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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 
  Pada bab ini akan dijelaskan tentang analisa dan sistem perancangan analisa 

yang akan dibahas adalah sistem kebutuhan fungsional, non fungsional pada 

perancangan sistem akan dibahas tentang gambar perancangan dan flowchart. 

3.1 Analisis Sistem 

      Dari hasil study lapangan  yang dilakukan di PT.Kutai Timber Indonesia dan 

hasil observasi diperoleh data-data yang dibutuhkan untuk membuat sistem 

informasi inventaris barang di PT.Kutai Timber Indonesia data yang berupa data 

barang produksi serta stock barang produksi di gudang dan barang produksi yang 

sudah siap dikirim. 

3.2 Analisis Kebutuhan 

  Analisis kebutuhan digunakan untuk mengidentifikasi terhadap kebutuhan 

sistem baru.Kebutuhan sistem meliputi analisis kebutuhan user, kebutuhan admin, 

dan analisis kebutuhan sistem informasi inventaris barang studi kasus di PT.Kutai 

Timber Indonesia .sistem akan menampilkan informasi kepada user dengan 

memproses data yang telah di simpan dalam database 

3.2.1 Kebutuhan User 

  Kebutuhan user meliputi apa saja yang dibutuhkan oleh user pada sistem 

informasi manajemen berbasis web ini berupa: 

1. Tampilan tentang barang produksi di PT.KTI 

2. Tampilan tentang daftar stock barang produksi yang tersedia 

3. Tampilan barang produksi yang siap dikirim 

3.2.2 Kebutuhan Admin 

Kebutuhan admin pada sistem ini meliputi apa yang dibutuhkan oleh admin pada 

sistem ini berupa:  

1. Melakukan proses login kepada sistem 

2. Mengelolah Data admin 

3. Mengelolah Data yang berhubungan dengan barang produksi 

4. MengelolahData barang produksi yang siap dikirim 
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3.3    Perancangan Sistem 

  Sistem ini dibangun untuk memberikan informasi tentang informasi inventaris 

barang terutama bagian gudang melalui media internet.Berbagai hal perlu 

dilakukan untuk membuat rancangan sistem informasi inventaris barang di PT.KTI 

agar lebih menarik dan terstruktur. Maka dari itu sistem informasi dibangun 

tentunya tidak sekedar menampilkan infromasi baik dalam bentuk tulisan atau 

gambar tetapi juga terdapat beberapa fitur menu yang dapat memberikan nilai lebih 

serta tepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. 

Gambar 3.1Arsitektur Sistem 

 

 

       Pada perancangan sistem akan dilakukan perancangan software untuk 

menerapkan metode yang ada. Tahap ini akan dijelaskan bagaimana gambaran 

diagram konteks, (DFD) Data Flow Diagram, dan antar muka pengguna. 

3.3.1  Diagram Konteks 

       Diagram konteks adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan 

hubungan antar entitas luar (external entity), serta masuk dan keluaran 

sistem.Diagram  konteks direpresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili 

keseluruha nsistem. Diagram konteks disajikan pada Gambar 3.2 

Gambar 3.2 Diagram Konteks 
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3.3.2 Data Flow Diagram Level 0 

         Diagram konteks ini akan dikembangkan lagi menjadi diagram aliran data 

tingkat nol yang akan memuat rincian dari diagram tersebut. Dari DFD level 0 dapat 

dilihat bahwa dalam pengelolaan sistem personal guide Sistem Informasi inventaris 

barang ada 5 proses utama yaitu sebagai berikut: 

a. Proses Login 

b. Manajemen data admin 

c. Manajemen data barang masuk gudang 

d. Manajemen data persediaan barang 

e. Manajemen data barang keluar gudang 

Proses DFD level 0 dijelaskan pada gambar berikut ini : 

Gambar3.3  Data Flow Diagram level 0 Admin 

 

 

 

3.3.3 Data Flow Diagram Level 1 

          1. Proses Login 
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Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 1 proses Login 

 

 

 

 

 

                 Proses pertama yang akan dilakukan adalah proses pengambilan inputan 

username dan password kemudian username dan password tersebut dicocokan 

dengan data yang ada pada database sehingga menghasilkan autentikasi login 

berhasil atau login gagal yang akan ditampilkan kembali kepada admin. 

2. Manajemen Admin 

Gambar 3.5 Data flow Diagram Level 1 proses Manajemen Admin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Admin melakukan menjemen admin yaitu melakukan input data admin, 
melakukan update data admin ,melakukan delete data admin dan sistem akan 
menampilkan data admin. 

1.Manajemen barang masuk gudang 
 

Gambar 3.6 Data Flow Diagram Level 1 Manajemen barang masuk 

gudang 
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        Admin melakukan  manajemen barang masuk gudang yaitu melakukan input 

data barang lalu melakukan update data barang masuk . Melakukan delete data 

barang masuk dari sistem akan menampilkan data barang masuk ke gudang. 

       Alur kerja dari diagram dataflow diatas yaitu pertama login setelah itu admin 

masuk pada halaman manajemen admin, pada halaman ini admin bisa melakukan 

proses editing yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan barang masuk, 

editing tersebut terdiri dari input,update dan delete 

2.Manajemen Persediaan barang digudang 

Gambar 3.7 Data Flow Diagram Level 1Manajemen Persediaan barang di gudang 
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         Admin melakukan manajemen Persediaan barang digudang yaitu melakukan  

input data Persediaan barang digudang lalu melakukan update data persediaan 

barang digudang. Melakukan delete data Persediaan barang digudang dari sistem 

akan menampilkan data hasil dari Persediaan barang di gudang. 

      Alur proses dari dataflow diagram level 1 diatas pertama kali yaitu admin 

melakukan login dan admin akan terhubung dengan halaman manajemen 

admin,lalu admin memilih halaman manajemen pengelolaan persediaan 

barang,pada halaman ini admin bisa melakukan proses editing yaitu input update 

dan delete. 

3.Manajemen pengeluaran barang

Gambar 3.8 manajemen barang keluar 

        Admin melakukan manajemen pengelolaan barang keluar digudang lalu 

melakukan update persediaan barang di gudang seteleah itu system akan 

menempilkan data hasil dari manajemen pengelolaan barang keluar 
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         Alur dari proses diagram dataflow diatas pertama yaitu login dan masuk ke 

halaman admin setelah itu admin memilih halaman manajemen pengelolaan barang 

keluar pada halaman ini admin melakukan proses editing pada halaman 

manajemen pengelolaan barang keluar. 

3.3.4 Perancangan Antarmuka pengguna (user interface) 

       Perancangan antar muka pengguna dibuat dengan maksud untuk memberi 

kemudahan bagi pengguna menggunakan sistem atau program 

aplikasi.Beberapahal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa antarmuka yang 

dibuat hendaknya memiliki konsistensi desain konten dan memenuhi aspek user 

friendly atau tidak menimbulkan kesulitan bagi pengguna.Antarmuka pada sistem 

ini ada beberapa peracangan sistem informasi inventaris barang studi kasus di 

PT.KTI Probolinggo sebagai berikut ; 

1. Perancangan Halaman utama 

 Perancangan halaman utama disini menggunakan aplikasi php dan dreamwever 

untuk melakukan desain awal yang berupa header, footer ,serta isi dari halaman 

utama adalah halaman yang pertama kali di munculkan sistem dan sebagai 

tampilan menu menu yang akan di akses seperti menu barang produksi persediaan 

barang dan barang keluar. 

Gambar 3.9.Halaman utama 
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3.Rancangan menu barang produksi 

       Halaman menu barang produksi berisikan barang yang telah diproduksi di 

bagian produksi.pada menu ini barang produksi terdiri dari tiga macam barang 

antara lain plywood word working dan particle board.disini admin akan menginput 

barang apa saja yang diproduksi pada tanggal berapa dan akan disimpan di bagian 

gudang mana 

. Gambar 3.10 Halaman Barang Produksi 

 

 

 

 

 

 



15 
 

4.Rancangan Persediaan barang 

       Halaman menu persediaan barang ini hampir sama dengan halaman menu pada 

barang produksi hanya saja informasi pada persediaan barang ini berbeda dengan 

barang produksi.pada halaman informasi nantinya user bisa mengetahui persediaan 

barang produksi yang tersedia di tiap-tiap sub gudang.berikut tampilan pada 

rancangan persediaan barang. 

Gambar 3.11 Rancangan persediaan barang 

 

5.Rancangan barang siap dikirim/barang keluar 

       Halaman rancangan pengeluaran barang ini juga hampir sama dengan barang 

produksi namun yang membedakan hanya informasi yang akan diterima oleh 

user.pada halaman informasi nantinya akan memberikan informasi barang apa saja 

yang sudah siap dikirim/sudah dipacking terdapat tanggal pengiriman dan juga 

tujuan pengiriman serta NOPOL kendaraan pengirim yang sudah siap dikirim. 
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Gambar 3.12 rancangan barang keluar 

 


