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ABSTRAK

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KEBUTUHAN PERUSAHAAN
(STUDY KASUS: PT ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN)

Oleh

Vita Vatmala Dewi
13311045

Tujuan penelitian adalah menerapkan sebuah sistem informasi berbasis dekstop
sebagai aplikasi sistem informasi kebutuhan perusahaan guna memberikan
kemudahan dalam pengolahan data barang ATK, yang diharapkan dapat
mengelola data dengan cepat dan menghemat biaya dalam pengolahan data
kebutuhan perusahaan.

Metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall dan perancangan
sistem menggunakan metode Diagram Konteks, Data Flow Diagram, Entity
relationship Diagram dan relasi antar tabel. Agar penelitian ini tidak bersifat
subjectif maka penulis juga menggunakan metode penelitian berupa pengamatan,
tinjauan pustaka, dokumentasi dan menganalisis hasil wawancara dari PT Atosim
Lampung Pelayaran.

Hasil yang ingin dicapai adalah sistem informasi kebutuhan perusahaan yang
dapat mendukung proses pengolahan data kebutuhan perusahaan dengan
penerapan sistem menggunkana bahasa pemrograman Borland Delphi 7 dan
Database MySQL yog Enterprise sebagai media penyimpanan data dan Crystal
Report 8.0 sebagai tampilan output laporan. Hal tersebut dapat membantu
PT Atosim Lampung Pelayaran untuk memudahkan dalam pengolahan data
kebutuhan perusahaan karena data saling terintegrasi.

Kata Kunci : Sistem Informasi Kebutuhan Perusahaan, Borland Delphi 7,
MySQL yog Enterprise, Crystal Report 8.0.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan Sistem Informasi khususnya komputer pada saat ini

banyak memberi kemudahan, bagi para pelaku bisnis. Penggunaan komputer

pada bisnis yang di kelola sangat mengefisiensikan pekerjaan maupun dalam

peningkatan pelayanan bagi konsumen. Dapat dikatakan bahwa pada jaman ini

seluruh bidang bisnis telah menerapkan komputerisasi pada kegiatan bisnis

serta pekerjaan mereka. Komputer sebagai alat bantu untuk mengolah data dan

menghasilkan informasi, diharapkan dapat membantu manusia dalam

mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Kebutuhan perusahan adalah

suatu proses penambahan (kebutuhan barang masuk) dan pengurangan

(kebutuhan barang keluar) serta proses simpan (stok) kebutuhan barang

perusaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan proses bisnis perusahan.

PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) merupakan perusahaan yang bergerak

pada bidang jasa pengangkutan kapal penumpang dan barang. Pada saat ini

PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) dalam mengelola data kebutuhan

perusahaan terutama pada pengolahan data kebutuhan ATK (Alat Tulis Kantor)

sudah terkomputerisasi yakni menggunakan microsoft excel, akan tetapi masih

terdapat beberapa kelemahan diantaranya, dalam pencarian data transaksi

barang ATK masih memerlukan waktu yang cukup lama, karena admin harus
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mengecek satu persatu file yang sudah disimpan, kemudian dalam pengecekan

sisa barang ATK (Alat Tulis kantor) juga membutuhkan waktu yang cukup

lama, yakni admin harus melihat satu persatu sisa stock barang ATK (Alat Tulis

kantor) yang sudah ada pada file micorsoft excel sehingga sering terjadi

kehabisan stock barang ATK (Alat Tulis Kantor), dan pengolahan data masih

permintaan barang ATK (Alat Tulis kantor) dilakukan secara manual yaitu

dicatat kedalam formulir permintaan barang (BPBK), sehingga sering terjadi

kehilangan atau kerusakan formulir permintaan barang (BPBK) yang membuat

admin cukup kesulitan dalam merekap data laporan barang keluar secara

periode. Dampak dari kendala menyebabkan terjadinya kelambatan dalam

pengolahan data kebutuhan perusahaan.

Solusi dari kendala diatas akan dibuat sistem informasi kebutuhan perusahaan

dengan menggunakan aplikasi Borland Delphi 7 dan MySQL sebagai database

pada PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) untuk mendata dan mengelolah

data kebutuhan perusahaan. Sehingga menghasilkan informasi dan laporan yang

dibutuhkan oleh PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran). Berdasarkan kebutuhan

perusahaan maka penulis memilih judul “Perancangan Sistem Informasi

Kebutuhan Perusahaan (Study Kasus: PT Atosim Lampung Pelayaran)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :
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1. Bagaimana merancang sistem informasi kebutuhan perusahaan pada

PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) ?

2. Bagaimana membangun sistem informasi kebutuhan perusahaan pada

PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) ?

1.3. Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini,

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu :

1. Data yang dikelola yaitu data kebutuhan perusahaan

2. Hanya membahas kebutuhan ATK Perusahaan.

3. output-an yaitu laporan kebutuhan perusahaan.

4. Aplikasi yang digunakan adalah bahasa pemrograman Borland Delphi 7

dan MySQL yog Enterprise sebagai database.

1.4. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Adapun hasil analisis sistem informasi kebutuhan perusahaan guna

membangun sebuah sistem informasi untuk membantu proses pengelolaan

data kebutuhan barang ATK (Alat Tulis Kantor) pada PT ALP (Atosim

Lampung Pelayaran).

2. Adapun hasil rancangan yang dapat diimplementasikan dalam aplikasi untuk

membantu perusahaan dalam pengelolaan data kebutuhan barang ATK (Alat

Tulis Kantor) pada PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran).
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1.5. Manfaat Yang Diharapkan

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah referensi bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang

memerlukan informasi dan sebagai pembanding antara teori yang di dapat di

dalam perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berfikir ilmiah dan menganalisis

suatu masalah khususnya hal terkait dengan sistem informasi kebutuhan

perusahaan.

b. Bagi PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) dapat dijadikan bahan

masukan dan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan bagi

perusahaan, khususnya mengenai sistem informasi kebutuhan perusahaan.

c. Bagi Perguruan Tinggi Teknokrat dapat menambah informasi dan

referensi bagi mahasiswa.

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai sistem informasi kebutuhan perusahaan pada

PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran), sampai saat ini belum ada yang

melakukan penelitian di perusahaan tersebut. Akan tetapi bukan berarti

peneliti – peneliti terdahulu tidak pernah mengangkat judul mengenai sistem

informasi kebutuhan perusahaan atau yang sama dengan topik bahasan
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penelitian ini. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan

dengan penelitian ini adalah:

1. Gandawesi, Cecep (2015), Sistem Informasi Persediaan Formulir Dan ATK Pada

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung 1. Masalah dalam penelitian ini

adalah di sistem yang berjalan sering terjadi kesalahan pencatatan karena

pihak lain yang bisa saja mengatasnamakan karyawan tetap untuk

mengambil barang, transaksi Pengambilan barang masih menggunakan buku

catatan (manual), sehingga bisa terjadi kesalahan pencatatan juga bukunya

bisa saja hilang dan pembuatan laporan akan terhambat, lamanya waktu yang

dibutuhkan untuk memesan ketika persedian habis mendadak terutama

formulir yang cepat sekali habisnya, belum efektifnya dalam pembuatan

laporan, karena data yang ada hanya di buku yang bisa saja tak sesuai data

sebenarnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Membangun Sistem

Informasi Persediaan formulir dan ATK di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang

Bandung 1. Dalam penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman adobe

dreamweaver (PHP) dan pengelolaan database menggunakan MySQL.

2. Indriani, Karlena, Sudarmadi (2015), meneliti tentang Sistem Informasi

Inventory Alat Tulis Kantor (ATK) Menggunakan Metode Waterfall, sistem

Pengelolaan ATK (Alat-alat Tulis Kantor) di  Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

pada saat ini masih dilaksanakan secara manual, dengan demikian masih

sering terjadinya kesalahan informasi. Dengan kesalahan-kesalahan

informasi tersebut, mengakibatkan lambatnya pembuatan laporan rencanan
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pemakaian barang untuk pengajuan anggaran tahun yang akan datang.

Aplikasi ini hanya mengolah data persediaan barang saja, maka nantinya

diharapkan adanya hubungan yang terintegrasi antara aplikasi ini dengan

sistem pembelian barang dan penghitungan budgeting pengadaan barang

ATK, serta Dengan adanya peringatan stok barang minimum dapat

memudahkan Bagian Gudang dan Kabag. Logistik dalam memantau stok

barang alat tulis kantor (ATK).

3. Wiria Nugraha, Deny, Imat Rahmat Hidayat (2011), Aplikasi Sistem

Pengelolaan ATK (Alat Tulis Kantor) Akademi Angkatan Udara

Yogyakarta. Permasalahan pada penelitian ini adalah sering terjadinya

kesalahan informasi .Dengan kesalahan-kesalahan informasi tersebut,

mengakibatkan lambatnya pembuatan laporan rencana pemakaian barang

untuk pengajuan anggaran tahun yang akan datang. Perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem pengelolaan alat tulis

kantor agar keterlambatan pembuatan laporan dan penerimaan laporan

kepada bagian logistik tidak terlambat. Tujuan penelitian ini untuk

mengurangi atau bahkan menghilangkan keterlambatan pengiriman laporan

dan agar tidak mengganggu proses pendidikan yang berlangsung. Dalam

penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman microsoft visual basic 0.6

dan pengelolaan database menggunakan SQL Server 2000.

4. Aulia Rahman, Atep, Kiki Anirah (2017), Perancangan Sistem Informasi

Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dengan Menggunakan Metode
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Economic Order Quantity. Dalam penelitian ini menggunakan Metode

Economic Order Quantity. Adapun permasalahan yang ada pada penelitian

ini adalah pencatatan persediaan ATK masih dicatat dalam dokumen

sehingga proses pencarian dan rekap data ATK menyita waktu yang lama,

belum menerapakannya sebuah metode untuk mengatasi terjadinya

kelebihan dan kekurangan pembelian ATK, dan Masih belum tersedianya

report yang dapat membantu pimpinan dalam mengotrol penggunaan ATK

karyawan. Dalam penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman adobe

dreamweaver (PHP) dan pengelolaan database menggunakan MySQL.

Berdasarkan uraian diatas, maka pembahasan yang dilakukan belum pernah

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terutama pada PT ALP (Atosim

Lampung Raya), serta dapat dilihat perbedaannya yaitu :

1. Perancangan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu perancangan form

sistem informasi kebutuhan perusahaan menggunakan microsoft visio 2007.

2. Metode pengembangan sistem dan alat pengembangan sistem yang dipakai

yaitu waterfall dan flowchart, contex diagram, data flow diagram, entity

relationship diagram, relasi antar tabel serta metode pengujian sistem

menggunakan black box testing.

3. Perancangan yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman

Borland Delphi 7.0 dan database MySQL yog Enterprise.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain :

1. Gandawesi, Cecep (2015), Sistem Informasi Persediaan Formulir Dan ATK Pada

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung 1. Masalah dalam penelitian ini

adalah di sistem yang berjalan sering terjadi kesalahan pencatatan karena

pihak lain yang bisa saja mengatasnamakan karyawan tetap untuk

mengambil barang, transaksi Pengambilan barang masih menggunakan buku

catatan (manual), sehingga bisa terjadi kesalahan pencatatan juga bukunya

bisa saja hilang dan pembuatan laporan akan terhambat, lamanya waktu yang

dibutuhkan untuk memesan ketika persedian habis mendadak terutama

formulir yang cepat sekali habisnya, belum efektifnya dalam pembuatan

laporan, karena data yang ada hanya di buku yang bisa saja tak sesuai data

sebenarnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Membangun Sistem

Informasi Persediaan formulir dan ATK di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang

Bandung 1. Dalam penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman adobe

dreamweaver (PHP) dan pengelolaan database menggunakan MySQL.

2. Indriani, Karlena, Sudarmadi (2015), meneliti tentang Sistem Informasi

Inventory Alat Tulis Kantor (ATK) Menggunakan Metode Waterfall, sistem

Pengelolaan ATK (Alat-alat Tulis Kantor) di  Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
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pada saat ini masih dilaksanakan secara manual, dengan demikian masih

sering terjadinya kesalahan informasi. Dengan kesalahan-kesalahan

informasi tersebut, mengakibatkan lambatnya pembuatan laporan rencanan

pemakaian barang untuk pengajuan anggaran tahun yang akan datang.

Aplikasi ini hanya mengolah data persediaan barang saja, maka nantinya

diharapkan adanya hubungan yang terintegrasi antara aplikasi ini dengan

sistem pembelian barang dan penghitungan budgeting pengadaan barang

ATK, serta Dengan adanya peringatan stok barang minimum dapat

memudahkan Bagian Gudang dan Kabag. Logistik dalam memantau stok

barang alat tulis kantor (ATK).

3. Wiria Nugraha, Deny, Imat Rahmat Hidayat (2011), Aplikasi Sistem

Pengelolaan ATK (Alat Tulis Kantor) Akademi Angkatan Udara

Yogyakarta. Permasalahan pada penelitian ini adalah sering terjadinya

kesalahan informasi .Dengan kesalahan-kesalahan informasi tersebut,

mengakibatkan lambatnya pembuatan laporan rencana pemakaian barang

untuk pengajuan anggaran tahun yang akan datang. Perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem pengelolaan alat tulis

kantor agar keterlambatan pembuatan laporan dan penerimaan laporan

kepada bagian logistik tidak terlambat. Tujuan penelitian ini untuk

mengurangi atau bahkan menghilangkan keterlambatan pengiriman laporan

dan agar tidak mengganggu proses pendidikan yang berlangsung. Dalam
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penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman microsoft visual basic 0.6

dan pengelolaan database menggunakan SQL Server 2000.

4. Aulia Rahman, Atep, Kiki Anirah (2017), Perancangan Sistem Informasi

Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dengan Menggunakan Metode

Economic Order Quantity. Dalam penelitian ini menggunakan Metode

Economic Order Quantity. Adapun permasalahan yang ada pada penelitian

ini adalah pencatatan persediaan ATK masih dicatat dalam dokumen

sehingga proses pencarian dan rekap data ATK menyita waktu yang lama,

belum menerapakannya sebuah metode untuk mengatasi terjadinya

kelebihan dan kekurangan pembelian ATK, dan Masih belum tersedianya

report yang dapat membantu pimpinan dalam mengotrol penggunaan ATK

karyawan. Dalam penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman adobe

dreamweaver (PHP) dan pengelolaan database menggunakan MySQL.

5. Wiria Nugraha, Deny, (2012), Membangun Sistem Informasi Pengelolaan

Alat Tulis Kantor (ATK) Berbasis WEB. Permasalahan pada penelitian ini

adalah sering terjadinya kehilangan data. Dengan kesalahan-kesalahan sering

terjadinya kahilangan data, mengakibatkan lambatnya pembuatan laporan

yang akan diserahkan kepada pimpinan. Dalam penelitian ini menggunakan

bahasa pemrograman adobe dreamwever dan pengelolaan database

menggunakan MySQL.



11

2.2. Perancangan

Menurut Mohamad Subhan (2012:109) Perancangan adalah :

“proses pengembangan spesifikasi baru berdasarkan rekomendasi hasil

analisis sistem.”

Menurut Sugianto (2013:18) Perancangan adalah :

“suatu kegiatan membuat desain teknis berdasarkan kegiatan pada waktu

proses analisis.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa perancangan adalah suatu kegiatan dalam

memberikan penyampaian terkait hasil analisis yang akan di terapkan dengan

sketsa perancangan dari sistem yang akan dibangun.

2.3. Pengertian Sistem

Menurut Muslihudi Oktafianto, Muhamad (2016:2), sistem adalah :

“sekumpulan komponen atau jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang

saling berkaitan dan saling bekerja sama membentuk suatu jaringan kerja

untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.”

Menurut Mulyani, Sri (2016:2), system adalah :

“sekumpulan subsistem, komponen ataupun elemen yang saling bekerja

sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah

ditentukan sebelumnya.”

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan

jaringan dari objek-objek yang saling berhubungan untuk menyelesaikan tujuan

tertentu.
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2.3.1 Karakteristik Sistem

Model umum sebuah sistem adalah input, proses dan output. Hal ini merupakan

sebuah konsep dari sebuah sistem yang sangat sederhana sebab sebuah sistem

dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran. Selain itu, sebuah sistem

memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang mencirikan bahwa hal

tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah sistem.

Menurut Tata Sutabri (2012 : 20 - 21) adapun karakteristik sistem yang

dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Komponen Sistem (Components)

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang

bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem

tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki

sifat-sifat sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi

proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai sistem

yang lebih besar yang disebut dengan supra sistem.

b. Batasan Sistem (Boundary)

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem

dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan

sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan

yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
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c. Lingkungan Luar Sistem (Environtment)

Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang

mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar

sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan dan dapat juga

merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan

merupakan energi bagi sistem tersebut, yang dengan demikian lingkungan

luar tersebut harus selalu dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar

yang merugikan harus dikendalikan. Kalau tidak maka akan mengganggu

kelangsungan hidup sistem tersebut.

d. Penghubung Sistem (interface)

Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut

dengan penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan

sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain.

Keluaran suatu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem yang lain

dengan melewati penghubung. Dengan demikian terjadi suatu integrasi

sistem yang membentuk suatu kesatuan.

e. Masukkan Sistem (Input)

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang

dapat berupa pemeliharaan (maintenance input) dan sinyal (signal input)

f. Keluaran Sistem (Output)

Hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang

berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain.
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g. Pengolah Sistem (Procces)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan

menjadi keluaran.

h. Sasaran Sistem (Objective)

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat

deterministic. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi

sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai

sasaran atau tujuan yang telah direncanakan.

(Tata Sutabri :2012 :14)
Gambar 2.1 Karakteristik Sistem
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2.3.2 Klasifikasi Sistem

Menurut Tata Sutabri (2012 : 22) sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa

sudut pandang antara lain :

1. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik

Sistem Abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak

tampak secara fisik, misalnya sistem teologia, yaitu suatu sistem yang

berupa pemikiran tentang hubungan antara manusia dengan tuhan;

sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik, seperti

sistem komputer, sistem penjualan, sistem administrasi personalia, dan lain

sebagainya.

2. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alami, tidak dibuat

oleh manusia, misalnya sistem perputaran bumi, terjadinya siang malam, dan

pergantian musim. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem

yang melibatkan hubungan manusia dengan mesin, yang disebut dengan

human machine system. Sistem informasi berbasis komputer merupakan

contohnya, karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi

dengan manusia.

3. Sistem Deterministik dan Sistem Probabilistik

Sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi disebut

sistem deterministic. Sistem komputer adalah contoh dari sistem yang

tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program komputer
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yang dijalankan. Sedangkan sistem yang bersifat probabilistic adalah sistem

yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi, karena mengandung

unsur probabilitas.

4. Sistem Tertutup dan sistem terbuka

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak

berpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis

tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Sedangkan sistem terbuka adalah

sistem yang berhubungan  dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya, yang

menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya.

2.3.3 Daur Hidup Sistem

Menurut  Tata Sutabri (2012 : 27-29), siklus hidup sistem (system life cycle)

adalah proses evolusioner yang diikuti dalam penerapan sistem atau subsistem

informasi berbasis komputer. Siklus hidup sistem terdiri dari serangkaian tugas

yang mengikuti langkah-langkah pendekatan sistem, karena tugas-tugas

tersebut mengikuti pola yang teratur dan dilakukan secara top down. Siklus

hidup sistem sering disebut sebagai pendekatan air terjun (waterfall approach)

bagi pembangunan dan pengembangan sistem.

Berikut ini fase atau tahapan dari daur hidup suatu sistem yaitu:

a. Mengenali adanya kebutuhan

Kebutuhan dapat terjadi sebagai hasil dari perkembangan organisasi.

Volume kebutuhan itu meningkat melebihi kapasitas dari sistem yang ada.
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Untuk itu, sebelum segala sesuatunya terjadi, kenali terlebih dahulu

kebutuhan atau problema yang akan terjadi. Tanpa adanya kejelasan dari

kebutuhan yang ada, pembangunan sistem akan kehilangan arah dan

efektivitasnya.

b. Pembangunan Sistem

Suatu proses atau seperangkat prosedur yang harus diikuti guna menganalisis

kebutuhan yang timbul dan membangun suatu sistem untuk memenuhi

kebutuhan tersebut.

c. Pemasangan Sistem

Pemasangan sistem merupakan tahap yang penting dalam daur hidup sistem,

dimana peralihan dari tahap pembangunan menuju tahap operasional yang

merupakan langkah akhir dari suatu pembangunan sistem.

d. Pengoperasian Sistem

Program-program komputer dan prosedur-prosedur pengoperasian yang

membentuk suatu sistem informasi semuanya bersifat statis, sedangkan

organisasi yang ditunjang oleh sistem informasi selalu dinamis. Untuk

mengatasi perubahan-perubahan tersebut, sistem harus diperbaiki atau

diperbaharui.

e. Sistem menjadi usang

Perubahan yang terjadi begitu drastis, sehingga tidak dapat diatasi hanya

dengan melakukan perbaikan sistem, maka secara ekonomis sistem yang ada

sudah tidak layak lagi untuk digunakan dan dioperasikan, sehingga harus ada
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pembangunan sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang telah

usang. Tentang daur hidup sistem lebih lanjut, dapat dilihat pada gambar

berikut.

(Tata Sutabri 2012 :29)
Gambar 2.2 Daur Hidup Sistem

2.4. Pengertian Informasi

Menurut Muslihudi Oktafianto, Muhamad (2016:9), informasi merupakan :

“data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan.”

Menurut mulyani, sri (2016:12), informasi merupakan :

“data yang sudah diolah yang ditujukan untuk seseorang, organisasi ataupun

siapa saja yang membutuhkan.”

Berdasarkan defnisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa informasi

adalah data yang diolah dengan menggabungkan subsistem-subsistem yang

berguna untuk kebutuhan organisasi dengan laporan yang diperlukan.

Pembangunan sistem

Pengoperasian sistem

Mengenali adanya
kebutuhan

Sistem menjadi usang

Pemasangan sistem
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2.5. Pengertian Persediaan

Menurut Herjanto, Eddy (2012:237), persediaan adalah :

“bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi

tujuan tertentu.”

Menurut Soemarso (2013 : 245), persediaan adalah :

“barang-barang yang dimiliki untuk dijual atau diproses lebih lanjut menjadi

barang jadi yang akan dijual untuk memperoleh penghasilan.”

Berdasarkan defnisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa persediaan

adalah produk yang dibeli untuk disimpan sebagai persediaan sampai barang

tersebut diperlukan untuk digunakan.

2.6. Model Air Terjun (Waterfall)

Menurut Yunindra (2017:61), metode waterfall Pengembangan sistem berarti

menyusun sistem baru untuk mengganti sistem lama secara keseluruhan atau

memperbaiki bagian-bagian tertentu dalam sistem lama. Metode yang

digunakan dalam pengembangan sistem yaitu dengan siklus klasik/air terjun

dengan tahapan-tahapan yang terdiri dari Survei Sistem, Analisis Sistem,

Desain Sistem, Pembuatan Sistem, Implementasi Sistem dan Pemeliharaan

Sistem.

Model air terjun (waterfall) dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini :
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Sumber : Yunindra, (2017:63)
Gambar 2.3 Model Air Terjun/Waterfall

Fase yang digunakan yang penulis dalam pengembangan sistem ini adalah

sebagai berikut :

1. Analisis Sistem

Dalam tahap perencanaan ini akan dicoba dan dipahami permasalahan yang

muncul dan mendefinisikan secara rinci. Kemudian, menentukan tujuan

pembuatan sistem dan mengidentifikasikan kendala-kendalanya. Proses

perencanaan sistem dapat dikelompokkan dalam 3 proses utama yaitu :

a. Merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan staf perencana sistem.

b. Menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan dan dilakukan

oleh komite pengarah.

Implementasi Sistem

Pemeliharaan Sistem
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c. Mendefinisikan proyek-proyek sistem dikembangkan dan dilakukan oleh

analis sistem.

2. Analisis Persyaratan

Dalam tahap analisis ini, akan dianalisis permasalahan yang ada lebih detail

dengan menyusun studi kelayakan, seperti kelayakan dibidang ekonomi,

hukum dan lain-lain. Tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar

yang harus dilakukan oleh Analis Sistem yaitu :

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah

2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada

3. Analyze, yaitu menganalisa sistem

4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis

3. Perancangan

Setelah dapat memahami sistem sebelumnya, maka akan dibuat rancangan

sistem baru yang dibangun dengan memperhatikan kriteria-kriteria

sistemnya. Perancangan Sistem dapat dibagi dalam dua bagian yaitu :

1. Perancangan sistem secara umum/perancangan konseptual, perancangan

logikal/perancangan secara makro.

2. Perancangan sistem terinci/perancangan sistem secara fisik.

4. Pembuatan Sistem

Pembuatan sistem yaitu membuat perangkat lunak yang sudah di buat

menjadi perangkat lunak termasuk menghasilkan fungsi sistem perangkat
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lunak dalam bentuk yang mungkin ditransformasi kedalam satu atau lebih

program yang dapat dijalankan. Tahapan ini telah menentukan alur software

hingga pada tahap algoritma detail.

5. Implemenasi Sistem

Tahap ini perangkat lunak disadari sebagai sebuah program lengkap atau

unit program. Desain yang telah diubah dalam bentuk kode-kode program.

Tahap ini, kode-kode program yang dihasilkan masih pada tahap modul-

modul. Diakhir tahap ini, tiap modul di testing Unit program diintegrasikan

dandiuji menjadi sistem yang lengkap untuk meyakinkan bahwa persyaratan

perangkat lunak telah dipenuhi.

6. Pemeliharaan Sistem

Normalnya, ini adalah tahap yang terpanjang. Sistem dipasang dan

digunakan. Pemeliharaan termasuk pembetulan kesalahan yang tidak

ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan inmplementasi unit sistem

dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru ditemukan.

2.7. Bagan Alir Dokumen

Menurut Romey (2014:125), Bagan Alir Dokumen (Document Flowchart)

adalah bagan (chart) yang menunjukkan alir (flow) didalam program atau

prosedure sistem logika. Bagan alir dapat digunakan terutama untuk alat bantu

komunikasi dan untuk dokumentasi. Simbol-simbol Bagan Alir Dokumen dapat

dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:
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Tabel 2.1 Simbol-simbol Bagan Alir Dokumen

Simbol Keterangan

Terminal Menunjukan awal dan akhir dari sistem

dokumen yang berjalan

Dokumen Menunjukkan dokumen input dan output baik

unyuk proses manual, maupun komputerisasi

Kegiatan manual Menunjukkan pekerjaan manual

Simpanan offline File non komputer yang diarsipkan
N : menurut angka (numerical)
A : menurut huruf (alphabetical)
C : menurut tanggal (cronological)

Kartu plong Menunjukkan input atau output yang

menggunakan kartu long (punched card)

Proses Menunjukkan kegiatan proses dari operasi

program komputer

Pengurutan offline Menunjukkan proses pengurutan data diluar

proses computer

Pita Magnetik Menunjukkan input atau output menggunakan

pita magnetic

Pita kontrol Menunjukkan penggunaan pita kontrol (control

tape) dalam batch control total untuk pencocokan

diproses batch processing

Hard disk Menunjukkan input atau output menggunakan
hard disk
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Disket Menunjukkan input atau output menggunakan
disket

Drum magnetic Menunjukkan input atau output menggunakan
drum magnetik

Uang Menunjukkan mata uang

Keyboard Menunjukkan input yang menggunakan
on-line keyboard

Display Menunjukkan output yang ditampilkan
dimonitor

Hubungan komunikasi Menunjukkan proses tranmisi data
melalui channel komunikasi

Garis alir Menunjukkan arus dari suatu proses

Penjelasan Menunjukkan penjelasan dari suatu
proses

Simbol penghubung Menunjukkan penghubung kehalaman
yang masih sama atau kehalaman yang
lain

Sumber : Romey (2014:125)

Tabel 2.1 Simbol-simbol Bagan Alir Dokumen (Lanjutan)
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2.8. Diagram Arus Data (Data Flow Diagram)

Menurut Tata Sutabri (2012 : 117) mendefinisikan secara umum data flow

diagram adalah suatu network yang menggambarkan suatu sistem

automat/komputerisasi, manualisasi, atau gabungan dari keduanya, yang

penggambarannya disusun dalam bentuk kumpulan komponen sistem yang

saling berhubungan sesuai dengan aturan mainnya. Keuntungan penggunaan

DFD adalah memungkinkan untuk menggambarkan sistem dari level yang

paling tinggi kemudian menguranginnya menjadi level yang lebih rendah

(dekomposisi). Sedangkan kekurangan penggunaan DFD adalah tidak

menunjukkan proes pengulangan (looping), proses keputusan, dan proses

perhitungan. Beberapa simbol DFD yang dipakai untuk menggambarkan data

beserta transformasi data dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Simbol-simbol Pembuatan Data Flow Diagram

No Nama Simbol Keterangan

1. EXTERNAL ENTITY

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan asal atau

tujuan data.

2. PROSES

Simbol ini digunakan untuk proses pengolahan atau

transformasi data.

3. DATA FLOW

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan aliran data

yang berjalan.
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Sumber : Tata Sutabri (2012 : 117)

2.9. Entity Relationship Diagram (ERD)

Menurut Rosa, A.S (2013 : 50-51) menyatakan pemodelan awal basis data

yang paling banyak digunakan adalah menggunakan Entity Relation Diagram

(ERD). ERD dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang

matematika. ERD digunakan untuk pemodelan basis data relasional. Sehingga

jika penyimpanan basis data menggunakan OODBMS* maka perancangan

basis data tidak perlu menggunakan ERD. Berikut adalah simbol-simbol yang

digunakan pada ERD dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3 Simbol E-R Diagram

Simbol Keterangan

Entitas/Entity Entitas merupakan data inti yang akan disimpan; bakal tabel pada

basis data.

Atribut Field atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas.

Relasi Relasi yang menghubungkan antar entitas; biasanya diawali

dengan bahasa kerja.

Arus Data Penghubung antar relasi dan entitas.

Sumber: Rosa, A.S (2013: 50-51)

4. DATA STORE

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan data flow

yang sudah disimpan atau diarsipkan.

Tabel 2.2 Simbol-simbol Pembuatan Data Flow Diagram (Lanjutan)
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2.10. Relasi dalam Entity Relation Diagram (ERD)

Menurut Simarmata, Janner (2014:13) menyatakan dalam entity relationship

diagram, relasi yang bisa terjadi antara dua file dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Hubungan Antar File

Simbol Keterangan

One to one relationship 1. One to one

Hanya mempunyai satu hubungan dengan

satu kejadian pada entitas yang ke dua dan

sebaliknya.

One to many relationship 2. One to many

Satu tupel pada entitas A dapat berhubungan

dengan banyak tupel pada entitas B, tetapi

tidak sebaliknya.

Many to many relationship 3. Many to many

Tingkat hubungan banyak ke banyak

terjadi jika tiap kejadian pada sebuah

entitas mempunyai banyak hubungan

dengan kejadian pada entitas lainnya.

Sumber : Simarmata, Janner (2014:13)

2.11. Delphi 7.0

2.11.1. Pengenalan Delphi 7.0

Menurut Hengky Alexander mangkulo (2012:1), mendefinisikan delphi

merupakan salah satu hasil produksi dari Borland Corporation. Sama seperti

pendahulunya, Delphi adalah bahasa pemrograman visual yang sudah terkenal

akan kehandalannya. Delphi sudah mencapai versi 14 yang biasa disebut

1 1

1 M

M M
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dengan Delphi 2010. Walaupun perkembangan Delphi sudah demikian pesat

masih banyak pengembang aplikasi masih menggunakan Delphi 7.0.

Alasannya adalah Delphi 7.0 masih sangat memadai, mempunyai kestabilan

yang prima dan kebutuhan perangkat keras yang tidak terlalu tinggi.

1. Menu : Memiliki kegunaan seperti halnya pada aplikasi windows lainnya.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan IDE Delphi dapat dilakukan melalui

menu.

2. Speed Bar : Sering disebut toolbar, berisi kumpulan tombol pada menu yang

sering digunakan (shortcut).

3. Component Palette : Berisi kumpulan ikon komponen-komponen VLC (Visual

Componen Library) dan komponen non VLC. Komponen merupakan pustaka

(library) yang digunakan untuk membangun aplikasi.

Gambar 2.3 Tampilan Program Delphi 7.0

Speed
Bar

Menu Component
Palette

Form
Designer

Jendela
Object

Inspector

Object

TreeView
Code

Explorer
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4. Form Designer : Digunakan untuk merancang jendela aplikasi, perancangan

form dilakukan dengan meletakkan komponen-komponen yang terdapat pada

component palatte.

2.11.2. Kelebihan-kelebihan Borland Delphi 7.0

Kelebihan dari Borland Delphi 7.0 adalah sebagai berikut:

a. Dapat mengkompilasi menjadi single executable, memudahkan distribusi

dan meminimalisir masalah yang terkait dengan versioning.

b. Banyaknya dukungan dari pihak ketiga terhadap VCL (biasanya tersedia

berikut source code-nya) ataupun tools pendukung lainnya (dokumentasi,

tool debugging).

c. Optimasi kompiler yang cukup cepat.

d. Mendukung multiple platform dari source code yang sama.

2.11.3. Kekurangan-kekurangan Borland Delphi 7.0

Selain memiliki kelebihan, Borland delphi 7.0 juga mempunyai kekurangan

yaitu:

a. Partial single vendor lock-in (Borland dapat menetapkan standar bahasa,

kompabilitas yang harus mengikutinya).

b. Terbatasnya kemampuan portabilitas antar-plarform OS (sebelum ada

kylex).

c. Akses pada platform dan library pihak ketiga membutuhkan file-file header

yang diterjemahkan ke dalam bahasa pascal.
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d. Dokumentasi atas platform dan teknik-teknik yang menyertainya sulit

ditemukan dalam bahasa pascal (contoh akses COM dan Win32).

2.12. MySQL

Menurut Bunafit Nugroho (2013:91) mendefinisikan MySQL (My Structured

Query Language) adalah sebuah program pembuat dan pengelola database atau

yang sering disebut dengan DBMS (DataBase Management System, sifat dari

DBMS ini adalah Open Source.

MySQL adalah suatu sistem relational database yang menyimpan data pada

tabel berbeda dan tidak meletakkannya pada satu tabel saja. Tabel tersebut

dihubungkan dengan suatu relasi yang didefinisikan sehingga dapat

mengkombinasikan data dari beberapa tabel pada suatu saat. MySQL

menggunakan standar (Structure Query Language), yaitu  bahasa standar yang

paling banyak digunakan untuk mengakses database. MySQL sebagai

database server yang memiliki konsep database modern dan memiliki banyak

sekali keistimewaaan.

Gambar 2.4 Tampilan MySQL yog Enterprise
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2.12.1. Keunggulan MySQL

Berikut ini adalah keunggulan dari MySQL:

1. Portability

MySQL dapat digunakan dengan setabil tanpa kendala, berarti pada berbagai

sistem operasi diantaranya seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X Server,

Solaris, Amiga, HP-UX, dan masih banyak lagi.

2. Open source

MySQL didistribusikan secara open source (gratis) dibawah lesensi GPL,

sehingga dapat digunakan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya.

3. Multiuser

MySQL dapat digunakan untuk menangani beberapa user dalam waktu yang

bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. Hal ini akan memungkinkan

sebuah database server MySQL dapat diakses client secara bersamaan dalam

waktu yang bersamaan pula.

4. Performance tuning

Dalam hal performansi, MySQL memiliki kecapatan cukup menakjubkan dalam

menangani query-query sederhana, serta mampu memproses lebih banyak SQL

persatuan waktu.

5. Column Types

MySQL mendukung tipe kolom (tipe data) yang sangat kompleks, seperti

signed/unsigned integer, float, double, char, varchar, text, blob, date, time,
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datetime, timestamp, year, set serta enum. Bukan tidak mungkin tipe-tipe data

tersebut akan terus dikembangkan oleh pengembang MySQL.

6. Command dan Functions

MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang mendukung perintah

SELECT dan WHERE dalam query.

7. Security

Sekuritas sistem merupakan hal yang sangat diperhatikan pada MySQL. Terbukti

adanya beberapa lapisan sekuritas seperti level subnetmask, nama host, dan izin

akses user dengan sistem perizinan yang mendetail serta password terinkripsi.

8. Scalability dan Limits

Dalam  hal batasan kemampuan, MySQL terbukti mampu menagani database

dalam sekala cukup besar, dengan jumlah record lebih dari 50 juta dan 60 ribu

tabel serta 5 miliar baris. Selain itu, batas indeks yang dapat ditampung mencapai

32 indeks pada tiap tabelnya.

9. Conectivity

MySQL mampu melakukan koneksi dengan client menggunakan protocol

TCP/IP, Unix soket (Unix), atau Named Pipes (NT).

10. Localisation

Localisation merupakan salah satu kemampuan MySQL dalam mendeteksi pesan

kesalahan (error code) pada client dengan menggunakan lebih dari dua puluh

bahasa. Dengan demikian, pengguna cukup menyesuaikan bahasa yang

digunakannya.
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11. Interface

Sama halnya dengan software-software database lainya, MySQL memiliki

interface (antarmuka) terhadap berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman

dengan mengunakan fungsi API (Appliocation programming Interfae).

12. Client dan Tools

MySQL dilengkapi dengan berbagai tool yang dapat digunakan untuk

administrasi database, dan pada setiap tool yang ada disertakan petunujuk online.

Hal ini akan semakin memudahkan pengguna dalam menggunakan MySQL.

13. Struktur Tabel

Struktur tabel MySQL cukup baik, serta cukup fleksibel, misalnya ketika

menagani ALTER TABLE dibandingkan databse lainya semacam PostgreSQL

ataupun Oracle.

2.12.2. Kelebihan pada MySQL

Kelebihan dari MySQL adalah:

a. Merupakan DBMS yang gratis/open source berlisensi GPL (Generic Public

License).

b. Kecepatan dalam koneksi dan kecepatan untuk query yang sederhana.

c. Merupakan database yang bisa digunakan oleh pemula atau mereka yang

ingin database yang bersifat light weight dengan cepat.

d. Structure Table, MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam

menangani ALTER TABLE dibandingkan DBMS lainnya.
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2.12.3. Kekurangan pada MySQL

Selain memiliki kelebihan, MySQL mempunyai kekurangan yaitu:

a. Ada banyak fitur yang belum muncul di MySQL.

b. Tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah yang besar, baik untuk

menyimpan data maupun untuk memproses data.

Memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data yang

disimpan telah melebihi batas maksimal kemampuan daya tampung server

karena tidak menerapkan konsep Technology Cluster Server.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian terbagi menjadi beberapa sub menu bagian. Kerangaka

penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian
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Dalam tahapan ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu :

3.1.1. Tahap 1: Studi Literatur dan Identifikasi

Pada tahap ini dilakukan kajian literatur dari jurnal, buku dan arsip.

Dilanjutkan dengan observasi dan wawancara, lalu dilakukan

identifikasi terhadap objek penelitian dengan penelitian

pendahuluan, definisi masalah dan lingkup penelitian.

3.1.2. Tahap 2: Landasan Teori

Mengumpulkan literatur berdasarkan judul, dan metode yang ingin

digunakan pada penelitian.

3.1.3. Tahap 3: Metodologi Penelitian

Tahapan ini melakukan analisis sistem yang berjalan,

mendefinisikan alat (hardware dan software) yang digunakan dan

metode pengumpulan data.

3.1.4. Tahap 5: Analisis Dan Perancangan

Tahapan ini melakukan pemodelan atau desain yang terdiri dari

desain konseptual, desain logika, dan desain fisik.

3.1.5. Tahap 5: Hasil Dan Implementasi Sistem

Tahapan ini adalah melakukan implementasi sistem yang ingin

dilakukan dan pengujian pada aplikasi menggunakan Black Box.

3.1.6. Tahap 5: Penutup

Berisi kesimpulan dan saran terhadap sistem informasi kebutuhan

perusahaan pada PT ALP.
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3.2 Alat Yang Digunakan dalam Penelitian

Dalam perancangan sistem informasi kebutuhan perusahaan pada PT

Atosim Lampung Raya (ALP) diperlukan software dan hardware sebagai

penunjang kebutuhan pembuat sistem tersebut diantaranya :

3.2.1 Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan sebagai berikut :

1. Processor Dual Core 2.6 Ghz

2. Memory RAM 2 GB

3. Harddisk 500 GB

4. Monitor 15 inchi dengan resolusi 1280 x 800 pixel

5. Keyboard

6. Mouse

3.2.2 Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan sebagai berikut :

1. Sistem Operasi Microsoft Windows 7

2. Bahasa Pemrograman Borland Delphi 7

3. Database MySQL

4. Crystal Report 8.0
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Metode Wawancara (Interview)

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara

mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung

dengan staff keuangan PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran).

2. Metode Pengamatan (Observation)

Pengumpalan data dengan mengamati atau observation yaitu metode

pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara

langsung. Mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem

yang ada saat ini.

3. Dokumentasi

Melakukan dokumentasi data-data yang diperlukan untuk membangun

sistem informasi kebutuhan perusahaan sebagai data pendukung atau

lampiran.
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BAB IV
ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sitem Berjalan

Berikut ini adalah prosedur sistem yang sedang berjalan :

1. Unit Kerja memberikan daftar kebutuhan barang ATK (Alat Tulis

Kantor) kepada admin.

2. Lalu Admin dari daftar kebutuhan barang ATK tersebut, Admin

memeriksa daftar stock barang ATK yang masih ada, jika barang masih

tersedia maka Admin akan menginputkan data daftar kebutuhan barang

ATK kedalam data barang ATK keluar, jika tidak ada maka daftar

kebutuhan barang ATK dikembalikan kepada unit kerja.

3. Lalu Admin merekap data barang ATK keluar untuk dibuat laporan data

barang ATK Keluar lalu diberikan kepada Pimpinan untuk diotorisasi.

4. Kemudian dari laporan data barang ATK keluar Admin melakukan

pengecekan terhadap stock data barang ATK yang masih ada, jika

terdapat stock barang yang akan habis maka Admin akan membuat Bon

Permintaan Barang dan diserahkan oleh Bagian keuangan jika stock

barang tidak ada yang akan habis maka laporan data barang ATK keluar

yang sudah diotorisasi diarsip oleh bagian admin.

5. Bagian keuangan melakukan pembelian barang ATK berdasarkan Bon

Permintaan Barang dari Admin lalu nota pembelian diberikan kepada

Admin untuk input data barang ATK masuk dan Bon Permintaan Barang

diarsip di Bagian keuangan.
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6. Lalu Admin merekap data barang ATK masuk untuk dibuat laporan data

barang ATK masuk lalu diberikan kepada Pimpinan untuk diotorisasi.

4.1.1 Bagan Alir Dokumen (BAD) Sistem Berjalan

Bagan alir dokumen yang digunakan untuk mengidentifikasi entitas pada

sistem yang sedang berjalan yang digambarkan dengan flowchart seperti

gambar 3.1 berikut ini:
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Gambar 3.1 BAD Sistem Informasi Kebutuhan Perusahaan Berjalan
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4.2 Perancangan Sistem

Sistem yang akan dikembangkan dengan model pengembangan waterfall

akan mendukung tugas-tugas dan tanggung jawab yang akan ditangani oleh

bagian admin. Adapun penggambaran perancangan sistem informasi

kebutuhan perusahaan pada PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) adalah

sebagai berikut:

4.2.1 Diagram Konteks

Diagram konteks adalah suatu gambaran keseluruhan dari proses sistem

secara garis besar. Pada Perancangan Sistem Informasi kebutuhan

perusahaan pada PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran), bagian admin

memberikan data unit bagian, data barang ATK (Alat Tulis Kantor), data

bon permintaan barang, data barang ATK (Alat Tulis Kantor) masuk dan

data barang ATK (Alat Tulis Kantor) keluar sebagai masukan ke sistem,

bon permintaan barang yang diberikan ke bagian keuangan untuk pembelian

barang ATK (Alat Tulis Kantor) yang stocknya sudah habis. Laporan

barang masuk, dan laporan barang keluar diberikan kepada pimpinan PT

ALP (Atosim Lampung Pelayaran). Diagram konteks perancangan sistem

informasi kebutuhan perusahaan dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini:
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Gambar 3.2 Diagram Konteks Sistem Informasi Kebutuhan Perusahaan

4.2.2 Diagram Arus Data (Data Flow Diagram)

Data Flow Diagram (DFD) dibawah ini menjelaskan bagaimana

Perancangan Sistem Informasi kebutuhan perusahaan pada PT ALP (Atosim

Lampung Pelayaran). Data Flow Diagram (DFD) merupakan penjabaran

dari diagram konteks yang dimulai dari bagian admin memberikan data unit

bagian, data barang ATK (Alat Tulis Kantor), data bon permintaan barang,

data barang ATK (Alat Tulis Kantor) masuk dan data barang ATK (Alat

Tulis Kantor) keluar sebagai masukan ke sistem, bon permintaan barang

yang diberikan ke bagian keuangan untuk pembelian barang ATK (Alat

Tulis Kantor) yang stocknya sudah habis. Laporan barang masuk, dan

laporan barang keluar diberikan kepada pimpinan PT ALP (Atosim

Lampung Pelayaran). Data flow diagram sistem informasi kebutuhan

perusahaan dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut ini:
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Gambar 3.3 DFD Level 0 Sistem Informasi Kebutuhan Perusahaan

4.2.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram merupakan suatu komponen-komponen

himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi

dengan atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang
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ditinjau. Entity relationship diagram sistem informasi kebutuhan

perusahaan dapat dilihat pada gambar 3.4 di bawah ini:

Gambar 3.4 ERD Sistem Informasi Kebutuhan Perusahaan

4.2.4 Relasi antar tabel

Rancangan hubungan antar file yang dihubungkan dengan kunci relasi

untuk model desain basis data secara logis (Logical Database Design).

Relasi tabel sistem informasi kebutuhan perusahaan dapat dilihat pada

gambar 3.5 berikut ini:
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Gambar 3.5 Relasi Antar Tabel (Relationship)

4.2.5 Spesifikasi File Database

1. Tabel Barang

Nama Tabel : Tbl_Barang

Primary Key : Kode_Barang

Foreign Key : -

Tabel 3.2 Spesifikasi Tabel Barang

No Nama Filed Type Panjang
Record

Keterangan

1 Kode_Barang varchar 10 PK

2 Nama_Barang varchar 50

3 Merk_Barang varchar 50

4 Satuan_Barang varchar 50

5 Jumlah_Barang int 10
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2. Tabel Unit Kerja

Nama Tabel : Tbl_Unit_Kerja

Primary Key : Kode_Unit_Kerja

Foreign Key : -

Tabel 3.2 Spesifikasi Tabel Unit Kerja

No Nama Filed Type Panjang
Record

Keterangan

1 Kode_Unit_Kerja varchar 10 PK

2 Nama_Unit_Kerja varchar 50

3. Tabel Barang Keluar

Nama Tabel : Tbl_Barang_Keluar

Primary Key : Kode_Barang_Keluar

Foreign Key : Kode_Barang, Kode_Unit_Kerja

Tabel 3.3 Spesifikasi Tabel Barang Keluar

No Nama Filed Type Panjang
Record

Keterangan

1 Kode_Barang_Keluar varchar 10 PK

2 Tanggal_Barang_Keluar date -

3 Kode_Barang varchar 10 FK

4 Kode_Unit_kerja Varchar 10 FK

5 Jumlah_Barang_Keluar int 10

6 Jumlah_Barang_Keluar int 10
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4. Tabel Permintaan

Nama Tabel : Tbl_Permintaan

Primary Key : Kode_Permintaan

Foreign Key : Kode_Barang

Tabel 3.4 Spesifikasi Tabel Permintaan

No Nama Field Type Panjang
Record

Keterangan

1 Kode_Permintaan varchar 10 PK

2 Tanggal_Permintaan date -

3 Kode_Barang varchar 10 FK

4 Jumlah Permintaan int 10

5 Peruntukan varchar 50

6 Keterangan varchar 50

5. Tabel Barang Masuk

Nama Tabel : Tbl_Barang_Masuk

Primary Key : Kode_Barang_Masuk

Foreign Key : Kode_Permintaan

Tabel 3.5 Spesifikasi Tabel Barang Masuk

No Nama Field Type Panjang
Record

Keterangan

1 Kode_Barang_Masuk varchar 10 PK

2 Tanggal_Barang_Masuk date -

3 Kode_Permintaan varchar 10 FK

4 Total_Barang_Masuk int 10
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6. Tabel Login

Nama Tabel : Tbl_Login

Primary Key : -

Foreign Key : -

Tabel 3.6 Spesifikasi Tabel Login

No Nama Filed Type Panjang
Record

Keterangan

2 Username varchar 50

4 Password varchar 50

4.3 Rancangan Form

4.3.1 Rancangan Form Login

Pada halaman Login digunakan untuk masuk ke halaman menu utama

dengan cara mengisi user name dan password, setelah itu pilih login. Field-

field yang terdapat dalam menu login yaitu user name, dan password. Form

login dapat dilihat pada gambar berikut ini 3.6 :

Gambar 3.6 Rancangan Form Login



50

4.3.2 Rancangan Form Menu Utama

Rancangan form menu utama merupakan bagian utama dimana terjadi

komunikasi antara pengguna dengan sistem. Pada form menu utama disusun

daftar pilihan (menu) sedemikian rupa sehingga pengguna yang tidak

terbiasa dengan sistem komputer akan dapat menjalankan sistem ini dengan

mudah. Pengguna akan dihadapkan pada berbagai menu yang telah

disediakan. Form menu utama dapat dilihat pada gambar 3.7 berikut ini :

Gambar 3.7 Rancangan Form Menu Utama

Rancangan form menu utama akan muncul setelah user login pada form

login. Tampilan menu utama program memiliki menu program yaitu :

input data (input data unit kerja, dan input data barang), transaksi

(transaksi permintaan barang, transaksi barang masuk, dan transaksi
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barang keluar), cetak (cetak laporan barang masuk, cetak laporan barang

masuk), dan menu bar file (login, keluar).

4.3.3 Rancangan Form Input Data Barang

Form input data barang merupakan salah satu tampilan sistem untuk

memasukkan data-data barang, dimana akan terjadi komunikasi antara

pengguna dengan sistem. Pada form input data barang terdapat field-field

yaitu kode barang, nama barang, merk barang, jenis barang, dan jumlah

barang. Tampilan form input data barang dapat dilihat pada gambar 3.8

berikut ini :

Gambar 3.8 Rancangan Form Input Data Barang

4.3.4 Rancangan Form Input Data Unit Kerja

Form input data unit kerja merupakan tampilan form yang digunakan untuk

mengelola data unit kerja yang ada. Pada form input data unit kerja terdapat

field-field yaitu kode unit kerja, dan nama unit kerja. Tampilan form input

data unit kerja dapat dilihat pada gambar 3.9 berikut ini :
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Gambar 3.9 Rancangan Form Input Data Unit Kerja

4.3.5 Rancangan Form Transaksi Barang Keluar

Form transaksi barang keluar merupakan tampilan form yang digunakan

untuk mengelola data barang keluar. Pada form transaksi barang keluar

terdapat field-field yaitu kode barang keluar, tanggal barang keluar, kode

unit kerja, kode barang,  jumlah barang keluar dan total barang keluar.

Tampilan form transaksi barang keluar dapat dilihat pada gambar 3.10

berikut ini :

Gambar 3.10 Rancangan Form Transaksi Barang Keluar

4.3.6 Rancangan Form Transaksi Permintaan Barang

Form transaksi permintaan barang merupakan tampilan form yang

digunakan untuk mengelola data permintaan barang. Pada form transaksi
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permintaan barang terdapat field-field yaitu kode permintaan, tanggal

permintaan, kode barang,  jumlah permintaan, peruntukan dan keterangan.

Tampilan form transaksi permintaan dapat dilihat pada gambar 3.11 berikut

ini :

Gambar 3.11 Rancangan Form Transaksi Permintaan

4.3.7 Rancangan Form Transaksi Barang Masuk

Form transaksi barang masuk merupakan tampilan form yang digunakan

untuk mengelola data barang masuk. Pada form transaksi barang masuk

terdapat field-field yaitu kode barang masuk, tanggal barang masuk, kode

permintaan, dan total barang masuk. Tampilan form transaksi barang masuk

dapat dilihat pada gambar 3.12 berikut ini :

Gambar 3.12 Rancangan Form Transaksi Barang Masuk
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4.3.8 Rancangan Form Cetak Laporan Barang Keluar

Form cetak laporan barang keluar berfungsi untuk mencetak data barang

keluar yang sudah di input kan. Rancangan form cetak laporan barang keluar

dapat dilihat pada gambar 3.13 berikut ini :

Gambar 3.13 Rancangan Form Cetak Laporan Barang Keluar

4.3.9 Rancangan Cetak Laporan Barang Keluar

Tampilan laporan barang keluar yang berhasil dirancang ketika sudah

ditekan tombol cetak pada form cetak laporan barang keluar. Hasil cetak

laporan barang keluar dapat dilihat pada gambar 3.14 berikut ini :

Gambar 3.14 Rancangan Cetak Laporan Barang Keluar
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4.3.10 Rancangan Form Cetak Laporan Barang Masuk

Form cetak laporan masuk keluar berfungsi untuk mencetak data barang

masuk yang sudah di input kan. Rancangan form cetak laporan barang

masuk dapat dilihat pada gambar 3.15 berikut ini :

Gambar 3.15 Rancangan Form Cetak Laporan Barang Masuk

4.3.11 Rancangan Cetak Laporan Barang Masuk

Tampilan laporan barang keluar yang berhasil dirancang ketika sudah

ditekan tombol cetak pada form cetak laporan barang masuk. Hasil cetak

laporan barang masuk dapat dilihat pada gambar 3.16 berikut ini :

Gambar 3.16 Rancangan Cetak Laporan Barang Masuk
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4.3.12 Rancangan Cetak Laporan Bon Permintaan Barang

Tampilan bon permintaan barang yang berhasil dirancang ketika sudah

ditekan tombol simpan pada form transaksi permintaan barang. Hasil cetak

bon permintaan barang dapat dilihat pada gambar 3.17 berikut ini :

Gambar 3.17 Rancangan Cetak Bon Permintaan Barang
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BAB V
HASIL DAN IMPLEMENTASI

5.1 Implementasi Sistem

Tahapan implementasi sistem adalah tahapan dimana sistem telah

digunakan oleh pengguna, implementasi dilakukan agar pengguna dapat

mengetahui prosedur kerja sistem untuk mengurangi kesalahan yang

muncul, kemudian peneliti melaksanakan pelatihan terhadap pengguna yang

akan mengoperasikan sistem dengan memberi penjelasan yang cukup

tentang sistem informasi kebutuhan perusahaan. Sistem yang baru ini

diharapkan dapat membantu admin dalam pengelolaan data barang

kebutuhan perusahaan dan pembuatan laporan barang masuk dan barang

keluar.

5.1.1 Implementasi Form Menu Utama

Pada tampilan halaman menu utama dalam sistem ini merupakan tampilan

menu utama pengguna pada saat membuka sistem informasi kebutuhan

perusahaan.

Tampilan implementasi form menu utama dapat dilihat pada gambar 5.1

berikut ini :
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Gambar 5.1 Form Menu Utama

Form menu utama adalah tampilan yang pertama muncul ketika membuka

sistem, terdapat menu-menu yang dapat diakses oleh pengguna, yaitu file,

input data, transaksi dan cetak.

Pada menu file terdapat sub menu :

Home : Berfungsi untuk masuk kembali ke menu home.

Pada menu input data terdapat sub menu :

Barang : Berfungsi untuk input data barang.

Unit Kerja : Berfungsi untuk input data unit kerja.

Pada menu transaksi terdapat sub menu :

Barang Keluar : Berfungsi untuk menginputkan data barang yang keluar.

Barang Masuk : Berfungsi untuk menginputkan data barang masuk.

Permintaan : Berfungsi untuk menginputkan data permintaan barang.

Pada menu cetak terdapat sub menu :

Laporan : Berfungsi untuk melakukan cetak laporan barang masuk,

barang keluar, dan persediaan barang.
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5.1.2 Implementasi Form Login

Form login akan muncul ketika pada menu utama klik pada menu file lalu

pilih sub menu login, maka akan tampil form login. Ketika pengguna telah

memberikan username, dan password kesistem dengan benar maka klik

pada tombol login, lalu menu akan aktif dan sistem dapat digunakan

implementasi form login dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut ini :

Gambar 5.2 Form Login

5.1.3 Implementasi Form Input Data Barang

Form input data barang merupakan form yang digunakan untuk mengolah

data barang. Implementasi form input data barang dapat dilihat pada gambar

5.3 dibawah ini :

Gambar 5.3 Form Input Data Barang
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Berdasarkan gambar 5.3 terdapat beberapa fungsi tombol sebagai berikut :

Tombol Simpan : Berfungsi untuk menyimpan data barang yang sudah di

inputkan sebelumnya ke dalam database.

Tombol Ubah : Berfungsi untuk mengubah data barang yang di inputkan

sebelumnya, dengan cara memilih data yang ada di tabel

kemudian mengubah data yang diperlukan lalu klik pada

tombol ubah.

Tombol Hapus : Berfungsi untuk menghapus data barang yang  diinginkan,

dengan cara memilih data yang ada di tabel kemudian pilih

tombol hapus.

Tombol Keluar : Berfungsi untuk keluar dari form data barang kemudian

kembali ke menu utama.

5.1.4 Implementasi Form Input Data Unit Kerja

Form input data unit kerja merupakan form yang digunakan untuk mengolah

data unit kerja. Implementasi form input data unit kerja dapat dilihat pada

gambar 5.4 dibawah ini :

Gambar 5.4 Form Input Data Unit Kerja
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Berdasarkan gambar 5.4 terdapat beberapa fungsi tombol sebagai berikut :

Tombol Simpan : Berfungsi untuk menyimpan data unit kerja yang sudah di

inputkan sebelumnya ke dalam database.

Tombol Ubah : Berfungsi untuk mengubah data unit kerja yang di inputkan

sebelumnya, dengan cara memilih data yang ada di tabel

kemudian mengubah data yang diperlukan lalu klik pada

tombol ubah.

Tombol Hapus : Berfungsi untuk menghapus data unit kerja yang  diinginkan,

dengan cara memilih data yang ada di tabel kemudian pilih

tombol hapus.

Tombol Keluar : Berfungsi untuk keluar dari form data unit kerja kemudian

kembali ke menu utama.

5.1.5 Implementasi Form Transaksi Barang Keluar

Form transaksi barang keluar merupakan form yang digunakan untuk

mengolah data barang masuk yang diminta oleh unit kerja yang ada pada PT

ALP (Atosim Lampung Pelayaran). Implementasi form transaksi barang

keluar dapat dilihat pada gambar 5.5 berikut ini :
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Gambar 5.5 Form Transaksi Barang Keluar

Berdasarkan gambar 5.5 terdapat beberapa fungsi tombol sebagai berikut :

Tombol Cari : Berfungsi untuk memilih data barang ATK dan data bagian

unit kerja.

Tombol (+) : Berfungsi untuk menambah (mengisi) data barang keluar

pada tabel temporari barang keluar yang belum diinputkan

sebelumnya, dengan cara memilih data barang ATK yang

diperlukan oleh unit bagian kerja serta memilih data bagian

unit kerja yang membutuhkan barang ATK pada form

transaksi barang keluar.

Tombol (X) : Berfungsi untuk menghapus data barang keluar pada tabel

temporari barang keluar keluar yang sudah diinputkan

sebelumnya, dengan cara memilih data barang ATK yang

diperlukan oleh unit bagian kerja di tabel temporari barang

keluar pada form transaksi barang keluar.
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Tombol Simpan : Berfungsi untuk menyimpan data barang ATK keluar yang

sudah di inputkan sebelumnya ke dalam database.

Tombol Keluar : Berfungsi untuk keluar dari form transaksi barang keluar

kemudian kembali ke menu utama.

5.1.6 Implementasi Form Transaksi Permintaan Barang

Form transaksi permintaan barang merupakan form yang digunakan untuk

mengolah data permintaan barang yang akan diserahkan kepada bagian

keuangan berupa output bon permintaan barang untuk dilakukan pembelian

barang ATK kembali karena stock barang ATK tinggal sedikit pada PT ALP

(Atosim Lampung Pelayaran). Implementasi form transaksi permintaan

barang dapat dilihat pada gambar 5.6 dibawah ini :

Gambar 5.6 Form Transaksi Permintaan Barang

Berdasarkan gambar 5.6 terdapat beberapa fungsi tombol sebagai berikut :

Tombol Cari : Berfungsi untuk memilih data barang ATK.
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Tombol (+) : Berfungsi untuk menambah (mengisi) data permintaan

barang pada tabel temporari permintaan barang yang belum

diinputkan sebelumnya, dengan cara memilih data barang

ATK yang akan habis stocknya pada form transaksi

permintaan barang.

Tombol (X) : Berfungsi untuk menghapus data permintaan barang pada

tabel temporari permintaan barang yang sudah diinputkan

sebelumnya, dengan cara memilih data barang ATK di tabel

temporari permintaan barang pada form transaksi permintaan

barang.

Tombol Simpan : Berfungsi untuk menyimpan data permintaan barang ATK

yang sudah di inputkan sebelumnya ke dalam database dan

kemudian sekaligus mencetak data bon permintaan barang

untuk diserahkan kebagian keuangan.

Tombol Keluar : Berfungsi untuk keluar dari form transaksi permintaan

barang kemudian kembali ke menu utama.

5.1.7 Implementasi Form Transaksi Barang Masuk

Form transaksi barang masuk merupakan form yang digunakan untuk

mengolah data barang masuk setelah melakukan permintaan barang kepada

bagian keuangan PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran). Implementasi form

transaksi barang masuk dapat dilihat pada gambar 5.7 berikut ini :
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Gambar 5.7 Form Transaksi Barang Masuk

Berdasarkan gambar 5.7 terdapat beberapa fungsi tombol sebagai berikut :

Tombol Cari : Berfungsi untuk memilih data barang ATK dari data

permintaan barang.

Tombol (+) : Berfungsi untuk menambah (mengisi) data barang masuk

pada tabel temporari barang masuk yang belum diinputkan

sebelumnya, dengan cara memilih data permintaan barang

ATK yang diperoleh dari unit bagian keuangan pada form

transaksi barang masuk.

Tombol Simpan : Berfungsi untuk menyimpan data barang ATK masuk yang

sudah di inputkan sebelumnya ke dalam database.

Tombol Keluar : Berfungsi untuk keluar dari form transaksi barang masuk

kemudian kembali ke menu utama.

5.1.8 Implementasi Form Cetak Laporan

Form cetak merupakan form yang digunakan untuk mengolah data yang

ingin di cetak, berfungsi untuk mencetak data yang diperlukan dan sesuai
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dengan periode waktu yang diperlukan. Implementasi form cetak dapat

dilihat pada gambar 5.8 berikut ini :

Gambar 5.8 Form Cetak Laporan

Berdasarkan gambar 5.8 terdapat beberapa fungsi tombol sebagai berikut :

Tombol Cetak         : Berfungsi untuk melakukan cetak pada data yang diperlukan,

dengan cara mengisi keterangan pada periode awal dan

periode akhir yang di perlukan kemudian klik pada tombol

cetak.

Tombol Keluar       : Berfungsi untuk keluar dari form cetak kemudian kembali ke

menu utama.

5.1.9 Tampilan Output Cetak Laporan Barang Masuk

Tampilan output cetak laporan barang masuk merupakan data yang di dapat

dari form transaksi barang masuk yang telah di proses. Tampilan output

cetak laporan barang masuk dapat dilihat pada gambar 5.9 berikut ini :
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Gambar 5.9 Output Cetak Laporan Brang Masuk

5.1.10 Tampilan Output Cetak Laporan Barang Keluar

Tampilan output cetak laporan barang keluar merupakan data yang di dapat

dari form transaksi barang keluar yang telah di proses. Tampilan output

cetak laporan barang keluar dapat dilihat pada gambar 5.10 berikut ini :

Gambar 5.10 Output Cetak Laporan Brang Keluar
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5.1.11 Tampilan Output Cetak Bon Permintaan Barang

Tampilan output cetak bon permintaan barang merupakan data yang di

dapat dari form transaksi permintaan barang yang telah di proses. Tampilan

output cetak bon permintaan barang dapat dilihat pada gambar 5.11 berikut

ini :

Gambar 5.11 Output Cetak Bon Permintaan Barang

5.1.12 Tampilan Output Cetak Laporan Persediaan Barang

Tampilan output cetak laporan persediaan barang merupakan data yang di

dapat dari form transaksi permintaan barang, transaksi barang masuk, dan

transaksi barang keluar yang telah di proses. Tampilan output cetak laporan

persediaan barang dapat dilihat pada gambar 5.12 berikut ini :
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Gambar 5.12 Output Cetak Laporan Persediaan Barang

5.2 Hasil Pembahasan

Sistem informasi kebutuhan perusahaan ini menggunakan bahasa

pemograman Borland Delphi 7.0 dan database MySQL dengan tools

SQLyog. Sistem ini dibuat untuk membantu pengelolaan data kebutuhan

perusahaan tentang persediaan barang ATK (Alat Tulis Kantor) dan

pembuatan laporan barang masuk, barang keluar, bon permintaan barang,

dan laporan persediaan barang, sistem ini mempunyai keunggulan dengan

sistem yang sedang berjalan yaitu admin dapat melakukan input data ke

sistem, perhitungan persediaan otomatis dilakukan oleh sistem dan

keamanan sistem dengan menggunakan username dan password.

Penyimpanan data yang sudah terpusat dengan menggunakan database

sehingga data pengelolaan daata baran ATK (Alat Tulis Kantor) dapat

tersimpan dengan rapih dan keamaan data tidak dapat dilihat oleh pegawai

lain yang tidak memiliki kewajiban pada bagian sistem informasi kebutuhan
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perusahaan ini, sehingga dimungkinkan data tidak akan hilang serta laporan-

laporan terkait mengenai pengelolaan data barang ATK dapat di cetak

melalui sistem kapanpun.

5.3 Pengujian

5.3.1 Pengujian Black Box

Setelah tahap pengembangan rancangan selesai, peneliti dan pengguna

melakukan pengujian terhadap sistem yang sudah dibuat berupa pengujian

perangkat lunak. Pengujian dilakukan dengan black box testing, black box

testing merupakan pengujian yang mengakibatkan mekanisme internal

sistem atau komponen dan fokus semata-mata pada output yang dihasilkan

yang merespon input yang dipilih dan kondisi eksekusi. Peneliti akan

menginputkan data yang tidak valid atau ada data yang dikosongkan, data

tidak valid apabila salah satu kolom tidak terisi atau kosong maka akan

merespon. Tampilan pengujian black box dapat dilihat pada gambar 5.13

berikut ini :

Gambar 4.14 Tampilan Pengujian Black Box
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5.4 Evaluasi

5.4.1 Lembar Input Program

Lembar evaluasi untuk uji coba sistem untuk meminimalisir terjadi

kesalahan dalam menggunakan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan

user terhadap sistem pada proses input sistem. Lembar uji coba input sistem

dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1 Lembar Uji Coba Input Sistem

Nama Form

Input

Pengamatan

Kesimpulan

Ya Tidak

1. Form Login Dapat masuk ke menu utama dengan

menu yang aktif, untuk pengguna yang

mengisi dengan lengkap dan benar

serta dapat berfungsi seperti yang

diharapkan.



2. Form Input

Data Barang

Dapat tersimpan jika semua data yang

diinputkan terisi dengan benar, tetapi

jika ada data yang kosong maka tidak

dapat tersimpan.
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3. Form Input

Data Unit Kerja

Dapat tersimpan jika semua data yang

diinputkan terisi dengan benar, tetapi

jika ada data yang kosong maka tidak

dapat tersimpan.



4. Form

Transaksi

Permintaan

Barang

Dapat tersimpan jika semua data yang

diinputkan terisi dengan benar, tetapi

jika ada data yang kosong maka tidak

dapat tersimpan.



5. Form

Transaksi

Barang Masuk

Dapat tersimpan jika semua data yang

diinputkan terisi dengan benar, tetapi

jika ada data yang kosong maka tidak

dapat tersimpan.



6. Form

Transaksi

Barang Keluar

Dapat tersimpan jika semua data yang

diinputkan terisi dengan benar, tetapi

jika ada data yang kosong maka tidak

dapat tersimpan.



7. Form Cetak

Laporan

Dapat melakukan cetak sesuai dengan

periode waktu yang diperlukan, serta

tombol berfungsi sesuai dengan yang

diharapkan.



Tabel 5.1 Lembar Uji Coba Input Sistem (Lanjutan)
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5.4.2 Lembar Proses Program

Lembar evaluasi untuk uji coba proses sistem untuk meminimalisir terjadi

kesalahan dalam menggunakan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan

user terhadap sistem pada proses sistem. Lembar uji coba proses sistem

dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2 Lembar Uji Coba Proses Sistem

Nama Form

Proses

Pengamatan

Kesimpulan

Ya Tidak

1. Form Login Proses form login berfungsi dengan

benar dan tidak dapat diproses jika data

yang diinputkan tidak sesuai dengan data

yang tersimpan dalam database.



2. Form Input

Data Barang

Proses yang dijalankan apabila sesuai

maka proses untuk menyimpan berhasil,

tetapi jika ada field yang kosong maka

proses menyimpan gagal.



3. Form Input

Data Unit Kerja

Proses yang dijalankan apabila sesuai

maka proses untuk menyimpan berhasil,

tetapi jika ada field yang kosong maka

proses menyimpan gagal.
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4. Form Transaksi

Permintaan

Barang

Proses yang dijalankan apabila sesuai

maka proses untuk menyimpan berhasil,

tetapi jika ada field yang kosong maka

proses menyimpan gagal. Dan dapat

melakukan proses cetak bon permintaan

barang jika data berhasil tersimpan.



5. Form Transaksi

Barang Masuk

Proses yang dijalankan apabila sesuai

maka proses untuk menyimpan berhasil,

tetapi jika ada field yang kosong maka

proses menyimpan gagal.



6. Form Transaksi

Barang Keluar

Proses yang dijalankan apabila sesuai

maka proses untuk proses cetak berhasil

sesuai dengan data yang diperlukan.



7. Form Cetak

Laporan

Proses yang dijalankan apabila sesuai

maka proses untuk proses cetak berhasil

sesuai dengan data yang diperlukan.



5.4.3 Lembar Output Program

Lembar evaluasi untuk uji coba proses sistem untuk meminimalisir terjadi

kesalahan dalam menggunakan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan

user terhadap sistem pada proses output sistem. Lembar uji coba output

sistem dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.2 Lembar Uji Coba Proses Sistem (Lanjutan)
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Tabel 5.3 Lembar Uji Coba Output Sistem

Nama Form

output

Pengamatan

Kesimpulan

Ya Tidak

1.Cetak Bon

Permintaan

Barang

Cetak bon permintaan barang sesuai dengan

data permintaan barang yang diinputkan.



2.Cetak

Laporan Barang

Masuk

Cetak laporan barang masuk berdasarkan

periode waktu yang diperlukan, sesuai

dengan data barang masuk yang diinputkan.



3.Cetak

Laporan Barang

Keluar

Cetak laporan barang keluar berdasarkan

periode waktu yang diperlukan, sesuai

dengan data barang keluar yang diinputkan.



4.Cetak

Laporan

Persediaan

Barang

Cetak laporan persediaan barang sesuai

dengan data barang yang telah diproses

melalui data permintaan barang, data barang

masuk dan data barang keluar yang

diinputkan
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BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

1. Di sistem informasi kebutuhan perusahaan ini username pegawai di buat

perorangan jadi hanya pegawai yang punya hak akses untuk mengambil

barang sehingga data barang semakin aman.

2. Dengan adanya Sistem informasi kebutuhan ini pengelolaan data

persediaan barang ATK secara terkomputerisasi sehingga meminimalisir

kehilangan data atau barang.

3. Dengan adanya sistem informasi kebutuhan perusahaan ini lamanya

waktu pembelian barang ATK kembali karena sering terjadi habis barang

mendadak akan teratasi dengan adanya peringatan jika stok barang

mencapai minimal atau harus segera di beli.

4. Di dalam sistem informasi kebutuhan perusahaan ini pembuatan laporan

akan lebih mudah dan datanya dipastikan akurat.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran

yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya terhadap sistem informasi

kebutuhan perusahaan ini adalah dapat mengembangkan atau menambah

data barang lainya, karena pada penelitian, hanya dibatasi data barang ATK

saja yang dibahas.
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1. Laporan Barang Masuk



2. Laporan Barang Keluar



3. Bon Permintaan Barang



DAFTAR WAWANCARA

Tabel Wawancara Dengan Bagian Keuangan

1. Selain penyedia jasa angkutan laut apakah PT Atosim Lampung Pelayaran

terdapat mekanisme sistem yang lainya (seperti penggajian, absensi, dll)?

Jawaban : ada, selain penyedia jasa angkutan laut pegawai PT Atosim Lampung

Pelayaran memiliki kegiatan lain, seperti keuangan yang memiliki rutinitas

pengelolaan keuang perusahaan, penggajian, lalu bagian logistik berkaitan dengan

pengelolaan di barang kebutuhan perusahaan, pegawai lapangan yang standby

dipelabuhan, dan staff kantor lainya.

2. Apakah pada PT Atosim Lampung Pelayaran ini terdapat sistem yang

mengelola persediaan barang ?

Jawaban : Untuk saat ini sudah ada sistem yang ada untuk mengelola persedian

barang dengan menggunakan microsoft excel.

3. Data barang apa saja yang dikelola ?

Jawaban : saat ini semua data barang masih dikelola menjadi satu seperti data

barang perlengkapan kapal, data perlatan kapal, dan data ATK kantor.

4. Jika ada barang yang habis bagaimana perusahaan tahu bahwa ada barang yang

habis ?



Jawaban : biasanya bagian yang bertanggung jawab akan mengecek satu persatu

data barang yang masih ada, karena jika ada barang yang habis tidak segera

dipesan akan menghambat kinerja satu bagian.

5. Bagaiman mekanisme pemesanan barang jika barang ada yang sudah habis ?

Jawaban : untuk pengadaan barang kembali masih dilakukan secara manual

yakni dengan mengisi formulir permintaan barang.

6. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam pengecekan data barang yang habis

sampai menjadi formulir permintaan barang ?

Jawaban : kurang lebih 20 menit karena bagian yang terkait harus mengecek data

yang ada diexcel dan data yang real baru setelah itu data pengecekan direkap pada

formulir permintaan barang.

7. Apakah terdapat kendala dalam hal pengadaan barang dan pengelolaan barang

kebutuhan perusahaan pada PT Atosim Lampung Pelayaran ?

Jawaban : ada beberapa kendala, seperti terkadang formulir permintaan barang

yang rusak atau hilang, dan harus merekap ulang.

8. Unit bagian apa yang menangani pengelolaan data barang ?

Jawaban : Staff Keuangan.

Sumber data diolah oleh: PT Atosim Lampung Pelayaran



Bandar Lampung, 6 Oktober 2017

Mengetahui

Peneliti Staff Keuangan PT Atosim Lampung Pelayaran

(Vita Vatmala Dewi)                 (_______________________________)



TABEL KUISIONER PENGUJIAN SISTEM

Nama : Wahyu Fitriansyah, S.Kom., M.T.I

Usia : 24 Tahun

Pekerjaan : Dosen (Perguruan Tinggi Mitra Lampung)

Keterangan (B = Baik, S = Sedang, Br = Buruk).

No Keterangan Pengujian B S Br

1 sistem sudah membantu dalam proses pengolahan data
barang √

2 sistem sudah membantu dalam proses pengolahan data
barang masuk dan barang keluar √

3 Waktu yang dibutuhkan ketika sistem dijalankan,
( apakah lambat atau cepat ) √

4 Output sistem yang dihasilkan sudah sesuai dengan
kebutuhan perusahaan √

5 Sistem mudah digunakan. √

6 Tampilan , Desain , dan Warna dari sistem informasi
kebutuhan perusahaan √

7 Informasi stock data barang yang masih ada √

8 Tampilan dari setiap form pada sistem informasi
kebutuhan perusahaan √

9 Kemudahan dalam mengoperasikan sistem informasi
kebutuhan perusahaan √

Bandar Lampung, 6 Oktober 2017
Peneliti Pengisi Kuisioner

(Vita Vatmala Dewi) (Wahyu Fitriansyah)
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