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ABSTRAK 

 

PERANCANGAN SISTEM PENGOLAHAN DATA  

PERSEDIAAN BUKU PADA PT TIGA SERANGKAI 

 

Data Processing System Designing 

Inventory Books In PT Tiga Serangkai 

 

Oleh 

Melisa Selvia 

12311079 

 

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan peningkatan 

yang sangat signifikan merupakan alternatif tepat suatu perusahaan untuk menunjang 

kinerja dari perusahaan tersebut agar dapat berjalan dan bekerja dengan baik. PT Tiga 

Serangkai adalah merupakan salah satu penerbit buku khususnya buku pelajaran dan 

pengetahuan. 

Perancangan Sistem Pengolahan Data Persediaan Buku Pada PT Tiga Serangkai 

menggunakan metode pengembangan waterfall dan diimplementasikan dengan 

Flowchart, Usecase Diagram, Actifity Diagram, dan menggunakan Class Diagram, 

sebagai database yang dirancang menjadi lebih baik dalam pembuatan laporan 

persediaan barang pada perusahaan. 

Perancangan Sistem Pengolahan Data Persediaan Buku Pada PT Tiga Serangkai 

akan dapat menjadikan suatu langkah inovasi pada instansi dalam menggunakan 

bantuan teknologi informasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 

 

 

Kata Kunci : Perancangan, Sistem Informasi, Pengolahan Data, Persediaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan peningkatan 

yang sangat signifikan merupakan alternatif tepat suatu perusahaan untuk menunjang 

kinerja dari perusahaan tersebut agar dapat berjalan dan bekerja dengan baik. PT Tiga 

Serangkai adalah merupakan salah satu penerbit buku khususnya buku pelajaran dan 

pengetahuan yang berdiri sejak 28 September 1958. Bermula dari sepasang suami 

istri (Alm) H. Marzuki Abdullah dan istrinya Hj. Siti Aminah, yang keduanya saat itu 

berprofesi sebagai guru sekolah dasar (SD) di Wuryantoro Wonogiri. Sebagai salah 

satu usaha yang tergolong maju dan berkembang PT Tiga Serangkai juga semakin 

membutuhkan adanya suatu sistem informasi yang dapat meningkatkan tingkat 

efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh para 

karyawan. 

 Salah satu bukti kebutuhan akan sistem yang diinginkan oleh Owner 

(pimpinan) dari PT Tiga Serangkai adalah ingin memiliki suatu sistem yang dapat 

membantu Owner (pimpinan) untuk dapat memantau langsung bagaimana kegiatan 

yang ada dalam pengolahan data persediaan buku yang ada pada perusahaan, dimana 

sistem tersebut dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Pemrosesan data pada PT 

Tiga Serangkai telah menggunakan alat bantu berupa microsoft excel, namun 

kelemahan yang terjadi pada sistem yang ada saat ini tidak dapatnya data diakses 



sesuai dengan kebutuhan dari pimpinan, karena data masih berbasis desktop, 

kemudian sistem yang ada saat ini sering terjadi kendala berupa bugs yaitu sering 

terjadi kesalahan sistem ketika dilakukan akses pengkalkulasian data persediaan 

barang pada admin bagian gudang dan dalam proses pembuatan laporan persediaan 

buku.  

Permasalahan selanjutnya yang terjadi yaitu ketidaksesuaian data yang ada, hal 

ini disebabkan karena proses input data yang sudah menggunakan sistem tidak dapat 

menampilkan dan mengkalkulasikan jumlah persediaan yang ada, hal inilah yang 

mendorong kebutuhan dari Owner (pimpinan) untuk memiliki sistem yang dapat 

memonitoring (mengawasi) secara langsung bagaimana situasi kondisi yang ada 

terkait data persediaan buku. Dikarenakan seringnya laporan persediaan barang 

terhadap data buku yang ada sering tidak sesuai mengakibatkan rasa tidak percaya 

yang timbul pada pegawai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka 

penulis mencoba untuk menganalisa permasalahan yang terjadi yang dituangkan 

dalam bentuk penulisan laporan Seminar PKL, dengan menetapkan judul penelitian 

ini adalah “Perancangan Sistem Pengolahan Data Persediaan Buku Pada           

PT Tiga Serangkai”. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  penelitian 

ini adalah  :   



   Bagaimana merancang sistem yang dapat memudahkan Owner (pimpinan) 

dalam memonitoring (mengawasi) dan memudahkan admin store (gudang) 

dalam membuat laporan persediaan buku pada PT Tiga Serangkai ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah 

hanya membahas terkait proses pengolahan data buku yang ada pada PT Tiga 

Serangkai. 

 

1.4.   Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah bagaimana cara merancang suatu 

sistem yang dapat mengatasi permasalahan pengolahan data persediaan buku yang 

dilakukan oleh admin gudang pada PT Tiga Serangkai. 

 

1.5.      Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan ini 

selama praktik kerja lapangan menggunakan metode sebagai berikut: 

 1.5.1. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung 

dengan pegawai yang bersangkutan mengenai data-data yang dibutuhkan 

dalam penulisan laporan ini. 

 



1.5.2. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan 

mencatat secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati dilapangan 

dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mendukung penulisan laporan ini. 

1.5.3. Tinjauan Pustaka (Library Research)  

Tinjauan pustaka yaitu metode yang dilakukan dengan cara membaca, 

mencatat dan mengutip dari perpustakaan atau dari buku-buku yang ada di 

kantor sehingga mendukung dalam pengumpulan data yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diambil dalam penulisan laporan ini. 

1.5.4. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

membaca buku-buku yang berhubungan dengan data yang diperlukan untuk 

mengambil sebuah keputusan. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan praktik kerja lapangan, metode pengumpulan data, 

sistematika penulisan. 

 

 

 



BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori dan materi yang mendukung 

penelitian yang disusun menjadi kerangka yang mencakup ruang lingkup dari 

sistem.  

BAB III GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Menguraikan tentang gambaran umum perusahaan yang ditinjau berdasarkan 

sejarah singkat perusahaan, visi perusahaan, misi perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab personil dalam struktur 

organisasi. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang aktivitas selama mahasiswa melaksanakan PKL, 

analisis sistem berjalan, desain pengembangan sistem dan penjadwalan. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab yang menguraikan kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil kajian 

pembahasan atas Perancangan Sistem Pengolahan Data Persediaan Buku Pada 

PT Tiga Serangkai. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Analisis dan Perancangan Sistem   

2.1.1. Pengertian Analisis 

Menurut Al Fatta. (2011) analisis adalah : 

“bagaimana memahami dan menspesifikasi dengan detail apa yang harus 

dilakukan oleh system”.  

 

Menurut Ladjamudin (2013) analisis adalah : 

“memperbaiki berbagai fungsi di dalam sistem yang sedang berjalan agar menjadi 

lebih efisien, mengubah sasaran sistem yang sedang berjalan, 

merancang/mengganti output yang sedang digunakan, untuk mencapai tujuan 

yang sama dengan seperangkat input yang lain (biar jadi lebih sederhana, dan 

lebih interaktif) atau untuk melakukan beberapa perbaikan serupa”.  

 

 

Menurut Jogiyanto (2014) analisis adalah : 

“penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan 

sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya”. 

 

Di dalam tahap analisis sistem, terdapat langkah – langkah dasar yang harus 

dilakukan oleh analisis sistem, diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Identify, yaitu mengidentifikasikan masalah. 

2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. 

3. Analyze, yaitu menganalisa sistem 

4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis 



 

Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis adalah sebuah rangkaian dalam menilai 

pada sistem bagian mana yang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna, hal ini 

akan menjadi dasar acuan dalam proses pengembangan dari sistem tersebut agar 

menjadi lebih baik dalam menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. 

2.1.2. Perancangan 

Menurut Al Fatta (2011) perancangan adalah : 

“suatu kegiatan untuk membentuk membuat sketsa struktur kegiatan atau 

pekerjaan dari suatu analisis ke dalam suatu perencanaan untuk dapat 

diterapkan dalam suatu bentuk nyata dapat disebut sebagai perancangan”. 

 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2014) perancangan adalah : 

“suatu upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan 

(mungkin informal) akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, 

memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performasi maupun 

penggunaan sumber daya, kepuasan batasan pada proses design dari segi biaya, 

waktu, dan perangkat disebut sebagai perancangan”. 

 

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. 

2.1.3. Sistem 

Menurut Jogiyanto (2014) sistem adalah : 

“suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 

menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu dapat didefinisikan sebagai 



system”. 

 

 

 

Menurut Romney (2011) sistem adalah : 

“suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling 

berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan disebut sebagai 

system”. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sebuah rangkaian atau kelompok 

dari satu atau lebih komponen yang salih berhubungan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

2.1.3.1. Karakteristik Sistem 

Menurut Jogiyanto (2014) Sistem mempunyai beberapa karakteristik atau sifat-sifat 

tertentu yaitu: 

1. Komponen sistem 

 Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang 

artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. 

2. Batas system 

Batasan sistem (boundary) merupakan daerah yang membatasi antara suatu 

sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. 

3. Lingkungan luar system 

Lingkungan luar (environment) dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari 

sistem yang mempengaruhi operasi sistem. 



4. Penghubung sistem 

Penghubung (interface) merupakan media penghubung antara satu subsistem  

dengan subsistem yang lainnya. 

 

5. Masukan sistem 

Masukan (input) adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. 

6. Keluaran sistem 

Keluaran (output) adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasi menjadi 

keluaran yang berguna dan sisa pengembangan. 

7. Pengolah sistem 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian yang akan merubah masukan 

menjadi keluaran. 

8. Sasaran sistem 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). 

2.1.4. Perancangan Sistem 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2014) perancangan sistem adalah : 

“suatu upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan 

(mungkin informal) akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, 

memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performasi 

maupun penggunaan sumber daya, kepuasan batasan pada proses design dari 

segi biaya, waktu, dan perangkat disebut sebagai perancangan sistem”. 

 

Menurut Jogiyanto (2014) perancangan sistem adalah : 

“sebuah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau sebuah 



pengaturan beberapa elemen yang terpisah dari sebuah satu kesatuan yang 

utuh dapat didefinisikan sebuah perancangan system”. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sebuah rangkaian atau kelompok 

dari satu atau lebih komponen yang salih berhubungan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

 

2.2. Pengertian Persediaan Barang 

Menurut Rangkuti (2012) persediaan barang adalah : 

“bahan-bahan, bagian yang disediakan, dan bahan-bahan dalam proses yang 
terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau 
produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau 
pelanggan setiap waktu”. 

   

 

Menurut Baroto (2010) persediaan barang adalah : 

“bahan mentah, barang dalam proses (work in process), barang jadi, bahan 

pembantu, bahan pelengkap, komponen yang disimpan dalam antisipasinya 

terhadap pemenuhan permintaan”. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa persediaan barang adalah material yang berupa 

bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi yang disimpan dalam suatu tempat 

atau gudang dimana barang tersebut menunggu untuk diproses atau diproduksi lebih 

lanjut. 

 

2.3. Pengertian Monitoring 

Menurut Gudda (2011), monitoring adalah : 



“monitoring is the art of collecting the necessary information with minimum 

effort in order to make a steering decision at the right time, yang dalam bahasa 

Indonesia Monitoring adalah seni mengumpulkan informasi yang diperlukan 

untuk membuat keputusan tepat pada waktunya”. 

 

 

Menurut Maringan (2011), monitoring adalah : 

“proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan perkejaan yang 

dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijakan yang 

telah ditentukan”. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa monitoring (pengawasan) adalah merupakan suatu 

tindakan pengawasan atau pemeriksaaan kegiatan perusahaan untuk menjamin 

pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan melakukan tindakan 

korektif yang diperlukan dalam memperbaiki kesalahan yang ada sebelumnya. 

2.4.   Alat Perancangan Sistem 

   Alat perancangan sistem merupakan serangkaian model dan representasi teknis 

dari sistem yang diusulkan. Sasaran utama dari alat perancangan sebagai berikut : 

1. Menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

2. Membangun dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak. 

3. Membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat 

lunak dibangun. 

Alat-alat perancangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

2.4.1. BAD (Document Flowchart) 



Dengan menggunakan flowchart, langkah prosedur penyelasaian permasalahan 

dapat diekspresikan dengan serangkaian simbol grafis yang baku dan lebih mudah 

digunakan. Manfaat yang diperoleh menggunakan flowchart yaitu membiasakan 

berfikir secara sistematis dan terstruktur dalam setiap kesempatan serta lebih mudah 

mengecek dan menemukan bagian-bagian prosedur yang tidak valid. Oleh karena itu 

penggambaran dalam merancang suatu usulan sistem baru membutuhkan tahapan – 

tahapan alur prosedur yang harus mampu digambarkan dengan kebutuhan yang 

diinginkan dan disesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh suatu perusahaan atau 

organisasi. 

 

Menurut Jogiyanto (2014) flowchart adalah : 

“bagan (chart) yang menunjukan alir (flow) di dalam program atau prosedur 

sistem secara logika”. 

Simbol – simbol Bagan Alir Dokumen dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini : 

 

Tabel 2.1. Simbol – simbol Bagan Alir Dokumen 

Simbol Keterangan 

 

 

 

Dokumen 

Simbol ini menggambarkan semua jenis dokumen 

yang merupakan formulir yang digunakan untuk 

merekam data terjadinya suatu transaksi. 



 

 

 

Dokumen 

danTembusannya 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 

dokumen asli dan tembusannya. Nomor lembar 

dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. 

 

 

 

 

Berbagai Dokumen 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 

berbagai jenis dokumen yang digabungkan 

bersama dalam satu paket. 

 

 

 

Catatan 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 

catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat 

data yang direkam sebelumnya dalam dokumen 

atau formulir. 

 

Tabel 2.1. Simbol – simbol Bagan Alir Dokumen (Lanjutan) 

Simbol Keterangan 

 

 

 

Connector 

Simbol ini sebagai tanda penghubung bagan alir 

dokumen pada halaman yang sama, dengan 

memeperhatikan nomor yang tercantum dalam 

simbol penghubung pada halaman yang sama. 

 



 

 

 

 

 

Akhir arus dokumen 

Mengarahkan pembaca ke simbol penghubung 

yang sama yang bernomor seperti yang tercantum 

di dalam simbol tersebut. 

 

 

 

 

Awal arus dokumen 

Berasal dari simbol penghubung halaman yang 

sama, yang bernomor seperti yang tercantum di 

dalam simbol tersebut. 

 

 

 

Keterangan/Komentar 

 

 

Simbol ini memungkinkan ahli sistem 

menambahkan keterangan untuk memperjelas 

pesan yang disampaikan oleh bagan alir. 

Tabel 2.1. Simbol – simbol Bagan Alir Dokumen (Lanjutan) 

Simbol Keterangan 

1 

1 



Sumber  :  Jogiyanto (2014). 

2.4.2. Use Case Diagram 

Berikut ini merupakan simbol – simbol pada use case diagram dapat dilihat 

pada tabel 2.2. dibawah ini : 

Tabel 2.2. Simbol Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 Actor 

Berupa orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi yang 

dibuat diluar sistem informasi. 

2 
 Use Case 

Fungsionalitas yang disediakan sistem 

sebagai uni – unit yang saling bertukar 

pesan antar unit atau aktor, biasanya 

diawali dengan kata kerja. 

3  
Association 

Komunikasi antar aktor dan use case. 

 

4 

<<extend>

> 

Extend 

Relasi use case tambahan ke use case 

dimana use case yang ditambahkan dapat 

berdiri sendiri. 

Tabel 2.2. Simbol Use Case Diagram (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

Arsip Sementara 

Simbol ini digunakan untuk menunjukkan tempat 

penyimpanan dokumen seperti lemari arsip dan 

kotak arsip. Keterangan: 

A = Menurut abjad 

N = Menurut nomor urut 

T = Menurut tanggal / kronologis 

 



No Gambar Nama Keterangan 

 5 

<<include

>> 

Include 

Relasi use case tambahan ke use case 

dimana use case yang ditambahkan 

memerlukan use case ini untuk 

menjalankan fungsionalnya 

6  Generalization 

Hubungan generalisasi antara dua buah  

use case dimana fungsi yang satu fungsi 

yang umum dari yang lainnya. 

Sumber : Nugroho (2012) 

2.4.3. Activity Diagram 

Pada dasarnya. Diagram aktivitas adalah Diagram flowchart yang diperluas 

yang menunjukkan aliran kendali satu aktivitas ke aktivitas lain. Kegunaan diagram 

ini adalah untuk memodelkan workflow atau jalur kerja, memodelkan operasi, 

bagaimana objek-objek bekerja, aksi-aksi dan pengaruh terhadap objek. Simbol-

simbol yang terdapat dalam Activity Diagram dapat dilihat pada tabel 2.2. dibawah 

ini : 

Tabel 2.2. Simbol Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

Title

Function

Ph
as

e

 

Swimlane 

Memperlihatkan bagaimana masing – 

masing kelas antarmuka saling berinteraksi 

satu sama lain. 

2 
 

Action 

State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi. 



Tabel 2.2. Simbol Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

3 

 

Initial Node 

Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

 

4 

 

Activity Final 

Node 

Bagaimana objek dibentuk atau diakhiri. 

 

5 
 

Join Node 

Beberapa aliran yang ada pada tahap 

tertentu yang menjadi satu aliran 

Sumber : Nugroho (2012) 

2.4.4. Class Diagram 

 Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan 

menghasilkan sebuah obyek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain 

berorientasi obyek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, 

sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut 

(metoda/fungsi). Berikut adalah notasi – notasi yang ada pada class diagram dapat 

dilihat pada tabel 2.3. dibawah ini : 

Tabel 2.3. Simbol Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
ClassName

-memberName

-memberName  
Class 

Himpunan dari berbagai objek dalam satu 

class. 

2 
<<Interface>>

InterfaceName

-memberName

-memberName  

Interface 

Menambahkan kelas antarmuka pada 

diagram. 



 

Tabel 2.3. Simbol Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

3 

 

Depedency  

Hubungan yang terjadi pada suatu element 

mandiri. 

4 

 

Association 

Menghubungkan antara objek yang ada. 

5 

 

Agregartion  
Menggambarkan relasi agregasi 

Sumber : Nugroho (2012) 

2.5. Metode Pengembangan Sistem 

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. Dalam metode air terjun setiap tahun harus diselesaikan terlebih dahulu 

secara penuh sebelum diteruskan ke tahap berikutnya untuk menghindari terjadinya 

pengulangan tahapan. Model  air  terjun  (waterfall)  dapat  dilihat  pada  gambar  

2.2  di  bawah  ini : 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Sistem Model Waterfall 

Sumber : Sommerville (2011) 

 

Fase yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut : 

1. Requirement Analysis and Definition 

Merupakan tahapan penetapan fitur, kendala dan tujuan sistem melalui 

konsultasi dengan pengguna sistem. Semua hal tersebut akan ditetapkan 

secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. 

2. System and Software Design 

Dalam tahapan ini akan dibentuk suatu sistem berdasarkan persyaratan 

yang telah ditetapkan. Dan juga mengidentifikasi dan menggambarkan 

abstraksi dasar sistem perangkat lunak dan hubungan- hubungannya. 

3. Implementation and Unit Testing 

Dalam tahapan ini, hasil dari desain perangkat lunak akan direalisasikan 

sebagai satu set program atau unit program. Setiap unit akan diuji apakah 



sudah memenuhi spesifikasinya. 

 

4. Integration and System Testing 

Dalam tahapan ini, setiap unit program akan diintegrasikan satu sama lain 

dan diuji sebagai satu sistem yang utuh untuk memastikan sistem sudah 

memenuhi persyaratan yang ada. Setelah itu sistem akan dikirim ke 

pengguna sistem. 

5. Operation and Maintenance 

Dalam tahapan ini, sistem diinstal dan mulai digunakan. Selain itu juga 

memperbaiki error yang tidak ditemukan pada tahap pembuatan. Dalam 

tahap ini juga dilakukan pengembangan sistem seperti penambahan fitur 

dan fungsi baru. 

 

2.6. Metode Analisis Pieces 

Menurut Al Fatta (2011) untuk mengidentifikasi masalah dilakukan analisis 

Pieces, yaitu:  

1. Performance (Kinerja)  

Kemampuan dalam menyelesaikan tugas bisnis dengan cepat sehingga sasaran 

dapat segera tercapai. 

2. Information (Informasi) 

Laporan-laporan yang sudah selesai diproses digunakan untuk menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan oleh manajemen didalam pengambilan keputusan. 



3. Economy (Ekonomi) 

Penilaian sistem dalam pengurangan dan keuntungan yang akan didapatkan dari 

sistem yang dikembangkan. 

 

4. Control (Pengendalian) 

Pengendalian terhadap sistem tetap harus dilakukan dan diperlukan selama sistem 

tersebut masih terus berjalan. 

5. Eficiency (Efisiensi)  

Berhubungan dengan sumber daya yang ada guna meminimalkan pemborosan. 

6. Service (Layanan) 

Perkembangan organisasi dipicu peningkatan pelayanan yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

 

3.1.  Sejarah Singkat Perusahaan 

Tiga Serangkai merupakan salah satu penerbit buku, khususnya buku pelajaran 

dan pengetahuan yang berdiri sejak 28 September 1958. Bermula dari sepasang suami 

istri (Alm) H. Marzuki Abdullah dan istrinya Hj. Siti Aminah, yang keduanya saat itu 

berprofesi sebagai guru sekolah dasar ( SD ) di Wuryantoro Wonogiri. Rasa 

tanggungjawab mereka sebagai seorang guru, menjadi motivasi bagi beliau untuk 

melihat para siswa berhasil dalam studinya. Dari keinginan tersebut mereka 

berinisiatif untuk mengumpulkan semua pertanyaan tentang pelajaran, dan 

menyusunnya menjadi kumpulan soal latihan ujian. 

Awalnya H. Abdullah dan sitrinya, mencetak  buku pertama mereka di Toko 

Buku Tiga yang berlokasi di daerah Solo. Dan ternyata buku kumpulan soal yang 

mereka terbitkan, laris manis dipasaran sehingga permintaan cetak juga meningkat. 

Atas usulan pemilik toko buku Tiga, pasangan guru ini akhirnya mendirikan 

perusahaan penerbit buku dengan nama Tiga Serangkai dan memilih Sukoharjo 

sebagai lokasi usaha. Nama tersebut dipilih dengan mengambil salah satu kata dari 

Toko Buku Tiga, yang telah berjasa menerbitkan buku karya mereka untuk pertama 

kali. Permintaan pasar yang sangat tinggi, menuntut Tiga Serangkai semakin 

meningkat pula dalam memproduksi buku. Sehingga pada tahun 1972 mereka 

pindah lokasi usaha yang lebih strategis, di Jl. Dr. Supomo No.23 Surakarta. Mereka 

juga sudah membeli peralatan cetak modern yang mampu mencetak puluhan ribu 

http://bisnisukm.com/mengambil-untung-dari-toko-buku-bekas.html


buku dalam waktu satu jam, untuk menunjang  kualitas produk buku yang mereka 

hasilkan. Saat ini buku pelajaran hasil produksi Tiga Serangkai, menjadi salah satu 

buku acuan bagi para pelajar sejak puluhan tahun yang lalu. Buku – buku pelajaran 

yang disusunnya, dipasarkan dengan pendekatan langsung ke sekolah – sekolah. Tak 

heran jika saat ini Tiga Serangkai berhasil menjangkau ribuan sekolah dan toko buku 

yang tersebar di berbagai daerah. 

Walaupun pada tanggal 14 Desember 1990 H. Abdullah wafat, namun tidak 

menurunkan semangat Hj. Siti Aminah untuk melanjutkan apa yang diimpikannya 

bersama almarhum suaminya. Dengan bantuan keluarga dan saudaranya, pada tahun 

1992 CV Tiga Serangkai berhasil mengembangkan usahanya menjadi PT Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri. Perkembangan usaha PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

tidak berhenti disitu saja, pada tahun 2003 manajemen mengambil keputusan untuk 

membagi perusahaan menjadi 3 bagian penting. Yaitu bagian penerbitan dan 

percetakan, bagian distribusi, dan bagian retail. Untuk bagian penerbitan dan 

percetakan membawahi 3 unit bisnis yaitu PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, PT 

Pantja Simpati, dan PT Wangsa Jatra lestari. Untuk bagian retail dibantu oleh PT. 

Assalam Niaga Utama ( Assalam Hipermarket ), Assalam Grosir, serta PT Tiga 

Serangkai Nusantara. Sedangkan untuk bagian distribusi membawahi dua unit usaha 

yaitu PT Tiga Serangkai International dan PT. K33. Keberhasilan PT Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri dalam mengelola usahanya, membuahkan hasil bagi perusahaan. 

Pada tahun 2007 Tiga Serangkai mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2000 untuk 

manajemen mutu. Hal ini membuktikan bahwa Hj. Siti Aminah dan para tim kerjanya 



berhasil membawa PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri menjadi salah satu 

perusahaan besar, dan mendapat kepercayaan dunia international. 

 

Gambar 3.1. Logo PT Tiga Serangkai 

Sumber : PT Tiga Serangkai (2017) 

 

3.2. Visi dan Misi Organisasi 

Setiap organisasi pasti memiliki visi dan misi sebagai pandangan kedepan, 

tujuan-tujuan organisasi, serta apa yang harus di lakukan organisasi untuk mencapai 

tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Berikut Visi Dan Misi Organisasi       

PT Tiga Serangkai : 

3.2.1  Visi 

Untuk menjadi percetakan dan penerbitan perusahaan terkenal dengan berfokus 

pada kebutuhan pelanggan dan ingin, dan kualitas isi buku itu. Selain itu, kami 

juga ingin memberikan kontribusi yang berharga bagi pendidikan nasional. 

3.2.2 Misi 

Untuk menghasilkan kualitas tinggi buku yang dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat dengan meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia, 

responsif dan adaptif terhadap perubahan pasar dan juga sangat konsen terhadap 

harga yang terjangkau dan layanan. 



3.3. Struktur Organisasi 

Organisasi merupakan wadah dimana terdapat sekumpulan orang yang bertugas 

untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama yang 

menguntungkan mengacu pada cara membagi, mengelompokkan,  

mengkoordinasikan aktifitas organisasi menjadi hubungan antara para pekerja. 

Tujuan organisasi bagi perusahaan sangat penting karena struktur organisasi 

tercermin adanya suatu sistem kerja sama secara sistematis dan terkoordinir. Struktur 

organisasi PT Tiga Serangkai dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini : 

 
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Tiga Serangkai  

Sumber : PT Tiga Serangkai (2017) 

 

 

3.4. Tugas dan Tanggung Jawab Personil 

Tugas dan tanggung jawab personil adalah sebagai berikut : 

a. Branch Manager 

1. Melaksanakan kebijakan dan aturan perusahaan. 

2. Penyusunan rencana kerja tahunan cabang (RKTC). 



3. Merealisasikan rencana kerja tahunan cabang (RKTC). 

4. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program kerja 

dan kegiatan perusahaan. 

5. Evaluasi hasil kerja tahunan cabang. 

 

b. Supervisor Finance Accounting 

1. Menyediakan dana kas cabang sebagai kegiatan operasional cabang untuk 

mendukung lancarnya kegiatan perusahaan. 

2. Invoicing atas penjualan. 

3. Berkoordinasi dengan kantor pusat di Jakarta untuk proses reimbursement 

dana cabang. 

4. Membuat laporan keuangan kas cabang. 

5. Berkoordinasi dengan kantor layanan pajak. 

 

c. Sales Supervisor 

1. Merealisasikan target penjualan cabang. 

2. Meningkatkan penjualan dengan melakukan pendekatan pada pelanggan. 

3. Mengevaluasi dan mereview hasil penjualan. 

 

d. Sales Admin 

1. Menjalakan tugas dari Supervisor Finance Accounting 

2. Melakukan pendataan masing-masing buku. 



3. Membuat laporan data buku.  

 

3.5. Sarana dan Prasarana PT Tiga Serangkai 

Sarana dan prasarana produksi dan perkantoran pada PT Tiga Serangkai sebagai 

berikut : 

1. Sarana dan prasarana sanitasi dan keindahan meliputi, Wastafel, toilet dan 

kamar mandi, tempat pembuangan sampah, mobil pengangkutan barang-barang 

ke stock point. 

2. Sarana dan prasarana transportasi meliputi, tempat parkir mobil, tempat parkir 

sepeda motor. 

3. Sarana dan prasarana ibadah meliputi Masjid dan Mushola. 

4. Sarana dan prasarana keamanan meliputi Pos Security. 

5. Sarana dan prasarana peralatan meliputi, printer, komputer, fax, foto copy, 

telepon, seragam dan alat tulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Laporan Aktivitas Pada PT Tiga Serangkai  

PT Tiga Serangkai adalah merupakan salah satu penerbit buku khususnya buku 

pelajaran dan pengetahuan Kegiatan yang dilakukan selama praktek kerja lapangan 

yaitu pada bagian Gudang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.1 Tabel Aktivitas Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

No Kegiatan/ Uraian 

 April-Mei 2015 

Minggu ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Melakukan Pencatatan 

Pemesanan Barang 

        

2. Mencatat Data Persediaan 

Barang 

  

 

      

3. Menganalisa & 

Mengumpulkan data 

        

4. Melakukan Pendataan Stock 

Barang 

        

 

 

 



 

 

4.2.  Alur Sistem Berjalan Pada PT Tiga Serangkai 

 Adapun alur pengolahan data persediaan barang yang ada pada PT Tiga 

Serangkai adalah sebagai berikut : 

1. Barang Masuk 

a. Dimulai dari bagian admin gudang menerima daftar kiriman buku yang 

diberikan oleh kantor pusat. 

b. Lalu bagian admin gudang akan melakukan pencatatan daftar buku yang akan 

disimpan untuk dibuatkan daftar katalog buku baru sebanyak 2 rangkap. 

c. Rangkap pertama katalog buku akan dibuatkan daftar persediaan buku yang 

akan diberikan kepada pimpinan. 

d. Rangkap katalog buku baru kedua akan diberikan kepada sales untuk 

melakukan penawaran barang. 

2. Barang Keluar 

a. Sekolah apabila berminat akan melakukan pemesanan buku yang akan 

mengisi daftar pesanan buku yang akan diberikan kepada sales, jika tidak 

maka tidak terjadi proses pemesanan buku. 

b. Sales akan menyerahkan daftar pemesanan buku kepada admin gudang untuk 

disiapkan buku sesuai daftar pesanan, lalu sales akan mengirim buku ke pihak 

sekolah. 



c. Sekolah akan memeriksa kondisi buku, apabila tidak terjadi kerusakan maka 

buku diterima, namun apabila terjadi kerusakan maka buku akan 

dikembalikan. 

d. Admin setelah menerima daftar pemesanan buku akan membuatkan laporan 

persediaan buku sebanyak 2 rangkap, rangkap pertama diberikan kepada 

pimpinan dan rangkap kedua diarsipkan. 

 

Gambar 4.1 Bagan Alir Dokumen Barang Masuk 
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Gambar 4.2 Bagan Alir Dokumen Barang Keluar 



Admin GudangSales

DB

Membuat surat 

penawaran buku

SPB 1

2

T

Staff Sekolah

SPB

Pimpinan

Melakukan 

pemesanan

-----

Diberikan 

kepada bagian 

kurikulum 

PB 1

2

3

T

PB

Membuat daftar 

pemesanan buku

DPB
1 2

T

LPB
DPB

Menyiapkan buku 

pesanan sekolah

BPS ----- Telah diperiksa pihak 

gudang

T

Finish

Keterangan :

SPB   : Surat Penawaran Buku

PB   : Pesanan Buku

DPB   : Daftar Pesanan Buku

BPS   : Buku Pesanan Sekolah

BPB   : Bukti Penerimaan Buku

LPB   : Laporan Persediaan Buku

1

1

2

2

3

3

4

6

BPS

Melakukan validasi

keputusan
Tidak

iya

4

Melakukan retur

Membuat bukti 

penerimaan buku

BPB
1 2

T

5

BPB

Membuat laporan 

persediaan buku

LPB
1 2

T

5

6

Start

 

 

 



 

4.3.  Analisis PIECES 

Kelemahan sistem yang digunakan dalam analisis pieces, adalah:  

Tabel 4.1. Gambaran dan Usulan Sistem Analisis Pieces 

Jenis Analisis Sistem Lama Sistem Yang Diajukan 

Analisis 

Kinerja 

(Performance)  

Sistem yang lama dalam 

menghasilkan,laporan 

persediaan barang, Owner 

(pimpinan) hanya mendapat 

informasi yang ada pada 

laporan tanpa bisa 

melakukan pengecekan 

tentang validasi dari laporan 

persediaan tersebut 

dikarenakan sistem yang ada 

saat ini masih berbasis 

desktop, kemudian sistem 

juga masih mengalami 

kendala seringnya bugs 

ketika melakukan 

pengkalkulasian data 

persediaan barang 

Pada sistem yang baru, 

dalam hal ini kinerja dalam 

menghasilkan laporan 

persediaan barang dapat 

dilakukan dengan lebih cepat 

dikarenakan dapat diproses 

secara otomatis maka data 

akan tersusun sesuai dengan 

waktu dan tanggal 

Analisis 

Informasi 

(Information) 

 

Aspek Informasi dalam 

sistem yang menggunakan 

Microsoft Excel, 

menghasilkan laporan data 

persediaan barang yang 

masih diolah dalam proses 

kalkulasi manual terkait 

ketersediaan barang yang 

ada sehingga sering terjadi 

kesalahan dalam 

pemeriksaan yang 

menyebabkan data tidak 

akurat 

Informasi yang dihasilkan 

menjadi lebih baik dengan 

cara penyajian informasi 

lebih relevan, benar dalam 

pengolahan data dan 

kelengkapan dalam 

penyajian informasi, serta 

tepat waktu, karena 

pengolahan data dapat 

langsung dimonitoring 

dengan menggunakan 

pemprograman Web 

menggunakan PHP. 

 

 

 

 



 

Tabel 4.1. Gambaran dan Usulan Sistem Analisis Pieces (lanjutan). 

Analisis 

Ekonomi 

(Economy) 

 

Sistem yang lama dalam 

melakukan proses 

pengolahan data persediaan 

barang masih harus 

menghabiskan banyak bahan 

baku berupa kertas dan alat 

tulis kantor lainnya, 

dikarenakan proses 

pengolahan data yang masih 

menggunakan pencatatan 

mengalami kendala 

kesalahan pada pencatatan, 

kerangkapan data dan harus 

mengulang pencatatan 

tersebut. 

Dalam tahapan pengajuan 

sistem yang baru, dapat 

meningkatkan manfaat (nilai 

guna dari sistem) yang dapat 

menurunkan biaya 

penyelenggaran suatu 

pemprosesan monitoring, 

bilamana sistem lama 

pimpinan harus melakukan 

monitoring secara langsung, 

namun pada sistem baru, 

pimpinan dapat 

melakukannya dimana saja 

dan kapan saja dengan syarat 

terhubung oleh koneksi 

jaringan 

Analisis 

Pengendalian 

(Control) 

 

Pada tahapan sistem lama, 

dalam proses pengajuan 

pesanan barang sampai 

proses penarikan barang 

pada bagian Store bersifat 

rumit, karena harus melalui 

banyaknya tahapan yang 

sebenarnya bisa dilakukan 

pada suatu tahapan proses 

sekali persetujuan 

Pada proses pengendalian di 

sistem baru, langkah alur 

prosedur tetap menggunakan 

SOP yang dimiliki 

perusahaan, hanya saja dapat 

meminimalisir langkah untuk 

dapat mempercepat 

pemprosesan data yang 

dibutuhkan untuk dapat 

menjadi informasi yang tepat 

guna. 

Analisis 

Efisiensi 

(Eficiency) 

 

Pembuatan laporan 

persediaan barang masih 

membutuhkan waktu 2 jam  

karena harus memeriksa 

data-data satu-persatu,  

Dapat merubah sistem yang 

lama ke sistem yang baru 

karena data otomatis dari 

sistem saat dibutuhkan. 

Analisis 

Layanan 

(Service) 

 

Namun meskipun melewati 

beberapa tahapan, laporan 

terkadang masih juga 

mengalami kesalahan ketika 

akan diberikan kepada 

Owner (pimpinan). 

Pelayanan pada Owner 

(pimpinan) akan lebih cepat 

dan mudah karena pelaporan 

persediaan barang dilakukan 

dengan sistem. 

 



 

 

4.4. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan sistem terdapat dua klasifikasi, yaitu kebutuhan fungsional dan 

kebutuhan non-fungsional.  

1.  Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional Perancangan Sistem Pengolahan Data Persediaan Buku 

Pada PT Tiga Serangkai adalah sebagai berikut:    

a. Sistem mampu memproses data persediaan buku. 

b. Sistem bisa menampilkan data pesanan buku dari setiap sekolah beserta. 

c. Sistem harus bisa menghasilkan laporan persediaan buku dengan efisien dan 

efektif. 

Kebutuhan Quality Function Deployment Perancangan Sistem Pengolahan Data 

Persediaan Buku Pada PT Tiga Serangkai adalah sebagai berikut:     

a. Sistem Operasi Microsoft Windows 7 

b. Processor Core I3 

c. Ram DDR 3 kapasitas 2GB 

d. Adobe Dreamweaver Cs5 

e. Database MySQL 

f. Printer 

 

2.  Kebutuhan System Development 



Kebutuhan System Development Perancangan Sistem Pengolahan Data 

Persediaan Buku Pada PT Tiga Serangkai adalah sebagai berikut:    

 

a. Penggambaran sistem berjalan menggunakan BAD 

b. Tahapan desain rancangan sistem baru menggunakan Usecase Diagram 

Kebutuhan Documentation Perancangan Sistem Pengolahan Data Persediaan 

Buku Pada PT Tiga Serangkai adalah sebagai berikut:    

a. Bentuk Documentation yang dihasilkan oleh sistem, salah satunya adalah 

laporan persediaan buku 

 

4.5.   Desain Logis 

Desain logis adalah tahap perancangan aktifitas pengolahan data supplier dan 

data persediaan barang dihasilkan secara otomatis dan akurat. Pada tahap ini 

merupakan aktivitas pengembangan sistem yang mendesain sistem secara terkonsep 

yang gunanya untuk mengetahui desain sistem apa yang akan dibuat. Desain logis 

terdiri dari Usecase Diagram, Activity Diagram Dan Class Diagram. 

4.5.1. Usecase 

Usecase diagram pada perancangan ini menggambarkan bagaimana kelakuan 

sistem berinteraksi antar aktor dengan Perancangan Sistem Pengolahan Data 

Persediaan Buku Pada PT Tiga Serangkai, dapat dilihat pada penjelasan berikut ini: 

Deskripsi aktor pada Perancangan Sistem Pengolahan Data Persediaan Buku 

Pada PT Tiga Serangkai dapat dilihat pada tabel 4.2. sebagai berikut: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2. Deskripsi Aktor 

No Aktor Deskripsi 

1 

Admin 

Gudang 

Orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk 

melakukan pengolahan data terkait persediaan barang pada 

perusahaan. 

2 Sekolah 

Orang yang akan menjadi mitra perusahaan dalam 

menyalurkan barang 

3 Pimpinan  

Orang yang akan melakukan pemantauan proses 

pengolahan data persediaan barang pada perusahaan 

 

Deskripsi Usecase pada Perancangan Sistem Pengolahan Data Persediaan 

Buku Pada PT Tiga Serangkai dapat dilihat pada tabel 4.3. sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Usecase diagram 

No. Use Case Deskripsi 

1 Login 

Merupakan proses untuk melakukan login 

pengguna sistem. 

2 Menu utama Merupakan tampilan utama dari sistem pengolahan 



data persediaan barang 

3 Kelola data barang 

Merupakan proses pendataan data barang yang ada 

pada perusahaan 

4 
Kelola data 

pemesanan barang 

Merupakan cara untuk memesan barang dari divisi 

kepada admin gudang dan ke supplier 

5 Kelola faktur 

Merupakan menu untuk melihat total pemesanan 

kepada supplier 

6 
Kelola pengambilan 

barang 

Merupakan tahap pengambilan data barang oleh 

divisi perusahaan. 

7 
Kelola laporan 

persediaan barang 

Merupakan tahap pembuatan laporan persediaan 

barang pada perusahaan 

8 Cetak laporan 

Merupakan cara untuk mencetak output laporan 

secara sistematis. 

9 Logout 

Merupakan proses untuk melakukan logout 

pengguna sistem 



 



Gambar 4.2. Usecase Diagram Perancangan Sistem Pengolahan Data  

Persediaan Buku Pada PT Tiga Serangkai 

4.5.2.  Actifity Diagram 

Activity Diagram ini menggambarkan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan 

oleh aktor terhadap Perancangan Sistem Pengolahan Data Persediaan Buku Pada PT 

Tiga Serangkai, berikut gambar activity diagram Perancangan Sistem Pengolahan 

Data Persediaan Buku Pada PT Tiga Serangkai dapat dilihat pada gambar 4.3. 

dibawah ini : 

 



Gambar 4.3. Actifity Diagram Perancangan Sistem Pengolahan Data Persediaan Buku 

Pada PT Tiga Serangkai 

 

 

 

4.5.3. Class Diagram 

Class diagram menggambarkan kelas – kelas yang akan dibuat untuk 

Perancangan Sistem Pengolahan Data Persediaan Buku Pada PT Tiga Serangkai, 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 4.4 Class Diagram Perancangan Sistem Pengolahan Data  

Persediaan Buku Pada PT Tiga Serangkai 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.    Rancangan Input 

1. Rancangan Login Pengguna Sistem 

Selamat Datang

Username

Password

Login Cancel
 

Gambar 4.4. Rancangan Login 

Berdasarkan gambar 4.4. terdapat beberapa penjelasan yaitu sebagai berikut: 

Username   :Berisi ID pengguna atau pemakai system. 

Password :Merupakan kata kunci atau password untuk mengakses 

sistem. 

Tombol Login  :Berfungsi untuk masuk ke sistem. 

Tombol Logout :Berfungsi untuk keluar ke sistem. 

 

 

 

 



2. Rancangan Form Menu Utama 

Perancangan Sistem Pengolahan Data 

Persediaan Buku Pada PT Tiga Serangkai

Data Buku

 *Berisi Banner Perusahaan

Data Pemesanan Data Faktur
Laporan Persediaan 

Buku

 
Gambar 4.5. Rancangan Form Menu Utama 

Berdasarkan gambar 4.5 terdapat beberapa penjelasan yaitu sebagai berikut : 

Data buku : item ini adalah tempat pencatatan dan pengolahan data 

buku yang tersedia pada perusahaan. 

Data pemesanan : item ini adalah tempat pencatatan dan pengolahan data 

pemesanan yang tersedia pada perusahaan. 

Data faktur : item ini adalah tempat pencatatan dan pengolahan data 

faktur pemesanan buku yang tersedia pada perusahaan. 

LPB : item ini adalah tempat pembuatan laporan persediaan buku 

yang tersedia pada perusahaan. 

 

 

 

 



3. Rancangan Form Data Buku 

Form Data Buku

Id buku

Nama 

Kelas 

Baru Hapus Edit Simpan Keluar

Jumlah 

Gambar 4.6. Rancangan Form Data Buku 

Berdasarkan gambar 4.6. terdapat beberapa penjelasan yaitu sebagai berikut: 

Form data buku adalah Form tempat kita memanajemen data perusahaan terkait data 

buku, yang dimana kita dapat membuat data baru dengan tombol baru, 

menyimpannya dengan tombol simpan, dan dapat mengubah datanya dengan tombol 

edit, ketika ingin menghapus data pilih tombol hapus, untuk kembali ke menu utama 

pilih tombol keluar. 

 

 

 

4. Rancangan Form Data Pemesanan 



Form Data Pemesanan

Id pemesanan

Tanggal_pesan

Jumlah_pesan

Baru Hapus Edit Simpan Keluar

Gambar 4.7. Rancangan Form Data Pemesanan 

Berdasarkan gambar 4.7. terdapat beberapa penjelasan yaitu sebagai berikut: 

Form data pemesanan adalah Form tempat kita memanajemen data perusahaan terkait 

data pemesanan, yang dimana kita dapat membuat data baru dengan tombol baru, 

menyimpannya dengan tombol simpan, dan dapat mengubah datanya dengan tombol 

edit, ketika ingin menghapus data pilih tombol hapus, untuk kembali ke menu utama 

pilih tombol keluar. 

 

 

 

5. Rancangan Form Data Faktur 



Form Data Faktur

Id faktur

Nama _pemesan

Total_biaya

Baru Hapus Edit Simpan Keluar

Gambar 4.8. Rancangan Form Data Faktur 

Berdasarkan gambar 4.8. terdapat beberapa penjelasan yaitu sebagai berikut: 

Form Data Faktur adalah Form tempat kita memanajemen data perusahaan terkait 

data faktur pemesanan, yang dimana kita dapat membuat data baru dengan tombol 

baru, menyimpannya dengan tombol simpan, dan dapat mengubah datanya dengan 

tombol edit, ketika ingin menghapus data pilih tombol hapus, untuk kembali ke menu 

utama pilih tombol keluar. 

 

 

 

 

4.7. Rancangan Output 



1. Rancangan Laporan Persediaan Buku 

Laporan Persediaan Buku 

PT Tiga Serangkai

Id Buku Stock Awal Stock Akhir

  

Gambar 4.9. Rancangan Laporan Perancangan Sistem Pengolahan Data  

Persediaan Buku Pada PT Tiga Serangkai 

 

Id buku : item ini adalah menampilkan seluruh data buku 

Stock awal : item ini adalah menampilkan seluruh data stock awal dari 

buku yang ada pada perusahaan 

Stock akhir  : item ini adalah menampilkan seluruh data stock akhir 

terkait hasil pemesanan yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

4.8. Penjadwalan 



Penjadwalan merupakan urutan kegiatan yang dilakukan dalam suatu pembuatan 

sistem, dimulai dari tahap awal hingga tahap akhir pembuatan sistem tersebut. Di 

bawah ini adalah penjadwalan pembuatan sistem yang dapat dilihat pada tabel 4.4. di 

bawah ini: 

Tabel 4.4. Penjadwalan Pembuatan Perancangan Sistem Pengolahan Data  

Persediaan Buku Pada PT Tiga Serangkai 

Kegiatan/Aktivitas 

Penelitian 

2017 2017 2017 2017 2017 

Maret April Mei Juni Juli 

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

Observasi                                         

Wawancara                                         

Perencanaan                                         

Tinjauan Pustaka                                         

Analisis                                         

Perancangan                                         
Penyusunan 

Laporan                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. SIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis mengambil 

simpulan dengan adanya sistem infomasi persediaan barang, akan mempermudah 

kinerja admin bagian gudang dalam memproses pendataan data persediaan yang 

dimiliki oleh perusahaan 

 

5.2. SARAN 

 Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang 

dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dari perancangan sistem informasi 

persediaan barang adalah, melakukan evaluasi sistem menyangkut kemungkinan 

pengembangan sistem yang lebih baik dan disesuaikan dengan perkembangan dan 

kemajuan teknologi yang ada pada PT Tiga Serangkai. 
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