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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berperan sangat penting 

bagi kinerja sebuah perusahaan, terutama dalam pengolahan data. Pengolahan 

data yang baik pada suatu perusahaan akan memperlancar kinerja perusahaan. 

Data merupakan fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan sebagai bahan 

untuk menyusun sebuah informasi. Menurut Sutanta (2004: 4), data 

merupakan bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta 

yang dirumuskan dalam kelompok lambang tertentu yang tidak acak yang 

menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal lainnya. Data dapat berupa catatan-

catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam basis data. Data 

sangat diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu data yang 

diperlukan oleh perusahaan yaitu berkaitan dengan jumlah barang yang 

tersedia untuk dijual atau stock barang dagang. 

 PT Wangsa Niaga Sakti merupakan perusahaan yang bergerak sebagai 

supplier alat-alat kontraktor. Alat - alat kontraktor pada PT Wangsa Niaga 

Sakti adalah lampu explosion proof KHJ, pompa KSD, gate valve, check 

valve, valve KSD, v-belt mitsuboshi.  PT Wangsa Niaga Sakti  berdiri sejak 

tahun 2016 di Palembang. PT Wangsa Niaga Sakti sendiri membeli barang 

dari distributor dan menjualnya kembali kepada pelanggan atau perusahaan 

lain yang membutuhkan.  Dalam proses barang masuk dan barang keluar 

masih menggunakan sistem manual, dimana pembelian barang dari 
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distributor akan diperikasa oleh kepala gudang, dimana distributor 

memberikan surat jalan kepada kepala gudang untuk mengetahui jumlah dan 

barang yang dipesan. Kepala gudang juga akan melakukan pemeriksaan 

kondisi barang, jika ada barang yang rusak maka barang tersebut akan 

dikembalikan ke distributor. Setelah pemeriksaan selesai kepala gudang akan 

menemui admin untuk mengkonfirmasi barang masuk dan menyerahkan bukti 

surat jalan.  

Proses pemesanan barang (penjualan), marketing menawarkan produk 

kepada konsumen melalui media brosur. Selanjutnya untuk memesan barang 

konsumen harus menelpon langsung ke PT Wangsa Niaga Sakti untuk 

memesan barang, lalu admin akan mengkonfirmasi ke kepala gudang untuk 

mengecek persediaan barang yang ada, jika ada kepala gudang akan 

mengkonfirmasi ke admin, lalu admin akan mengkonfirmasi ke konsumen 

bahwa barang tersebut ada. Setelah terjadi kesepakatan antara admin dan 

konsumen, admin akan mencatat barang yang di beli konsumen pada nota. 

Nota tersebut terdiri dari 2 lembar, lembar pertama untuk konsumen dan 

lembar kedua disimpan oleh admin. Surat jalan dan nota yang disimpan 

kemudian direkap pada akhir bulan di aplikasi spreadsheet oleh bagian admin 

untuk di jadikan laporan yang akan diserahkan pada Direktur. 

Kendala dan permasalahan yang dialami PT Wangsa Niaga Sakti adalah 

surat jalan dan nota sering hilang karena perekapan dilakukan di akhir bulan 

dan pembuatan laporan membutuhkan waktu yang lama dikarenakan harus 

merekap semua surat jalan dan nota satu per satu, serta melakukan 
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pengumpulan nota, surat jalan dengan kemungkinan tergabung dengan berkas 

lainnya. 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis menemukan solusi bahwa PT 

Wangsa Niaga Sakti memerlukan sebuah aplikasi pengolahan data stok 

barang yang dapat membantu karyawan memudahkan pekerjaannya. Maka 

dibuatlah penelitian dengan judul “Aplikasi Pengolahan Data Stock 

Peralatan Kontraktor pada PT Wangsa Niaga Sakti”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu bagaimana membangun aplikasi pengolahan data stock 

barang di PT Wangsa Niaga Sakti berbasis web? 

1.3. Ruang Lingkup 

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang 

dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi pokok permasalahan ini 

hanya pada: 

1. Aplikasi yang akan dihasilkan berupa aplikasi pengolahan data stok 

barang di PT. Wangsa Niaga Sakti berbasis web. 

2. Teknik pengembangan sistem pada penelitian ini menggunakan Rapid 

Application Development (RAD). 

3. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQl sebagai 

tempat penyimpanan data. 

4. Hak Akses pengguna aplikasi ini hanya untuk bagian admin, kepala 

gudang, konsumen, dan pimpinan PT Wangsa Niaga Sakti 
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5. Data yang akan diolah dalam aplikasi pengolah data stock barang ini 

adalah data pengguna, data konsumen, data permintaan, data distributor, 

data pengiriman barang, data pemesanan barang, data stok barang, data 

pembelian, data detail pembelian.  

6. Hasil laporan yang di hasilkan oleh aplikasi pengolahan data stock barang 

berupa laporan stok barang, laporan pembelian, laporan pemesanan, struk 

pembelian, surat jalan pembelian barang, dan faktur pembelian barang. 

7. Alat pengembangan sistem menggunakan Data Flow Diagram (DFD) dan 

Entity Relationship Diagram (ERD). 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan  yang ingin dicapai dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini 

adalah membangun Aplikasi Pengolahan Data Stock Peralatan Kontraktor 

pada PT Wangsa Niaga Sakti. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Bagi Penulis 

1. Menambah wawasan serta pengalaman di dalam dunia kerja 

2. Sebagai media untuk mengenal lingkungan yang tentu saja berbeda 

dengan lingkungan perkuliahan 

1.5.2. Manfaat Bagi PT Wangsa Niaga Sakti 

1. Bagian  Admin 

Memudahkan dalam melakukan pengolahan  data penguna, data 

distributor, data stok barang, data pembelian, data detail pembelian, 
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data konsumen, data pemesanan barang, data pengiriman barang, 

data permintaan. 

2. Bagian Kepala Gudang 

Untuk mempermudah bagian gudang dalam menjalankan 

tugas-tugasnya seperti dalam melakukan pengolahan data stok 

barang  serta melakukan pengecekan data pembelian, data 

pemesanan dan barang keluar. 

3.  Bagian Pimpinan 

Mempermudah direktur untuk mengecek laporan pemesanan, 

laporan pembelian dan laporan stok barang. 

1.5.3. Manfaat Bagi Akademik 

Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan perbandingan 

dalam menyusun penelitian dan sebagai bahan penunjang untuk 

menambah pengetahuan. 

1.6. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir (LTA) ini adalah sebagai 

berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguaikan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta  

sistematika penulisan. 

BAB II TIINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat landasan teori dan objek penelitian 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis 

Data, dan Alat Pengembangan Sistem, Teknik Pengumpulan 

Data, dan Alat Pengembangan Sistem. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai hasil yang meliputi Flowchart 

Sistem yang Berjalan, Permasalahan dan Kendala, Pemecahan 

Masalah, Desain, dan Implementasi Desain, juga akan ada 

pembahasan terhadap permasalahan dan kendala, serta usulan 

dan hasil Implementasi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini  akan membahas kesimpulan dari semua uraian-uraian 

pada bab-bab sebelumnya dan juga akan dibahas saran yang 

diharapkan dapat berguna dalam penelitian. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengolahan Data 

Menurut Andrian, dkk (2015:16), pengolahan data adalah waktu 

yang digunakan untuk menggambarkan perubahan bentuk data menjadi 

informasi yang memiliki kegunaan. Semakin banyak data dan 

kompleksnya aktivitas pengolahan data dalam suatu organisasi, baik itu 

organisasi besar maupun organisasi kecil, maka metode pengolahan 

data yang tepat sangat dibutuhkan. 

2.1.2 Website 

Menurut Abdulloh (2018:1) Website adalah kumpulan halaman 

yang berisi informasi data digital baik berupa teks, gambar, animasi, 

suara dan video atau gabungan dari semuanya yang disediakan melalui 

jalur koneksi internet sehingga dapat diakses dan dilihat oleh semua 

orang di seluruh dunia. Halaman Website dibuat menggunakan bahasa 

standar yaitu HTML. Skrip HTML ini akan diterjemahkan oleh web 

browser sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk informasi yang dapat 

dibaca oleh semua orang. Website dibagi menjadi 3 jenis, yaitu  

1. Website Statis 

Website statis yaitu jenis website yang isinya tidak diperbaharui 

secara berkala, sehingga isinya dari waktu ke waktu akan selalu tetap. 
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Website jenis ini biasanya hanya digunakan untuk menampilkan profil 

dari pemilik website seperti profil perusahaan atau organisasi. 

2. Website Dinamis 

Website dinamis yaitu jenis website yang isinya terus diperbaharui 

secara berkala oleh pengelola web atau milik website. Website jenis ini 

banyak dimiliki oleh perusahaan atau perorangan yang aktivitas 

bisnisnya memang berkaitan dengan internet. Contoh paling mudah dari 

website jenis ini yaitu web log dan website berita. 

3. Website Interaktif 

Website interaktif pada dasarnya termasuk dalam kategori website 

dinamis, Dimana isi informasinya selalu diperbaharui dari waktu ke 

waktu. Hanya saja, isi informasi tidak hanya diubah oleh pengelola 

website tetapi lebih banyak dilakukan oleh pengguna website itu 

sendiri. Contoh website jenis ini yaitu website jejaring sosial seperti 

facebook dan twitter atau website market place seperti bukalapak, 

tokopedia, dan sebagainya. 

2.1.3 MySQL 

Menurut Tomi Loveri, dkk. (2019), SQL merupakan singkatan 

dari Structure Query Language. SQL atau juga sering disebut sebagai 

query merupakan suatu bahasa (language) yang digunakan untuk 

mengakses database, SQL dikenalkan pertama kali dalam IBM pada 

tahun 1970 dan sebuah standar ISO dan ANSH ditetapkan untuk SQL. 

Standar ini tidak tergantung pada mesin yang digunakan (IBM, 
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Microsoft atau Oracle). Hampir semua software database mengenal atau 

mengerti SQL. Jadi perintah SQL pada semua software database hampir 

sama.  

2.1.4 PHP (Hypertext Preprocessor) 

Menurut Hariyanto (2017:12) PHP adalah sebuah bahasa 

pemrograman yang bisa membantu kita dalam membuat aplikasi apa 

saja yang bisa diakses oleh siapa saja dengan menggunakan teknologi 

server-side. Serve-side adalah PHP hanya akan berjalan pada aplikasi 

berbasis server, baik itu server yang berjalan di komputer lokal 

(localhost) maupun server yang berjalan secara online. 

Menurut Abdulloh (2015:3) PHP adalah singkatan dari Hypertext 

Preprocessor yang merupakan server-side programing yaitu bahasa 

pemrograman yang diproses dari sisi server.  Fungsi utama PHP dalam 

membangun website adalah untuk melakukan pengolahan data pada 

database. Data website akan dimasukan ke database, diedit, dihapus, 

dan ditampilkan pada website yang akan diatur oleh PHP.  

2.1.5 Rapid Aplication Development (RAD) 

Menurut Anofrizen dan Alfi Dadlan (2015). Rapid aplication 

Development (RAD) atau Rapid Prototyping adalah model proses 

pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik 

incremental (bertingkat). RAD menekankan pada siklus pembangunan 

pendek, singkat dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang 

penting untuk model ini. Rapid Application Development menggunakan 
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metode iteratif (berulang) dalam mengembangkan sistem di mana 

working model (model kerja) sistem dikonstruksikan di awal tahap 

pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan (requirement) 

pengguna. Berikut adalah tahap-tahap pengembangan aplikasi dari tiap-

tiap fase pengembangan aplikasi. 

 

Sumber : Anofrizen dan Alfi Dadlan 

Gambar 2.1 Metode RAD (Rapid Application Development) 

1. Perencanaan syarat-syarat (Requirement Planning) 

Dalam fase ini, pengguna dan penganalisis bertemu untuk 

mengidentifikasi tujuan-tujuan aplikasi atau sistem serta untuk 

mengidentifikasi syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari 

tujuan-tujuan tersebut. Orientasi dalam fase ini adalah 

menyelesaikan masalah-masalah perusahaan. Meskipun teknologi 

informasi dan sistem bisa mengarahkan sebagian dari sistem yang 

diajukan, fokusnya akan selalu tetap pada upaya pencapaian tujuan 

perusahaan. 

2. Workshop Desain RAD (RAD Design Workshop) 



11 
 

Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang 

bisa digambar sebagai workshop. Penganalisis dan pemrograman 

dapat bekerja membangun dan menunjukkan  representasi visual 

desain dan pola kerja kepada pengguna. Workshop desain ini dapat 

dilakukan selama beberapa hari tergantung dari ukuran aplikasi 

yang akan dikembangkan. Selama workshop desain RAD, 

pengguna merespon prototipe yang ada  dan penganalisis 

memperbaiki modul-modul yang dirancang berdasarkan respons 

pengguna. 

3. Implementasi (Implementation) 

Pada fase implementasi ini, penganalisis bekerja dengan para 

pengguna secara intens selama workshop dan merancang aspek-

aspek bisnis dan non-teknis perusahaan. Segera setelah aspek-aspek 

ini disetujui dan sistem-sistem baru atau bagian dari sistem diuji 

coba dan kemudian diperkenalkan kepada organisasi. 

2.1.6 Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Saputra (2018:11), Data Flow Diagram merupakan 

suatu diagram yang menggambarkan alir data dalam suatu entitas ke 

sistem atau ke entitas. Data Flow Diagram juga dapat diartikan sebagai 

teknik grafis yang menggambarkan alir data dan transformasi yang 

digunakan sebagai perjalanan data dari input atau masukan menuju 

keluaran atau output. 
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Simbol Data Flow Diagram menurut Gane atau Sarson serta 

Yourdon atau De Marco : 

Tabel 2.1 Simbol-Simbol DFD Menurut Gane dan Yourdon 

Yourdon/ 

DeMarco 

Nama 

Simbol 

Keterangan 

 

Entitas 

Luar 

Entitas eksternal 

dapat berupa orang 

atau unit terkait yang 

berinteraksi dengan 

sistem tetapi di luar 

System. 

 

Proses 

Proses Orang, unit 

yang 

mempergunakan atau 

melakukan 

transformasi data, 

Komponen fisik 

tidak 

diidentifikasikan. 

 
Aliran 

Data 

Aliran data dengan 

arah khusus dari 

sumber ke tujuan 

 
Data 

Store 

Penyimpanan data 

atau tempat data 

direfer oleh proses 

            Sumber : Saputra (2018:11) 

2.1.7 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Aditama (2017:41), Entity Relationship Diagram (ERD) 

merupakan hubungan antara entitas dalam basis data berdasarkan objek-

objek yang mempunyai hubungan antar relasi, sehingga  dari 

perancangan Entity Relationship Diagram tersebut dapat diketahui 
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elemen-elemen apa saja yang akan menjadi sebuah entitas, yang 

berguna sebagai fondasi bagi proses secara teknis selanjutnya 

   Tabel 2.2 Simbol-Simbol Desain Entity Relationship Diagram 

No Simbol Fungsi 

1 Entitas / entiti Entitas merupakan data inti yang akan 

disimpan; bakal tabel basisi data. 

2 Relasi Relasi yang menghubungkan antar entitas; 

biasanya diawali dengan kata kerja. 

3 Atribut Field atau kolom data yang butuh disimpan 

dalam suatu entity 

4 Garis 

 

Penghubung antara relasi dan entitas di mana 

di kedua ujungnya memiliki multiplicity 

kemungkinan jumlah pemakaian. 

      Sumber : Aditama (2017:41) 

2.1.8 Flowchart (Bagan Alir) 

Menurut Sitorus (2015:14), Flowchart merupakan urutan logika 

dari suatu prosedur pemecahan masalah, sehingga flowchart merupakan 

langkah-langkah penyelesaian masalah yang dituliskan dalam simbol-

simbol tertentu. Diagram Alir ini akan menunjukkan alur di dalam 

program secara logika. Flowchart bertujuan untuk menggambarkan 

suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi dan 

jelas menggunakan simbol-simbol standar. 
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Tabel 2.3 Simbol-Simbol Desain Flowchart 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Dokumen 

Dokumen atau laporan: 

dokumen tersebut dapat 

dipersiapkan dengan tulisan 

tangan atau dicetak dengan 

komputer. 

2  Beberapa 

tembusan dari 

satu dokumen 

Digambarkan dengan cara 

menumpuk simbol dokumen dan 

mencetak nomor  dokumen di 

bagian depan sudut kanan atas. 

3  
Input/output 

Menyatakan proses input dan 

output tanpa tergantung jenis 

peralatannya. 

4  
Pengetikan 

Online 

Memasukkan (entry) data 

melalui peralatan online seperti 

terminal atau personal computer. 

5  
Manual Proses 

Pelaksanaan pemrosesan yang 

dilaksanakan secara manual. 

6 
 

Pemrosesan 

dengan 

komputer 

Fungsi pemrosesan yang 

dilaksanakan dengan komputer, 

biasanya menghasilkan 

perubahan atas data atau 

informasi. 

7  
Proses 

Pendukung 

Fungsi pemrosesan yang 

dilaksanakan secara manual. 

8  

Disk magnetis 

Data disimpan secara permanen 

di dalam disk magnetis 

dipergunakan untuk file utama 

dan database 

9  

    Keputusan 

Langkah pengambilan 

keputusan, dipergunakan dalam 

sebuah program komputer bagan 

alir untuk memperlihatkan 

pembuatan cabang ke jalan 

alternatif. 

10  
Terminal 

Menyatakan permulaan atau 

akhir dari suatu program. 

        Sumber : Sitorus (2015:14) 
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2.1.9 Black Box Testing 

Menurut Mustaqbal, dkk, (2015 : 34), Black Box Testing berfokus 

pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat 

mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan 

pada spesifikasi fungsional program. 

Black Box Testing bukanlah solusi alternatif dari White Box 

Testing tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang 

tidak dicakup oleh White Box Testing. 

Black Box Testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut : 

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada 

2. Kesalahan antarmuka (interface errors) 

3. Kesalahan pada struktur data dan akses baris data. 

4. Kesalahan performasi (performance errors) 

5. Kesalahan inisialisasi dan terminal. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dasar, acuan, 

pertimbangan, maupun perbandingan bagi penelitian terbaru yang sejenis, 

adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan seperti tabel  2.4 sebagai 

berikut:  
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Tabel 2.4 Tabel Hasil Penelitian Terdahulu 

No Judul Penulis Hasil 

1. Rancang 

Bangun Sistem 

Informasi 

Koperasi 

Berbasis Web 

Pada Koperasi 

warga Baru 

MTS N 17 

Jakarta. 

No.7(2), 

2104,1-10 

ISSN: 1979-

0797 

Nurlaila 

Hasyim, Nur 

Aeni 

Hidayah, 

Sarwoto 

Wijoyo 

Latisuro 

Menghasilkan sebuah sistem 

informasi berbasis web sehingga 

kinerja koperasi menjadi lebih 

baik dan anggota dapat 

memperoleh informasi dengan 

mudah tanpa harus datang ke 

koperasi. Penelitian ini 

menggunakan perangkat lunak 

DBMS. Untuk metode 

perancangan  menggunakan UML, 

Object Oriented Programming 

(OOP) dan teknik pengembangan 

sistem menggunakan  RAD. 

2. Penerapan 

Aplikasi 

Program 

Penjualan Dan 

pembelian 

Menggunakan 

Model Rapid 

Application 

Development. 

Vol.4 No.2 

2017 ISSN: 

2355-6579 

Annisa 

Febriani, 

Nur Hidayati 

Menghasilkan sebuah sistem 

informasi penjualan untuk 

mendokumentasi, menyimpan dan 

mengintegritas data kegiatan 

keuangan terutama di bagian 

penjualan. Penelitian ini 

menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan MySQL. 

Sistem ini menggunakan metode 

perancangan terstruktur dan 

menggunakan metode penelitian 

RAD. 

3. Aplikasi 

Pengolahan 

Data Stok 

Barang Dagang 

dan penjualan 

(Studi Kasus: 

CV  Jaya Maju 

Perkasa). Vol.1 

No.3 2015 

ISSN: 2442-

5826 

Brahmantyo 

Danuriansya

h, Reza 

Budiawan, 

Indra 

Lukman 

Sardi 

Menghasilkan sebuah aplikasi 

yang dapat menanggulangi 

beberapa masalah yang sering 

terjadi dalam kegiatan penyetokan 

barang dan penjualan di CV Jaya 

Maju Perkasa. Penelitian ini 

menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan DBMS 

Oracle. Sistem ini menggunakan 

metode perancangan terstruktur 

dan menggunakan model  SDLC 

metode penelitian Waterfall. 
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Dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh peneliti pertama dan 

kedua dengan penelitian yang sekarang sama-sama menggunakan teknik 

pengembangan sistem metode RAD. Sedangkan penelitian ketiga memiliki 

persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan metode perancangan terstruktur. 

Perbedaan penelitian terdahulu yang ditulis oleh peneliti satu yaitu 

dengan penggunaan perangkat lunak DBMS, sedangkan penelitian yang 

sekarang menggunakan MySQL. Peneliti pertama dengan penerapan Rapid 

Application Development pada sistem informasi koperasi, untuk metode 

perancangan menggunakan UML (Unified Modeling Language) sedangkan 

penelitian yang sekarang menggunakan sistem metode perancangan 

terstruktur. Sedangkan peneliti ketiga menerapkan model SDLC dengan 

menggunakan metode waterfall. 

2.3.  Objek Penelitian  

2.3.1 Sejarah Perusahaan 

   PT Wangsa Niaga Sakti didirikan pada tanggal 14 April 2005 

dengan nama CV Wangsa Niaga Sakti yang bertempat di kota Sengata, 

Kutai Timur. Pada Januari 2015 menjadi PT Wangsa Niaga Sakti yang 

bergerak di bidang trading, hydraulic hose, fitting, coupling dan 

electriction. Pengerjaan proyek dimulai dengan kontrak untuk 

menentukan jangka waktu suatu proyek yang disepakati. Berbagai 

macam proyek telah dilakukan oleh perusahaan ini, diantaranya yaitu 
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membangun jalan, bangunan, hingga pelabuhan dari Kalimantan hingga 

ke kota palembang. 

 Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin meningkatnya 

kemajuan teknologi yang masuk ke Indonesia, PT Wangsa Niaga Sakti 

semakin berkembang dalam pelayanannya. Dengan pengalaman kerja 

dan kesatuan tim sumber daya manusia yang cukup handal, kami dapat 

menyelesaikan proyek dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan 

melalui ketepatan dalam segi kualitas, waktu penyelesaian pekerjaaa, 

maupun biaya.  

2.3.2 Visi dan Misi Perusahaan 

  A. Visi 

1.  Menjadi Perusahaan yang unggul dan tangguh dalam 

bidang trading, hydraulic hose, fitting, coupling dan 

electriction yang sangat di butuhkan dalam pembangunan 

  2. Perusahaan yang berkomitmen untuk kepuasan pelanggan 

dengan menghasilkan kualitas kerja dalam lingkungan yang 

risikonyo terkendali, serta memberikan pelayanan prima. 

         3. Menjadi perusahaan konstruksi yang berintegritas, 

terpandang, adil dalam berbisnis (fair dealing), dan 

berkualitas 

B. Misi 

        1.  Mengutamakan mutu demi kepuasan penggan 

        2.  Menjadi mitra usaha yang handal dan terpercaya 
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        3. Menjadi aset yang berharga dan membanggakan bagi     

masyarakat, bangsa dan negara 

       2.3.3 Struktur Organisasi 

  Pada dasarnya setiap perusahaan selalu memiliki struktur 

organisasi sendiri, struktur tersebut dapat digambarkan hubungan antara 

pemimpin perusahaan dan bawahan yang sering berinteraksi agar dapat 

didapatkan perwujudan tujuan perusahaan yang di inginkan atau di 

harapkan. 

Struktur organisasi adalah satu susunan dan hubungan Antar tiap 

bagian serta posisi yang ada dalam perusahaan. Struktur organisasi 

menjelaskan pembagian aktivitas kerja, serta memperhatikan hubungan 

fungsi dan aktivitas sampai batas-batas tertentu. 

Direktur

Peri, SE.

Marketing

Ariyani

Admin

Mariana

Manager

Rudi Armianto

Saffety Officer

Yudha Ardy

Kepala Gudang

Novi Candra

Sumber : PT Wangsa Niaga Sakti  

Gambar 2.2 Gambar Struktur Organisasi 
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  2.3.4 Uraian Kegiatan dan Wewenang 

       1. Direktur / Pimpinan 

           Tugas dari Pimpinan merupakan sebagai berikut : 

          a. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi  

perusahaan 

b. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan  

     perusahaan 

c. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan 

termasuk juga keuntungan perusahaan 

                  2. Saffety Officer  

            Tugas dari Saffety Officer merupakan sebagai berikut : 

a. Mengaudit K3 di area kerja. 

b. Mengontrol adanya perilaku yg tdk aman dan kondisi tdk aman. 

c. Menilai Risiko keselamatan dari smua aspek operasional. 

d. Membuat laporan analisis data K3. 

e. Memeriksa / Checklist,  peralatan produksi, proses dan  

contractor, untuk memastikan keamanan mereka. 

3. Manager 

Tugas dari Manager merupakan sebagai berikut : 
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a. Mengendalikan dan mengatur organisasi/perusahaan. 

b. Membangun kepercayaan antar karyawan. 

c. Mengembangkan kualitas organisasi/perusahaan. 

d. Mengevaluasi Aktivitas organisasi/perusahaan. 

4. Admin 

Tugas dari Admin merupakan sebagai berikut :  

a. Menerima Panggilan Telepon. 

b. Membuat Agenda Perusahaan. 

c. Melakukan Entry Data. 

d. Melakukan Arsip Data. 

5. Marketing 

Tugas dari Marketing merupakan sebagai berikut : 

a. Mencari peluang untuk memasarkan produk perusahaan. 

b. Mengembangkan dan merealisasikan rencana penjualan dan 

targetnya. 

c. Menjelaskan segal hal terkait produk yang dipasarkan kepada 

konsumen. 

d. Melakukan penawaran harga dan negosiasi dengan konsumen. 

6. Kepala Gudang 

Tugas dari Kepala Gudang merupakan sebagai berikut : 

a. Mengawasi dan mengontrol operasional gudang. 

b. Bertanggung jawab atas persediaan yang ada di dalam gudang. 
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c. Mengawasi dan mengontrol semua barang yang masuk dan 

keluar sesuai dengan SOP yang berlaku 

d. Mengawasi pekerjaan staff gudang lainnya agar sesuai dengan 

standar kerja yang berlaku 

e. Mengawasi pekerjaan staff gudang lainnya agar sesuai dengan 

standar kerja yang berlaku 
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BAB 1  

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi dan Tempat Penelitian 

3.1.1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PT Wangsa Niaga Sakti yang 

beralamat di JL. Mayor Salim Batubara Lr. Langga Rt.01 Rw.01 

No.097 Sekip ujung Palembang. 

3.1.2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal  21 Agustus 

2018 sampai dengan 21 September 2018 pada PT Mega Duta 

Sejahtera seperti pada tabel 3.1 : 

T

abel 

1.1 

Jadw

al 

Penel

itian 

 

No Uraian 
Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Perencanaan 

Syarat-Syarat 

                

2. Workshop 

Desain RAD 

                

3. Implementasi                 

BAB III 



24 
 

3.2. Jenis Data 

3.2.1. Data Primer 

Menurut Ernanda (2017 : 5), data primer yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi sasaran 

penelitian. Data ini didapat dari hasil jawaban kuesioner jawaban 

responden. Data primer yang penulis gunakan adalah data dari hasil 

wawancara mengenai permasalahan pengolahan data barang masuk 

dan barang keluar, yaitu dalam pengolahan data di PT Wangsa 

Niaga Sakti masih menggunakan aplikasi spreedsheet dan 

penggunaan buku catatan. 

3.2.2. Data Sekunder 

Menurut Massie (2017:4489), data Sekunder adalah data 

yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yaitu 

melalui hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel, dan berbagai 

publikasi serta instansi terkait yang relevan dengan masalah yang 

diangkat. Data tersebut diperoleh dari PT Mega Duta Sejahtera 

berupa data barang, data  barang masuk, data penjualan, data 

distributor, sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi 

dan misi perusahaan. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1. Wawancara 

Menurut Silaen  (2018 : 151) wawancara adalah alat 

pengumpulan data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi 
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dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Informasi itu 

dapat berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil 

pemikiran, dan pengetahuan seseorang mengenai sesuatu hal yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Novi 

Candra selaku Kepala Gudang yaitu di perusahaan tersebut  sistem 

pengolahan data stok masih menggunakan media kertas (buku) dan 

menggunakan aplikasi spreadsheet. 

3.3.2. Metode Observasi 

Menurut Silaen (2018:153), observasi adalah kegiatan yang 

meliputi pemutusan perhatian terhadap suatu objek penelitian dengan 

menggunakan seluruh indra. Dalam kegiatan ini, dilakukan pencatatan 

yang sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak atau yang 

dirasakan indra mengenai gejala-gejala yang muncul pada objek 

penelitian. Unsur-unsur yang tampak atau yang dirasakan itu disebut 

data yang harus diamati dan dicatat. 

Metode ini di lakukan dengan cara mengamati langsung   alur 

kerja dan proses barang masuk dan barang keluar pada PT Wangsa 

Niaga Sakti. 

3.3.3. Dokumentasi 

Menurut Silaen (2018:160) Dokumentasi adalah peninggalan 

tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian dari satu 

organisasi yang dari segi relatif belum terlalu lama. Jika peninggalan 
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tertulis yang relatif belum terlalu lama. Jika peninggalan tertulis yang 

relatif cukup lama maka berubah menjadi bukti-bukti historis 

mengenai keadaan atau peristiwa masa lalu. Konsensus mengenai 

durasi waktu sulit ditentukan karena tergantung dari jenis peninggalan 

tersebut. 

Pada metode ini penulis melakukan dokumentasi yaitu data 

distributor, data stok barang, data barang masuk, data penjualan, 

sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi 

perusahaan.  

3.3.4. Studi Pustaka 

Menurut Ashari (2014 : 60) studi pustaka adalah suatu metode 

pengumpulan data yang diambil dari perpustakaan atau instansi yang 

berupa karya ilmiah, jurnal, buku-buku serta dari internet yang 

berhubungan dengan penulisan ini. Pada metode ini penulis juga 

melakukan studi pustaka yaitu mengenai aplikasi, aplikasi web, PHP, 

dan MySQl. 

3.4. Alat Pengembangan Sistem 

Dalam pengembangan sistem, penulis mengggunakan metode analisis 

terstruktur. Dimana metode analisis terstruktur tersebut terdiri dari 

flowchart, Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram 

(ERD). 
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3.4.1. Model Proses 

1. Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Saputra (2018:11), Data Flow Diagram merupakan 

suatu diagram yang menggambarkan alir data dalam suatu entitas 

ke sistem atau ke entitas. Data Flow Diagram juga dapat diartikan 

sebagai teknik grafis yang menggambarkan alir data dan 

transformasi yang digunakan sebagai perjalanan data dari input 

atau masukan menuju keluaran atau output. 

Simbol Data Flow Diagram menurut Gane atau Sarson serta 

Yourdon atau De Marco : 

Tabel 1.2 Simbol-Simbol DFD Menurut Gane dan Yourdon 

Yourdon/ 

DeMarco 

Nama 

Simbol 

Keterangan 

 

Entitas 

Luar 

Entitas eksternal dapat 

berupa orang atau unit 

terkait yang berinteraksi 

dengan sistem tetapi di 

luar System. 

 

Proses 

Proses Orang, unit yang 

mempergunakan atau 

melakukan transformasi 

data, Komponen fisik 

tidak diidentifikasikan. 

 

Alir Data 

Aliran data dengan arah 

khusus dari sumber ke 

tujuan 

 

Data Store 

Penyimpanan data atau 

tempat data direfer oleh 

proses 

Sumber : Saputra (2018 :11) 
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 Model Data 1.1.2

1. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Aditama (2017:41), Entity Relationship Diagram 

(ERD) merupakan hubungan antara entitas dalam basis data 

berdasarkan objek-objek yang mempunyai hubungan antar relasi, 

sehingga  dari perancangan Entity Relationship Diagram tersebut 

dapat diketahui elemen-elemen apa saja yang akan menjadi sebuah 

entitas, yang berguna sebagai fondasi bagi proses secara teknis 

selanjutnya 

Tabel 1.3 Simbol-Simbol Desain Entity Relationship Diagram 

No Simbol Fungsi 

1 Entitas / entiti Entitas merupakan data inti yang akan 

disimpan; bakal tabel basisi data. 

2 Relasi Relasi yang menghubungkan antar entitas; 

biasanya diawali dengan kata kerja. 

3 Atribut Field atau kolom data yang butuh disimpan 

dalam suatu entiti. 

4 Garis Penghubung antara relasi dan entitas di mana 

di kedua ujungnya memiliki multiplicity 

kemungkinan jumlah pemakaian. 

 Sumber : Aditama (2017 :41) 

2.  Rapid Aplication Development (RAD) 

Menurut Anofrizen dan Alfi Dadlan (2015). Rapid aplication 

Development (RAD) atau Rapid Prototyping adalah model proses 
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pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik 

incremental (bertingkat). RAD menekankan pada siklus 

pembangunan pendek, singkat dan cepat. Waktu yang singkat 

adalah batasan yang penting untuk model ini. Rapid Application 

Development menggunakan metode iteratif (berulang) dalam 

mengembangkan sistem di mana working model (model kerja) 

sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan 

menetapkan kebutuhan (requirement) pengguna. Berikut adalah 

tahap-tahap pengembangan aplikasi dari tiap-tiap fase 

pengembangan aplikasi. 

 

Sumber : Anofrizen dan Alfi Dadlan 

Gambar 3.1 Metode RAD (Rapid Application Development) 

1. Perencanaan syarat-syarat (Requirement Planning) 

Dalam fase ini, pengguna dan penganalisis bertemu 

untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan aplikasi atau sistem serta 

untuk mengidentifikasi syarat-syarat informasi yang 
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ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. Orientasi dalam fase 

ini adalah menyelesaikan masalah-masalah perusahaan. 

Meskipun teknologi informasi dan sistem bisa mengarahkan 

sebagian dari sistem yang diajukan, fokusnya akan selalu tetap 

pada upaya pencapaian tujuan perusahaan. 

 

 

2. Workshop Desain RAD (RAD Design Workshop) 

Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki 

yang bisa digambar sebagai workshop. Penganalisis dan 

pemrograman dapat bekerja membangun dan menunjukkan  

representasi visual desain dan pola kerja kepada pengguna. 

Workshop desain ini dapat dilakukan selama beberapa hari 

tergantung dari ukuran aplikasi yang akan dikembangkan. 

Selama workshop desain RAD, pengguna merespon prototipe 

yang ada  dan penganalisis memperbaiki modul-modul yang 

dirancang berdasarkan respons pengguna. 

3. Implementasi (Implementation) 

Pada fase implementasi ini, penganalisis bekerja dengan 

para pengguna secara intens selama workshop dan merancang 

aspek-aspek bisnis dan non-teknis perusahaan. Segera setelah 

aspek-aspek ini disetujui dan sistem-sistem baru atau bagian 
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dari sistem diuji coba dan kemudian diperkenalkan kepada 

organisasi.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

Selama melakukan penelitian mengenai pengolahan stok barang pada 

PT Wangsa Niaga Sakti, maka permasalahan yang mnedasari penelitian ini 

adalah 

1. Pemesan dalam melakukan pemesanan harus mendatangi PT Wangsa 

Niaga Sakti. 

2. Pencatatan transaksi pemesanan dilakukan secara konvensional, melalui 

sebuah kwitansi pemesanan. 

3. Rekap transaksi pemesanan harus disalin kedalam Excel, agar bisa 

mendapatkan history transaksi untuk menghasilkan laporan pemesanan 

perperiode yang dibutuhkan. 

4. Rekap distribusi peralatan kontraktor baik keluar dan masuk masih 

dilakukan secara konvensional, yang sangat rentan kesalahan 

pencatatan. 

5. Tidak adanya sistem laporan stock peralatan kontraktor, sehingga jika 

ingin melihat laporan stock peralatan kontraktor maka harus 

menanyakan kebagian gudang untuk informasi stock, dan 

membutuhkan waktu 3 hari untuk menampilkan history keluar 

masuknya peralatan kontraktor 
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Dari permasalahan tersebut diperlukan sebuah aplikasi untuk 

mempermudah karyawan dalam melakukan pekerjaannya, aplikasi 

tersebut dibuat dengan metode RAD (Rapid Application Development). 

 

4.1.1 Alur Sistem yang Berjalan 

Adapun bagan alur yang berjalan pada PT Wangsa Niaga Sakti 

adalah sebagai berikut : 

a. Sistem yang Berjalan untuk Proses Barang Masuk 

Prosedur yang berjalan untuk proses barang masuk ke gudang

Kepala Gudang AdminDistributor

Mengecek 

Barang Masuk

Membuat 

Catatan 

Pembelian

Konfirmasi 

Barang 

Masuk

Menginput 

Laporan 

Pembelian 

Barang Ke 

Aplikasi 

Spreadsheet

Laporan 

Pembelian

Selesai

Mulai

1
Surat jalan

1

2

 

      Gambar 4.1 Flowchart Sistem yang Berjalan Proses Barang Masuk 

Berdasarkan  Gambar 4.1 di atas, berikut adalah penjelasan 

dari flowchart sistem yang berjalan : 
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1. Distributor akan mengirimkan surat jalan pesanan dan 

barang yang telah dipesan 

2. Kepala gudang akan mengecek barang masuk dengan 

surat jalan yang di kirim, dan kepala gudang akan 

melakukan konfirmasi kepada distributor jika barang 

tersebut telah diterima dengan baik dan tak ada masalah. 

3. Kepala gudang akan membuat catatan pembelian ke dalam 

buku, buku yang sudah di catat akan di berikan ke bagian 

Admin untuk di  input  ke aplikasi Spreadsheet untuk di 

buat laporan. 

b. Sistem yang Berjalan untuk Proses Pemesanan (Penjualan) 
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Prosedur yang berjalan untuk proses penjualan barang

Konsumen Admin Kepala GudangMerketing

Mulai

Brosur Brosur

Memesan 

Barang ke 

Perusahaan

Menerima 

Pesanan

Surat Pesanan Surat Pesanan

Mengecek 

Persediaan

Menyiapkan 

Barang

Membuat Surat 

Jalan

Ya 

Tidak

Barang Di 

Kirim

Menerima 

Barang

Mulai

 

   Gambar 4.2 Flowchart Sistem yang Berjalan Proses Pemesanan  

Berdasarkan Gambar 4.2, berikut adalah penjelasan 

flowchart sistem yang berjalan untuk proses Pemesanan: 

1. Bagian marketing akan  memberikan brosur kepada 

konsumen, konsumen akan memesan langsung barang ke 

admin memalalui telepon 

2. Admin menerima pesanan kemudian membuat surat 

pesanan untuk diserahkan kepada Kepala gudang 
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3. Kepala gudang akan mengecek persediaan, jika ada gudang 

akan menyiapkan barang kemudian kepala gudang 

membuat surat jalan  

4. Kepala Gudang Mengecek kembali barang jika tidak ada 

masalah barang akan dikirim. 

5. Konsumen Menerima Barang, Selesai. 

4.2 Pembahasan 

Didapatlah pembahasan dari hasil penelitian yang akan dijelaskan 

dengan menggunakan metode pengembangan sistem yaitu metode Rapid 

Application Development. Adapun tahapan-tahapan dari metode Rapid 

Application Development adalah Perencanaan syarat-syarat, RAD Desain 

Workshop, dan Implementasi. 

4.2.1 Perencanaan Syarat-Syarat (Requirement planning) 

4.2.1.1 Pengumpulan Data  

Pada  tahap ini peneliti (analis) dan user (pihak-pihak 

yang terlibat) melakukan pertemuan untuk mengidentifikasi 

tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi. Adapun 

beberapa langkah yang telah dilakukan adalah : 

a. Melakukan wawancara  langsung degan Bapak Novi 

Candra selaku Kepala Gudang mengenai permasalahan 

yang ada di PT Wangsa Niaga Sakti yaitu  di perusahaan 

tersebut masih menggunakan sistem komputerisasi 
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dengan aplikasi spreadsheet dan belum adanya aplikasi 

pengolah data stok yang dapat digunakan 

b. Melakukan observasi  melakukan dengan mengamati 

secara langsung alur kerja dan proses penjualan pada PT 

Wangsa Niaga Sakti dari barang masuk gudang, sampai 

dengan barang tersebut di pesan oleh konsumen. 

c. Melakukan  dokumentasi dalam penelitian  ini dimaksud 

untuk memperoleh data berbentuk dokumentasi. 

d. Melakukan studi pustaka tentang pembuatan sistem 

berbasis website 

4.2.1.2 Analisa Sistem 

  Pada tahap ini peneliti menganalisa sistem yang 

sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah telah efisien 

penggunaannya serta mengevaluasi permasalahan-

permasalahan yang ada sehingga dapat diusulkan 

perbaikannya. 

 

 

 

4.2.1.3 Identifikasi Kebutuhan 

  1. Kebutuhan Informasi 

  Kebutuhan informasi untuk sistem yang baru adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Kebutuhan Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kebutuhan Proses Aplikasi  

Tabel 4.2 Kebutuhan Aplikasi  

No Pengguna Fungsi 

1.  Admin Aplikasi akan mengolah data data 

No Kebutuhan  Tujuan Frekuensi  Bentuk 

1. Data Stok 

Barang 

Admin 

Pimpinan 

Kepala 

Gudang 

Setiap 

adanya 

Barang 

Baru 

Dokumen 

2. Data Konsumen  Admin Setiap 

adanya 

konsumen 

baru  

Dokumen 

3. Data Distributor Admin Setiap 

Adanya 

Distributor 

baru  

Dokumen 

4.  Rekap Data 

Pembelian dan 

Data Pemesanan 

Admin 

Pimpinan 

Konsumen 

 

Setiap 

Adanya 

Pembelian 

dan 

Pemesanan 

Dokumen 
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distributor, data penggunan data 

pembelian, data detail pembelian, data 

permintaan, data kategori, data satuan dan 

akan menerima informasi stok barang, 

informasi data konsumen, informasi 

pemesanan barang serta informasi ata 

pengiriman  

2. Kepala 

Gudang  

Aplikasi akan mengolah data pengiriman 

dan data stok barang serta menerima 

informasi pembelian, detail pembelian, dan 

pemesanan barang 

3. Konsumen Aplikasi akan mengolah data konsumen, 

data permintaan, data pemesanan barang 

serta menerima informasi stok barang dan 

data pengiriman 

4. Pimpinan Aplikasi akan meneriman laporan 

 

3. Kebutuhan Perangkat Keras  

a. Server 

b. Client 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kebutuhan Fungsional  

Deskripsi Kebutuhan Fungsional 

  Tabel 4.3 Kebutuhan Fungsional  

No Kode Deskripsi 

Kebutuhan  

Fasilitas User 
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1 NS-100 Mengelola Data 

Stock Barang 

  

1.1 NS-101 Data Distributor Tambah, edit, hapus Admin 

1.2 NS-102 Data Pengguna Tambah, edit, hapus Admin 

1.3 NS-103 Data Pembelian Tambah, edit, hapus Admin 

1.4 NS-104 Data Detail 

Pembelian  

Edit, hapus Admin 

1.5 NS-105 Data Kategori Tambah, edit, hapus Admin 

1.6 NS-106 Data Satuan Tambah, edit, hapus Admin 

1.7 NS-107 Data Stok 

Barang 

Tambah, edit, hapus Kepala 

Gudang 

1.8 NS-108 Data Pengiriman Tambah, edit, hapus Kepala 

Gudang 

1.9 NS-109 Data Konsumen Tambah Konsumen 

1.10 NS-110 Data Pemesanan  Tambah, view Konsumen 

1.11 NS-111 Data Permintaan Tambah, view Konsumen 

 

4.2.2 Workshop Desain RAD (RAD Design Workshop) 

4.2.2.1 Flowchart 

Flowchart merupakan urutan logika dari suatu prosedur 

pemecahan masalah, sehingga flowchart merupakan langkah-

langkah penyelesaian masalah yang dituliskan dalam simbol-

simbol tertentu. Diagram Alir ini akan menunjukkan alur di 

dalam program secara logika. Flowchart bertujuan untuk 

menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara 

sederhana, terurai, rapi dan jelas menggunakan simbol-simbol 

standar. 

 

A. Alur sistem Yang Diusulkan 

Adapun alur sistem yang diusulkan pada PT Wangsa 

Niaga Sakti merupakan tindak lanjut dari analisis sistem 
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yang sedang digunakan, dan pada sistem yang diusulkan 

ini merupakan perbaikan sistem  yang sedang berjalan. 

Adapun sistem  yang diusulkan adalah sebagai berikut : 

1. Prosedur yang Diusulkan untuk Admin 

Flowchart yang Diusulkan untuk Admin

DatabaseAplikasiGudang

Ya

Tidak

Input Data 

Pembelian

Proses Input 

Data Barang

Form Login

Tb_pemesanan

Mulai

Data 

Pemesanan 

Barang

View Data 

Pemesanan 

Barang

Proses Input 

Data 

Pembelian

Proses View Data 

Pemesanan 

Barang

Dashboard

Data 

Pembelian

Login

Tb_Barang

Tb_Pembelian

Data Barang

Tb_Pengguna

Input Data 

Barang

Cek

Selesai

Tb_Kategori
Proses Input 

Data Kategori

Input Data 

Kategori
Data Kategori

Data 

Distributor
Input Data 

Distributor

Proses Input 

Data 

Distributor

Tb_Distributor

Data 

Konsumen
View Data 

Konsumen

Proses View 

Data 

Konsumen

Tb_Konsumen

Data Satuan
Input Data 

Satuan

Proses Input 

Data Satuan
Tb_satuan

 

            Gambar 4.3 Flowchart yang diusulkan untuk Admin 

 

Berdasarkan gambar 4.4, berikut adalah penjelasan 

dari flowchart sistem yang diusulkan untuk Admin : 
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1. Admin login menggunakan username yang 

sudah ada 

2. Admin bisa menginput stok barang untuk 

memudahkan konsumen melihat barang yang 

tersedia. 

3. Admin bisa mengecek pemesanan barang yang 

di input oleh konsumen  

4. Admin bisa menginput data pembelian  

5. Admin bisa menginput data pengguna dan data 

distributor  

6. Admin bisa menginput kategori dan satuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prosedur yang Diusulkan untuk Kepala Gudang 
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Flowchart yang Diusulkan untuk Kepala Gudang

DatabaseAplikasiGudang

Ya

Tidak

View 

Pengiriman 

Barang

Tb_Pengguna

Proses View 

Pengiriman 

Barang

Proses View 

Data Stock 

Barang

View 

Pemesanan 

Barang

View Stok 

Barang
Tb_Barang

Form Login

Proses View 

Pemesanan 

Barang

Data Stok 

Barang

Data 

Pengiriman 

Barang

Mulai

Tb_Pemesanan

Data 

Pemesanan 

Barang

Tb_Pengiriman

Dashboard

Cek

Login

Selesai

Gambar 4.4 Flowchart yang diusulkan untuk Kepala 

Gudang 

Berdasarkan gambar 4.3, berikut adalah penjelasan 

dari flowchart sistem yang diusulkan untuk Kepala 

Gudang : 

1. Kepala Gudang login menggunakan username 

yang sudah ada 
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2. Kepala gudang bisa mengecek stok barang 

yang sudah diinput admin 

3. Kepala gudang akan melakukan pengecekan 

pemesanan yang sudah di input oleh konsumen, 

jika terdapat pemesanan kepala gudang akan 

menginput data pemesanan lalu menyiapkan 

barang yang dipesan untuk di kirim. 

3. Prosedur yang Diusulkan untuk Konsumen 

Flowchart yang Diusulkan untuk Konsumen

Aplikasi DatabaseKonsumen

Mulai

Login Form Login

Cek

Dashboard

Data 

Pemesanan 

Barang

Data 

Konsumen

Data Stok 

Barang

View Data 

Stok 

Barang

Proses View 

Data Stok 

Barang

Proses Input

 Data 

Pemesanan

Proses Input 

Data 

Pengiriman

Tb_Barang

Tb_Pemesanan

Tb_Pengiriman

Input Data 

Pemesanan

Input Data 

Pengiriman

Selesai

Ya

Tidak

Tb_Pengguna

  Gambar 4.5 Flowchart yang diusulkan untuk Konsumen 

Berdasarkan gambar 4.5, berikut adalah penjelasan 

dari flowchart sistem yang diusulkan untuk Admin : 
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1. Konsumen login menggunakan username yang 

sudah ada 

2. Konsumen  bisa  melihat data stok barang untuk 

mengetahui barang yang tersedia 

3. Konsumen bisa menginput pemesanan barang 

4.2.1.2  Diagram Konteks 

Diagram  konteks adalah sebagian besar dari gambaran 

jalan data aplikasi pengolahan data stock barang di PT Mega 

Duta Sejahtera. Diagram konteks tersebut dapat dilihat pada 

gambar  4.6: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Diagram Konteks  

 Berdasarkan Diagram Konteks di atas, dapat di jelaskan 

yaitu pada PT Wangsa Niaga Sakti memiliki 4 (empat) entitas 

yaitu Admin, Kepala Gudang, Konsumen,  dan Pimpinan. 

Aplikasi Pengolahan Data 

Stok Peralatan Kontraktor 

pada PT Wangsa Niaga 

Sakti

Kepala Gudang

Admin

Pimpinan

-Informasi Data Konsumen

- Informasi Pemesanan Barang

- Data Barang

-Data Distributor

-Data Pengguna

-Data Pembelian

-Data Detail Pembelian

-Data Kategori

-Data Satuan

-Informasi Pemesanan  Barang

- Data Pengiriman

-Laporan Pembelian

-Laporan Stok Barang

-Laporan PEmesanan

Konsumen

- Data Konsumen

- Data Pemesanan barang

- Informasi Stok Barang
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a. Bagian Admin  melakukan  input data pengguna, data 

ditributor, data barang, data pembelian, data detail pembelian, 

data satuan, data kategori. Kemudian mendapatkan informasi 

data konsumen, informasi pemesanan barang,  

b. Bagian Kepala Gudang melakukan input  data pengiriman. 

Kemudian mendapatkan informasi barang, informasi 

pemesanan barang.  

c. Bagian konsumen melakukan input data konsumen, data 

pemesanan barang. Kemudian mendapatkan informasi stok 

barang. 

d. Pimpinan mendapatkan laporan pembelian,  laporan stok 

barang, dan laporan pemesanan. 

4.2.1.3 Data Flow Diagram Level 0 

Data Flow Diagram (DFD) adalah diagram yang 

menggambarkan bagian arus data  suatu sistem yang telah ada 

atau baru dengan terstruktur dan jelas. Diagram level 0 pada 

PT Mega Duta Sejahtera dapat dilihat seperti gambar 4.7 : 
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 Gambar 4.7 Data Flow Diagram Level 0 
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Adapun penjelasan gambar 4.7 dari diagram level 0 

diatas: 

a. Proses 1.0P adalah proses menginput data pengguna yang 

kemudian disimpan ke dalam tb_pengguna. 

b. Proses 2.0P adalah proses menginput data konsumen yang 

kemudian disimpan ke dalam tb_konsumen. 

c. Proses 3.0P adalah proses menginput data kategori yang 

kemudian disimpan ke dalam tb_kategori. 

d. Proses 4.0P adalah proses menginput data satuan yang 

kemudian disimpan ke dalam tb_satuan. 

e. Proses 5.0P adalah proses menginput data barang yang 

kemudian disimpan ke dalam tb_barang. 

f. Proses 6.0P adalah proses menginput data distributor yang 

kemudian disimpan ke dalam tb_distributor. 

g. Proses 7.0P adalah proses menginput data pembelian yang 

kemudian disimpan ke dalam tb_pembelian. 

h. Proses 8.0P adalah proses menginput data detail_pembelian 

yang kemudian disimpan ke dalam tb_detail_pembelian. 

i. Proses 9.0P adalah proses menginput data pemesanan 

barang yang kemudian disimpan ke dalam tb_pemesanan. 

j. Proses 10.0P adalah proses menginput data pengiriman 

yang kemudian disimpan ke dalam tb_pengiriman. 
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k. Proses 11.0P adalah proses menginput surat jalan yang 

kemudian disimpan ke dalam tb_surat_jalan. 

4.2.1.4 ERD (Entity Relationship Diagram) 

Berikut ini adalah gambar Entitiy Relationship 

Diagram (ERD) yang berisi komponen-komponen 

himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing 

dilengkapi atribut. Entitiy Relationship Diagram. Diagram 

ini dapat dilihat pada gambar 4.8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Entitiy Relationship Diagram 

 

 

Tb_Distributor

memiliki

memiliki

Tb_pemesanan_barang

Tb_barang

Tb_Detail_pembelia

n

memiliki

memiliki

Total 

**Id_pembelian

Jumlah

**Id_Barang

*Id_Detail_pembelian

Tgl_pembelian

**Id_Distributor

*Id_pembelian

No_Telepon

Alamat_Distributor

Nama_Distributor

*Id_Distributor

stok

*Id_Barang

Harga

**Id_satuan

**Id_kategori

nama_Barang

**Id_BarangTotal

Status
*Id_Pemesanan

**Id_konsumen

1

n 1

n n

memiliki

memiliki

Tb_Satuan

Nama_satuan

*Id_satuan

n

1

Tanggal

n

1

Tb_Kategori

*Id_kategori Nama_kategori

Tb_Pengiriman

**Id_distributor

Total

Tb_pembelian

memiliki

**Id_barang
**Id_barang

**Id_Pemesanan *Id_pengiriman

statusTanggal_pengiriman

n

1

1

n

n

memiliki

Tb_konsumen

n

1

No_telp
Alamat

Nama_konsumen

No_ktp

*Id_konsumen

memiliki

Tb_Surat_Jalan

Nama_barang

Jumlah

total

*Id_surat_jalan**Id_pengiriman

n

1

 



49 
 

4.2.1.5 Struktur Tabel 

Database merupakan  tempat untuk menampung data 

dari server, data tersebut nantinya akan diproses oleh program 

yang kita gunakan dalam pembuatan website. Database terdiri 

dari tabel-tabel yang dibuat dengan menggunakan program 

MySql. 

Adapun database yang dibuat oleh penulis dengan tabel-

tabel sebagai berikut : 

Nama database : ptwangsansdb 

1. Tabel Pengguna 

Tabel user digunakan untuk menampung data pengguna 

(pengguna aplikasi) yang di input oleh pimpinan. Struktur 

tabel pengguna dapat dilihat pada tabel 4.4 

Primary Key : id_pengguna 

Tabel 4.4 Tabel Pengguna 

No Field Name Type Keterangan 

1 Id_Pengguna Int (5) 
Id Pengguna sebagai 

Primary Key 

2 Username Varchar (10) Id masuk  

3 Password Varchar (18) Password Pengguna 

4 Level Varchar (30) Level Pengguna 

 

2. Tabel Konsumen 

Tabel barang digunakan untuk menampung data konsumen 

yang di input oleh konsumen. Struktur tabel produk dapat 

dilihat pada tabel 4.5. 

 Primary Key : Id_konsumen 
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Tabel 4.5  Tabel Konsumen 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id_konsumen Int(5) ID konsumen sebagai Primary Key 
 No_ktp Varchar(35) Nama dari konsumen 

Nama_konsumen Int (5) No identitas konsumen 

Alamat Int (5) Alamat dari konsumen 

Telepon Int (11) Nomor telepon dari konsumen 

Id_user Int (11) Id_User sebagai foreign key 

 

3. Tabel Kategori 

Tabel kategori digunakan untuk menampung data kategori 

yang di input oleh admin. Struktur tabel kategori dapat dilihat 

pada tabel 4.6. 

Primary Key : Id_kategori 

Tabel 4.6 Tabel Pembelian 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id_kategori Int (5) Sebagai primary key 

Nama_kategori Varchar (50)  Nama kategori 

 

4. Tabel Satuan 

Tabel satuan digunakan untuk menampung data satuan yang di 

input oleh admin. Struktur tabel satuan dapat dilihat pada tabel 

4.7. 

     Primary Key : Id_ satuan 

Tabel 4.7 Tabel satuan 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id_satuan Int (5) Sebagai primary key 

Nam_satuan varchar (25) Id pembelian Foreign key 
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5. Tabel distributor 

Tabel distributor digunakan untuk menampung data 

distributor yang di input oleh admin . Struktur tabel 

distributor dapat dilihat pada tabel 4.8 

Primary Key : Id_distributor 

Tabel 4.8 Tabel distributor 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id_distributor Int (5) Id_distributor sebagai primary 

key 

Nama Distributor Varchar (25) Nama Distributor yang memasok 

Alamat Varchar(50) Alamat Distributor 

No_telp Int(13) No telepon distributor 

 

6. Tabel Barang 

Tabel barang digunakan untuk menampung data barang yang 

di input oleh admin. Struktur tabel barang dapat dilihat pada 

tabel 4.9 

Primary Key : Id_barang 

Tabel 4.9 Tabel barang 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id_barang Int (5) Sebagai primary key 

Id_kategori Int (5) Sebagai foreign key 

Id_satuan Int (5) Sebagai foreign key 

Nama_barang Varchar (50) Nama barang 

Harga Int (25) Harga Barang 

Stok Int (4) Stok barang 

Id_distributor Int(5) Sebagai foreign key 
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7. Tabel Pembelian 

Tabel Pembelian digunakan untuk menampung data 

pembelian yang di input oleh admin. Struktur tabel pembelian 

dapat dilihat pada tabel 4.10 

Primary Key : Id_pembelian 

Tabel 4.10 Tabel Pembelian  

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id_pembelian Int (5) Sebagai primary key 

Tgl_pembelian Date Tanggal pembelian barang 

Total Int (25) Total harga 

Id_barang Int (5) Sebaga foreign key  

 

8. Tabel Detail Pembelian 

Tabel detail pembelian digunakan untuk menampung data 

detail pembelian yg di input oleh admin. Struktur tabel detail 

pembelian dapat dilihat pada tabel 4.11. 

Primary Key : Id_detail_pembelian 

    Tabel 4.11 Tabel Detail Pembelian  

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id_detail_pembelian Int (11) Id detail pembelian sebagai Primary 

Key 

Id_pembelian Int (11) Sebagai foreign key 

Id_barang Int (5) Sebagai foreign key 

Jumlah Int (4) Jumlah barang 

Total Int (25) Total harga 

Id_distributor Int (5) Sebagai foreign key 
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9. Tabel Pemesanan  

Tabel pemesanan digunakan untuk menampung data 

pemesanan yang diinput oleh konsumen. Struktur tabel 

pemesanan dapat dilihat pada tabel 4.12. 

Primary Key : Id_Pemesanan 

Tabel 4.12 Tabel Permintaan 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id_Pemesanan Int (5) Sebagai primary key 

Id_konsumen Int (5) Sebagai foreign key 

Id_barang Int (5) Sebagai foreign key 

Tanggal  Date Tanggal pemesanan 

Total Int (25) Total harga 

Status Enum Status barang “proses” atau 

“dikirim” 

 

10. Tabel Pengiriman 

Tabel Pengiriman barang digunakan untuk menampung data 

pengiriman yang di input oleh konsumen. Struktur tabel 

pengiriman barang dapat dilihat pada tabel 4.13. 

Primary key : Id_pengiriman 

Tabel 4.13 Tabel Pengiriman 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id_Pengiriman Int (5) Sebagai primary key 

Id_pemesanan Int (11) Sebagai foreign key 

Id_barang Int (5) Sebagai foreign key 

Tgl_pengiriman Date  Tanggal pengiriman barang 

Status Enum Status barang 
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4.2.1.6 Desain Website 

Untuk mempermudah dalam perancangan sistem maka 

penulis memvisualisasikan antarmuka halaman aplikasi yang 

dibangun sehingga dapat memberikan gambaran dari aplikasi 

yang di hasilkan sebagai berikut : 

1. Desain Halaman Gudang 

a. Desain Halaman Menu Login 

 

Pada gambar 4.9 merupakan rancangan tampilan menu 

login. 

                     Silahkan Login Pada Form di bawah ini  

Remember

Username

Password

Sign in

PT Wangsa Niaga Sakti

 

Gambar 4.9 Desain Halaman Menu Login gudang 

 

b. Desain Halaman Menu Data Barang 

 

Pada gambar 4.10 merupakan rancangan tampilan menu 

data barang. 
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Menu 

Administrator

Dashboard 

Master

Transaksi

Sistem

Data Barang

No. Nama barang Kategori Satuan Harga Stok Action

1 xxxx xxxx xxxx Rp xxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2 xxxx xxxx xxxx Rp xxxx xxxx

Search

Tambah Data

Data Barang

Data Kategori

Edit Hapus Data Satuan

 

Gambar 4.10 Desain Halaman Menu Data Barang 

c. Desain Halaman Pemesanan Gudang 

Pada gambar 4.11 merupakan rancangan tampilan menu 

pemesanan barang. 

Menu 

Administrator
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dashboard

Data Pemesanan

Data Permintaan

No Id Pemesanan Tanggal Total Action

1 xxxxx xxxx Rp xxxx

Data Pemesanan

cek

Search:

Tambah Data

Transaksi

Pelanggan

xxxx

Status

xxxx

  Gambar 4.11 Desain Halaman Pemesanan  

d. Desain Halaman Menu Data Pengiriman 

Pada gambar 4.12 merupakan rancangan tampilan menu 

data pengiriman. 
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Menu 

Administrator

Dashboard 

Master

Transaksi

Sistem

Data Pengiriman

No. Nama Penerima Nama Barang Satuan Alamat Action

1 xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2 xxxx xxxx xxxx  xxxx

Search

Tambah Data

Data Barang

Edit Hapus 
Data Pemesanan

Data Pengiriman

 

Gambar 4.12 Desain Halaman Menu Data Pengiriman 

2. Desain Halaman Admin 

a. Desain Halaman Login 

Pada gambar 4.13 merupakan rancangan tampilan menu 

login admin. 

                     Silahkan Login Pada Form di bawah ini  

Remember

Username

Password

Sign in

PT Wangsa Niaga Sakti

 

Gambar 4.13 Desain Halaman Menu Login Admin 

b. Desain Halaman data Kategori 

Pada gambar 4.14 merupakan rancangan tampilan menu 

data katagori. 
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Menu 

Administrator
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dashboard

Master

No Nama Kategori Action

1 xxxxx

Data Katagori

cek

Search:

Tambah Data

Transaksi

Laporan

Sistem

Data Katagori

Data Satuan

Data Barang

Data Distributor

Data Konsumen

 

Gambar 4.14 Desain Halaman Menu Data Kategori 

c. Desain Halaman data Satuan 

Pada gambar 4.15 merupakan rancangan tampilan menu 

data satuan. 

Menu 

Administrator
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dashboard

Master

No Nama Satuan Action

1 xxxxx

Data Satuan

cek

Search:

Tambah Data

Transaksi

Laporan

Sistem

Data Satuan

Data Barang

Data Distributor

Data Katagori

Data Konsumen

 

Gambar 4.15 Desain Halaman Menu Data Satuan 

d. Desain Halaman Data Barang 

Pada gambar 4.16 merupakan rancangan tampilan menu 

data barang. 
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Menu 

Administrator
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dashboard

Master

Traksaksi

Sistem

No Nama Barang Katagori Satuan Harga Stock Action

1 xxxxx xxxx xxxx Rp xxxx xxxx

Data Barang

Data Satuan

Data Katagori

Data Barang

Data Distributor

cek

Search:

Data Konsumen

 

Gambar 4.16 Desain Halaman Menu Data Barang 

e. Desain Halaman Data Distributor 

Pada gambar 4.17 merupakan rancangan tampilan menu data 

Distributor. 

Menu 

Administrator
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dashboard

Master

No Nama Distributor Alamat Telepon Action

1 xxxxx xxxx  xxxx

Data Distributor

cek

Search:

Tambah Data

Transaksi

Laporan

Sistem

Data Katagori

Data Satuan

Data Barang

Data Distributor

Data Konsumen

 

Gambar 4.17 Desain Halaman Data Distributor 

f. Desain Halaman Data Konsumen 

Pada gambar 4.18 merupakan rancangan tampilan menu data 

Konsumen. 
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Menu 

Administrator
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dashboard

Master

No Nama Konsumen Alamat Telepon Action

1 xxxxx xxxx  xxxx

Data Konsumen

cek

Search:

Tambah Data

Transaksi

Laporan

Sistem

Data Katagori

Data Satuan

Data Barang

Data Distributor

Data Konsumen

No Ktp

xxxx

 

Gambar 4.18 Desain Halaman Menu Data Konsumen  

g. Desain Halaman Data Pembelian 

Pada gambar 4.19 merupakan rancangan tampilan menu data 

barang masuk. 

Menu 

Administrator
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dashboard

Master

No Tanggal Pemasok Total Action

1 xxxxx xxxx  xxxx

Data Pembelian

cek

Search:

Tambah Data

Transaksi

Laporan

Sistem

Data Katagori

Data Satuan

Data Barang

Data Pemasok

Data Pelangan

Id Pembelian

xxxx

Data Pembelian

Data Pemesanan

 

Gambar 4.19 Desain Halaman Data Pembelian. 

h. Desain Halaman Pemesanan 

Pada gambar 4.20 merupakan rancangan tampilan menu 

pemesanan barang 
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Menu 

Administrator
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dashboard

Data Pemesanan

Data Permintaan

No Id Pemesanan Tanggal Total Action

1 xxxxx xxxx Rp xxxx

Data Pemesanan

cek

Search:

Tambah Data

Transaksi

Pelanggan

xxxx

Status

xxxx

 

      Gambar 4.20 Desain Halaman Pemesanan Barang 

i. Desain Halaman Data User 

Pada gambar 4.21 merupakan rancangan tampilan menu 

data user. 

Menu 

Administrator
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dashboard

Master

No Username Action

1 xxxxx

Data User

cek

Search:

Tambah Data

Transaksi

Laporan

Sistem

Data User

Nama Lengkap Level

xxxxxxxx

 

Gambar 4.21 Desain Halaman Menu Data User. 

3. Desain Halaman Konsumen 

a. Halaman Menu Login Konsumen 

Pada gambar 4.22 merupakan rancangan tampilan menu 

login Konsumen. 
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                     Silahkan Login Pada Form di bawah ini  

Remember

Username

Password

Sign in

PT Wangsa Niaga Sakti

 

Gambar 4.22 Desain Halaman  Login Konsumen. 

b. Halaman Menu Data Pemesanan 

Pada gambar 4.23 merupakan rancangan tampilan menu 

data pemesanan. 

Menu 

Administrator
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dashboard

Data Pemesanan

Data Permintaan

No Id Pemesanan Tanggal Total Action

1 xxxxx xxxx Rp xxxx

Data Pemesanan

cek

Search:

Tambah Data

Transaksi

Pelanggan

xxxx

Status

xxxx

 

Gambar 4.23 Desain Halaman Menu Data Pemesanan 

c. Halaman Menu Data Permintaan 

Pada gambar 4.24 merupakan rancangan tampilan menu data 

permintaan. 
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Menu 

Administrator
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dashboard

Data Pemesanan

Data Permintaan

No Id Permintaan Tanggal Total Action

1 xxxxx xxxx Rp xxxx

Data 

Permintaan

cek

Search:

Tambah Data

Transaksi

 

Gambar 4.24 Desain Halaman Menu Data Permintaan. 

4. Halaman Website Pimpinan  

a. Halaman Form Login Pimpinan 

Pada gambar 4.25 merupakan rancangan tampilan menu 

login Pimpinan. 

 

 

                     Silahkan Login Pada Form di bawah ini  

Remember

Username

Password

Sign in

PT Wangsa Niaga Sakti

 

Gambar 4.25 Desain Halaman Form Login Pimpinan 

b. Halaman Laporan  
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Pada gambar 4.26 merupakan rancangan tampilan menu 

laporan. 

Menu 

Administrator
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dashboard

Sistem

Laporan

LAPORAN

Barang

Pembelian

Penjualan

 

Gambar 4.26 Desain Halaman Laporan  

4.2.3 Implementation (Pelaksanaan) 

4.2.3.1 Website Kepala Gudang 

1. Tampilan Login Kepala Gudang 

Tampilan ini berisikan Login Form Kepala Gudang 

untuk masuk ke dashboard Kepala Gudang. Degan cara 

ini mengisi kolom username, pssword, dan menekan  

tombol login yang terdapat pada tampilan Login. Adapun 

tampilan Login Form seperti pada Gambar 4.27. 
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Gambar 4.27 Tampilan Login Kepala Gudang 

2. Tampilan Dashboard Kepala Gudang 

Tampilan Dashboard berisikan nama PT Wangsa 

Niaga Sakti , alamat visi, dan misi. Adapun tampilan 

dashboard seperti pada  Gambar 4.28. 

 

Gambar 4.28 Tampilan Dashbord Kepala Gudang 

3. Tampilan Data Barang 

Pada tampilan data barang ini berisikan informasi 

nama barang, kategori, satuan, harga, stok action yang 

terdapat di gudang. Adapun tampilan data barang dapat 

dilihat pada Gambar 4.29. 
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Gambar 4.29 Tampilan  Data Barang 

4. Tampilan Data Pengiriman 

Pada tampilan data barang ini berisikan informasi Id 

Pengiriman, nama barang, alamat, satuan, action, yang 

terdapat di gudang. Adapun tampilan data pengiriman dapat 

dilihat pada Gambar 4.30 

 

Gambar 4.30 Tampilan Data Pengiriman 

4.2.3.2 Website Admin 

1. Tampilan Login Admin 
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Tampilan ini berisikan Login Form Admin 

untuk masuk ke dashboard Admin. Dengan cara 

mengisi kolom username, password, dan menekan 

tombol login yang terdapat pada tampilan Login. 

Adapun tampilan Login Form seperti pada Gambar 

4.31. 

 

Gambar 4.31 Tampilan Login Admin 

2. Tampilan Kategori 

Pada tampilan data barang ini berisikan 

informasi nama kategori, action yang terdapat di 

admin. Adapun tampilan data kategori dapat dilihat 

pada Gambar 4.32. 
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Gambar 4.32 Tapilan Data Katagori 

3. Tampilan Satuan 

Pada tampilan data barang ini berisikan 

informasi nama satuan, action yang terdapat di 

admin. Adapun tampilan data satuan dapat dilihat 

pada Gambar 4.33. 

 

Gambar 4.33 Tampilan  Data Satuan 

4. Tampilan Data Barang 

Pada tampilan data barang ini berisikan 

informasi nama barang, kategori, satuan, harga, 
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stock, action yang terdapat di admin. Adapun 

tampilan data barang dapat dilihat pada gambar 4.34. 

 

Gambar 4.34 Tampilan Data barang 

5. Tampilan Distributor 

Pada tampilan data barang ini berisikan 

informasi nama distributor, alamat, telepon, action 

yang terdapat di admin. Adapun tampilan data 

distributor dapat dilihat pada gambar 4.35. 

 

Gambar 4.35 Tampilan Data Pemasok 
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6. Tampilan Data Konsumen 

Pada tampilan data barang ini berisikan 

informasi no ktp, nama pelanggan, alamat, telepon, 

action yang terdapat di admin. Adapun tampilan data 

kosumen dapat dilihat pada gambar 4.36. 

 

 

Gambar 4.36 Tampilan Data Konsumen 

7. Tampilan Data Pembelian 

Pada tampilan data barang ini berisikan 

informasi id pembeli, tanggal, distributor, total, 

action yang terdapat di admin. Adapun tampilan data 

pembelian dapat dilihat pada gambar 4.37. 
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Gambar 4.37 Tampilan Data Pembelian 

 

 

8. Tampilan Data User 

Pada tampilan data barang ini berisikan 

informasi id penjual, konsumen, level, action yang 

terdapat di admin. Adapun tampilan data user dapat 

dilihat pada gambar 4.38. 

 

Gambar 4.38 Tampilan Data User. 
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4.2.3.3 Website Konsumen 

1. Tampilan login Konsumen 

Tampilan ini berisikan Login Form Konsumen 

untuk masuk ke dashboard konsumen. Degan cara ini 

mengisi kolom username, password, dan menekan  

tombol login yang terdapat pada tampilan Login. 

Adapun tampilan Login Form seperti pada Gambar 

4.39. 

 

 

Gambar 4.39 Tampilan Login Konsumen 

2. Tampilan Pemesanan 

Pada tampilan data barang ini berisikan 

informasi id pememesan, tanggal, konsumen, harga, 

status, action yang terdapat di konsumen. Adapun 

tampilan data pemesanan dapat dilihat pada gambar 

4.40 
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Gambar 4.40 Tampilan Data Pemesanan 

3. Tampilan permintaan 

Pada tampilan data barang ini berisikan 

informasi id pembelian, tanggal, pelanggan, harga, 

status, action yang terdapat di konsumen. Adapun 

tampilan data permintaan dapat dilihat pada gambar 

4.41. 

 

Gambar 4.41 Tampilan Data Permintaan 

4.2.3.4 Website Pimpinan 

1. Tampilan Login Pimpinan  
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Tampilan ini berisikan Login Form Pimpinan untuk 

masuk ke dashboard pimpinan. Degan cara ini mengisi 

kolom username, password, dan menekan  tombol login 

yang terdapat pada tampilan Login. Adapun tampilan 

Login Form seperti pada Gambar 4.42. 

 

 Gambar 4.42 Tampilan Login Pimpinan 

 

2. Tampilan Halaman Laporan 

Pada tampilan data barang ini berisikan 

informasi laporan pembelian, laporan barang, 

laporan pemesanan yang terdapat di admin. Adapun 

tampilan data kosumen dapat dilihat pada gambar 

4.43. 
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Gambar 4.43 Tampilan Halaman Laporan 

4.2.3.5 Pengujian Sistem 

Pengujian halaman form input menggunakan metode 

pengujian black box, yaitu dengan menguji fungsi-fungsi field 

yang terdapat pada halaman form input apakah berfungsi atau 

tidak berfungsi. 

Tabel 4.15 Pengujian Halaman Login Admin 

No Skenario Pengujian Test Case 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1 Mengosongkan 

username dan 

password  kemudian 

klik tombol login 

Username : 

- 

Password : 

- 

Proses login 

akan gagal 

masuk dalam 

system 

Valid 

2 Menggunakan 

username yang salah 

dan password yang 

benar. 

Username : 

adm 

Password : 

admin 

Proses login 

akan gagal 

masuk dalam 

system 

Valid 

3 Menggunakan 

username yang benar 

dan password yang 

salah. 

Username : 

admin 

Password : 

654321 

Proses login 

akan gagal 

masuk dalam 

system 

Valid 

4 

Menggunakan 

username yang benar 

dan password yang 

benar. 

Username: 

admin 

Password : 

admin 

Proses login 

akan berhasil 

masuk 

kedalam 

sistem. 

Valid 
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Tabel 4.16 Pengujian Halaman Login Kepala Gudang 

No Skenario Pengujian Test Case 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1 Mengosongkan 

username dan password 

kemudian klik tombol 

login 

Username : - 

Password : - 

Proses login 

akan gagal 

masuk 

dalam 

sistem 

Valid 

2 Menggunakan 

username yang salah 

dan password yang 

benar. 

Username : 

manager 

Password : 

gudang 

Proses login 

akan gagal 

masuk 

dalam 

sistem 

Valid 

No Skenario Pengujian Test Case 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

3 Menggunakan 

username yang benar 

dan password yang 

salah. 

Username : 

gudang 

Password : 

543345 

Proses login 

akan gagal 

masuk 

dalam 

sistem 

Valid 

4 Menggunakan 

username yang benar 

dan password yang 

benar. 

Username: 

gudang 

Password : 

gudang 

Proses login 

akan 

berhasil 

masuk 

kedalam 

sistem. 

Valid 

 

 

Tabel 4.17 Pengujian Halaman Login Pimpinan 

No Skenario Pengujian Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1 Mengosongkan 

username dan password 

kemudian klik tombol 

login 

Username : 

- 

Password : 

- 

Proses login 

akan gagal 

masuk dalam 

system 

Valid 

2 Menggunakan 

username yang salah 

dan password yang 

benar. 

Username : 

gudang 

Password : 

Pimpinan 

Proses login 

akan gagal 

masuk dalam 

system 

Valid 
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3 Menggunakan 

username yang benar 

dan password yang 

salah. 

Username : 

Pimpinan 

Password : 

543345 

Proses login 

akan gagal 

masuk dalam 

system 

Valid 

4 Menggunakan 

username yang benar 

dan password yang 

benar. 

Username:

Pimpinan 

Password : 

Pimpinan 

Proses login 

akan berhasil 

masuk 

kedalam 

sistem. 

Valid 

 

Tabel 4.18 Pengujian Halaman Login Konsumen 

No Skenario Pengujian Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1 Mengosongkan 

username dan password 

kemudian klik tombol 

login 

Username : 

- 

Password : 

- 

Proses login 

akan gagal 

masuk dalam 

system 

Valid 

2 Menggunakan 

username yang salah 

dan password yang 

benar. 

Username : 

pimpinan 

Password : 

konsumen 

Proses login 

akan gagal 

masuk dalam 

system 

Valid 

3 Menggunakan 

username yang benar 

dan password yang 

salah. 

Username : 

Konsumen 

Password : 

543345 

Proses login 

akan gagal 

masuk dalam 

system 

Valid 

4 Menggunakan 

username yang benar 

dan password yang 

benar. 

Username: 

Konsumen 

Password : 

Konsumen 

Proses login 

akan berhasil 

masuk 

kedalam 

sistem. 

Valid 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Adapun hasil penelitian dan uraian yang dibahas pada bab-bab 

sebelumnya tentang Aplikasi Pengolahan Data Stock Peralatan Kontraktor 

Pada PT Wangsa Niaga Sakti, maka peneliti ini mengambil kesimpulan 

diantaranya : 

a. Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan bagian admin menginput 

barang masuk dan barang keluar. 

b. Mempermudah admin dan konsumen untuk melihat stock barang dan 

update barang yang tersedia.  

c. Memudahkan Pimpinan  mengecek laporan pembelian, laporan stok 

barang, pemesanan. 

1.2 Saran 

Berdasarkan informasi yang telah penulis dapatkan selama melakukan  

kegiatan Laporan Tugas Akhir, maka penulis memberikan saran kepada PT 

Wangsa Niaga Sakti dan peneliti selanjutnya antara lain: 

1. Aplikasi pengolahan data stock barang ini dapat dikembangkan lagi 

dengan menambahkan fitur chat agar customer dan admin dapat 

saling berinteraksi. 

2. Aplikasi pengolahan data stock barang ini dapat dikembangkan lagi 

menjadi sistem informasi berbasis mobile. 
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3. Untuk Keamanan data sebaiknya dilakukan backup data secara 

berkala sesuai dengan kebutuhan agar terhindar dari kerusakan 

data. 

4. Mengadakan pelatihan mengenai program aplikasi untuk user agar 

dapat mengoperasikan sistem secara optimal dan efektif sehingga 

tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan data dan pembuatan 

laporan. 
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