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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisis kebutuhan dan perancangan dari sistem 

permintaan yang akan dibuat pada PT. Bina Multi Alam Lestari. 

3.1 Analisa Sistem 

Sistem manajemen data suku cadang yang berjalan saat ini secara 

manual banyak mengalami kendala yang dihadapi terutama yang terkait 

dengan proses pencatatan barang masuk dan barang keluar, bila diterapkan 

dengan menggunakan sistem komputerisasi maka akan memudahkan 

proses pencatatan secara online, oleh karena itu akan dibuat sistem 

manajemen data suku cadang berbasis Web Service, untuk mengatasi 

masalah-masalah yang sebelumnya diselesaikan dengan proses pencatatan 

secara manual di gudang dan dengan adanya sistem komputerisasi maka 

permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara cepat. 

3.1.1    Analisa Masalah 

Banyaknya masalah yang dihadapai ketika proses pencatatan barang 

masuk atau barang keluar. Hal ini dikarenakan harus menghadapi beberapa 

masalah seperti setiap orang memiliki kemampuan yang terbatas sehingga 

terkadang terjadi kesalahan pencatatan dan dirasa tidak efektif karena 

membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mempersiapkan alat 

pencatatan selain itu juga tidak efisien karena akan menggunakan kertas 

yang cukup banyak setiap bulannya. 

3.1.2 Solusi Permasalahan 

Berdasarkan masalah-masalah yang timbul dari hasil analisa yang 

telah dilakukan, maka dibuatlah suatu sistem manajemen suku cadang 

berbasis Web Service yang dapat diakses secara online pada komputer 

ataupun android yang dapat membantu orang dalam mengatasi masalah-

masalah dalam proses pencatatan barang masuk dan barang keluar. 

3.1.3 Analisa Kebutuhan 

Tahap ini merupakan tahapan untuk menganalisa kebutuhan sistem 

yang akan dibuat, sehingga hasil dari analisa akan di implementasikan 
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pada sistem yang akan dibuat agar dapat dipergunakan sesuai dengan 

kebutuhan tersebut. 

 Berikut ini merupakan gambar dari desain dari arsitektur sistem 

yang akan dibuat : 

GUDANG
Server

MANAGER

Pencatatan Barang 

Masuk

Pencatatan Barang 

Keluar

Simpan Data 

Transaksi

Laporan Barang Masuk

Laporan Persediaan

Laporan Barang Keluar

WEB 

Service 

SOAP

 

Gambar 3.1 Aristektur Sistem 

Pada gambar diatas, saat aplikasi ini dijalankan website sistem informasi 

suku cadang sudah di hosting ke internet, sehingga aplikasi tersebut bisa 

di akses oleh aplikasi yang memanfaatkan web service tersebut. Platform 

desktop dan device smartphone akan menginputkan data ke dalam web 

service setelah itu, platform desktop dan smartphone akan meresponse 

data yang telah dimasukkan berupa pencatatan data laporan. Digambar 

tersebut terdapat dua user yaitu Admin Gudang dan Manager yang 

masing-masing berfungsi untuk : 

1. Admin Gudang berfungsi untuk melakukan pencatatan data barang 

masuk dan data barang keluar, pencatatan barang masuk/keluar dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan smartphone 

android, atau dengan menggunakan PC Desktop. 

2. Manager berfungsi untuk melihat hasil laporan dari pencatatan keluar 

masuknya barang. Terdapat 3 Laporan yang dapat dilihat oleh 

manager yaitu laporan persediaan, laporan barang keluar dan laporan 

barang masuk. 
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3.1.4 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah suatu kebutuhan berupa fungsi atau 

fitur-fitur yang harus ada dalam sistem yang akan dibuat. Daftar 

kebutuhan fungsional sistem akan ditampilkan pada tabel 3.1 dibawah ini 

: 

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional 

Aktor Kebutuhan Fungsional 

Admin Gudang  - Mengelola data suku 

cadang (edit, delete, update) 

- Melihat daftar dan status 

persediaan suku cadang 

- Melihat laporan Pemakaian 

- Mengkonfirmasi 

permintaan suku cadang 

untuk proses 

Teknisi/Mekanik dari 

bagian Teknisi/Mekanik 

Manajer  - Melihat Laporan Persediaan 

- Melihat Laporan 

Pemasukan 

- Melihat Laporan 

Pengeluaran 

 

3.2 Perancangan Sistem 

Pada perancangan paltform ini menggunakan diagram struktural 

dengan menitik beratkan pada flowchart dan DFD (Data Flow Diagram). 

1.2.1 Model Teknis Perancangan 

Model teknis perancangan adalah sebuah rancangan dalam segi 

teknologi pemrograman dan aspek yang terkait didalamnya untuk 

merancak sistem informasi suku cadang. 

Dalam model ini, sesuai dengan judul yang sudah dikembangkan bahwa 

teknologi dan metode yang digunakan dalam perancangan sistem 
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informasi pengelolaan data suku cadang adalah dengan memanfaatkan 

teknologi web service menggunakan SOAP WSDL. Berikut arsitektur 

bagamana Sistem informasi pengelolaan data penggunaan suku cadang 

dan saling bertukar pesan. Lihat Gambar  

 

 

 

 

 

 

                                               Get Post 

 

 

Gambar 3.2  Arsitektur Pengirimin Pesan SOAP WSDL 

 

Secara garis besar dari arsitektur pada gambar 3.2 bahwa semua sumber 

data informasi yang akan dibutuhkan oleh sistem informasi pengelolaan 

data suku cadang berupa method, parameter, dan tipe data. Untuk dapat 

menggali informasi tersebut Aplikasi android diberi izin oleh server 

untuk mengakses data melalui URL yang sudah disepakati oleh server, 

data yang dikirimkan aplikasi android berupa method dan parameter akan 

di arahkan oleh registry ke tempat service berada, sehingga responsive 

web service akan memberikan value dari data yang di panggil. 

 

1.2.2 Perancangan Sistem dengan SOAP WSDL 

Sistem yang akan dirancang pada penilitian ini adalah sistem yang 

berbasis web yang befungsi untuk menangani sistem pengelolaan data 

suku cadang yang bersifat host to host antara aplikasi android dan 

website. 

Adapun dalam pengaplikasian pada sistem ini dibuat 2 jenis aplikasi 

yang berbeda yaitu aplikasi simulator android dan aplikasi server. Tujuan 

penggunaan web service metode SOAP WSDL dalam sistem ini agar 

Registry 

Requestor 

 (Aplikasi Android) 

Provider (Aplikasi Sistem 

Informasi pengelolaan data 

suku cadang 
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pihak perusahaan dapat secara real time memantau dan memonthoring 

transaksi barang masuk dan barang keluar ke dalam dua sistem tersebut. 

Berikut Tabel daftar service yang akan digunakan dalam web 

service. 

Tabel 3.2 Tabel Daftar Service 

Layanan Paramater Output Keterangan 

Tambah 

Barang 

Masuk 

- Number part  

( String) 

- Jumlah  

Barang 

Masuk 

(Integer) 

Lap. Barang Masuk (String) Service yang 

digunakan 

untuk 

menambahkan 

data barang 

masuk 

Tambah 

Barang 

Keluar 

- Number Part 

(String) 

- Jumlah 

Barang 

Keluar 

(Integer) 

Lap. Barang Keluar (String) Service yang 

digunakan 

untuk 

menambahkan 

data barang 

keluar 

Login - Username 

- Password 

Username (String) 

Password (string) 

 

Readpart - Read part Readpart  ( Array) Mengambil 

semua data 

barang 

Tambah 

Data Part 

- Tambah Part Tambah part (String)  
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Edit part - Nomber_part 

- Nama_part 

- Kelas_part 

- Satuan 

- Harga 

- Nomber_part(String) 

- Nama_part (String) 

- Kelas_part (String) 

- Satuan 

Harga (String) 

 

Delete 

part 

- delete part  Delete part (String)  

 

Tabel tersebut merupakan daftar layanan yang akan digunakan 

dalam penerapan sistem informasi pengelolaan data suku cadang online, 

dimana daftar layanan tersebut berada pada aplikasi server, client dapat 

memanfaatkan layanan-layanan menggali informasi berdasarkan 

method-method dan parameter yang telah disediakan oleh server. 

 

1.2.3 Design Flowchart Website Admin Gudang dan Manager 

Design website flowchart digunakan untuk menggambarkan sebuah 

sistem website Admin Gudang dan Manager yang ada dengan lebih 

nyata, jadi dapat diketahui kapan dan dimana sebuah aktivitas dilakukan. 

Start

Halaman Interface Utama Login

Input 

username

Dan 

Password

Cek Login

Halaman Admin Gudang

Input data 

barang masuk , 

Input data 

barang keluar,

Edit data,

Delete data

 Berhasil login 

admin

Halaman Manager

View Lap Stok Barang Masuk

Dan 

Lap stok 

Barang Keluar

Logout
Tidak

Berhasil Login 

Manager

END Logout
Ya Tidak

Gagal

 

Gambar 3.3  Flowchart Website Admin Gudang Dan Manager 
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Admin Gudang dan Manager melakukan log in terlebih dahulu untuk 

masuk kedalam halaman admin dan manager. Apabila Username dan 

Password yang diinputkan benar maka sistem akan mengarah ke halaman 

Admin Gudang dan Manager. Dihalaman Admin Gudang terdapat 

beberapa menu yang berfungsi untuk menampilkan Menu Suku cadang 

untuk menginputkan data seperti Input data barang, input data barang 

keluar, edit data dan delete. Sedangkan Halaman Manager terdapat menu 

View Lap. Stok Barang Masuk dan Lap. Stok Barang Keluar. 

3.2.4 Diagram Kontek (DFD Level 0) 

Diagram konteks ini merupakan gambaran proses yang 

menggambarkan sistem informasi berbasis web yang dirancang. Pada 

diagram konteks tersebut, aliran data dijabarkan secara global.  

Pada diagram konteks menggambarkan hubungan dari sistem yang 

menggambarkan aliran data-data yang masuk kedalam sistem. Data-data 

tersebut bersal dari admin maupun user yang mengakses sistem.  

 

 

Gambar 3.4 Diagram Konteks 

Pada Gambar 3.4 menjelaskan bahwa ada 2 user yang berinteraksi 

dengan sistem ini, masing-masing user punya hak akses dan fungsi yang 

sama namun ada sedikit perbedaan di antara admin gudang dan 

manager,misalnya admin gudang , admin gudang dapat melakukan 

manajemen persediaan yaitu, input barang masuk, input barang keluar 

data barang masuk

data barang keluar

data persediaan

laporan barang keluar

data suku cadang

laporan persediaan

laporan barang masuk

password

password

password

password

1

Sistem Informasi Persediaan

admin gudang

manager

0 
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dan melihat Laporan Persediaan sedangkan manager dalam hal ini 

Pimpinan hanya dapat melihat data laporan barang keluar, laporan barang 

masuk dan laporan persediaan. Namun manager tidak dapat menginput 

barang masuk dan barang keluar. 

1.2.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 

DFD Level 1 merupakan pengembangan dari diagram konteks. 

Didalam DFD Level 1 terdapat 8 entitas proses yaitu manajemen user 

yang berfungsi untuk mengelola data user manajemen suku cadang yang 

berfungsi untuk mengelola data suku cadang, manajemen barang keluar 

yang berfungsi untuk mengelola data barang keluar, manajemen barang 

masuk yaitu proses yang berfungsi untuk mengelola data barang masuk 

dan manajemen user yang berfungsi untuk mengelola data persediaan.  
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Gambar 3.5 DFD Level 1 

1.2.5 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 Manajemen Suku Cadang 

Proses ini menjelaskan dekomposisi dari proses manajemen data 

Suku cadang yang ditunjukkan pada gambar gambar diatas. Hasil dari 

proses manajemen data Suku cadang ini adalah proses lihat data Suku 

cadang, tambah data Suku cadang, ubah data Suku cadang, dan hapus 

data Suku cadang yang saling terhubung dengan data store “Suku 

cadang”. Proses aliran data yang terjadi pada DFD level 2 proses 

laporan persediaan

laporang barang masuk

laporan barang keluar

data barang masuk

data barang keluar

pasword

password

sukucadang

sukucadang
1.2

manajemen sukucadang

1.3

barang masuk

1.4

barang keluar

1.5

persediaan

1.6

laporan barang keluar

1.7

laporan barang masuk

1.8

laporan persediaan

1.11

ubah password

admin gudang

manager

tbl_user

tbl_sukucadang

tbl_transaksi

tbl_persediaan

sukucadang keluar

sukucadang masuk

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
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manajemen data Suku cadang hanya dapat dikirim dan diterima oleh 

Barang masuk. 

  

Gambar 3.6  DFD Level 2 Manajemen Suku cadang 

 

1.2.6 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 Manajemen Barang 

masuk 

Proses ini menjelaskan dekomposisi dari proses manajemen data 

Barang masuk yang ditunjukkan pada gambar gambar diatas. Hasil dari 

proses manajemen data Barang masuk ini adalah proses lihat data Barang 

masuk, tambah data Barang masuk, ubah data Barang masuk, dan hapus 

data Barang masuk yang saling terhubung dengan data store “Barang 

masuk”. Proses aliran data yang terjadi pada DFD level 2 proses 

manajemen data Barang masuk hanya dapat dikirim dan diterima oleh 

Barang masuk. 

1.2.1

input produk

admin gudang

tbl_sukucadang

sukucadang

sukucadang

sukucadang

sukucadang

1.2.2

edit produk

1.2.3

delete produk

1.2.4

tampilkan produk

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 



 

31 
 

 

Gambar 3.7 DFD Level 2 Manajemen Barang masuk 

 

1.2.7 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 Manajemen Barang keluar 

Proses ini menjelaskan dekomposisi dari proses manajemen 

data Barang keluar yang ditunjukkan pada gambar gambar diatas. Hasil 

dari proses manajemen data Barang keluar ini adalah proses lihat data 

Barang keluar, tambah data Barang keluar, ubah data Barang keluar, dan 

hapus data Barang keluar yang saling terhubung dengan data store 

“Barang keluar”. Proses aliran data yang terjadi pada DFD level 2 proses 

manajemen data Barang keluar hanya dapat dikirim dan diterima oleh 

Barang keluar. 

 

Gambar 3.8  DFD Level 2 Manajemen Barang keluar 

transaksi

transaksi

persediaan

gudang

tbl_transaksi

1.3.1

tambah transaksi

1.3.2

view transaksi

1.3.3

update persediaan

tbl_stok

transaksi

transaksi

persediaan

gudang

tbl_transaksi

1.3.1

tambah transaksi

1.3.2

view transaksi

1.3.3

update persediaan

tbl_stok

2.1 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

3.3 



 

32 
 

1.2.8 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 Manajemen Persediaan 

Proses ini menjelaskan dekomposisi dari proses manajemen 

data Persediaan yang ditunjukkan pada gambar gambar diatas. Hasil 

dari proses manajemen data Persediaan ini adalah proses lihat data 

Persediaan, tambah data Persediaan, ubah data Persediaan, dan hapus 

data Persediaan yang saling terhubung dengan data store “Persediaan”. 

Proses aliran data yang terjadi pada DFD level 2 proses manajemen data 

Persediaan hanya dapat dikirim dan diterima oleh Gudang. 

  

Gambar 3.11  DFD Level 2 View Persediaan 

 

1.3 Perancangan Database 

Pada tahap ini dilakukan transformasi dari data manual ke dalam bentuk 

basis data yang terbagi dalam beberapa tabel, didalamnya terdapat bagian yang 

dinamakan  field. Tabel basis data pada sistem informasi manajemen barang keluar 

Suku cadang Telekomukasi. 

3.3.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Komponen pada  entity relationship diagram berupa himpunan entitas dan 

himpunan relasi. Komponen akan ditransformasikan menjadi tabel-tabel. Atribut 

pada diagram  entity relationship dinyatakan sebagai  field dari tabel.  Entity  

relationship diagram dari sistem informasi pengolahan data Suku cadang seperti pada 

gambar bawah ini. 

 

Gambar  3.9  Entity Relationship Diagram (ERD) 

admin gudang

tbl_persediaan1.5.3

view stok
data persediaan

transaksi part

stok part

tbl_part

nomber_part

nama_part
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<M>

Key_1 <pi>

tbl_stok

nomber_part

stok

Variable characters (20)
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<M>

tbl_transaksi

id_transaksi

tgl_transaksi

jenis_transaksi

nomber_part

jumlah

<pi> Serial (11)

Date

Variable characters (20)

Variable characters (20)
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<M>

Key_1 <pi>

tbl_user

id_user

username

password

nama

level

<pi> Serial (11)

Variable characters (60)

Variable characters (60)

Variable characters (60)

Variable characters (30)

<M>

Key_1 <pi>

4.1 
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3.3.2 PerancanganStruktur Tabel 

Berikut adalah struktur tabel yang dihasilkan: 

a) Tabel Barang Part 

Nama Tabel : tbl_part 

Kunci Utama (*) : number_part 

Fungsi  : Menyimpan data part barang 

Tabel 3.3Tabel Part 

Field Type Size Keterangan 

Nomber part Varchar 20 Primary Key 

Nama_part Varchar 100  

Kelas_part Varchar 90  

satuan Float 100  

harga    

 

b) Tabel Transaksi 

Nama Tabel   : Tabel Transaksi 

Kunci Utama (*) : Id_Transaksi 

Fungsi   : Menyimpan data- data transaksi 

 

Tabel 3.4 Tabel Transaksi 

Field Type Size Keterangan 

Id_transaksi Varchar 11 Primary Key 

Tgl_transaksi Date   

Jenis_transaksi Varchar 20  

Nomber_part Varchar 20  

jumlah Integer   

 

c) Tabel Stok 

Nama Tabel  : tbl_stok 

Kunci Utama  : id_stok 

Fungsi   : untuk mengetahui stok 
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Tabel 3.5 Tabel stok 

Field Type Size Keterangan 

Nomber_part Varchar 20 Primary Key 

stok Integer   

 

d) Tabel user 

Nama Tabel : user 

Kunci Utama : username 

Fungsi   : untuk menyimpan dan mengakses 

Tabel 3.6 Tabel user 

Field Type Size Keterangan 

Id_user Varchar 11 Primary Key 

username Varchar 60  

password Varchar 60  

nama Varchar 60  

level Varchar 30  
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Beranda  | Sukucadang  | Persediaan | Lap. Stok In | Lap. Stok Out 

LOGO 
Logout 

Selamat Datang 

 
Grafik Persediaan  

 
 
 

3.4  Perancangan Interface 

User Interface merupakan hal yang penting dalam pembuatan 

sistem yaitu untuk menampilkan sistem yang telah dibuat. User interface 

dirancang user friendly agar bisa digunakan dan dipelajari oleh semua 

pengguna. Berikut rancangan antarmuka : 

3.4.1 Halaman Log In 

Halaman Log In akan menunjukkan antarmuka untuk melakukan 

proses log in untuk pengguna. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 3.10 Halaman Login 

 

3.4.2 Perancangan Interface Admin Gudang 

1. Beranda 

Beranda merupakan tampilan awal yang akan dilihat oleh Staf 

Gudang. Berisi informasi grafik persediaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 3.11 Layout Halaman Utama/ Beranda Admin Gudang 

LOGO 

 
Username 
 
Password   

LOGIN 
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Beranda  | Lap. Persediaan | Lap. Stok In | Lap. Stok Out 

LOGO Logout 

Selamat Datang 

 
Grafik Persediaan  

 
 
 
 

3.4.3 Perancangan Interface Manager 

Beranda merupakan tampilan awal yang akan dilihat oleh Manager. 

Berisi informasi laporan persediaan, laporan barang keluar dan laporan 

barang masuk. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Layout Halaman Utama/ Beranda Manager 
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