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ABSTRAK 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI CONTROLING DAN 

MONITORING STOK BERBASIS WEB PADA                                             

PT MANDIRI ABADI JAYA UTOMO 

 

 

 

Oleh 

Gilang Anugerah Imanda 

13311791 

 

 

PT Mandiri Abadi Jaya Utomo merupakan salah satu distributor besar 

yang terdapat di Lampung. PT Mandiri Abadi Jaya Utomo memiliki relasi 

distributor barang yang sangat banyak sehingga berbagai macam jenis barang 

terdapat di gudang mulai dari kosmetik, perlengkapan bayi, makanan, serta 

minuman. Sehingga stok barang yang di gudang sangat banyak dan setiap harinya 

selalu berubah jumlahnya. 

 Pihak marketing selalu bertanya kepada pihak admin terkait stok yang 

akan mereka jual. Sehingga pekerjaan admin terganggu hanya untuk memberi 

tahu stok setiap kali pihak marketing menghubungi admin. Jika pihak marketing 

tidak mengetahui pasti ketersediaan stok, maka hal yang terjadi mereka akan 

hilang penjualan yang menyebabkan target penjualan mereka tidak tercapai sesuai 

target yang sudah ditentukan.  

Untuk mengatasi permasalahan penulis merancang sebuah sistem dengan 

judul perancangan sistem informasi controling dan monitoring stok pada            

PT Mandri Abadi Jaya Utomo yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalan 

tersebut. Untuk merancang sistem perlu dilakukan analisa sistem yang berjalan, 

kemudian metode pengembangan sistem yang dipilih yakni, menggunakan 

metode prototype karena menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak 

yang dimulai dari mengumpulkan kebutuhan pelanggan terhadap perangkat lunak 

yang akan dibuat. Aplikasi yang dirancang menggunakan pemodelan visual 

dengan Unified Modeling Language (UML). 

 

Kata Kunci : Controling Monitoring Stock, Protoype, Unified Modeling 

Language (UML) 

  



BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia Teknologi Informasi semakin pesat dari zaman ke 

zaman dan memegang peranan penting dalam dunia bisnis, salah satunya adalah 

penerapan sistem informasi pada perusahaan. Perkembangan tersebut membawa 

dampak yang besar di dalam aspek kehidupan, misalnya untuk berkomunikasi 

dengan seseorang secara jarak jauh yang dapat dilakukan melalui internet 

(International Network) dengan berbagai cara yaitu dengan e-mail (surat 

elektronik), chatting (berbicara dengan satu atau banyak orang secara langsung), 

dan lain-lainya. Selain itu, perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap 

bidang pekerjaan yaitu dengan menggunakan sistem terkomputerisasi untuk 

efisiensi pekerjaan. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sistem informasi pada 

perusahaan mulai menggunakan sistem tersebut. Cara ini banyak digunakan 

karena memudahkan di dalam pencarian informasi. Selain itu, dengan sistem 

terkomputerisasi maka data-data dapat tersimpan dengan baik dan juga terhindar 

dari kelalaian apabila penyimpanan dilakukan secara manual. 

PT Mandiri Abadi Jaya Utomo merupakan salah satu distributor good 

consumer terbesar di Lampung. Penjualan yang dilakukan oleh PT Mandiri Abadi 

Jaya Utomo mencangkup wilayah seluruh Lampung sehingga banyak transaksi 

yang dilakukan dalam hitungan hari . 
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Pada bagian divisi marketing memiliki pengaruh besar untuk kelangsungan 

dalam penjualan barang, namun dalam praktek kerjanya salesman sering 

mengalami hambatan dalam mengetahui jumlah stock yang tersedia di gudang. 

Hal ini terjadi karena sistem pengolahan stok barang belum efisien untuk bagian 

marketing, sehingga terjadi saling menunggu antar sub divisi admin, hal ini pula 

yang menyebabkan sering terjadinya loss sale dan stock out pada kegiatan 

penjualan barang sehingga proses penjualan menjadi lambat. 

Dengan demikian perlu adanya aplikasi yang nantinya dapat membantu 

proses stock controling dan monitoring sehingga dapat dilakukan dengan cepat 

dan tepat. 

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul: “Perancangan 

Sistem Informasi Stock Controling dan Monitoring Berbasis Web Pada               

PT Mandiri Abadi Jaya Utomo”, agar aplikasi ini dapat membantu kinerja divisi 

marketing dalam melakukan tugasnya.                                                                                                                               

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah yaitu bagaimana merancang suatu sistem informasi stock 

monitoring dan controling untuk dapat mempermudah perusahaan dalam setiap 

tahap pengembangan sistem. 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam memusatkan masalah 

yang ada dan agar tidak menyimpang yaitu sebagai berikut: 
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1. Sistem informasi ini tidak mengatur tentang hubungan manajemen dan 

hubungan pemasaran. 

2. Sistem informasi stock monitoring ini hanya berorientasi pada barang dengan 

kondisi layak jual saja. 

3. Sistem informasi ini bersifat sebagai manajemen stok barang. 

1.4 Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan laporan ini adalah untuk 

merancang sistem informasi pengendalian stok untuk menentukan jumlah pesanan 

yang optimal dan waktun pemesanan yang optimal.    

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dijadikan sebagai bahan penulisan Laporan 

PKL sebagai berikut : 

1.5.1 Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi melalui 

diskusi secara langsung dengan pimpinan perusahaan atau karyawan untuk 

mendapatkan keterangan yang dibutuhkan. Penulis melakukan wawancara 

langsung kepada Ka.Administrasi. 

1.5.2 Observasi  

Metode kedua ini dilakukan dengan mengumpulkan data yaitu dengan cara 

pengamatan secara langsung kebagian yang berhubungan dengan kegiatan yang 

menyangkut persediaan barang, sehingga penulis dapat mengetahui secara jelas 

mengenai pelaksanaan sistem yang berjalan. 
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1.5.3 Dokumentasi  

Penulis melakukan pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu dengan 

membaca dan mempelajari dokumen – dokumen yang berhubungan dengan data – 

data yang diperlukan dalam perancangan sistem ini. 

1.6 Manfaat Penulisan 

Manfaat dari  penulisan laporan praktek kerja lapangan ini bagi PT Mandiri 

Abadi Jaya Utomo membantu perusahaan untuk merancang dan membuat aplikasi 

web stock monitoring dan controling. Serta memberi gambaran kepada 

perusahaan dalam kegiatan penjualan dan pemesanan persediaan barang dengan 

menggunakan aplikasi sehingga tidak terjadi stock out atau loss sale . 

Bagi Penulis manfaatnya adalah menambah wawasan bagi penulis mengenai 

perancangan aplikasi yang dibutuhkan dalam suatu Perusahaan/Instansi dan 

memanfaatkan ilmu komputer yang diperoleh pada bangku kuliah untuk 

diterapkan pada dunia kerja. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini memberikan gambaran mengenai hal-hal yang 

akan diteliti dalam laporan ini pada setiap bab. Adapun sistematika penulisan ini 

adalah  sebagai berikut : 

 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat teori yang diambil dari beberapa kutipan buku, 

beberapa jurnal penelitian, dan hasil pencarian di internet yang berisi 

uraian tentang teori dasar mengenai tinjauan pustaka, analisis sistem, 

konsep dasar aplikasi web, Unified Modelling Language (UML), metode 

pengembangan sistem, pengujian, dan definisi yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas. 

BAB III   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini memaparkan gambaran umum perusahaan diantaranya 

mengenai sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, visi dan 

misi perusahaan, tugas dan tanggung jawab masing-masing departement 

pada PT Mandiri Abadi Jaya Utomo. 

BAB IV   PEMBAHASAN 

Bab ini memuat laporan  aktivitas/kegiatan selama melakukan 

praktik kerja lapangan, analisis dan identifikasi masalah, pembahasan 

hasil analisis, dan usulan pengembangan.usulan. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat simpulan yang dapat diambil dari hasil 

pembahasan perancangan aplikasi web untuk stock monitoring dan 

controling PT Mandiri Abadi Jaya Utomo dan saran yang dapat dijadikan 

masukan bagi perusahaan. 

 

 



6 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan referensi-referensi yang dipakai dalam 

penelitian, Memuat semua sumber pustaka yang digunakan dalam 

penelitian dengan menggunakan format penulisan yang telah dibakukan 

secara konsisten. 

LAMPIRAN 

Berisi semua instrumen penelitian, dokumen wawancara, dan bukti 

lain yang dipandang perlu. 



BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Perancangan 

Perancangan perangkat lunak adalah suatu yang dilakukan oleh hampir 

semua rekayasawan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak merupakan 

tempat dimana aturan-aturan kreativitas, kebutuhan stakeholder, kebutuhan bisnis 

dan pertimbangan teknis semuanya secara bersamaan disatukan untuk membentuk 

sebuah produk atau sistem/ perangkat lunak yang berkualitas (Pressman, 2012). 

Perancangan perangkat lunak adalah proses untuk mendefinisikan suatu 

rancangan perangkat lunak dengan menggunakan teknik dan prinsip tertentu 

sedemikian hingga rancangan tersebut dapat diwujudkan menjadi perangkat lunak 

(Verdi, 2012). 

Perancangan perangkat lunak merupakan suatu proses analisis dan 

pengumpulan kebutuhan-kebutuhan untuk membentuk suatu rancangan perangkat 

lunak kemudian diwujudkan menjadi perangkat lunak.                                                                                                                                        

2.2 Definisi Aplikasi Web 

Menurut Janner Simarmata (Simarmata, 2010)  aplikasi web adalah : 

“Sebuah sistem informasi yang mendukung interaksi pengguna melalui 

antarmuka berbasis web”. 

Menurut Budi Raharjo (Raharjo, 2010) aplikasi web adalah: 



7 

 

“Software yang berfungsi untuk menampilkan dan melakukan interaksi 

dengan dokumen-dokumen yang tersimpan dalam suatu web server”. 

Menurut Edy Irwansyah dan Jurike V. Moniaga (Irwansyah & Moniaga, 

2014) aplikasi web adalah : 

“Suatu website yang membuat pengguna dapat mengakses internet 

melalui software dari berbagai device yang terkoneksi dengan internet”. 

Dapat disimpulkan bahwa aplikasi web adalah sebuah software yang 

berfungsi untuk menampilkan dokumen pada suatu web yang membuat pengguna 

dapat mengakses internet melalui software yang terkoneksi dengan internet. 

2.3 Definisi Stock   

Menurut Stice dan Skousen (Stice, 2011) mendefinisikan persediaan ialah 

“Persediaan secara umum ditujukan untuk barang-barang yang dimiliki 

perusahaan dagang, baik berupa usaha grosir maupun ritel ketika barang-barang 

tersebut telah dibeli da nada kondisi siap untuk dijual”. Jenis stok persediaan 

barang menurut Heizer dan Render (Heizer & Render, 2015) sebagai berikut : 

1. Perediaan barang mentah (raw material inventory) 

Telah dibeli, tetapi belum diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk 

memisahkan pemasok dari proses produksi. 

2. Persediaan barang dalam proses (work in process inventory) 

Komponen-komponen atau bahan mentah yang telah melewati beberapa 

proses perubahaan, tetapi belum selesai. 

3. Persediaan barang jadi (finish good inventory) 

Produk yang telah selesai dan tinggal menunggu pengiriman. 
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2.4 Bagan Alir (Flow chart) 

Indrajani (Indrajani, 2015), “Flow chart adalah penggambaran secara grafik 

dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program.” 

 Indrajani (Indrajani, 2015), menjelaskan simbol-simbol dalam Flow Chart 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Simbol Bagan Alir (Indrajani, 2015)   

Simbol Keterangan 

 

Simbol Start atau End yang mendefinisikan 

awal atau akhir dari sebuah flowchart. 

 

 
Simbol masukan atau keluaran dari atau ke 

sebuah dokumen. 

  

Simbol pemerosesan yang terjadi pada sebuah 

alur kerja. 

 

 
Simbol yang menyatakan bagian dari program 

(sub program). 

 
Simbol yang mendefinisikan proses yang 

dilakukan secara manual. 
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Table 2.1 Simbol Bagan Alir (Lanjutan) 

 

Simbol konektor untuk menyambung proses 

pada lembar kerja yang berbeda. 

 
Simbol konektor untuk menyambung proses 

pada lembar kerja yang sama. 

 

Simbol masukan atau keluaran dari atau ke 

sebuah pita magnetic. 

 

Simbol Input/Output yang mendefinisikan 

masukan dan keluaran proses.dengan 

komputer. 

 

 
Simbol database atau basis data. 

 

 

 

 

 

 

Simbol untuk memutuskan proses lanjutan dari 

kondisi tertentu. 

 

 

 

 

 

Simbol yang menyatakan piranti keluaran, 

seperti layar monitor, printer, dll. 
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2.5 Analisis PIECES 

Menurut James Wetherbe (Wetherbe, 2012), PIECES adalah untuk 

mengoreksi atau memperbaiki sistem informasi bagi pengambil keputusan dalam 

suatu organisasi. Berikut ini daftar identifikasi masalah yang sesuai dengan yang 

dihadapi oleh organisasi. 

1. Performance : 

1. Produksi – jumlah kerja selama periode waktu tertentu. Pada bagian ini 

dideskripsikan situasi saat ini tentang jumlah kerja yang dibutuhkan untuk 

melakukan serangkaian kerja tertentu dalam satuan orang jam, orang hari, 

atau orang bulan. Misalnya : untuk memperioses berkas yang masuk 

kepada oraganisasi dibutuhkan berapa orang jam? Kemudian hal ini 

dianalisis apakah hasil kerja yang demikian ini sudah bagus atau perlu ada 

peningkatan kerja. 

2. Waktu respons – penundaan rata-rata antara transaksi atau permintaan 

dengan respons ketransaksi atau permintaan tersebut. Pada bagian ini 

dideskripsikan situai saat ini tentang waktu respons yang terjadi ketika 

ada suatu transaksi yang masuk hingga transaksi tersebut direspons untuk 

diproses. Penundaan ini bisa jadi karena antrian dalam pemrosesan 

transaksi-transaksi sebelumnya. 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan administrasi. 
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2. Informations : 

1. Kurangnya informasi, kurangnya informasi yang diperlukan, kurangnya 

informasi yang relevan 3 hal yang telah disebutkan itu bersumber pada 

kurangnya informasi bagaimanapun bentuknya. Pada bagian ini 

dideskripsikan pada situasi saat tentang kurangnya informasi yang 

dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, baik itu dalam jumlah, 

informasi maupun dalam hal macam informasinya. 

2. Terlalu banyak informasi yang dimaksud terlalu banyak informasi disini 

adalah banyak nya informasi yang berserakan belum terkumpul, belum 

terformat, dan masih tercampurnya antara informasi yang relevan dan 

yang tidak relevan dengan masalah yang harus diambil keputusannya, 

sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk memilah dan memilih 

informasi yang relevan. 

3. Informasi tidak dalam format yang berguna adalah bahwa informasi sudah 

tersedia, hanya saja bentuk dan format nya tidak sesuai dengan yang 

dibutuhkan sehingga mempersulit pembaca informasi tersebut dan 

memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami dan memanfaatkan 

informasi tersebut. 

3. Economics : 

1. Biaya tidak diketahui 

2. Biaya tidak dapat dilacak sumber 

3. Biaya terlalu tinggi 
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4. Secara umum keuntungan- keuntungan yang didapat ketika menerapkan 

sistem informasi, selain yang tersebut dibawah ini masih ada lagi 

keuntungan – keuntungan yang lain yang secara lebih lengkap 

diidentifikasikan. Sehingga pada bagian ini dideskripsikan manfaat yang 

akan didapatkan ketika menerapkan teknologi informasi atau sistem 

informasi dalam menjalakan proses bisnisnya. 

4. Control : 

Pada bagian ini dideskripsikan situasi saat ini tentang kendali terhadap 

aliran data dan informasi ketika keaamanan atau kendali terlihat lemah sehingga 

data dan informasi rentan terhadap pemanfaatan kepada pihak-pihak yang tidak 

berwewenang. Juga ketika keamanan atau kendali terhadap aliran data dan 

informasi terlalu ketat sehingga sistem jadi terbebani oleh prosedur keamanan 

atau kendali tersebut dan juga mengganggu keamanan dan kenyamanan para 

pengguna dan pengambil manfaat data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem 

tersebut. 

5. Effisiency : 

Dimana data yang berlebihan diinputkan dan diproses juga informasi yang 

dihasilkan secara berlebihan akan membuat sistem tidak akan efisien dalam 

penggunaan sumber daya. Sumber daya dapat berupa sumber daya prosesor, 

memory, ruang penyimpanan, listrik, personil, dll. 
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6. Service : 

Pada bagian ini dideskripsikan situasi saat ini tentang layanan yang 

disediakan oleh sistem yang berjalan saat ini. Sederatan kelemahan layanan data 

sistem telah teridentifikasi dibawah ini, berikut ini kelemahan layanan sistem yang 

teridentifikasi : 

1. Sistem menghasilkan produk yang tidak akurat 

2. Sistem menghasilkan produk yang tidak konsisten 

3. Sistem menghasilkan produk yang tidak dapat dipercaya 

4. Ssistem tidak mudah dipelajari 

2.6 Metode SDLC 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (Rosa & Shalahuddin, 2013) SDLC adalah: 

“Proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak 

dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang 

untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya 

(berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji baik). 

Tahapan-tahapan yang ada pada SDLC secara global adalah sebagi berikut : 

1.  Inisiasi (Initiation) 

Tahapan ini biasanya ditandai dengan pembuatan proposal proyek perangkat 

lunak. 

2.  Pengembangan konsep sistem (System concept development) 

Mendefinisikan lingkup konsep termasuk dokumen lingkup sistem, analisis 

manfaat biaya, manajemen rencana, dan pembelajaran kemudahan sistem. 
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3. Perencanaan (Planning) 

Mengembangkan rencana manajemen proyek dan dokumen perencanaan 

lainnya. Menyediakan dasar unuk mendapatkan sumber daya (resources) yang 

dibutuhkan untuk memperoleh solusi. 

4. Analisis kebutuhan (Requirements analysis) 

Menganalisis kebutuhan user. Membuat dokumen kebutuhan fungsional. 

5. Desain (Design) 

Mentransformasikan kebutuhan detail menadi kebutuhan yang sudah lengkap, 

dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi-fungsi 

yang dibutuhkan. 

6. Pengembangan (Development) 

Mengonversi desain ke sistem informasi yang lengkap termasuk bagaimana 

memperoleh dan melakukan instalasi lingkungan sistem yang dibutuhkan; 

mempersiapkan berkas atau file pengujian, pengodean, pengoptimalisasian, 

memperbaiki dan membersikan program; peninjauan pengujian. 

7. Integrasi dan pengujian (integration and test) 

Mendemonstrasikan sistem perangkat lunak bahwa telah memenuhi kebutuhan 

yang dispesifikasikan pada dokumen dokumen kebutuhan fungsional. Dengan 

diarahkan oleh staf penjamin kualitas (quality assurance) dan user. 

Menghasilkan laporan analisis pengujian. 
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8. Implementasi (Implementation) 

Termasuk pada persiapan implementasi, implementasi perangkat lunak pada 

lingkungan produksi (lingkungan pada user) dan  menjalankan resolusi dari 

permasalahan yang teridentifikasi dari fase integrasi dan pengujian. 

9. Operasi dan pemeliharaan (Operations and Maintenance) 

Mendeskripsikan pekerjaan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem 

informasi pada lingkungan produksi (lingkungan pada user), termasuk 

implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. 

10. Disposisi (Dispotition) 

Mendeskripsikan aktifitas akhir dari pengembangan sistem dan membangun 

data yang sebenarnya sesuai dengan aktifitas user. 

2.7 Model Prototipe 

Menurut Rosa & Shalahuddin (Rosa & Shalahuddin, 2018) Prototipe 

adalah: 

“Model prototipe dapat digunakan untuk menyabungkan ketidakpahaman 

pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang 

diinginkan pelanggan pada pengembang perngkat lunak.” 

Model Prototipe (prototyping model) dimulai dari mengumpulkan 

kebutuhan pelanggan terhadap perangkat lunak yang akan dibuat. Lalu dibuatlah 

program prototipe agar pelanggan lebih terbayang dengan apa yang sebenarnya 

diinginkan. Program prototipe biasanya merupakan program yang sudah jadi. 

Program prototipe ini dievaluasi oleh pelanggan atau user sampai ditemukan 

spesifikasi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau user. 
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Gambar 2.1 Ilustrasi Model Prototipe (Rosa & Shalahuddin, 2018) 

Mock-up adalah sesuatu yang digunakan sebagai model desain yang 

diguankan untuk megajar, demonstrasi, evaluasi desain, promosi, atau keperluan 

lain. Sebuah mock-up disebut sebagai prototipe perangkat lunak jika menyediakan 

atau mampu mendemonstrasikan sebagian besar fungsi sistem perangkat lunak 

dan memungkinkan pengujian desain sistem perangkat lunak. Iterasi terjadi pada 

pembuatan prototipe sampa sesuai dengan keinginan pelanggan atau user. 

Model prototipe juga memiliki kelemahan sebagai berikut: 

1. Pelanggan dapat sering mengubah-ubah atau menambah-tambah spesifikasi 

kebutuhan karena menganggap aplikasi sudah dengan cepat dikembangkan, 

karena adanya iterasi ini dapat menyebabkan pengembang banyak mengalah 

dengan pelanggan karena perubahan atau penambahan spesifikasi kebutuhan 

perangkat lunak. 

2. Pengembang lebih sering mengambil kompromi dengan pelanggan untuk 

mendapatkan prototipe dengan waktu yang cepat sehingga pengembang lebih 

Mendengarkan 

Pelanggan 

Membangun / 

Memperbaiki 

Mock-Up 

Pelanggan 

Melihat/Menguji 

Mock-Up 
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sering melakukan segala cara (tanpa idealis) guna menghasilkan prototipe 

untuk didemonstrasikan, hal ini dapat menyebabkan kualitas perangkat lunak 

yang kurang baik atau bahkan menyebabkan iteratif tanpa akhir. 

2.8 Unified Modeling Language (UML) 

UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia 

industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta 

menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek (Rosa & 

Shalahuddin, 2018). 

2.8.1 Use Case Diagram 

Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk behavior 

aplikasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi satu atau 

lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar use case 

digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem 

informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu (Rosa & 

Shalahuddin, 2018). 

Tabel 2.2 Simbol Use Case Diagram (Rosa & Shalahuddin, 2018) 

No Simbol Keterangan 

1. 

Aktor/Actor 

 

Orang,proses, atau sistem lain yang berintraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. 
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Tabel 2.2 Simbol Use Case Diagram (Lanjutan) 

2. 
Use Case 

Fungsionalitas yang disediakan sebagai unit-unit 

yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor; 

biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja 

di awal frase nama use case 

3. 

Assocation 

 

Komunikasi antara aktor dan use case yang 

berpartisipasi pada use case atau use case memiliki 

interaksi dengan aktor. 

4. 

Extend/Ekstensi 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana 

use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri 

walau tanpa use case tambahan itu; 

5. 

Generalization/ 

Generalisasi 

 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-

khusus) antara dua buah use case dimana fungsi yang 

satu adalah fungsi yang lebih dari lainnya. 

6.  

Menggunakan/ 

Include/Uses 

 

Relasi use case tambahan  ke sebuah use case di 

mana use case yang ditambahkan memerlukan use 

case ini ntuk menjalankan fungsinya atau sebagai 

syarat. 

 

2.8.2 Class Diagram 

Kelas Diagram atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari 

segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi.  

Use Case

<<include>> 

<<extend>> 



19 

 

Tabel 2.3 Simbol Class Diagram (Rosa & Shalahuddin, 2018) 

No Simbol Deskripsi 

1 

Kelas 

 

 

 

Kelas Pada Struktur Sistem 

2 

Antarmuka/Interfaces 

 

Nama_interfaces 

Sama dengan konsep interfaces dalam pemrogram 

berorientasi objek. 

3 Asosiasi/association Relasi antar kelas dengan makna umum, asosiasi 

biasanya disertai dengan multiplicity. 

4 

Asosiosiberarah  / 

directed association 

 

Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu 

digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi biasanya 

disertai dengan multiplicity 

 

5 Generalisasi 

 

Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-

spesialisasi (umum-khusus) 

 

6 Kebergantungan / 

dependency 

 

Kebergantungan antar kelas 

7 Agregasi / 

aggregation 

 

Relasi antar kelas dengan makna-bagian (whole-

part) 

 

 

Nama_kelas 

+atribut 

+operasi() 
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2.8.3 Activity Diagram 

Activity diagram  atau diagram aktivitas ini menggambarkan rangkaian 

aliran dari aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada 

perangkat lunak.  

Tabel 2.4 Simbol Activity Diagram (Rosa & Shalahuddin, 2013) 

No. Simbol Keterangan 

1. 

Initial State Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status awal. 

2. 
Final State Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status akhir. 

3. Activity Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya 

diawali dengan kata kerja. 

4. 
Decision Sistem Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas 

lebih dari satu. 

5. Fork/Join 
Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas 

digabungkan menjadi satu. 

6. 

Swimline 

 

 

Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab 

terhadap aktifitas yang terjadi. 

 

NamaSwimlane 
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2.8.4 Sequence Diagram 

Sequence diagram atau diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek 

pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang 

dikirimkan dan diterima antar objek. 

Tabel 2.5 Simbol Sequence Diagram (Rosa & Shalahuddin, 2013) 

No Simbol Deskripsi 

1 
 

 

Nama Aktor 

atau 

 

 

Tanpa waktu aktif 

Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem inforamasi yang akan dibuat di luar 

sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi 

walaupun symbol dari actor adalah gambar orang, 

tapi actor belum tentu merupakan orang; biasanya 

dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase 

nama aktor. 

2 Garis Hidup / lifeline 

 

Menyatan kehidupan suatu objek 

3 Objek 

 

 

Menyatakan objek yang berinteraksi pesan 

4 
Waktu aktif 

 

 

 

Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan 

berinteraksi, semua yang terhubung dengan waktu 

aktif ini adalah sebuah tahapan yang dilakukan di 

dalamnya. 

 

Nama aktor 

Namaobjek :namakelas 
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Tabel 2.5 Simbol Sequence Diagram (Lanjutan) 

5 Pesan tipe create 

<< create >> 

 

Menyatakan suatu objek membuat objek yang lain, 

arah panah mengarah pada objek yang dibuat. 

6  Pesan tipe call 

1: nama_metode() 

 

Menyatakan suatu objek memanggil suatu operasi / 

metode  yang ada pada objek lain atau dirinya 

sendiri. 

7 Pesan tipe send 

1 : masukan 

 

Menyatakan bahwa suatu objek mengirimkan data / 

masukan / informasi ke objek lainya, arah panah 

mengarah pada objek yang dikirim. 

8 
Pesan tipe return 

1 : keluaran 

Menyatakan suatu objek yang telah menjalankan suatu 

operasi atau metode menghasilkan suatu kembalian ke 

objek tertentu, arah panah mengarah pada objek yang 

menerima kembalian. 

9 pesan tipe destroy 

 

<<destroy>> 

 

Menyatakan suatu objek mengakhiri hidup objek yang 

lain, arah panah mengarah pada objek yang diakhiri, 

sebaiknya jika ada create ada destroy. 

 

 

 



 

 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Sejarah  Singkat PT Mandiri Abadi Jaya Utomo 

  PT Mandiri Abadi Jaya Utomo merupakan salah satu perusahaan di Lampung 

yang bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman, didirikan pada 

tanggal 23 Desember 2008 oleh Bapak Tamrin Utomo. PT Mandiri Abadi Jaya 

Utomo mempunyai beberapa cabang di wilayah Lampung seperti di Metro, Liwa, 

Pringsewu, Kota Bumi, Unit Dua Tulang Bawang. Untuk kantor cabang di Bandar 

Lampung ini terletak di alamat Jalan Ryacudu, Jalur 2 Korpri, Sukarame, Bandar 

lampung, tepatnya dibelakang service center Hyundai. PT Mandiri Abadi Jaya 

Utomo Bandar lampung ini memiliki luas bangunan 240
2
 m

2
, dan memiliki 3 

gudang utama dan 1 gedung perkantoran berlantai 3.   

  PT Mandiri Abadi Jaya Utomo mulai memperbanyak barang barang yang 

akan dijual. Pangsa pasar dari PT Mandiri Abadi Jaya Utomo seperti modern 

market, pasar tradisional, minimarket, serta toko grosiran dan ecer. Hal tersebut 

didasarkan pada banyaknya permintaan baik dari dalam kota maupun dari luar 

kota. PT Mandiri Abadi Jaya Utomo telah memasok barang ke hampir ke seluruh 

lini modern market di seluruh Lampung seperti PT Indomarco (Indomaret),        

PT Sumber Alfa Trijaya (Alfamart), Chandra Superstore, Chamart, Giant 

Superstore, dll.  
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3.2 Visi dan Misi Perusahaan 

3.2.1  Visi Perusahaan 

Menjadi perusahaan distributor yang terbesar di Lampung yang berkualitas, 

terpercaya, dan pelayanan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. 

3.2.2 Misi Perusahaan 

  Menjadi yang terdepan di bidang perdagangan dan distribusi produk 

sejenis dengan : 

1. Menerapkan standar yang tinggi pada manajemen perusahaan, kualitas produk 

dan pelayanan pelanggan kami. 

2. Usaha yang berkelanjutan dalam pembangunan jaringan bisnis perusahaan 

kami. 

3. Menciptakan lapangan pekerjaan serta melayani dan menyediakan kebutuhan 

masyarakat. 

3.3 Struktur Organisasi PT Mandiri Abadi Jaya Utomo 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukan satu kesatuan 

organisasi tentang tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Struktur suatu 

organisasi akan tampak jelas apabila dituangkan kedalam bagian organisasi dan 

memberikan pengertian yang lebih mudah. 

  Struktur organisasi pada PT Mandiri Abadi Jaya Utomo adalah Struktur 

Organisasi ini dalams truktur tugas-tugas perencanaan dan pengen dalian berada 

disatu garis wewenang dari atasan sedangkan garislurus keatas menunjukan 

adanya suatu tanggung jawab kepada atasan. Struktur organisasi PT Mandiri 

Abadi Jaya Utomo dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut. 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi  (PT Mandiri Abadi Jaya Utomo) 

 

3.4     Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab 

3.4.1 Direktur 

 Direktur merupakan pimpinan teratas sekaligus pemilik PT Mandiri Abadi 

Jaya Utomo. 

3.4.2 Wakil Direktur 

Wakil Direktur merupakan pimpinan kedua dari pimpinan teratas dan 

bertugas sebagai monitoring. 

3.4.3 Ka. Div. Operasional  

Bagian Kepala Divisi Operasional mempunyai tugas untuk menangani 

masalah yang terjadi di bagian opersional seperti pengiriman di bagian 

logistik yang telat serta kinerja admin yang kurang efektif. 

 

 

 

Direktur  

WakilDirektur 

Admin Logistik Sales Supervisor 

Ka.Div.Operasional Ka.Div.Marketing HRD GA 
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3.4.4 HRD GA 

 Bagian HRD (Human Resource Departemen / General Affraid) 

mempunyai tugas dalam mengatasi permasalahan di kinerja karyawan 

serta penjadwalan kerja karyawan. 

3.4.5 Ka. Div. Marketing 

Bagian Kepala Divisi Marketing memupnyai tugas untuk menangani 

masalah yang terjadi di bagian penjualan barang di PT.Mandiri Abadi Jaya 

Utomo. 

3.4.6 Admin  

Bagian admin mempunyai tugas masing masing. Admin Billing sebagai 

admin yang bertanggung jawab terhadap pelunasan sales. Admin Faktur 

sebagai pencetak faktur barang penjualan dan masuknya barang. Admin 

Gudang bertanggung jawab atas permasalahan administrasi di gudang 

tersebut. 

3.4.7  Logistik 

Bagian logistik mengtasi dalam permasalah pergudangan dan juga 

pengiriman dari PT Mandiri Abadi Jaya Utomo. 

3.4.8 Sales 

Bagian Sales bertanggung jawab dalam penjualan barang sesuai target 

yang sudah di tentukan oleh pihak PT Mandiri Abadi Jaya Utomo. 

3.4.9  Supervisor 

Supervisor bertanggung jawab atas kinerja para sales dan juga mengatasi 

permasalahan yang di alami oleh salesman. 



BAB IV  
PEMBAHASAN 

 

4.1 Laporan Aktifitas Selama Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di PT Mandiri Abadi Jaya Utomo 

yang beralamat di Jalan Ryacudu No 55, Jalur 2 Korpri, Sukarame, Bandar 

lampung yang dimulai dari tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 19 September 

2015 sebagai Administrasi Stok Gudang. Kegiatan yang dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan Stock Opname  yang di lakukan dalam 3 bulan sekali. 

2. Melakukan validasi stok setiap minggu antara stok yang ada di gudang 

dengan stok yang dimiliki oleh program utama. 

3. Mengolah data stok barang, baik stok barang masuk , barang keluar,  

4. Mengisi form Confirmation Monthly Order terhadap barang PT PZ Cusson. 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 48 hari dan setiap aktifitas yang 

dilakukan selama praktik kerja lapangan ditulis dalam catatan harian praktik kerja 

lapangan yang terdapat di dalam lampiran. 

4.2 Analisis Sistem Berjalan 

Prosedur yang terjadi dalam mengetahui stok barang yang diinginkan oleh 

bagian marketing dengan cara langsung bertanya kepada bagian administrasi 

faktur. Kemudian fakturis mencetak data stok barang yang selanjutnya diberikan 

kepada bagian marketing untuk mencatat data stok barang. Setelah itu bagian 
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marketing yang ingin mengetahui pasti akan stok tersebut melakukan 

pemerikasaan stok barang yang di laksanakan oleh petugas gudang.  

Petugas gudang memvalidasi data stok barang yang diberikan oleh pihak 

marketing tersebut dan membandingkan dengan stok fisik yang terdapat didalam 

gudang, apabila stok terjadi ketidak samaan dari data stok yang diberikan maka 

petugas gudang memutuskan untuk membuat berita acara pembaharuan data stok. 

Kemudian petugas gudang memberikan data stok barang yang terdapat di dalam 

gudang yang selanjutnya diberikan kepada bagian adminstrasi untuk dilakukan 

pembaharuan stok.  

Sebelum admin melakukan pembaharuan stok, data diteruskan terlebih 

dahulu kepada Kepala Administrasi untuk di analisis. Setelah data tersebut 

memang benar adanya, Kepala Administrasi mencetak laporan data stok barang 

yang baru dan data stok baru ke bagian marketing. Namun apabila data stok 

barang tersebut sama dengan stok fisik yang terdapat di gudang maka bagian 

marketing telah mendapatkan data stok barang yang benar. 

Sistem yang berjalan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan. 

Marketing untuk mengetahui stok barang harus mendatangi bagian admin terlebih 

dahulu untuk mendapatkan data stok barang yang diinginkan. Dan apabila bagian 

marketing sedang berada di lapangan mereka harus menghubungi pihak admin 

untuk mengetahui stok, sehingga dapat menggangu pekerjaan bagian administrasi 

dan memerlukan waktu yang tidak real time. 
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Analisis sistem yang sedang berjalan saat ini, dapat dilihat dalam bentuk 

Bagan Alir Dokumen (BAD) seperti gambar 4.1. berikut ini: 

 

Gambar 4.1  Bagan Alir Dokumen Sistem Berjalan 
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4.3 Analisis Sistem 

Ada beberapa analisis sistem yang dapat dipakai, dalam penelitian ini 

penulis menggunakan analisis sistem PIECES, analisis kebutuhan fungsional dan 

analisis kebutuhan non fungsional. 

4.3.1 Analisis PIECES 

Analisis yang digunakan untuk merancang sistem baru dengan 

menggunakan analisis PIECES. Analisis PIECES ini mencakup beberapa pokok 

bagian, yaitu analisis yang dilakukan terhadap kinerja, informasi, ekonomi, 

keamanan aplikasi, efisiensi dan pelayanan. Analisis PIECES digunakan untuk 

mengetahui masalah yang terjadi pada proses mengetahui stok barang PT Mandiri 

Abadi Jaya Utomo. Dari hasil analisis ini akan diperoleh berbagai usulan untuk 

membantu perancangan sistem yang lebih baik. Tabel hasil analisis PIECES pada 

sistem yang lama dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1 Analisis PIECES 

Analisis Hasil Analisis 

 

Analisis kinerja (Performance)  

 

 

1. Dibutuhkan waktu dalam proses pegolahan 

data barang. 

2. Sistem dapat memproses dan mengolah 

data barang dengan cepat dari sistem 

sebelumnya, sehingga memudahkan 

petugas dalam pengolahan data barang. 

 

 



31 

 

Tabel 4.2 Analisis PIECES ( Lanjutan)  

Analisis Informasi (Information)  1. Informasi ketersediaan barang tidak akurat.  

2. Informasi ketersediaan barang menjadi 

akurat dilakukan update secara realtime. 

Analisis Ekonomi (Economy)  1. Pemborosan biaya dalam penggunaan 

kertas dan alat tulis, karena data yang salah 

tidak dapat dirubah, tapi  hal itu akan 

mengurangi kerapian dan laporan terkesan 

tidak valid. 

2. Tidak memerlukan kertas dan alat tulis 

apabila terdapat data yang salah, petugas 

hanya tinggal merubah data saja mealui 

sistem yang ada. 

Analisis Pengendalian (Control)  

 

1. Proses barang keluar tidak diikuti dengan 

pengurangan stok yang tersedia, resiko 

kehilangan barang karena kecurangan dari 

petugas. 

2. Pengendalian barang terotorisasi dengan 

menggunakan sistem yang akan dibangun . 

 

Analisis Efisiensi (Efficiency). 

1. Dibutuhkan waktu yang ukup lama dalam 

pembuatan laporan stok akhir, karena 

harus melakukan perhitungan dan 

pencocokan data dengan barang  yang ada. 

2. Laporan stok akhir sudah terupdate secara 

realtime, jadi hanya tinggal cetak data 

barang saja. 

Analisis Pelayanan (Service)  1. Pelayanan terhadap supplier dalam 

pengisian stok barang masih dibutuhkan 

waktu yang cukup lama. 

2. Manager dapat mengontrol barang yang 

tersedia apabila sudah batas safety stock, 

manager akan menmbuat permintaan stok. 
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4.3.2 Analisis Kebutuhan  Fungsional 

 Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi proses-proses 

apa saja yang nantinya dapat dilakukan dan informasi apa yang dihasilkan oleh 

aplikasi. Aplikasi akan dibagi menjadi beberapa hak akses, dimana masing-

masing Entitas yang memiliki hak akses ke sistem adalah sebagai berikut: 

1. Marketing memiliki akses terbatas hanya untuk melihat stok  barang 

dan juga mengirim pesan kepada admin. 

2. Admin Stok memiliki hak akses mengelola stok barang, mengelola 

distributor, mengelola marketing, melihat pesan dari marketing, dan 

meilhat stok barang. 

3. Manager memiliki hak akses yang terbatas juga yaitu melihat stok 

dan mencetak laporan. 

4.3.3 Analsis Kebutuhan Non Fungsional 

  Kebutuhan non fungsional adalah kebutuhan yang berisi tentang properti 

perilaku yang dimiliki oleh sistem. Spesifikasi yang disarankan untuk aplikasi ini 

adalah sebagai berikut :  

1. CPU  kebutuhan yang harus dipenuhi adalah dengan menggunakan 

CPU yang memiliki processor berkemampuan tinggi seperti Intel 

Core 2 Duo atau Intel Core i3. 

2. RAM direkomendasikan menggunakan RAM minimum 2 GB. 

Semakin besar kapasitas RAM  yang digunakan akan mempengaruhi 

kecepatan akses program. 
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3. Harddisk data yang akan dimasukkan ke dalam harddisk adalah data-

data komputer yang sederhana sehingga tidak perlu menggunakan 

hardisk yang besar. Harddisk 500 GB sudah cukup. 

4. Input device perangkat ini merupakan peralatan-peralatan yang 

digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem. Keyboard dan 

mouse sudah cukup. 

5. Output device perangkat ini merupakan peralatan-peralatan yang 

digunakan untuk menampilkan data dan informasi, yang termasuk 

dalam perangkat ini adalah monitor dan printer. 

6. Komputer yang digunakan agar dapat dikendalikan untuk 

menyelesaikan suatu tugas tertentu diperlukan suatu program yang 

berisi kumpulan intruksi. Program tersebut dimasukkan perangkat 

lunak yang berfungsi untuk mengelola proses komputer sesuai dengan 

perintah pemakai (User) dengan komputer yang telah terpasang 

Sistem Operasi  Windows 7 dan Database : MYSQL (AppServ) 

7. Smartphone yang digunakan oleh pihak Marketing ataupun Manager 

yang berada di luar kantor sehingga dapat mengakses program web ini 

dengan mudah dan cepat dimana pun tempatnya. Smartphone dengan 

sistem operasi Android dan iOS sangat dianjurkan untuk mengakses 

program web ini. 
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4.4 Desain Pengembangan Sistem 

4.4.1 Use Case Diagram Usulan 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor 

dengan sistem. Gambar perancangan use case diagram perancangan aplikasi web 

untuk pemantauan dapat dilihat pada gambar 4.2 

Gambar 4.2 Use Case Diagram Usulan 

Sistem dalam aplikasi web terdapat 3 aktor yaitu aktor admin, marketing, 

dan aktor manager. Aktor admin memiliki akses untuk mengelola data barang, 

mengelola distributor, mengelola marketing, melihat stok barang, dan meilhat 

pesan. Dalam pengelolaan data barang ada beberapa proses pengolahan yaitu 
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menambah stok, mengubah stok, hapus stok. Sedangkan aktor manager 

mempunyai hak akses sebatas melihat dan mencetak data barang yang sudah 

masukan oleh admin. Aktor marketing hanya memiliki akses melihat barang dan 

mengirimkan pesan bisa berupa pengajuan stok yang di tujukan ke pada admin 

yang kemudian di proses untuk lebih lanjut. 

4.4.2 Class Diagram 

Class diagram menggambarkan fungsi-fungsi dan kebutuhan yang akan 

berkaitan dengan main, koneksi database. Terdapat beberapa class di dalam class 

diagram  yakni, class Pengguna, class StokBarang dan class distributor. Data-data 

class diagram dapat dilihat pada gambar 4.3 :  

Gambar 4.3 Class Diagram 
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4.4.3 Sequence Diagaram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Pada bagian ini, 

diagram terbagi menjadi beberapa bagian sesuai interaksi yang terjadi dalam 

sistem. Berikut ini merupakan gambar dari bagian sequence diagram perancangan 

aplikasi web.  

a. Login 

 

Gambar 4.5 Sequence Diagram Login 
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b. Logout 

 

Gambar 4.6 Sequence Diagram Logout 

c. Memasukan Stok Barang 

 

Gambar 4.7 Sequence Diagram Memasukan Stok Barang 
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d. Ubah barang 

 

Gambar 4.8 Sequence Diagram Ubah Stok Barang 
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e. Hapus Barang 

 

Gambar 4.9 Sequence Diagram Hapus Stok Barang 

f. Mengirim Pesan 

 

Gambar 4.11 Sequence Diagram Mengirim Pesan 
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g. Cetak Laporan 

 

Gambar 4.10 Sequence Diagram Cetak Laporan 
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h. Mengirim Pesan 

 

Gambar 4.11 Sequence Diagram Mengirim Pesan 
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i. Melihat Stok Barang 

 

 

Gambar 4.12 Sequence Diagram Melihat Stok Barang 
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j. Melihat Pesan 

 

 

Gambar 4.13 Sequence Diagram Melihat Pesan 
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k. Memasukan Distributor 

 

Gambar 4.14 Sequence Diagram Memasukan Distributor 
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l. Mengubah Distributor 

 

Gambar 4.15 Sequence Diagram Mengubah Distributor 
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m. Menghapus Distributor 

 

Gambar 4.16 Sequence Diagram Menghapus Distributor 
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n. Menambah Marketing 

 

 

Gambar 4.17  Sequence Diagram Menambah Marketing 
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o. Mengubah Marketing 

 

 

Gambar 4.18  Sequence Diagram Mengubah Marketing 
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p. Menghapus Marketing 

 

 

Gambar 4.19  Sequence Diagram Menghapus Marketing 
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4.5 Rancangan Form Aplikasi 

1. Halaman Login berfungsi sebagai pembatas hak akses layanan yang 

dimana hanya akun yang terdaftar saja yang dapat masuk ke menu 

selanjutnya. 

 

Gambar 4.20 Tampilan Halaman Login  

2. Halaman utama admin berfungsi untuk memilih proses kerja yang akan 

dilakukan oleh pihak admin sesuai kebutuhannya. 

 

Gambar 4.21 Tampilan Halaman Utama Admin 
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3. Halaman utama marketing berfungsi untuk memilih proses kerja yang 

akan dilakukan marketing seperti cek stok barang dan kirim pesan. 

 

Gambar 4.22 Tampilan Halaman Utama Marketing 

4. Halaman utama manager berfungsi untuk memilih proses kerja yang 

akan dilakukan oleh manager seperti cek stok barang dan cetak stok. 

 

Gambar 4.23 Tampilan Halaman Utama Manager 



52 

 

5. Halaman memilih distributor pada bagian marketing bertujuan untuk 

menampilkan stok barang sesuai distributor yang dipilih  

 

Gambar 4.24 Tampilan Halaman Memilih Distributor 

6. Halaman stok barang pada marketing berfungsi untuk menapilkan 

barang setelah memilih distributor dan dapat mencari barang dengan 

memasukan nama, kode, dan jenis barang. 

 

Gambar 4.25 Tampilan Halaman Stok Barang  
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7. Halaman mengirim pesan berfungsi untk mengirimkan pesan marketing 

kepada admin. 

 

Gambar 4.26 Tampilan Halaman Mengirim Pesan 

8. Halaman kelola stok pada admin berfungsi untuk mengetahui jumlah 

stok sesaui distributor dan terdapat pilihan hapus serta edit untuk 

memperbarui stok. 

 

Gambar 4.27 Tampilan Halaman Kelola Stok 
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9. Halaman pesan berfungsi untuk menampilkan pesan masuk yang telah 

dikirim oleh marketing. 

 

Gambar 4.28 Tampilan Halaman Pesan 

10. Halaman tambah stok barang berfungsi untuk menambah stok ataupun 

menambah unit barang baru yang sebelumnya tidak ada. 

 

Gambar 4.29 Tampilan Halaman Tambah Stok Barang 
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11. Halaman distributor berfungsi untuk menambahkan distributor baru 

yang baru masuk dan juga dapat menghapus distributor. 

 

Gambar 4.30 Tampilan Halaman Distributor 

12. Halaman manager berfungsi untuk mengetahui stok barang dengan 

memilih distributor terlebih dahulu serta nama dan kode barang.  

 

Gambar 4.31 Tampilan Halaman Manager 
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13. Halaman stok sesudah manager memilih distributor berfungsi untuk 

menampilkan stok sesuai dengan distributor yang dipilih. 

 

Gambar 4.32 Tampilan Halaman Setelah Manager Memilih Distributor 

14. Halaman laporan stok barang manager setalah memilih untuk mencetak 

stok barang tersebut. 

 

Gambar 4.33  Tampilan Halaman Cetak Laporan 
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15. Halaman kelola marketing berfungsi untuk menambahkan pengguna 

marketing dan menghapus pengguna marketing. 

 

Gambar 4.34  Tampilan Halaman Kelola  Marketing 

 



 

 

BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada aplikasi web untuk pemantauan 

stok pada PT Mandiri Abadi Jaya Utomo maka dapat diambil kesimpulan yaitu : 

1. Adanya aplikasi web dapat mempermudah dalam proses pencarian data stok 

barang, karena setiap data stok tersimpan dalam basis data. Marketing dapat 

mencari data stok dengan memasukkan kata kunci berupa nama atau kode 

dan kemudian menekan tombol cari. 

2. Data hasil pengolahan stok tersimpan dengan aman sehingga dapat 

meminimalisir data yang hilang  karena tersimpan dalam basis data. Selain 

itu, aplikasi web ini disediakan hak akses berupa username dan password 

diharapkan dapat meminimalisir terjadinya manipulasi data oleh pihak 

gudang.  

3. Manager People Development dapat memantau data stok barang secara 

langsung dimana saja dan kapan saja karena cukup mengakses aplikasi web 

di web browser . 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Aplikasi web ini sebaiknya dilengkapi dengan infrastruktur keamanan 

jaringan sehingga data-data tidak dapat diretas oleh pihak yang tak 

bertanggung jawab. 

2. Database yang digunakan dalam aplikasi web dapat ter-update secara 

realtime dan backup data  secara berkala. 

3. Aplikasi web ini sebaiknya dapat diimplementasikan ke seluruh cabang 

yang ada di wilayah Lampung. 
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Faktur Penjualan Layer 1  

 

Faktur Penjualan Layer 2  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Faktur Penjualan Layer 3 

 

 

Faktur Penjualan Layer 4 

 

 

 

 

 



 

 

Catatan Harian PKL 1 

  



 

 

 

Catatan Harian PKL 2 

 



Tema  : Perancangan Sistem Informasi Stock Controling dan Monitoring 

Berbasis Web Pada PT Mandiri Abadi Jaya Utomo 

Narasumber :  Bagian Admin Faktur  

No Permasalahan Penyelesaian 

1. Bagaimana sistem perhitungan stok barang 

yang tersedia pada PT Mandiri Abadi Jaya 

Utomo? 

 

Sistem perhitungan stok 

di lakukan dengan 

mengurangi data stok 

yang tersedia dengan 

stok yang keluar sesuai 

pemesanan yang 

tercetak pada faktur 

penjualan sales. 

2. Siapa sajakah yang dapat melakukan 

pengajuan stok pada PT Mandiri Abadi Jaya 

Utomo ? 

 

Bagian marketing pada 

PT Mandiri Abadi Jaya 

Utomo. 

3. Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan 

untuk melakukan SO ( Stok Opname) pada 

PT Mandiri Abadi Jaya Utomo ? 

Waktu yang di butuhkan 

untuk SO adalah 6 bulan 

sekali. 

4. Berapa banyak principles barang yang 

terdapat pada PT Mandiri Abadi Jaya 

Utomo ? 

 

Terdapat 16 principles 

barang pada PT Mandiri 

Abadi Jaya Utomo. 



5. Siapa saja kah yang dapat menerima kartu 

stok barang pada PT Mandiri Abadi Jaya 

Utomo 

Kepala Gudang, Kepala 

Administrasi, 

Supervisor, Manager. 

6. Apakah Stok barang retur dapat dihitung 

sebagai stok utama ? 

Tergantung oleh kondisi 

fisik barang dan 

kententuan yang di buat 

oleh pihak marketing 

dan kepala gudang. 

7. Apakah keperluan setiap pegawai dalam 

meminjam barang stok di gudang perlu 

dicatat dibuku peminjaman? 

 

Perlu, agar mudah 

memonitoring stok yang 

terdapat di gudang 

maupun diluar gudang. 

8. Apakah ada pembuatan laporan perbulannya 

dalam memonitoring stok di gudang ? 

Laporan berskala kecil 

selalu di lakukan setiap 

seminggu sekali yang di 

Laporkan dalam form 

yang dibuat di Excell 

lalu hasil laporan 

diberikan kepada kepada 

gudang untuk di 

otoritasi ke kepala 

admin . 



9. Bagaimana jika dibuatkan suatu aplikasi 

atau sistem yang dapat memudahkan dalam 

menghitung keakurasian data stok barang ? 

 

Apabila sistem tersebut 

dapat memudahkan 

karyawan khususnya 

pada bagian marketing 

maka aplikasi tersebut 

dibutuhkan oleh kita. 

 

      Bandar Lampung, 16 Mei 2018 

 

 

 

                       Arhitya Riana 

 


