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BAB III 

METODOLOGIj 

 

Padajbab inijakanjdibahas mengenaijbeberapa hal, yaitujtahapan penelitian   

yangjakan dilakukanjj 

Gambar 3.1 merupakanjjlangkah-langkahj yang akan dilakukanjdalam 

pembuatanjsistem informasijdan manajemen persediaan pada perusahaanjPT. 

Golden Leaves Jaya Abadi sebagaijberikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 DiagramjAlir TahapanjPenelitian 

 

3.1 StudijLiteratur  

Studijliteratur mempelajarijmengenai dasarjteori yangjjdigunakanjjuntuk 

menunjangjjpenulisan sertajjpengerjaan tugasjjjakhir. Teori-teorijjjpendukung 

penulisanjjserta pemahamanjjtentang tugasjjakhir diperolehjjdarijjbuku, jjurnal, 

je-book, penelitianjdan paperjsebelumnya yangjberkaitan tentangjtopik 

tugasjakhir ini. Referensijutamajyangjdiperlukan untukjmenunjang penulisanjini 

jdiantaranya: 

StudijLiteratur 

Analisis KebutuhanjSistem 

jPengumpulanjdataj  

jjPerancanganjsistemj j  

jImplementasijSistemjj   

Pengujianjdan AnalisisjSistem     

PenarikanjKesimpulan      
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a. PerancanganjSistemjInformasi 

b. DasarjTeorijPersediaan 

c. DasarjTeorijEOQ 

d. DasarjTeorijDesainjDatabase 

e. Pemrogramanjmenggunakanjbahasa PemrogramanjPHP 

f. Prosesjpengujianjsistem. 

 

3.2 Analisisjkebutuhanj 

AnalisajjKebutuhanjSistemjjmerupakan tahapjjmenganalisis hal-haljyang 

dibutuhkanjjuntuk menjalankanjjsistem, sehinggajjsistem dapatjjberjalanjjsecara 

joptimal. Analisa kebutuhanjterhadap kebutuhan sistem dilakukan untuk menggali 

semua fakta-fakta yang dapat digunakan untuk membantu proses pembuatan 

sistem management pengendalian bahanjbaku. 

 

3.2.1 Deskripsijumumjsistemjj 

Sistemjjyangjakan dibuatjbertujuanjuntuk memanajemen data persediaan 

yangjadajpada PT. Golden Leave Jaya Abadi yang diharapkan dapat 

mempermudah pengguna dalamjmengolah data persediaan. Dalam penelitian ini 

input yang digunakan merupakan data persediaan yang ada pada PT. Golden 

Leaves Jaya Abadi, proses peramalan untukjpersediaan akan di hitungjoleh 

metode EOQ sehingga  persediaan PT. Golden Leaves Jaya Abadi tersebut dapat 

memberikan informasi jumlah barangjyang harus di sediakan. 

Proses bisnis merupakan proses bisnisjawal yang dilakukan di Golden 

Leaves Jaya Abadi. Proses bisnis ini belum ada keterkaitanjdengan aplikasi 

perangkat lunak didalamnya. Berikut merupakanjproses bisnis yang digambarkan 

dalam gambar 3.2.  
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Monitoring Persediaan

PembelianProduksiGudang

Start

Meminta 

data 

Produksi

Menyiapkan 

data produksi

Data produksi
Cek 

Jumlah 

Persediaan

Order Bahan 

Baku?

Finish

Daftar 

Pesanan 

Bahan Baku
Yes

No

 

Gambar 3.2 ProsesjBisnis Awal 

Pada gambar 3.2 merupakan proses bisnis yang digambarkan dalam 

document flow pada PT. Golden Leaves Jaya Abadi dimanajkeseluruhan alur 

kerjanya masihjbelum tersistem. Staf gudang harus terlebih dahulujmeminta data 

produksi ke bagian produksijuntuk mengetahuijbanyaknya bahanjyangjakan 

digunakanjjuntuk melakukanjkegiatan produksi. Staf gudang akan mengecek 

jumlah persediaan terlebih dahulu, apabila jumlah persediaan yang akan 

digunakan kurang staf gudang akan meminta pada bagianjpembelian untuk 

melakukan proses pembelian bahan. 

Setelah dilakukan pengumpulanjdata dengan cara wawancara, dan 

observasi, penulisjmelakukan proses identifikasi masalahjberdasarkan data yang 

diperoleh. Permasalahan-permasalahan yangjdialami antara lain adalah: 

 

 

Proses Bisnis Awal 
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a. Bagian gudang merasa kesulitan dalam mengetahui data persediaan bahan 

yang ada. 

b. Bagian gudangjmemerlukan sistem agar dapat mempermudah dalam 

mengetahui data persediaan kapanpunjsecara real time tanpa melakukan stock 

opname terlebih dahulu. 

c. Tidakjadanya sistem yang digunakan sebagai jembatan untuk 

menghubungkan antara bagian produksi dan bagian pembelian. 

d. Perlujadanya peramalan persediaan untuk menentukan jumlah kebutuhan 

persediaan untuk periode berikutnya. 

 

3.2.2 Spesifikasi kebutuhan sistem  

Analisis kebutuhanjbertujuan untuk mendapatkan kebutuhan yang 

diperlukan untukjpembuatan sistem pengelolaanjdata persediaan pada PT. Golden 

Leaves Jaya Abadi dengan fitur peramalan persediaan menggunakan metode EOQ 

(Eqonomic Order Quantity). Kebutuhan sistemjuntuk penelitian berupajkebutuhan 

perangkatjlunak danjperangkatjkeras. Kebutuhanjperangkat lunakjyangjdigunakan 

jmeliputi:  

a. sistemjoperasijjWindows 7j 32j bitj 

b. MicrosoftjVisioj2013  

c. PowerjDesigner juntukj pembuatanjdiagram   

d. bahasajpemrograman jPHP denganjaplikasijDreamweaver  

Sedangkan kebutuhanjperangkat keras meliputi:  

a. Intel®j jCore™ ji3- 2.20j GHzj 

b. Intel HD  

c. RAMj4.00 GB  

d. Hardjdisk 500 Gb  

e. dan monitor 14” 

 

3.2.3 Kebutuhan Funsional 

Kebutuhan fungsional adalah suatu kebutuhan berupajfungsi atau fitur-

fitur yang harus adajdalam sistem yang akan dibuat. Daftar kebutuhan fungsional 

sistem akanjditampilkan padajtabel 3.1 dijbawahjini: 
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Tabel 3.1 KebutuhanjFunsional 

Aktor KebutuhanjFungsional 

Staf  Gudang - Mengelola data bahan (edit,delete,update) 

- Melihatjdaftar dan status persediaan bahan 

- Melakukan permintaan pembelian bahan baku kepada 

bagian pembelian 

- Melihat laporan produksi 

- Mengkonfirmasi permintaan bahan untuk proses 

produksijdari bagian produksi 

- Melakukan peramalanjuntuk persediaan bahan 

Staf  Pembelian - Melihat daftarjpembelian 

- Mengkonfirmasi permintaan pembelianjbahan baku oleh 

gudang 

- Mengupdate status permintaan pembelian dari gudang 

setiapjmelakukan proses perubahan status, yaitu status 

order dan status barang di terima. 

Staf  Produksi - Melakukan permintaanjbahan baku untuk proses 

produksi kepadajbagian gudang 

- Melihatjdaftar permintaan bahan yang sudah dilakukan 

- Membuat laporan produksi 

Pada sistem pengendalian bahan baku ini dirancang memiliki tiga orang 

user yaitu staf gudang, staf pembelian, dan staf produksi yang masing-masing 

usernya memiliki kebutuhan yang berbeda beda terhadap sisitem ini. Ketiga user 

tersebut dihubungkan oleh sistem agar semua proses bisnis dalam perusahaan 

berjalan dengan cepat dan rapi. 

3.3 Pengumpulan data 

Data yang digunakanjdalam penelitian adalah data primer berupa data 

yang didapatjdari penelitian pada PT. Golden Leaves Jaya Abadi. Analisa 

kebutuhan terhadap kebutuhan sistemjdilakukan pada tahap ini. Untuk analisa 

kebutuhan terdiri pengumpulan data,  identifikasi masalah dan analisajkebutuhan 

funsional. 
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Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan tujuan mempelajari 

organisasi, proses bisnis yang sedang berjalan, danjkegiatan yang terjadi di 

lingkungan perusahaan. Untuk mengumpulkanjdata-data yang diperlukan, penulis 

menggunakan 2 metodejpengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. 

Metode-metode itu adalah: 

a.    Wawancara 

Metodejwawancara bertujuan untuk mengumpulkanjinformasi, metode ini 

dilakukan dengan cara mewawancarai pihak terkait dengan penelitian.  Dalam 

penelitianjini, penulis melakukan wawancara terhadap supervisorjpembelian dan 

persediaan dengan menggunakan metodejwawancara secara tidak terstruktur. 

Artinya, penulis tidak menggunakanjpedoman wawancarajyang berisijpertanyaan 

yangjakan diajukanjsecarajspesifik. Penulis disini hanyajmemuat poin–

poinjpenting masalahjyang inginjdigali darijnarasumber. Tujuannya wawancara 

ini adalah untuk mengetahui informasi terkait dengan sistem manajemen yang  

diterapkan di PT. Golden Leaves Jaya Abadi. 

b.  Observasi 

Merupakan metode pengumpulanjdata dengan cara pengamatan atau 

peninjauan langsung terhadap obyekjpenelitian, yaitu mempelajari proses bisnis, 

dokumentasi, tujuan, dan struktur organisasi. Observasi dilakukan pada divisi 

gudang, divisi pembelian, dan divisijproduksi di PT. Golden Leaves Jaya Abadi. 

Observasi telahjdilakukan selamaj2jhari, yaitujpada jtanggal 20-21j Mei 2018.  

Dengan melakukan observasi diharapkan penulisjmendapatkan data terkait dengan 

kebutuhan sistem. 

3.4 Perancangan sistem 

Pada tahap ini dilakukanjpengolahan hasil dari analisa kebutuhan menjadi 

sebuah rancanganjsistem baru.  Fase ini berfokus pada perancangan model bisnis 

sistem yang baru, struktur data  dan perancanganjinterface. Perancanganjsistem 

dilakukanjuntuk mempermudahjimplementasi, pengujianjsertajanalisis. Langkah–

langkah yangjdilakukan dalamjperancangan sistemjadalah sebagaijberikut: 
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a. PerancanganjProsesjj 

Perancanganjjproses merupakanjjperancangan awaljjsystem yangjjjakan 

menjelaskanjjtentangjsystemjjkerja danjjalurjjdata. 

b. PerancanganjDatabasejj 

Perancanganjdatabasejmerupakanjjtahapan perancanganjjselanjutnyajjjjyang 

salingjjberkaitan, perancanganjdatabase akanjmenjelaskan tentangjjdatajapa 

sajajyang harusjdisimpan yangjmeliputi tablejdanjrelasinya. 

c. Perancanganjantarmukajpenggunajj 

Perancanganjantar mukajpengguna bertujuanjuntuk memudahkanjpengguna 

menggunakanjsistem yangjakanjdibangun. 

d. PerancanganjPengujianjj 

Perancanganjjjpengujianjsistemjjjyang dilakukanjjjmeliputi prosesjpengujian 

blackboxjyang bertujuanjuntuk mengetahuijkesalahan setiapjfungsijsistem. 

e. PenyelesaianjPermasalahanjj 

Penyelesaianjpermasalahan meliputijproses langkah – langkahjalgoritmajEOQ  

yangjdigunakan untukjperamalanjdalamjpersediaan dalamjbentukjperhitungan 

secarajsederhana. 

3.5 ImplementasijSistemjj 

Implementasijprogram sistemjinformasi pengendalian persediaan bahan 

baku dan peramalan persediaan dilakukan denganjmengacu padajperancangan 

jsistem. Implementasijperangkat lunakjdengan menggunakanjbahasajpemrogaman 

phpjdanjdatabse mysqljserta softwarejpendukungjlainnya. Implementasijprogam 

jmeliputi : 

a. Pembuatanjantarmukajpengguna. 

b. Pembuatanjdatabase. 

c. Pengimplementasianjalgoritma EOQ. 

Implementasijjyang telahjjdilakukan akanjjmenghasilkanjjsistem yangjjakan 

memproses dan mengolah datajpersediaan dari PT. Golden Leaves Jaya Abadi. 
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3.6 Analisis dan Pengujian sistem 

Pada tahap ini akanjdilakukan pengujian aplikasi yang telah dibuat. Proses 

pengujian ini akan dilakukan dengan dua tahap, yaknijpengujian black-box 

Pengujian ini akan menggunakanjteknik pengujian fungsionaljsistem. Teknik 

pengujian ini akanjmenguji tiap-tiap fiturjyang tersedia di dalam aplikasi yang 

telah dibuat untukjdicek apakah ada bug/error atau tidak. 

3.7 Penarikanjkesimpulanjj 

Pengambilanjkesimpulan dilakukanjsetelah semuajtahapanjperancangan, 

implementasijdan pengujianjyang diterapkanjtelah selesaijdilakukan. Kesimpulanj 

diambiljdari hasiljpengujian danjanalisis metodejyangjditerapkan. jPenarikan 

kesimpulanjjdilakukan untukjmenjawab rumusanjjjpermasalahan yangjjjsudah 

ditetapkanjsebelumnya. Tahapjterakhir darijpenulisan adalahjsaran yangjbertujuan 

untukjmemperbaikijkesalahan – kesalahanjyang terjadijserta untukjmemberikan 

masukanjdanjpertimbanganjuntuk penelitianjyangjselanjutnya. 

3.8 Rancangan Sistem 

Pada sub bab rancanganjsistem ini akan dijelaskan bagaimanajsistem ini bekerja 

berdasarkanjrancangan sistem sehingga sistem berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

3.8.1 Usecase Diagram 

Dalam perancanganjsistem dengan UML, langkah pertama yang 

harus dilakukanjuntuk menangkap kebutuhanjpengguna adalah 

memodelkan sistem dengan menggunakan usecase diagram. Berikut 

adalah gambarjsecara global use case diagram dari sistem yang akan 

dibuat:  
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Gambar 3.3 Diagram Usecase 

Dalam gambar usecase di atas di dapat 3 aktor dan 8 aktifitas gambar 

diatas akan dijelaskan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 3.2 Mengola Data Bahan 

Use case name Mengelola Data Bahan 

Actor Staf Gudang 

Description Use case ini menjelaskan tentang proses pengolahan data 

bahan mulai dari prosesjinput, updatejdan delete. 

Pre-condition Menampilkan daftarjbahan dan tombol-tomboljpengolah 

data 

Post condition 1. Input bahan; menampilkan form input bahan. 

2. Update bahan; menampilkanjform edit bahan 

 uc USECASE

Staf Gudang

Mengelola Data 

Bahan

Melakukan 

Permintaan 

Pembelian Bahan

Melihat Laporan 

Produksi

Melakukan 

Peramalan 

Persediaan

Staf Pembelian

Melihat Daftar 

Pembelian Bahan

Membuat Laporan 

Produksi

Staf Produksi

Melihat Daftar dan 

Status Persediaan

Melakukan Permintaan 

Bahan Produksi

«extend»
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3. Hapus bahan; menampilkan konfirmasi hapus bahan 

Flow of Events 1. Staf Gudang membukajdaftar bahan. 

2. Staf Gudang menginput bahan yang belum ada 

dengan mengklik tomboljtambah bahan. 

3. Staf Gudang mengupdate data bahan dengan cara klik 

tomboljedit pada daftar bahan yang akan diupdate. 

4. Staf Gudang menghapus bahan dengan carajklik 

delete pada daftar bahan yang akan di hapus. 

Alternate course  - 

 

Tabel 3.3 Melihat Daftar dan Status Persediaan  

Use case name Melihat Daftar dan Status Persediaan 

Actor Staf Gudang 

Description Use case ini menjelaskanjtentang proses melihat data 

persedianj yang ada pada master data persediaan . 

Pre-condition Data persediaan  belum terinputjdi sistem 

Post condition Data persediaan  sudah terdaftar 

Flow of Events 1. Staf Gudang membuka daftarjpersediaan . 

2. Sistem menampilkanjdaftar persediaan. 

Alternate course  - 

Tabel 3.4 Melakukan Permintaan Pembelian Bahan  

Use case name Melakukan Pembelian Permintaan Bahan  

Actor Staf Gudang, Staf Pembelian 

Description Use case ini menjelaskan tentang prosesjpermintaan 

pembelian bahan  darijdivisi gudang kepada divisi 

pembelian. 

Pre-condition Data bahan  mencapai stokjkritis atau minimum stok 

Post condition Bahan  harus diatas stok minimum 

Flow of Events 1. Staf Gudang membukajmenu permintaan 
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2. Staf Gudang melakukan proses kirimjpermintaan 

kepada divisi pembelian dengan cara mengisi form 

permintaanjbahan  yang akan direorder lalu di klik pada 

tombol submit untuk mengirimjdata ke divisi pembelian. 

3. Bagian pembelian akan memvalidasi permintaan 

dan mengubah statusjpermintaan pembelian bahan  

menjadi proses. 

4. Bagian pembelianjakan memvalidasi permintaan 

pembelian bahan  menjadi selesai jika pembelian 

terpenuhi. 

Alternate course  - 

 

Tabel 3.5 Melihat Daftar Pembelian Bahan 

Use case name Melihat Daftar Pembelian Bahan 

Actor Staf Pembelian 

Description Use case ini menjelaskan tentang proses melihatjdaftar 

pembelian bahan  yang ada pada masterjdata pembelian. 

Pre-condition Data pembelian bahan  belum terinput di sistem 

Post condition Daftar pembelian bahan  sudahjterdaftar 

Flow of Events 1. Staf Pembelian membuka daftar pembelian. 

2. Sistem menampilkanjdaftar pembelian. 

Alternate course  - 

 

Tabel 3.6 Melihat Laporan Produksi 

Use case name Melihat Laporan Produksi 

Actor Staf Gudang 

Description Use case ini menjelaskan tentang proses melihat data 

laporan produksi yang ada telah dilakukan proses 

produksi. 

Pre-condition Data laporan produksi belum di tampilkan. 
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Post condition Laporan produksi ditampilkan 

Flow of Events 1. Staf Gudang membuka laporan produksi. 

2. Sistemjmenampilkan laporan produksi. 

Alternate course  - 

 

Tabel 3.7 Membuat Laporan Produksi 

Use case name Membuat Laporan Produksi 

Actor Staf Produksi 

Description Use case ini menjelaskanjtentang proses menginput data 

produksi dan statusnya. 

Pre-condition Data produksi belum di input kedalam sistem 

Post condition Data produksi sudah di input kedalam sistem 

Flow of Events 1. Staf Produksi membukajmenu laporan produksi 

2. Staf Produksijmelaporkan hasil produksi 

dengan menginput jenis bahan, jumlah bahan, lama 

pengerjaan, dan status pengerjaan. 

3. Staf Produksi mengisi form laporan produksi. 

Alternate course  - 

 

Tabel 3.8 Melakukan Permintaan Bahan Produksi 

Use case name MelakukanjPermintaan Bahan Produksi 

Actor Staf Gudang, Staf Produksi 

Description Use case ini menjelaskan tentang proses permintaan 

untuk bahan persedian dari divisijproduksi kepadajdivisi 

bahan. 

Pre-condition Data persediaan mencapai stok kritis atau minimum stok. 

Post condition Persediaan harus diatas stok minimum 

Flow of Events 1. Staf Produksi membuka menu permintaan bahan 

produksi 

2. Staf Produksi melakukan prosesjkirim 



32 
 

permintaan kepada divisi gudang dengan cara mengisi 

form permintaanjbahan lalu di klik pada tombol submit 

untuk mengirim data ke divisi gudang. 

3. Bagian gudang akanjmemvalidasi permintaan dan 

mengubah status permintaan bahan menjadi proses. 

4. Bagian gudang akan memvalidasi permintaan 

bahan menjadi selesai jika pembelian terpenuhi. 

Alternate course  - 

 

 

Tabel 3.9 Melakukan Peramalan Persediaan 

Use case name Melakukan Peramalan Persediaan 

Actor Staf Gudang 

Description Use case ini menjelaskan tentang proses peramalan 

persediaanjdengan menggunakan metode Economic 

Order Quantity 

Pre-condition Tidak ada data ramalan persediaan. 

Post condition Terdapat hasil peramalan Economic Order Quantity 

Flow of Events 1. Staf Gudang membukajmenu peramalan. 

2. Staf Gudang melakukan input data periode yang 

akan diramal. 

3. Staf Gudang melakukan peramalan dengan 

mengeklik tombol proses peramalan. 

4. Sistem menampilkanjperamalan persediaan. 

Alternate course  - 

a.  
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3.8.2 Perancangan Activity Diagram  

a. Mengelola Data Bahan  

Berfungsi untuk melakukan pengelolanjdata bahan. Gambar 3.4 berikut ini 

menunjukkan gambar alur activity diagram tersebut. 

 

           Gambar 3.4 Activity Diagram Mengelola Data Bahan 

 

1) Staf Gudang membukajmenu bahan. 

2) Sistem menampilkan halaman bahan 

3) Staf Gudang bisa memilih antara tambahjbahan, hapus bahan,  dan editjbahan. 

4) Bila memilih tambah bahan. 

5) Sistem akan menampilkan form tambah bahan. 

6) Lalu staf Gudang mengisikanjdata bahan yang baru. 

7) Bila memilih editjbahan. 

8) Sistem akan menampilkan form edit bahan. 

9) Lalu staf Gudang mengeditjdata bahan yang dipilih. 

10) Bila memilihjhapus bahan maka data bahan akan terhapus. 

11) Setelah selesai, sistem akan menyimpan data. 

b. Melihat Daftar dan Status Persedian  

Berfungsi untuk melihat daftar dan status persediaan bahan. Gambar 3.5 

berikut ini menunjukkanjgambar alur activity diagram tersebut. 

 act Mengelola data bahan

SistemStaf Gudang

masuk ke menu

bahan

sistem menampilkan

halaman daftar bahan
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 act Melakukan permintaan permbelian bahan

Staf PembelianSistemStaf Gudang

mengisi form

permintaan
data permintaan

bahan yang akan

diorder tersimpan

menerima permintaan

bahan untuk diorderkan

validasi permintaan

tidak

status permintaan

diubah menjadi

proses

ya

j ika sudah dilakukan pembelian

status permintaan diubah

menjadi selesai

status

permintaan

menjadi proses

tidak

ya

status permintaan

menjadi selesai

masuk ke menu

permintaan bahan

sistem menampilkan

halaman permintaan

bahan

pilih tambah

permintaan bahan
menampilkan form

permintaan 

 

Gambar 3.5 Activity Diagram Melihat Daftar dan Status Persedian 

1) Staf Gudang membuka menu daftar persediaan . 

2) Sistem menampilkan daftarjpersediaan. 

c.   Melakukan Permintaan Pembelian Bahan  

Berfungsi untuk melakukan proses permintaan pembelianjbahan yang 

dilakukan olehjstaf gudang kepadajstaf pembelian. Gambar 3.6 berikut ini 

menunjukkan gambar alur activity diagram tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 3.6 Activity Diagram Permintaan Bahan 

 act Melihat daftar dan status persediaan

SistemStaf Gudang

masuk ke menu

persediaan
sistem menampilkan

halaman daftar

persediaan
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1) Staf Gudang membuka menu permintaan. 

2) Sistem menampilkan halaman permintaanjbahan. 

3) Staf Gudang menambahjpermintaan bahan. 

4) Sistem menampilkan form permintaan. 

5) Staf gudang mengisi form permintaan 

6) Sistem menyimpan data permintaan. 

7) Staf Pembelian menerima permintaan dari staf gudang 

8) Staf pembelianjmemvalidasi permintaanjdan mengubah status permintaan 

pembelian bahan  menjadi proses,bila menerima permintaannya. Jika tidak 

menerima maka status tetap. 

9) Sistem menyimpan statusjpermintaan menjadi proses. 

10) Bagian pembelian akan memvalidasi permintaanjpembelian bahan  menjadi 

selesai jikajpembelian terpenuhi. Bila belum permintaan tetap pada status 

proses. 

11) Sistem memyimpan perubahan status permintaan. 

d. Melihat Daftar Pembelian Bahan  

Berfungsi untuk melihat daftar pembelianjbahan yang dilakukan oleh staf 

gudang. Gambar 3.7 berikut ini menunjukkan gambar alur activity 

diagram tersebut. 

 

Gambar 3.7 Activity Diagram Daftar Pembelian Bahan 

1) Staf Pembelianjmembuka menu daftar pembelian. 

2) Sistem menampilkan daftar pembelian. 

 

 act Melihat daftar permbelian bahan

SistemStaf Gudang

masuk ke menu

pembelian

sistem menampilkan

halaman daftar

pembelian
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e. Melihat Laporan Produksi 

Berfungsi untuk melihatjlaporan produksi yang dilakukan oleh staf 

gudang. Gambar 3.8 berikut ini menunjukkan gambar alur activity 

diagram tersebut. 

 

Gambar 3.8 Activity Diagram Melihat Laporan Produksi 

1) Staf Gudang membukajmenu laporan produksi. 

2) Sistem menampilkan laporan produksi. 

f. Membuat Laporan Produksi 

Berfungsi untuk membuat laporan produksi yang dilakukan oleh staf 

produksi. Gambar 3.9 berikut ini menunjukkan gambarjalur activity 

diagram tersebut. 

 

Gambar 3.9 Activity Diagram Melaporkan Produksi 

 act Melihat laporan produksi

SistemStaf Gudang

masuk ke menu

laporan produksi
sistem menampilkan

halaman laporan

produksi

 act Membuat laporan produksi

Staf Produksi Sistem

membuka menu

laporan produksi

sistem menampilkan

halaman laporan

produksi

input jumlah

bahan yang

digunakan

input lama

pengerjaan

input jenis

bahan yang

digunakan

form laporan

produksi

mengisi data untuk

laporan produksi

data tersimpan

input status

pengerjaan
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1) Staf Produksi membuka menujlaporan produksi 

2) Sistem menampilakanjhalaman laporan produksi 

3) Staf Produksi melaporkan hasil produksi dengan menginput jenis bahan, 

jumlah bahan, lama pengerjaan, statusjpengerjaan. 

4) Sistem menampilkan form laporan produksi 

5) Staf Produksi megisijform laporan produksi 

6) Sistem menyimpan data laporan produksi 

g. Melakukan Permintaan Bahan Produksi  

Berfungsi untuk melakukan permintaan bahan untuk produksi. Gambar 

3.10 berikut ini menunjukkan gambar alur activity diagram tersebut. 

 

Gambar 3.10 Activity Diagram Melakukan Permintaan Bahan Produksi 

 

 act Melakukan permintaaan bahan produksi

Staf GudangSistemStaf Produksi

masuk ke menu

permintaan bahan

produksi

sistem menampilkan

halaman permintaan

bahan produksi

pilih tambah

permintaan bahan

baku

menampilkan form

permintaan 

mengisi form

permintaan data permintaan

bahan yang akan

diproduksi

tersimpan

menerima

permintaan bahan

untuk diproduksi

validasi permintaan

tidak

status permintaan

diubah menjadi

proses

ya

j ika sudah dilakukan

penambahan bahan untuk

produksi

status permintaan

berubah menjadi

selesai

status

permintaan

menjadi proses

tidak

ya

status permintaan

menjadi selesai
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1) Staf Produksi membuka menu permintaan. 

2) Sistem menampilkan halamanjpermintaan bahan. 

3) Staf Produksi menambah permintaan bahan. 

4) Sistem menampilkanjform permintaan. 

5) Staf Produksi mengisi form permintaan 

6) Sistem menyimpanjdata permintaan. 

7) Staf Gudang menerima permintaan dari staf gudang 

8) Staf Gudang memvalidasi permintaanjdan mengubah status permintaan 

pembelian bahan  menjadi proses,bila menerima permintaannya. Jika tidak 

menerima maka status tetap. 

9) Sistem menyimpan statusjpermintaan menjadi proses. 

10) Bagian Gudang akan memvalidasi permintaanjpembelian bahan  menjadi 

selesai jika pembelian terpenuhi. Bila belum permintaan tetap pada status 

proses. 

11) Sistem memyimpan perubahan status permintaan. 

h. Melakukan Peramalan Persediaan 

Berfungsi untuk melakukan peramalanjpersedian bahan untuk periode 

tertentu. Gambar 3.11 berikut ini menunjukkan gambar alur activity 

diagram tersebut. 

 

Gambar 3.11 Activity Diagram Peramalan Persediaan 

1) Staf Gudang membuka menujperamalan. 

2) Sistem menampilkan halaman peramalan. 

3) Staf Gudang melakukan input data periodejyang akan diramal. 

 act Melakukan Peramalan Persediaan

SistemStaf Gudang

masuk ke menu

peramalan

persediaan

sistem menampilkan

halaman peramalan

persediaan

input data periode

yang akan diramal menampilkan hasil

dari peramalan

persediaan
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4) Sistem menampilkan hasil peramalan persediaan. 

 

Pada kasus ini, metode peramalan yang akan diguanakan adalah 

metode Eqonomic Order Quantity (EOQ) agar dapat 

menghitungjperamalan persediaan yang diperlukan oleh divisi gudang 

maka berikut adalah conoth proses perhitungan metode EOQ 

dalamjmeramal persediaanjbahan baku gula: 

PT. Golden Leaves Jaya Abadi pada tahun yang lalu membutuhkan 

bahan baku Jagung sebanyak 240.000 Kg. Harga bahan baku per unit 

Rp2.000. biaya pesan untuk setiap kali melakukan pemesanan sebesar 

Rp150.000, sedangkan biaya penyimpanan sebesar 25% dari hargajbahan 

baku. berapa jumlah pemesanan yang palingjekonomis ( EOQ )? 

Diketahui :  D = 240.000 Kg.  H= (2000x25) 

        S= Rp. 150.000 

EOQ =√
2𝐷𝑆

𝐻
 

=√
2 𝑋 240000 𝑋 150000 

2000 𝑥 25%
 

=√144000000 

= 12000 Kg. 

  Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa jumlah pemesanan 

yang paling ekonomis yang harus dipesan untuk bahan baku jagung di 

periode selanjutnya adalah 120.000 Kg. Dengan demikian persediaan 

bahan baku jagung untuk periode selanjutnya menjadi aman dan 

perusahaan tidak mengalami kelebihan maupun kekurangan bahan baku.  
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FK_TBL_PERM_ADMIN_PER_TBL_ADMI

FK_TBL_PENG_ADMIN_PEN_TBL_ADMI

FK_TBL_PERM_ADMIN_PEN_TBL_ADMI

FK_TBL_PERS_ADMIN_PER_TBL_ADMI

FK_TBL_PENG_PENGELUAR_TBL_BAHA

FK_TBL_PERS_PERSEDIAA_TBL_BAHA

FK_TBL_PERM_PENGADAAN_TBL_BAHA

FK_TBL_PERM_PERMINTAA_TBL_BAHA

FK_TBL_RAMA_DATA_PERS_TBL_PERS

FK_TBL_RAMA_RAMALAN_B_TBL_BAHA

tbl_admin

id_admin

username

password

nama

level

tgl_login

integer

varchar(50)

varchar(50)

varchar(50)

varchar(40)

date

<pk>

tbl_bahan

id_bahan

jenis_bahan

nama_bahan

integer

varchar(30)

varchar(5)

<pk>

tbl_permintaan_pembelian

id_pengadaan

id_admin

id_bahan

tgl_pengadaan

jumlah_pengadaan

integer

integer

integer

date

integer

<pk>

<fk1>

<fk2>

tbl_permintaan_produksi

id_permintaan

id_bahan

id_admin

tgl_permintaan

jumlah_permintaan

integer

integer

integer

date

integer

<pk>

<fk2>

<fk1>

tbl_pengeluaran

id_pengeluaran

id_admin

id_bahan

tgl_pengeluaran

jumlah_pengeluaran

integer

integer

integer

date

integer

<pk>

<fk1>

<fk2>

tbl_persediaan_bahan

id_persediaan

id_admin

id_bahan

tgl_persediaan

jumlah_persediaan

integer

integer

integer

date

integer

<pk>

<fk1>

<fk2>

tbl_ramalan

id_peramalan

id_bahan

id_persediaan

periode

nilai_ramalan

integer

integer

integer

date

float

<pk>

<fk2>

<fk1>

3.8.3 Perancangan  Database 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Phisical Data Modeling 

Pada gambar 3.12 merupakan rancanganjdatabase yang akan digunakan. Database 

pada ini terdiri dari 7 tabel. Untuk rincian tabel pada rancanganjdatabase di atas 

dapat dilihat pada keterangan tabel di bawah ini.  

a. Tabel Admin 

Tabel Admin digunakan untukjmenyimpan data terkait dengan data-data 

pengguna sistem. Tabel 3.10 merupakan keterangan detail dari tabel 

Admin. 

Tabel 3.10 Admin 

Atribut Tipe Data Keterangan 

id_admin Int Primary Key 

Username Varchar(50) Username pengguna 

Password Varchar(50) Password pengguna 

Nama Varchar(50) Nama pengguna 

Level Varchar(40) Level pengguna 
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b. Tabel Bahan 

Tabel Bahan digunakan untuk menyimpanjdata terkait dengan data-data 

bahan pada sistem . Tabel 3.11 merupakan keterangan detail dari tabel 

bahan. 

Tabel 3.11 Bahan 

Atribut Tipe Data Keterangan 

id_bahan Int  Primary Key 

jenis_bahan Varchar(30) Jenis bahan  

nama_bahan Varchar(50) Nama bahan 

c. Persediaan Bahan 

Tabel Persediaan Bahan digunakanjuntuk menyimpan data terkait dengan 

data-data yang akan digunakan untuk melihat persediaan bahan yang ada . 

Tabel 3.12 merupakan keteranganjdetail dari tabel persediaan bahan. 

Tabel 3.12 Persediaan Bahan 

Atribut Tipe Data Keterangan 

id_persedian Int Primary Key 

Id_admin Int Foreign Key 

Id_bahan Int Foreign Key 

Tanggal_persediaan date Tanggal persediaan  

Jumlah_persediaan  Int Jumlah persediaan bahan 

 

d. Permintaan Pembelian 

Tabel Permintaan Pembelianjdigunakan untuk menyimpan data terkait 

dengan data untuk melakukan permintaan pembelian bahan oleh 

stafjgudang kepada staf pembelian . Tabel 3.13 merupakan keterangan 

detail dari tabel permintaan pembelian. 
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Tabel 3.13 Permintaan Pembelian 

 

e. Permintaan Produksi 

Tabel Permintaan Produksi digunakan untuk menyimpanjdata terkait 

dengan data yang digunakan untuk melakukan permintaan bahan untuk 

produksi oleh staf produksi kepada staf gudang . Tabel 3.14 

merupakanjketerangan detail dari tabel permintaanjproduksi. 

Tabel 3.14 Permintaan Produksi 

 

 

 

 

 

 

f. Pengeluaran 

Tabel Pengeluaranjdigunakan untuk menyimpan data terkait dengan data 

bahan yang telah keluar atau telah digunakan . Tabel 3.15 

merupakanjketerangan detail dari tabel pengeluaran. 

 

 

 

Atribut Tipe Data Keterangan 

Id_pengadaan Int Primary Key 

Id_bahan Int Foreign Key 

Tanggal_pengadaan Date Tanggal permintaan pembelian bahan 

Jumlah_pengadaan Int Jumlah bahan yang diperlukan 

Atribut Tipe Data Keterangan 

Id_permintaan Int Primary Key 

Id_bahan Int Foreign Key 

Tanggal_permintaan Date Tanggal permintaan bahan 

Jumlah_permintaan Int Jumlah permintaan bahan 
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Tabel 3.15 Pengeluaran 

 

 

 

 

 

 

g. Tabel Peramalan 

Tabel Peramalan digunakan untukjmenyimpan data terkait dengan data 

untuk melakukan peramalanjpersediaan bahan untuk periode tertentu  . 

Tabel 3.16 merupakan keterangan detail dari tabel peramalan. 

Tabel 3.16 Peramalan 

 

3.8.4 Perancangan Interface 

User Interface merupakan hal yang penting dalam pembuatanjsistem yaitu 

untuk menampilkanjsistem yang telah dibuat. User interface dirancang user 

friendly agar bisa digunakan dan dipelajari oleh semua pengguna. Berikut 

rancangan antarmuka: 

 

Atribut Tipe Data Keterangan 

Id_pengeluaran Int Primary Key 

Id_bahan Int Foreign Key 

Tanggal_pengeluaran Date Tanggal bahan keluar 

Jumlah_pengeluaran Int Jumlah bahan yang pakai 

Atribut Tipe Data Keterangan 

Id_peramalan Int Primary Key 

Id_bahan Int Foreign Key 

Id_persediaan Int Foreign Key 

periode Date Periode yang akan 

diramal 

Nilai_ramalan Float Hasil dari peramalan 
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SISTEM MONITORING 

 

 

 

Beranda  | Bahan  | Persediaan | Permintaan | Lap. Produksi | Peramalan 

LOGO Logout 

Selamat Datang 

 

 

 

Grafik Persediaan  

 

a. Halaman Log In 

Halaman Log In akan menunjukkanjantarmuka untuk melakukan proses log in 

untukjpengguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Layout Halaman Login 

b. Perancangan Interface Admin Gudang  

1) Beranda 

Beranda merupakan tampilanjawal yang akan dilihat oleh Staf Gudang. Berisi 

informasijgrafik persediaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Layout Halaman Utama / Beranda 

LOGO 

 

Username 

Password   

LOGIN 
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2) Bahan 

Bahan akan menunjukkan antarmukajmengelola data bahan. Berupa tambah,edit, 

dan delete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Layout Halaman Daftar Bahan 

3) Persediaan 

Persediaan akan menunjukkan antarmukajdari daftar persedianjdan status 

dari bahan yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Layout Halaman Daftar Persediaan 

SISTEM MONITORING 

 

 

 

 

Beranda  | Bahan  | Persediaan | Permintaan | Lap. Produksi | Peramalan 

 

LOGO 
Logout 

Daftar Bahan 

 

 

 

No Nama 
bahan 

Jenis Bahan   

   Edit Delete 

     

     

     

     

Add 

SISTEM MONITORING 

 

 

 

 

Beranda  | Bahan  | Persediaan | Permintaan | Lap. Produksi | Peramalan 

 

LOGO Logout 

Daftar Persediaan 

 

 

 

No Nama Bahan Stok Status Stok  

     

     

     

     

     

         cari 
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4) Permintaan 

Permintaan akanjmenunjukkan antarmuka untuk proses permintaanjpembelian 

bahan dan mengkonfirmasi status permintan dari bagian produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Layout Halaman Daftar Permintaan 

5) Laporan Produksi 

LaporanjProduksi akan menunjukkan antarmuka untuk melihatjlaporan 

produksi yang dilakukan oleh staf produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Layout Halaman Laporan Produksi 

SISTEM MONITORING 

 

 

 

 

Beranda  | Bahan  | Persediaan | Permintaan | Lap. Produksi | Peramalan 

 

LOGO 
Logout 

Daftar Permintaan 

 

 

 

No Permintaan Tanggal Keterangan Status 

    update 

     

     

     

     

add 

SISTEM MONITORING 

 

 

 

Beranda  | Bahan  | Persediaan | Permintaan | Lap. Produksi | Peramalan 

 

LOGO 
Logout 

Laporan Produksi 

 

No Periode Bahan Jumlah Detail 
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6) Peramalan 

Peramalan akan menunjukkan antarmukajuntuk melakukan prosesjperamalan 

persediaan bahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Layout Peramalan 

c. Perancangan Interface Admin Produksi 

1) Beranda 

 Beranda merupakan tampilanjawal yang akan dilihat olehjStaf Produksi. Berisi 

informasi grafik produksi. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Layout Beranda Produksi 

SISTEM MONITORING 

 

 

 

 

Beranda  | Bahan  | Persediaan | Permintaan | Lap. Produksi | 
Peramalan 

 

LOGO  

 

Form Peramalan 

Periode Sekarang  : [                                ] 

Hingga Periode : [                                ] 

No periode Persediaan Jumlah 
Reorder 

    

    

    

    

    

Proses 

SISTEM MONITORING 

 

 

 

 

Beranda | Lap. Produksi | Permintaan 

 

LOGO Logout 

Selamat Datang 

 

 

 

Grafik Produksi 

        LOGOUT 
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2) Laporan Produksi 

Laporan akan menunjukkanjantarmuka untuk melaporkan proses produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Laporan Produksi 

3) Permintaan  

Permintaan akan menunjukkan antarmuka untuk melakukanjpermintaan bahan 

yang akan digunakanjuntuk proses produksi kepada bagian gudang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Layout Permintaan Bahan Produksi 

SISTEM MONITORING 

 

 

 

Beranda  | Lap. Produksi | Permintaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO Logout 

Laporan Produksi 

 

Search 

Periode Sekarang  : [                                ] 

Hingga Periode : [                                ] 

 

 

No periode Bahan Jumlah  Status 

     

     

     

     

     

Add 

SISTEM MONITORING 

 

 

 

 

Beranda  | Lap. Produksi | Permintaan 

  

LOGO 
Logout 

Permintaan 

 

 

 

No Permintaan Bahan Tanggal Keterangan Status 

     

     

     

     

     

add 
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d. Perancangan Interface Admin Pembelian 

1) Beranda 

 Beranda merupakan tampilanjawal yang akan dilihatjoleh Staf Produksi. Berisi 

informasi grafik produksi. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Layout Halaman Beranda Pembeliaan 

2) Pembelian 

Pembelian akan menunjukkanjantarmuka untuk melihat daftarjpembelian yang 

harus dipenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24 Layout Halaman Daftar Pembeliaan 

 

SISTEM MONITORING 

 

 

 

Beranda | Pembelian | Permintaan 

 

LOGO Logout 

Selamat Datang 

 

 

 

SISTEM MONITORING 

 

 

Beranda  | Pembeliaan | Permintaan |  

LOGO 
Logout 

Daftar Pembelian 

 

 

 

No Bahan Tanggal jumlah total 

     

     

     

     

     

cari 
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3) Permintaan

Permintaan akan menunjukkan antarmuka untuk mengupdatejstatus

permintaan dari bagian gudang.

 

Gambar 3.25 Layout Halaman Daftar Permintaan Pembelian 

SISTEM MONITORING 

Beranda  | Pembeliaan | Permintaan | 

LOGO
Logout 

Daftar Permintaan 

No Permintaan Bahan Tanggal Keterangan Status 

   

update 


