalam meberikan jawaban atas permintaan anda. PT. Purnama Sari
Mandiri memliki pengalaman meliputi:
 Pembangunan perumahan, gudang / bengkel, dan Gedung
fasilitas umum lain nya.
 Pintu air, jembatan, gorong-gorong, dan titi panen
 Pengolahan air, penampungan air baku , penampungan
pengaturan debit air dan sumur bor.
 Instalasi pipa ( PVC dan HDPE).
2.2.2 Visi Dan Misi
a. Visi
Visi PT Purnama Sari Mandiri adalah menjadi perusahaan
konstruksi yang profesional dengan mengutamakan mutu dan K3
(Keselamatan Kesehatan Kerja).\
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b. Misi
Misi adalah menciptakan budaya mutu dan K3 dengan
menerapkan manajemen dan teknologi sesuai standar nasional
dan internasional guna mencegah kerugian yang diakibatkan oleh
kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kegagalan tenaga atau
operasi lainnya serta fokus pada pelanggan.
2.2.3 Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas Wewenang
1) Struktur Organisasi
Struktur Organisasi PT. Baasithu Boga Services dapat dilihat pada
gambar 2.1
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Sumber : PT. Purnama Sari Mandiri
Gambar 2.1 : Struktur Organisasi PT. Purnama Sari Mandiri

2) Uraian Dan Tugas Wewenang
1.Komisaris
Tugas Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap
pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta
memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan Direksi dalam
menjalankan Perusahaan.
2. Penasihat Project
Penasehat Project memiliki tugas dan wewenang :
1. Membina dan membimbing pimpinan perusahaan
2. Memberikan nasehat, petunjuk, bimbingan dan intervensi
yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan
projek
3. Melakukan

pengawasan

dan

penilaian

atas

sitem

pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh
kegiatan Projek dan memberikan saran-saran perbaikannya.
3. Direktur Utama
Direktur Utama memiliki tugas dan wewenang :
1. Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakankebijakan perusahaan
2. Memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan
3. Menyetujui

anggaran

tahunan

perusahaan

melaporkan laporan pada pemegang saham.
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dan
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4. Direktur
Direktur memiliki tugas dan wewenang :
1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakankebijakan perusahaan.
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan
dan kepala bagian (manajer) atau wakil direktur.
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas
kinerja perusahaan.
5. Wakil Management
Wakil Management memiliki tugas dan wewenang :
Memastikan sistem managemen mutu diterapkan secara
efektif sesuai ruang lingkup sertifikasi secara periodic dalam
rapat tinjauan manajemen melaporkan kinerja dan kebutuhan
sumber daya untuk peningkatan sistem manajemen mutu demi
tercapainya kepuasan pelanggan.
6. Pengendalian Dokumen
Pengendalian Dokumen memiliki tugas dan wewenang :
1. Membantu management
menjalankan
rekaman mutu.

prosedur

representative dalam
pengendalian

dokumen

dan
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2. Memasukkan data dokumen ke dalam daftar dokumen
dan memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat
dan up to date.
3. Memastikan dokumen disahkan sebelum didistribusikan
4. Melakukan perubahan dokumen bila diperlukan dengan
berkordinasi dengan management representative
5. Memastikan seluruh dokumen telah disosialisasikan dan
didistribusikan ke bagian yang berkepentingan
6. Menarik atau memusnakan dokumen yang kadaluarsa
7. Auditan
Auditan memiliki tugas dan wewenang:
Untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah
diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan
praktik yang telah disetujui dan diterima.
8. Sekretarial OHSAS
1. Memastikan semua Policy/ Prosedur/ Instruksi Kerja
dijalankan dengan baik, sehingga semua berjalan sesuai
dengan apa yang sudah disepakati di dalam dokumen
sisitem manajemen
2. Memberikan laporan dan masukan terhadap manajemen
perihal implementasi ISO di dalam Perusahaan, sekaligus
menjadi jembatan penghubung arah kebijakan manajemen
terhadap implementasi ISO.
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3. Melaksanakan Internal Audit, untuk melihat implementasi
ISO dilapangan, mengawal dan memonitor tindakan
perbaikan yang diambil dan sekaligus melaporkan kepada
top manajemen mengenai hasil internal audit dan tindak
lanjutnya.
9. Project Manager
Project Manager memiliki tugas dan wewenang :
1. Melakukan koordinasi kedalam (team proyek, manajemen,
dll) dan keluar
2. Dibantu semua koordinator menyiapkan rencana kerja
operasi proyek, meliputi aspek teknis, waktu, administrasi
dan keuangan proyek
3. Melaksanakan

dan

mengontrol

operasional

proyek

sehingga operasi proyek dapat berjalan sesuai dengan
rencana (on track)
4. Mengkomunikasikan dalam bentuk lisan dan tertulis
(Laporan Kemajuan Pekerjaan).
10. Adm, Material Control & Cost Control Manager
Adm, Material Control & Cost Control

Manager Memiliki

tugas dan wewenang :
1. Mengawasi keluar masuk semua barang dan Receiving.
2. Bekerjasama dengan Purchasing dalam hal pembelian
harga barang serta penerimaaan barang.
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3. Mengecek order pembelian (PO) dan Market list
4. Membuat laporan daily Flash Cost
5. Melaksanakan inventory atau penghitungan semua barang
setiap bulan serta membuat laporan bulanan ( Cost of
product )
11. Workshop & Transportasi Suport
Workshop & Transportasi Suport memiliki tugas dan
wewenang:
Mengantur semua kegiatan dan transportasi pada PT. Purnama
Sari Mandiri.
12. Accouting & Pajak
Accouting & Pajak memiliki tugas dan wewenang :
Membuat laporan bulanan keuangan perusahaan dan mengurus
pembayaran pajak perusanaan
13. Humas
Humas memiliki tugas dan wewenang :
Melaksanakan inventarisasi dan mengolah data, menyiapkan
bahan penyusunan rancangan kebijakan pengumpulan dan
penyajian

informasi,

dokumentasi

kegiatan

serta

melaksanakan tata usaha Bagian Humas.
14. Estimator & Engineering
Estimator & Engineering memiliki tugas dan wewenang :
1. Menganalisis pekerjaan.

27

2. Menganalisis kapasitas mesin.
3. Memilih mesin sesuai spesifikasi pekerjaan.
4. Menetapkan spesifikasi pekerjaan yang diterima.
5. Mencari informasi perkembangan harga bahan.
15. Site Manager Area
Site Manger Area memiliki tugas dan wewenang :
1. Merencanakan Time Schedule pelaksanaan proyek sesuai
dengan kewajiban dari perusahaan terhadap pemilik
proyek atau kepentingan perusahaan itu sendiri
2. Memberikan instruksi pekerjaan dan pengarahan kepada
pelaksana

dalam

menunjang

pelaksanaan

proyek.

Instruksi-instruksi pekerjaan secara umum dapat diberikan
secara lisan dan yang bersifat khusus dibukukan dalam
buku instruksi pengawas.
3. Membuat

laporan

mingguan

untuk Direktur yang

mencakup kegiatan proyek, kesulitan-kesulitan proyek,
dan hal-hal khusus yang perlu dilaporkan.
4. Mengatur penggunaan tenaga pekerja di proyek untuk
menunjang rencana Time Schedule.
16. Purchasing
Purchasing memiliki tugas dan wewenang :
1. Mencari dan menganalisa calon supplier yang sesuai
dengan material yang dibutuhkan
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2. Melakukan negosiasi harga sesuai standar kualitas
material dan memastikan tanggal pengiriman material
3. Melakukan koordinasi dengan pihak supplier mengenai
kelengkapan dokumen
4. Pendukung material sesuai standar mutu yang berlaku
5. Berkoordinasi dengan PPIC dan Gudang tentang jadwal
dan jumlah material yang akan diorder
6. Membuat laporan pembelian & pengeluaran barang (
inventory,material dll )
7. Melakukan pengelolaan pengadaan barang melalui
perencanaan secara sistematis dan terkontrol ( FIFO atau
ERP/ MRP )
8. Melakukan pemilihan / seleksi rekanan pengadaan sesuai
kriteria perusahaan
9. Memastikan

kesedian

barang/material

mekanisme audit / control stock dll
17. Logistik
Logistik memiliki tugas dan wewenang :
1. Melakukan pengiriman bahan ke lokasi proyek
2. Menyiapkan dokumentasi pengiriman.
3. Membuat laporan pengiriman barang.
18. Material Suply
Material Suply memiliki tugas dan wewenang :

melalui
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1. Melaksanakan & mengawasi proses pengadaan barang dan
jasa sesuai dengan budgeting efektif dan efisien.
2. Pengaturan jumlah inventory tepat guna menyokong
kelancaran supply material.
20. Progress Control
Progress Control memiliki tugas dan wewenang :
Melakukan

pengawasan

dan

mengontrol

perkembangan

proyek yang sedang dijalankan perusahaan.
21. Supervisor
Supervisor memiliki tugas dan wewenang
1. Supervisor harus mengatur pekerjaan para staf pelaksana
(staf di bawahnya).
2. Supervisor harus membuatkan job desc untuk pada staf di
bawahnya.
3. Memotivasi staf di bawahnya agar dapat melaksanakan
tugas dengan baik.
4. Supervisor juga harus membuatkan jadwal kegiatan untuk
staf dibawahnya.
5. Melaksanakan briefing dengan para staf dibawahnya.
6. Menentukan pekerjaan apa saja yang akan dilakukan
dalam waktu jangka pendek maupun jangka Panjang.
7. Menegakkan aturan yang telah dibuat oleh perusahaan
agar tercipta kedisiplinan kerja.
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8. Mengontrol dan memberikan evaluasi terhadap kinerja
bawahannya.
22. Staf
Staf memiliki tugas dan wewenang :
1. Mematuhi perintah yang diberikan oleh atasan.
2. Menjalakan tugas yang telah diberikan oleh masing-masing
atasan
3. Bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan.
4. Tekun dan bekerja keras.
2.2.4 Uraian Kegiatan PKL
Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan pada PT. Purnama
Sari Mandiri penulis di tempatkan pada kerja, adapun kegiatan yang
dilakukan penulis selama Praktik Kerja Lapangan membantu
perusahaan dengan melaksanakan tugas yang telah diberikan.
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BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Hasil Pengamatan
Dari hasil pengamatan yang sayang lakukan selama melaksanakan
praktek kerja lapangan di PT. Purnama Sari Mandiri, penulis menemukan
masalah yang di hadapi tentang pengolah data data inventory pada PT.
Purnama Sari Mandiri yang masih menggunakan cara manual yaitu
menggunakan buku khusus untuk pengolah data inventory.
Dengan adanya Aplikasi Pengelolahan Data Inventory dapat
mempermudah dalam proses pengolah data barang pada PT. Purnama Sari
Mandiri dan juga mengurangi adanya kesalahan dalam mengolah data.
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3.1.1. Flowchart Yang Berjalan
Flowchart yang berjalan pada PT. Purnama Sari Mandiri Sebagai
berikut.

Gambar 3.1 Flowchart barang masuk yang berjalan pada
PT.Purnama Sari Mandiri
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Berdasarkan gambar 3.1 prosedur yang berjalan yaitu:
1. Staf gudang mengirim permintaan barang via SMS
2. Suplier menerima permintaan barang dari staf gudang
3. suplier membuat nota permintaan barang
4. suplier mengirim barang kepada staf gudang
5. staf gudang menerima barang dan nota barang dari suplier
6. staf gudang melakukan pengecekan barang sesuai nota barang
7. staf gudang memasukan barang ke gudang dan dicatat kembali di
buku khusus .
8. staf gudang mengirim laporang barang masuk di buku khusus ke
pimpinan
9. pempininan menerima laporan barang masuk di khusus dan
dilakukan pengecekan
10. laporan yang telah di cek di arsipkan.
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Gambar 3.2 Flowchart barang keluar yang berjalan pada
PT. Purnama Sari Mandiri
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Berdasarkan gambar 3.2 prosedur yang berjalan yaitu:
1. kepala proyek melakukan permintaan pengeluaran barang via SMS
kepada pimpinan.
2. Pimpinan menerima permintaan barang dari kepala proyek dan
mengirim permintaan pengeluaran barang via SMS kepada staf
gudang
3. Staf gudang menerima permintaan barang dan membuat surat jalan
pengiriman barang
4. Staf gudang mengirim barnag dan surat jalan ke kepala proyek.
5. Kepala proyek menerima barang dan surat jalan dan juga
melakukan pengecekan barang sesuai surat jalan.
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3.1.2. Flowchart Sistem Bagian Admin yang diusulkan

Gambar 3.3 Flowchart Sistem bagian admin Yang Di usulkan
Berdasarkan gambar 3.3 bagan sistem bagan admin yang di usulkan
1. Admin mengunjungi Aplikasi dan melakukan login di aplikasi, jika
login berhasil maka akan muncul tampilan input barang masuk,
input barang keluar, dan laporan.
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2. Admin melakukan input barang masuk, admin melakukan input
barang keluar, dan admin masuk ke table laporan barang masuk
dan keluar Admin melakukan logout, dan proses selesai
3.1.3. Flowchart Sistem Bagian Manager yang diusulkan

Gambar 3.4 Flowchart Sistem Bagian Manager Yang Di usulkan
Berdasarkan gambar 3.4 bagan sistem bagan manager yang di usulkan
1. Manager mengunjungi aplikasi dan melakukan login di aplikasi,
jika berhasil maka akan muncul tampilan Laporan
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2. Manager masuk ke table laporan, maka akan muncul hasil laporan
barang dan keluar.
3. Manager melakukanm logout, proses selesai.
3.2. Evaluasi dan Pembahasan
3.2.1. Evaluasi
1. Identifikasi Masalah
Adapun masalah yang dihadapi pada PT. Purnama Sari
mandiri khususnya pada bagian inventory barang.yaitu Belum
adanya aplikasi pengelolahan data barang inventory, dan masih
menggunakan cara manual yaitu menggunakan buku khusus
sebagai pencatatan barang masuk dan keluar.
3.2.2. Pembahasan
1. Pemodelan Proses
(1) Use Case Diagram
Use Case Diagram pada PT. Purnama Sari Mandiri dapat
dilihat pada gambar 3.5.
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Gambar 3.5 Use Case Diagram
Berdasarkan gambar 3.5 dapat di jelaskan:
a. Admin login, selesai login masuk pada tamplilan data Suplier
admin bisa mengelolah data suplier, pada tampilan data barang
masuk admin bisa mengelolah data barang masuk, pada
tampilan data barang keluar admin bisa mengelolah data barang
keluar, pada tampilan laporan admin bisa mengecek hasil data
barang masuk dan keluar.
b. Manager login, selesai login pada tampilan suplier manager
bisa mengecek data-data suplier, pada tampilan laporan
manager bisa mengecek hasil laporan barang masuk dan bisa
mencetak laporan barang masuk dan keluar.

40

(2) Activity Diagram
Activity

Diagram

atau

Diagram

Aktifitas

menggambarkan aliran kerja sebuah sistem atau proses
menu yang ada pada perangkat lunak.
a. Activity Diagram Admin

Gambar 3.6 Aktivity Diagram Admin
Berdasarkan gambar 3.6 dapat dijelaskan:
a. Admin masuk ke aplikasi
b. Sistem menampilkan Home, profile, Gallery
c. Admin login memasukan username, dan password
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d. Pada tampilan input barang masuk, admin bisa
menambah kan data barang masuk.
e. Pada tampilan input barang keluar, admin bisa
menginput data barang yang sudah di keluarkan.
f. Pada tampilan suplier, admin bisa menginput data-data
suplier.
g. Pada tampilan laporan, admin bisa mengecek hasil
laporan barang masuk dan keluar.
h. Admin Logout, proses selesai\

b. Activity Diagram Manager

Gambar 3.7 Aktivity Diagram Manager
Berdasarkan gambar 3.7 dapat dijelaskan:
a. Manager masuk ke aplikasi
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b. Sistem menampilkan home, profile, Gallery
c. Manager Login, memasukan username dan password
d. Pada tampilan laporan, manager bisa melihat data-data
barang masuk dan keluar dan juga mencetak hasil
laporan barang masuk dan keluar.
e. Manger logout, proses selesai
2. Pemodelan Data
(1) Class Diagram
Class diagram adalah diagram yang menggambarkan
struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang
akan dibuat untuk membangun sistem. kelas memiliki 3
bagian utama yaitu attribute, operation, dan name. class
diagram dapat dilihat pada gambar 3.8

Gambar 3.8 Class Diagram
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(2) Entity Relationship Diagram (ERD)
Berikut

adalah

gambar

Entity

Relationship

Diagram(ERD) yang berisi komponen – komponen entitas
dan himpunan relasi yang masing – masing dilengkapi
dengan atribut – atribut pada gambar 3.9

Gambar 3.9 Entity Relationship Diagram (ERD)
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3.2.2.4. Struktur Tabel
1. Tabel user
Tabel user merupakan table yang memuat field-field
yang dapat dilihat pada tabel 3.1
Name Table : user
Primary key : Id
Foreign key : tabel 3.1 Desain Tabel User
No
1
2
3
4
5

Field Name
Id
UserName
Password
Nama
Jabatan

Type
int
varchar
varchar
varchar
varchar

Field Size
11
20
20
20
20

Keterangan
Primary key
User Name
password
Nama
Jabatan

2. Tabel barang masuk
Tabel barang masuk merupakan tabel yang memuat
field-field yang dapat dilihat pada tabel 3.2
Name Table : barangmasuk
Primary Key : KodeBarang
Foreign Key : tabel 3.2 Tabel Barang Masuk
No
1

Field Name
KodeBarang

2

TanggalBarangMasuk

Type
Field Size
Primary 20
key
date
-

3
4

NamaBarang
JumlahBarang

varchar
Int

50
11

Keterangan
Kode Barang
Tanggal Masuk
Barang
Nama Barang
Jumlah Barang
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3. Tabel barang keluar
Tabel barang keluar merupakan tabel yang memuat
field-field yang dapat dilihat pada tabel 3.3
Name Table : barangkeluar
Primary key : Id
Foreign key : IdBarang
Tabel 3.3 Tabel barang keluar
No
1
2
3
4

Field Name
Id
IdBarang
JumlahDikeluarkan
TanggalDikeluarkan

Type
int
int
int
date

Field Size
11
11
11
-

Keterangan
Primary key
Foreign Key
Jumlah Dikeluarkan
Tanggal dikeluarkan

4. Tabel suplier
Tabel Suplier merupakan tabel yang memuat fieldfield yang dapat dilihat pada tabel 3.4
Name Table : suplier
Primary key : Id_Suplier
Foreign key : Tabel 3.4 tabel suplier
No
1
2
3
4
5

Field Name
Id_suplier
Kode_Suplier
Nama_Suplier
Alamat_Suplier
No_Telp

Type
int
varchar
Varchar
varchar
varchar

Field Size
11
11
50
100
20

Keterangan
Primary key
Kode suplier
Nama suplier
Alamat suplier
Nomor telephon
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3.2.2.4 Desain Interface
1. Desain Interface Input
a. Desain Login
Desain interface login dilihat pada gambar 3.10

Gambar 3.10 Desain Interface Login
b. Desain Interface admin
Desain Interface admin dilihat pada gambar 3.11

Gambar 3.11 Desain Interface Admin
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c. Desain interface Input Barang Masuk
Desain interface Input barang masuk dapat dilihat pada
gambar 3.12

Gambar 3.12 Desain Input Barang Masuk
d. Desain Interface Input Barang Keluar
Desain interface Input barang keluar dapat dilihat pada
gambar 3.13

Gambar 3.13 Desain Interface Input Barang Keluar
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e. Desain Interface Laporan
Desain Interface Laporan dapat dilihat pada gambar
3.14

Gambar 3.14 Desain Interface Laporan
f. Desain Interface input data suplier
Desain Interface input data suplier dapat dilihay pada
gambar 3.15

Gambar 3.15 Desain Interface Input data suplier
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g. Desain Interface manager
Desain Interface manager dapat dilihat pada gambar
3.16

Gambar 3.16 Desain interface manager
3.2.2.5. Hasil Desain Interface
1. Hasil desain interface input
a. Hasil desain interface login
Hasil desain interface login dapat dilihat pada gambar
3.17

Gambar 3.17 Hasil desain interface Login
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b. Hasil desain interface admin
Hasil desain interface admin dapat dilihat pada gambar
3.18

gambar 3.18 Hasil desain interface admin
c. Desain hasil interface Input Barang Masuk
Hasil Desain interface Input barang masuk dapat dilihat
pada gambar 3.19

Gambar 3.19 desain hasil interface input barang masuk
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d. Desain hasil Interface Input Barang Keluar
Desain interface Input barang keluar dapat dilihat pada
gambar 3.20

gambar 3.20 Desain hasil Interface Input Barang Keluar

e. Desain hasil Interface input data suplier
Desain interface input data suplier dapat dilihat pada
gambar 3.21

Gambar 3.21 Desain Hasil input data suplier
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f. Desain hasil Interface Laporan
Desain hasil Interface Laporan dapat dilihat pada
gambar 3.22

Gambar 3.22 Desain hasil Interface Laporan
g. Desain Hasil interface manager
Desain hasil Interface Manager dapat dilihat pada
gambar 3.23

Gambar 3.23 Desain hasil Interface Manager

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada, maka penulis
dapat mengambil kesimpulan :
1. Aplikasi Pengelolahan Data Inventory yang dihasilkan bisa membantu
kinerja staf gudang dalam melakukan pengelolahan data barang pada
perusahaan.
2. Aplikasi Pengelolahan Data Inventory adalah sistem pengelolahan
barang yaitu barang masuk dan barang keluar.
3. Dengan

adanya

Aplikasi

Pengelolahan

Data

Inventory,

dapat

mempermudah dalam pembuatan laporan barang.
4.2. Saran
Saran yang diusulkan penulis untuk proses pengembangan lebih lanjut
dari Aplikasi Pengelolahan Data Inventory Berbasis Desktop adalah Melalui
aplikasi yang telah di bangun hendaknya di lakukan pemeliharaan aplikasi
agar informasi yang di sajikan merupakan informasi yang selalu update dan
dapat di tersajikan dengan baik dan benar.
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