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ABSTRAK 

 

PERANCANGAN APLIKAS DATA STOK BARANG PADA PT ALISAN 

CATUR ADHIRAJASA LAMPUNG SELATAN 

 

 

OLEH 

 

INDRA WIBOWO 

12311503 

 

PT Alisan Catur Adhirajasa Lampung Selatan adalah sebuah perusahaan 

yang bergerak dibidang distributor material dan jasa ekspedisi. Kegiatan utama 

PT Alisa Catur Adhirajasa Lampung Selatan adalah sebagai distributor dalam 

penjualan material bangunan dan jasa ekspedisi. 

Permasalahan yang dihadapi pada sistem pengolahan data stok barang 

diperusahaan adalah pada proses pengolahan data stok barang masih terjadi 

keterlambatan dalam mencari informasi stok brang dan keterlambatan dalam 

membuat laporan data barang. Untuk mengatasi permasalahan yang ada.  Maka 

analisis yang digunakan adalah dengan metode pengumpulan data yaitu teknik 

observasi, wawancara dan tinjauan pustaka. Serta dalam perancangan 

menggunakan pemodelan visual yaitu Data Flow Diagram. Dalam Pengembangan 

sistem menggunakan aplikasi Borland Delphi 7.0 dan database MySQL dimana 

terdapat data barang, data barang masuk, data barang keluar, data sisa stok barang.  

Hasil perancangan aplikasi data stok barang ini dapat mendata barang 

masuk, barang keluar, dan pemesanan barang serta dapat mencetak laporan barang 

masuk,barang keluar dan sisa stok barang tampilan userfriendly supaya 

mempermudah bagian Admin Gudang  dalam penggunaan system. Dibangunnya 

sistem ini, diharapkan dapat mengurangi kesulitan-kesulitan yang ada dalam 

pengolahan data di dalam PT Alisan Catur Adhirajasa. 

 

 

Kata Kunci : Perancangan, Aplikasi, data stok barang, Borland Delphi 7.0, 

MySQL. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi membawa manusia ke arah teknologi informasi 

yang berbasis komputerisasi. Komputer membantu mempercepat pengolahan data 

dalam memperoleh informasi salah satunya adalah di dalam sistem informasi yang 

terdapat  dalam suatu perusahaan.  

 PT.Alisan Catur Adhirajasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

distributor material yang memasarkan bahan-bahan bangunan  Semen Merah 

Putih, Pipa Wavin dan Rucika, Asbes Harflex. Kondisi penjualan barang setiap 

tahun meningkat . Disinilah persediaan barang sangat dibutuhkan agar permintaan 

konsumen dapat terpenuhi bila ada peningkatan penjualan  yang tidak terduga. 

Disaat barang datang sangat banyak, maka pengendalian persediaan pun harus 

berjalan dengan cepat dengan kesalahan yang minim. Salah satu kegiatan yang 

terdapat di PT.Alisan Catur Adhirajasa.  yaitu mengelola data stok barang di 

bagian penyimpanan untuk menghadapi suatu kelangkaan disaat permintaan 

melonjak tinggi, pengelolaan data stok barang di PT. Alisan Catur Adhirajas ini 

belum mempunyai sistem yang baik, karena proses pengelolaan keluar dan 

masuknya data barang masih dilakukan dengan Microsoft Office Excel, sehingga 

masih adanya kesalahan mengenai informasi barang dan keterlambatan dalam 

pembuatan laporan.  

Dari kekurangan yang terjadi di PT. Alisan Catur Adhirjasa.  yaitu dalam 

pengolahan data stok barang , maka dibutuhkan perancangan aplikasi yang cepat, 

dan dapat meminimalisir segala kesalahan dalam proses pengolahan data stok 

barang.   Dengan adanya program perancangan aplikasi data stok barang dengan 

menggunakan Delphi 7.0 pada  PT. Alisan Catur Adhirajasa agar dapat 

melakukan proses pengengontrolan dan pengolahan data lebih baik dalam 

mengolah data barang masuk dan keluar lebih khususnya di bidang pengolahan 

data stok barang. 
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 Perancangan Aplikasi Data Stok Barang pada PT. Alisan Catur Adhirajasa 

lampung selatan dimana diharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan kinerja 

karyawan bagian Gudang. 

1.2      Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka dapat di rumuskan 

bagaimana Merancang Aplikasi yang dapat mengatasi kesalahan informasi dan 

keterlambatan membuat laporan pada PT.Alisan Catur Adhirajasa menggunakan 

Borland Delphi 7.0. 

  

1.3         Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah Laporan Praktik Kerja lapangan ini yaitu hanya 

membahas: 

1. Membahas perancangan Aplikasi Data Stok Barang  di PT Alisan catur  

Adhirajasa. 

2. Membahas sistem yang dibangun hanya dapat dijalankan di bagian Gudang. 

 

1.4 Tujuan Penulisan Laporan 

Tujuan penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan adalah:  

1. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah 

2. Sebagai alternatif PT. Alisan Catur Adhirajasa untuk mempermudah pekerjaan 

dalam menginput data barang. 

 

1.5 Manfaat Praktik Kerja Lapangan  

1. mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh pada 

saat perkuliahan. 

 2.  Menambah wawasan mahasiswa mengenai dunia kerja. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data digunakan untuk meperoleh data sebagai 

penyusunan laporan praktek kerja lapangan dan pembahasan masalah selama 

melaksanakan praktek kerja lapangan pada PT Alisan Catur Adhirajasa lampung 

selatan metode-metode yang digunakan sebagai berikut: 
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1.6.1 Metode Observasi (Observation) 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap masalah yang ada pada PT Alisan 

Catur Adhiajasa. 

1.6.2 Metode Wawancara (interview) 

Metode wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada salah satu karyawan PT Alisan Catur Adhirajasa. 

1.6.3. Tinjauan pustaka (Literature study) 

Penulis melakukan metode pengumpulan data dengan cara mencari buku, 

refrensi atau pustaka, serta dengan membaca artikel yang berhubungan 

dengan Perancangan Aplikasi Sistem Bagi Hasil pada PT Alisan Catur 

Adhirajasa Lampung Selatan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Agar mempermudah mendapat gambaran umum secara singkat laporan 

ini, maka sistem penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB 1    PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,Batasan 

Masalah, Tujuan Penulisan Laporan, Metode Pengumpulan Data, serta 

Sistematika Penulisan. 

 

BAB II   LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini membahas teori-teori yang menjelaskan pengertian 

perancangan,pengertian aplikasi, pengertian data, pengertian stok barang, serta 

teori-teori yang mendukung pembahasan laporan PKL ini. 

 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini menjelaskan tenang sejarah perusahaan, visi dan misi, dan strukur 

organisasi PT Alisan Catur Adhirajasa. 
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BAB IV  PEMBAHASAN 

  Bab ini membahas tetang langkah-langkah pembuatan rancangan tentang 

Perancangan Aplikasi Data Stok Barang Pada PT Alisan Catur Adhirajasa. 

 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisikan kesimpulan yang berasal dari pembahasan yang telah di 

lakukan dan saran yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi dalam Aplikasi 

Data Stok Barang pada PT Alisan Catur Adhirajasa. 

 

DAFTAR PUSAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Pengertian Perancangan (design) 

Menurut A.S Rosa dan M. Salahudin (2013:23)  perancangan sebagai 

berikut.“merupakan upaya mengkontroksi sebuah sistem yang memberi kepuasan 

akan sfesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, memenuhi kebutuhan 

secara implisit atau eksplisit dari segi performasi maupun pengguna sumber daya, 

kepuasan batasan pada proses desain dari segi biaya, waktu dan perangkat” 

Menurut Pressman (2010:219) perancangan sebagai berikut.“Mewakili 

tahap abstraksi yang dapat langsung ditelusuri ke sistem lebih rinci dan objektif, 

fumgsional, persyaratan dan prilaku, desain dan selanjutnya mengarah 

keperbaikan desain representsi yang lebih rinci dari tahap sebelumnya”. 

Berdasarkan pendapat diats dapat disimpulkan bahwa perancangan adalah 

kegiatan merancang sebuah sistem baru, baik secara umum maupun terperinci 

untuk menyelesaikan permesalahan yang dihadapi dan melakukan perbaikan 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

2.2. Pengertian Aplikasi 

Menurut Jogiyanto (2015) istilah aplikasi pada dasarnya berasal dari 

bahasa inggris yaitu dari kata application yang berarti penerapan ataupun 

penggunaan. Secara istilah aplikasi tersebut berarti sebagai suatu program yang 

telah siap untuk dipakai secara sengaja dibuat untuk melakukan suatu pungsi bagi 

pemakai jasa aplikasi  serta untuk pemakai semua aplikasi jenis yang lainya yang 

akan dipakan untuk sebuah sasaran yang dituju. 

2.2.1. Konsep Aplikasi 

Program aplikasi merupakan sekumpulan elemen yang saling berinteraksi 

dan saling berketerkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam melakukan suatu 

kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Program aplikasi 

dapat diartikan juga sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong 

manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. 
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Menurut Yasin (2012), “ program aplikasi adalah komponen yang berguna 

melakukan pengolahan data maupun kegiatan seperti pembuatan dokumen atau 

pengolahan data”. 

Dalam sebuah komputer aplikasi ini disiapkan sesuain kebutuhannya 

masing-masing. Berikut ini adalah contoh  program aplikasi yang dapat dibedakan 

lagi menjadi beberapa macam: 

1. Word Processing 

Word proceesing adalah program yang digunakan untuk menyuting 

naskah. 

2. Desktop Publishing 

Program untuk mengatur tata letak cetakan pada suatu naskah sehingga 

siap untuk dicetak. 

3. Program Spreadsheet 

Merupakan program yang digunakan untuk mengolah data secara 

berkolom. 

4. Database Management System (DBMS) 

Salah satu kegunaan komputer didalam organisasi adalah untuk 

menyimpan data dalam jumlah besar. Dari data ini dapat dihasilakan 

informasi. 

5. Graphic 

Salah satu penggunaan pengguna adalah membuat gambar. Untuk ada 

program yang khusus digunakan untuk membuat gambar. 

6. Program Akuntansi 

Aplikasi yang banyak juga dipakai dalam dunia bisnis adalah yang 

berhubungan dengan keuangan dan akutansi. 

7. Program Statistik 

Program statistic merupakan program yang digunakan untuk melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan analisis statistik. 

8. Communication 

Communication merupakan program yang digunakan untuk berkomunikasi 

dengan pemakai komputer lain. 
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9. Game 

Game merupakan program untuk permainan. 

10. Anti virus 

Antivirus merupakan program yang digunakan untuk mendeteksi dan 

menghasilkan virus pada komputer yang digunakan. 

 

2.3.  Pengertian data 

Menurut Nugroho, Adi (2011:29) data adalah. 

“Fakta-fakta tentang segala sesuatu  didunia nyata yang dapat direkam dan 

disimpan pada media komputer” 

Menurut Sutabari (2012:8) data adalah. 

“Kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan     

nyata” 

Dari pengertian diatas, makna penulis dapat menyimpulkan bahwa data 

adalah serangkain atas informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan atau 

hasil yang digunakan dalam menangani informasi. 

2.4. Pengertian Stok Barang 

Menurut Manullang, (2005:50)“Stok barang adalah suatu aktiva lancar 

yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam 

suatu periode usaha normal atau persediaan barang-barang yang masih dalam 

pekerjaan proses produksi ataupun persediaan bahan baku yang menunggu 

penggunaanya dalam suatu proses produksi. 

2.5. Metode Pengembangan Sistem 

Metode SDLC air terjun (Waterfall) sering juga disebut model sekunsial linier 

(Sequntial linear) atau laur hidup klasik (calssic life cycle). Model air terjun 

menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau 

terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung 
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(Support). Berikut adalah gambar model air terjun (Waterfall) dapat ditunjukan 

dalam gambar 2.2 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Waterfall 

Sumber: Rosa,A.S (2011) 

 

 
Fase yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis kebutuhan perangkat Lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan yang dlakukan secara insentif untuk 

menspesifikasi kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat 

lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi  kebutuhan 

perangkat lunak pada tahap ini perlu dokumentasi. 

2. Desain 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada 

desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, 

arsitektur perangkt lunak, representasi antarmuka, dan prosedur 

pengodean.  Tahap ini mentraslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap 

analisis kebutuhan kerepresentasi desain agar dapat diimplementasikan 

menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang 

dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumntasikan. 

3. Pembuatan kode program 

Desain harus ditranslasi kedalam program perangkat lunak. Hasil dari 

tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat 

pada tahap desain. 

Analisis Desain Pengodean Pengujian 

Sistem / Rekayasa 

informasi 
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4. Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara daper segi logik dan 

fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini 

dilakukkan untuk meminimalisirkan kesalahan dan memastikan keluaran 

yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami 

perubahan ketika sudahdikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena 

kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak 

harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan 

dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk 

perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat 

lunak baru. 

Dari kenyataan yang terjadi sangat jarang model air terjun dapat dilakukan 

sesuai alurnya karena sebab berikut: 

1. Perubahan spesifikasi perangkat lunak terjadi ditengah alur 

pengembangan 

2. Sangat sulit bagi pelanggan  untuk mendefinisikan sema spesifikasi 

dari awal alur pengembangan. Pelanggan sering kali contoh 

(prototype) untuk menjabarkn spesifikasi kebutuhan sistem lebih 

lanjut 

3. Pelanggan tidak mungkin bersabar mengkomodasi perubahan yang 

diperlukan diakhir pengembangan. 

Dengan berbagai kelemahan yang dimiliki model air terjun tapi model ini 

telah menjadi dasar dari model model yang lain dalam melakukan perbaikan 

model pengembangan perangkat lunak. Model air terjun sangat cocok digunakan 

kebutuhan pelanggan sudah sangat dipahami dan kemungkinan terjadinya 

perubahan kebutuhan selama pengembangan perangkat kecil. Hal positif dari 

model air terjun adalah struktur tahap pengembangan sistem nya jelas, 

dokumentasi dihasilkan di setiap tahap pengembangan, sebuah tahap dijalankan 

setelah tahap sebelumnya selesai dijalankan (tidak ada tumpang tindih 

pelaksanaan tahap). 
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2.6. Alat Pengembangan Sistem 

2.6.1.  Bagan Alir Dokumen (Flowchart) 

 “Bagan Alir Dokumen merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci 

langkah-langkah dari proses program. Bagan Alir Dokumen merupakan bagan alir 

yang menunjukan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusanya 

(Jogiyanto,  2005:795)”. 

Bagan Alir Dokumen digunakan untuk menggambarkan sistem secara fisik. 

Bagan alir sistem disebut dengan menggunakan simbol-simbol yang digunakan 

dalam perancangan sistem ditunjukkan dalam gambar berikut: 

Tabel 2.1 Simbol - Simbol Bagan Alir Dokumen 

 

 

Simbol Keterangan 

 

simbol dokumen 

Menujukan dokumen input dan output baik untuk 

proses manual, mekanik atau komputer. 

 

 

 

 

Simbol Kegiatan 

Manual 

 

 

Menunjukan pekerjaan manual. 

 

Simbol Simpan Offline 

 

 

N : file non-komputer yang diarsipkan urut angka 

(numerical). 

A : file non-komputer yang diarsip urut tanggal 

(chronological). 

C : file non-komputer yang diarsip urut tanggal 

(chronological). 
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Tabel 2.1 Simbol - Simbol Bagan Alir Dokumen (Lanjutan) 

 

Simbol Keterangan 

Simbol Kartu Plong 

 

 

Menunjukan input atau output yang menggunkan 

kartu plong (punched card). 

Simbol Proses 

 

 

Menunjukan kegiatan proses dari operasi dari 

program komputer. 

 

 

Simbol Operasi Luar 

 

 

Menunjukan operasi yang dilakukan di luar proses 

operasi komputer. 

 

 

Simbol Pengurutan 

Offline 

 

Menunjukan proses pengurutan data diluar proses 

komputer 

 

 

 

 

Simbol Pita Magnetik 

 

 

 

Menunjukan input dan output menggunakan pita 

magnetik. 

 

Simbol Hardisk 

 

Menunjukan input dan output menggunakan 

hardisk. 
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Tabel 2.1 Simbol - Simbol Bagan Alir Dokumen (Lanjutan) 

 

 

 

Simbol Keterangan 

 

Simbol Diskette 

 

 

Menunjukan input atau output menggunkan 

Diskette. 

 

 

 

Simbol Drum Mekanik 

 

Menunjukan input atau output menggunakan drum 

mekanik. 

 

 

 

 

Simbol Pita Kertas 

Berlubang 

 

 

 

Menunjukan input atau output menggunakan pita 

kertas berlubang. 

 

Simbol Keyboard 

 

 

 

Menunjukan input yang menggunakan online 

keyboard. 

 

 

 

Simbol Display 

 

Menunjukan output yang ditampilkan di monitor. 
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Tabel 2.1 Simbol - Simbol Bagan Alir Dokumen (Lanjutan) 

 

Sumber : Jogiyanto (2014:796) 

 

 

 

Simbol Keterangan 

Simbol Pita Kontrol 

 

 

 

Menunjukan penggunaan pita control (control 

tape) dalam batch control total untuk pencocokan 

dip roses batch processing. 

 

 

Simbol Hubungan 

Komunikasi 

 

 

 

Menunjukan proses transmisi data melalui channel 

komunikasi 

 

 

 

Simbol Garis Alir 

 

 

 

Menunjukan arus dari proses. 

Simbol Penjelasan 

 

 

Menunjukan penjelasan dari suatu proses. 

 

Simbol Penghubung 

 

 

Menunjukan penghubung ke halaman yang masih 

sama atau ke halaman lain. 
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2.6.2.    Diagram Konteks 

“Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan 

menggambarkan ruang lingkup sesuatu sistem.” (Al Bahra Bin Ladjamudin, 

2005:64) 

Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD  yang 

menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dalam suatu organisasi yang 

memperlihatkan batasan boundary system (dapat digambarkan dengan garis 

putus). Adanya interaksi antara eksternal entity dengan suatu sistem dan informasi 

secara umum mengalir diantara entity. 

2.6.3. Data Flow Diagram (DFD) 

 Data Flow Diagram adalah diagram yang menggunakan notasi untuk 

menggambarkan arus dari sistem sekarang, Diagram arus data digunakan untuk 

menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan 

dikembangkan secara logika (Jogiyanto, 2005:700)”. 

Simbol-simbol yang digunakan dalam Data Flow diagram (DFD) ditunjukkan 

dalam gambar berikut: 

Tabel 2.2 Simbol DFD 

SIMBOL KETERANGAN 

Eksternal Entity 

 

Digunakan untuk mewakili kesatuan 

luar atau luar sistem. 

 

Proses 

 

 

Proses yang mentransformasi data 

secara umum. 
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   Tabel 2.2 Simbol DFD (Lanjutan) 

Sumber: Jogiyanto, (2005:700). 

 

Diagram Arus Data digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada 

atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika. Simbol-simbol yang 

digunakan dalam diagram arus data sama dengan simbol yang digunakan dalam 

Diagram Konteks antara lain: 

1. Kesatuan Luar (External Entity) 

Sistem akan selalu menerima input dan menghasilakan output bagi 

lingkungan luarnya. Kesatuan luar merupakan kesatuan dilingkungan luar 

sistem yang berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang memberikan  

masukan (input) dan menerima keluaran (output) dari sistem. Kesatuan luar 

dilambangkan dengan simbol empat persegi panjang dan dapat terdiri dari 

salah satu hal berikut: 

a. Kantor, departemen atau divisi dalam suatu perusahaan tetapi diluar sistem 

yang dikembangkan. 

b. Orang atau sekelompok orang di dalam organisasi tetapi di luar sistem 

yang  dikembangkan. 

c. Organisasi atau orang yang berada diluar organisasi yang bersangkutan. 

d. Sistem Informasi yang lain diluar sistem yang dikembangkan. 

e. Penerima akhir dari suatu laporan yang dihasilkan oleh suatu sistem. 

SIMBOL KETERANGAN 

Arus data 

 

 

Menggambarkan aliran data satu 

proses ke proses lainnya. 

Berkas 

 

Merupakan komponen yang berfungsi 

untuk menyimpan data. 
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2. Arus Data (Data Flow) 

Arus Data mengalir diantara proses, simpanan data dan kesatuan luar. 

Arus data dapat berbentuk: 

a. Formulir atau dokumen yang digunakan dalam perusahaan. 

b. Laporan yang tercetak yang dihasilkan oleh sistem. 

c. Tampilan atau output dilayar komputer yang dihasilkan oleh sistem. 

d. Masukan untuk komputer. 

e. Komunikasi ucapan. 

f. Surat-surat atau memo. 

g. Data yang dibaca atau direkam ke suatu file. 

h. Isian yang tercatat dalam buku agenda. 

i. Transmisi dari suatu komputer ke komputer lain. 

3. Proses merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin atau 

komputer untuk mengolah arus data masukan menjadi arus data keluaran. 

Proses harus menerima data dan menghasilkan arus data. Proses 

dilambangkan dengan simbol lingkaran atau segi empat dengan sudut tumpul. 

4. Simpanan Data (Data Store) 

Simpanan data merupakan simpanan dari data yang dilambangkan dengan 

simbol garis sejajar, dapat berupa: 

a. File atau database di sistem komputer. 

b. Arsip atau catatan manual. 

2.6.4. Entity Relation Diagram (ERD) 

ERD (Entity Relation Diagram) adalah suatu model jaringan yang menggunakan 

susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak.(Al Bahra Bin 

Ladjamudin, 2005:142). Simbol-simbol yang terdapat dalam ERD dapat dilihat 

pada tabel 2.3 dibawah  ini : 
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Tabel 2.3 Simbol ERD 

SIMBOL KETERANGAN 

 

Entity yaitu sekumpulan objek yang dapat didefinisikan 

secara unik atau objek yang dapat dibedakan dari objek 

lainnya. 

 

Relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu 

entitas dengan entitas lainnya atau lebih. 

 

Atribute adalah Relationship yang menyediakan 

penjelasan detail tentang entitas atau Relationshipnya. 

 

Arus Data. 

Sumber : Al Bahra Bin Ladjamudin (2005:149) 

 

2.6.5. Relasi Dalam Entity Relation Diagram (ERD) 

Dalam Entity Relationship Diagram, relasi yang bisa terjadi antara dua file 

dapat dilihat dibawah ini : 

Tabel 2.4  Hubungan Antar  File 

 

Simbol Keterangan 

One to one relationship 1. One to one relationship dua file 

Hubungan antara file pertama 

dengan kedua adalah satu banding 

satu. 

1 1
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Sumber : Al Bahra Bin Ladjamudin (2005 : 147) 

 

2.7. Database Management System (DBMS) 

 Menurut Rosa A.S M. Shalahuddin, “DBMS (Database Management 

System) atau dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai sistem Manajemen 

Basis Data adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, 

mengelola, dan menampilkan data”.(Rosa A.S,2011) 

 “Basis data (database) adalah kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar komputer dan 

digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya (Jogiyanto, 

2005:217)”. 

Suatu sistem aplikasi disebut DBMS jika memenuhi persyaratan minimal 

sebagai berikut : 

A. Menyediakan fasilitas untuk mengelola akses data 

B. Mampu menangani integritas data yang dilakukan secara 

C. Mampu menangani backup data 

Tabel 2.4  Hubungan Antar  File (Lanjutan) 

Simbol Keterangan 

One to many relationship 1. One to many relationship dua file 

Hubungan antara file pertama 

dengan file kedua satu banding 

banyak. 

Many to many relationship 2. Many to many relationship dua file 

Hubungan antara file pertama dengan 

file kedua adalah banyak banding 

banyak. 

1 M 

M M 
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Karena pentingnya data bagi suatu organisasi/perusahaan, maka hampir 

sebagian besar perusahaan memanfaatkan DBMS dalam mengelola data yang 

mereka miliki. Pengelolaan DBMS sendiri biasanya ditangani oleh tenaga ahli 

yang spesialis menangani DBMS yang disebut sebagai DBA (Database 

Administrator). 

DBMS sudah mulai berkembang sejak tahun 1960an. Kemudian sekitar tahun 

1970an mulai berkembang teknologi Relational DBMS yaitu DBMS berbasis 

relasional model. Relasional model pertama kali dikembangkan oleh Edgar J. 

Codd pada tahun 1970. Secara sederhana relasional model dapat dipahami sebagai 

suatu model yang memandang data sebagai sekumpulan tabel yang saling terkait. 

Hampir semua DBMS komersial dan open source saat ini berbasis Relational 

DBMS atau RDBMS. 

Pada tahun 1980an mulai berkembang Object Oriented DBMS (OODBMS). 

OODBMS berkembang seiring dengan perkembangan teknologi pemprograman 

berorientasi objek. Secara umum dapat diartikan bahwa OODBMS merupakan 

DBMS yang memandang data sebagai suatu objek. Saat ini OODBMS juga cukup 

berkembang namun belum dapat menggeser kepopuleran RDBMS. 

Berikut ini adalah 4 macam DBMS versi komersial yang paling banyak digunakan 

didunia saat ini, yaitu : 

1. Oracle 

2. Microsoft SQL Server 

3. IBM DB2 

4. Microsoft Acces 

Sedangkan DBMS versi open source yang cukup berkembang dan paling banyak 

digunakan saat ini adalah sebagai berikut : 

1. MySQL 

2. PostgresSQL 

3. Firebird 

4. SQLite 

Hampir semua DBMS mengadopsi SQL sebagai bahasa untuk mengelola data 

pada DBMS. 
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2.8. Borland Delphi 7 

Menurut M. Agus J.Alam, mendefinisikan diagram konteks sebagai 

berikut :“Borland delphi 7 adalah paket bahasa pemrograman yang bekerja dalam 

sistem operasi windows. Delphi merupakan bahasa pemrograman yang 

mempunyai cakupan kemampuan yang luas dan sangat canggih. Berbagai jenis 

aplikasi dapat dibuat dengan Delphi, termasuk aplikasi untuk mengolah teks, 

grafik, angka, database dan aplikasi web.” (M. Agus J.Alam, 2004:1). 

Tampilan Delphi secara umum berbeda dengan tampilan bahasa pemorograman 

lain. Delphi tidak memiliki form utama atau form induk. Semua fasilitas toolbox 

dan tool window pada Delphi terpisah dari menu utama. Seperti Gambar 2.3  

dibawah ini : 

 

Gambar 2.2 Tampilan Borland Delphi 7.0 

1. Menu Bar Borland Delphi 7.0 

Menu Bar pada Delphi berisi berbagai macam perintah untuk proses 

pembuatan program Aplikasi. Menu-menu yang mempunyai kesamaan 

jenis perintah dasar, dikelompokkan dalam satu sub menu. 
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2. Toolbar Borland Delphi 7.0 

Toolbar berisi ikon-ikin yang mewakili perintah-perintah dasar yang ada 

pada menu bar. Misalnya perintah menyimpan, cukup dilakukan dengan 

cara mengeklik ikon bergambar disket. 

3. Component Pallet Borland Delphi 7.0 

Component Pallet merupakan suatu wadah atau tempat yang digunakan 

untuk menampung semua objek-objek yang ada di dalam delphi. Fasilitas 

ini sangat penting dan sangat membantu ketika proses pembuatan desain 

tampilan program.semua hal-hal yang kita butuhkan pada saat mendesain 

tampilan program ada dalam fasilitas ini. 

Dalam Component Pallet, objek-objek dikelompokkan berdasarkan 

kegunaan dan fungsinya masing-masing. Pengelompokan ini dilakukan 

dalam bentuk lembaran atau halaman-halaman. Masing-masing halaman 

mempunyai nama yang unik dan menggambarkan isi objek yang 

dikelompokkan. 

4. Object Tree View Delphi 7.0 

Object Tree View berfungsi untuk menampilkan keterangan atau 

menginformasikan semua objek atau kontrol program yang digunakan 

dalam membuat desain form. Jika kita lupa nama-nama yang diberikan 

pada suatu objek dalam format, kita cukup melihat  isi objek dalam Object 

Tree View. 

5. Object Inspector Delphi 7.0 

Object inspector merupakan jendela yang memberikan informasi 

mengenai propertis atau atribut objek yang sedang aktif. Pada saat 

pembuatan program, jendela ini sangat berguna ketika mengubah atu 

menentukan seting objek yang digunakan dalam program. Bagian ini 

terdiri dari 2 bagian , bagian pertama menampung propertis masing-

masing objek yang ada dalam Delphi. Sedangkan bagian yang kedua 

berfungsi menampung berbagai macam event yang ada dalam suatu objek. 
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6. Form Delphi 7.0 

Form dalam pemrograman visual bisa diibaratkan sebagai suatu kain 

kanfas yang siap untuk dilukis. Form merupakan suatu dasar atau pondasi 

yang adkan digunakan dalam pembuatan desain tampilan program. Ketika 

membuatb desain program, kita membutuhkan objek-objek yang ada 

dalam component pallete untuk di tempatkan ke dalam form. 

7. Kode Editor Delphi 7.0 

Kode editor adalah jendela yang digunakan untuk melakukan pembuatan 

dan pengeditan kode-kode program. Pada delphi untuk memunculkan kode 

program dan form secara bergantian cukup dengan menekan F12 pada 

Keyboard. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

 

3.1.    Sejarah Singkat PT Alisan Catur Adhirajasa 

 PT Alisan Catur Adhirajasa Lampung Selatan merupakan perusahaan 

keluarga yang bergerak di bidang distributor penjualan material yang mulai 

dirintis sejak tahun 1988 yang waktu itu bernama Adamas yang didirikan oleh 

Bapak Martin Ali.  

 PT Alisan Catur Adhirajasa Lampung Selatan dengan banyak partner 

terpercaya di Indonesia, sampai saat ini usahanya semakin luas pangsa pasar 

penjualannya. Dengan bermodalkan pengalaman dan jaringan yang luas, maka 

perusahaan ini dapat berorientasi di bidang distributor penjualanan material dan 

penyewaan kendaraan ekspedisi yang selalu memberikan kepuasan bagi 

konsumen. Seiring perkembangannya yang pesat, peningkatan banyaknya jumlah 

pelanggan mempengaruhi persediaan barang bertambah, dengan komitmen yang 

selama ini selalu dipertahankan dan diterapkan yaitu melayani dan tetap menjaga 

kualitas produk dengan kualitas baik dan harga yang bersaing dengan tempat 

penjualan lain. Dengan komitmen tersebut, kedepan diharapkan usahanya semakin 

meningkat bersamaan dengan kepuasan pelanggan yang selalu dijaga.  

3.2. Visi Dan Misi 

3.2.1. Visi 

 Menjadi Perusahaan jasa Ditribusi dan logistik yang terintegrasi dan 

terpercaya melalui penyediaan layanan  yang prima, penggunaan teknologi dan 

kepemimpinan yang kuat. 

3.2.2. Misi       

 Memberikan standar pelayanan jasa distribusi dan logistik dengan kualitas 

pelayanan yang prima dan menjadi barometer kontrol perusahaan pelanggan dan 

principal. 
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1. 3.3. Lokasi Perusahaan  

 Alamat lengkap PT Alisan Catur Adhirajasa yaitu di Jalan Raya Hajimena 

No.49 Natar Lampung Selatan. 

3.4. Struktur Organisasi  

 Organisasi merupakan sekumpulan orang yang terkait dalam suatu wadah 

untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati. Dalam suatu organisasi  

terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota atau bagian di 

dalamnya. Di samping itu, organisasi juga memiliki fungsi sebagai manajemen, 

maka kerja sama dalam suatu organisasi sangat diperlukan untuk mewujudkan 

suatu organisasi yang bersifat solidaritas. Sebagai pembeda fungsi dan tanggung 

jawab dari orang-orang yang ada didalamnya, maka dibentuklah suatu tingkatan 

atau jabatan tersebut, dibentuklah struktur organisasi.  

Berikut ini adalah struktur organisasi yang diterapkan pada PT Alisan 

Catur Adhirajasa :  

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan 
Sumber : PT Alisan Catur Adhirajasa (2010) 

 

3.5. Tugas Dan Tanggung Jawab Tiap Sub Bagian  

Tugas masing–masing jabatan diuraikan sebagai berikut : 

1. Kepala Cabang  

Tugas kepala cabang adalah : 
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a. Bertugas memimpin kantor cabang ditempat kedudukannya dan 

bertindak atas nama direksi baik didalam maupun diluar pengadilan 

dalam hubungannya dalam kegiatan usaha bank. 

b. Memberikan kontribusi yang nyata untuk mendorong pemberdayaan 

ekonomi. 

c. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, serta mengelola 

bisnis di wilayah kerja kantor cabang. 

2. Supervisor 

Tugas supervisor adalah : 

a. Mengatur kerja bawahannya (Staff). 

b. Membuat job deskription untuk Staff bawahannya. 

c. Membuat planing pekerjaan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. 

3. Kasir 

Tugas kasir adalah :  

a. Pemegang uang kas. 

b. Bertanggung jawab atas pengiriman gaji driver dan uang jalan. 

c. Melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan. 

4. Fakturis 

Tugas Fakturis adalah :  

a. Mencetak faktur. 

b. Memisahkan faktur simpanan dan untuk pemesanan. 

c. Menginputkan data surat jalan kedalam komputer.  

5. Admin Kendaraan 

Tugas admin kendaraan adalah : 

a. Mengkoordinasi dan bertanggungjawab semua pekerjaan yang 

dilakukan driver. 

b. Mebuat daftar gaji dalam sistem bagi hasil untuk driver. 

c. Menentukan uang jalan yang akan diberikan kepada driver. 

6. Admin Purchase Order 

Tugas admin Purchase Order adalah : 

a. Bertanggung jawab atas stok barang perlengkapan kantor.  

b. Bertugas untuk memesan dan membeli kebutuhan kantor. 
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c. Melakukan pencatatan pembelian yang dilakukan.  

7. Admin Payment 

Tugas admin Payment adalah : 

a. Pengajuan pembayaran ke vendor. 

b. Pembukuan asuransi muatan dan kendaraan. 

c. Perpanjangan surat-surat kendaraan. 

3.6. Logo Perusahaan 

Gambar 3.2 Logo Perusahaan 
Sumber : PT Alisan Catur Adhirajasa (2010) 

 

3.7. Makna Logo Perusahaan 

Logo PT Alisan Catur Adhirajasa memiliki arti sebagai berikut : 

1. Warna Putih 

Pimpinan, staff, karyawan harus memiliki hati yang bersih. 

2. Warna hijau 

Hutan yang dinamis dan selalu tumbuh. 

3. Warna Merah 

Para pemimpin dan karyawan harus berani dan bijak dalam menyelesaikan 

masalah atau mengambil keputusan.  

4. Lingkaran  

Tidak bertepi, tidak bersudut sehingga diharapkan selalu mulus atau 

terjalin dengan baik hubungan antara perusahaan dengan langganan, juga 

melambangkan matahari yang selalu memberi kehangatan dan kepastian. 

5. Gunung 

Melambangkan kekokohan dan tidak mudah goyah. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1.    Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 

Praktek Kerja Lapangan ini selama kurang lebih 2 bulan yaitu mulai 

tanggal 27 Juli 2015 s/d 19 September 2015, lokasi PT Alisan Catur Adhirajasa di 

Jalan Raya Hajimena No.49 Natar Lampung Selatan. 

4.1.1. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

 Selama melakukan praktek kerja lapangan penulis ditepatkan di bagian 

Human Resources Developmen (HRD), IT dan Gudang. 

4.2. Prosedur Sistem Yang Sedang Berjalan 

 Kegiatan-kegiatan atau sistem yang masih digunakan oleh perusahaan. 

Dari prosedur sistem yang berjalan tersebut dapat dijadikan informasi yang akan 

membantu membuat sistem yang baru. 

4.2.1 Sistem yang sedang berjalan 

1. Admin gudang mengecek barang dan membuat laporan stok barang, 

laporan data stok barang dibuat 2 rangkap, rangkap pertama diserahkan kepada 

kepala cabang dan rangkap kedua diarsipkan digudang. 

2. Kepala cabang mengotorisasi laporan data stok barang dan diserahkan 

kebagian logistik untuk melakukan pemesanan barang ke pabrik. 

3. Bagian logistik melakukan pemesanan barang ke pabrik dan membuat 

laporan pemesanan dan PO, PO dikirim kepabrik dan laporan pemesanan barang 

diarsipkan. 

4. Pabrik mengirim barang beserta surat jalan ke bagian logistik dan bagian 

logistik mengotorisasi surat jalan lalu memberikan ke bagian gudang. 
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5. Bagian gudang mengecek barang masuk dan membuat berita acara 

pembongkaran (BAP)  lalu menyerahkan berita acara pembongkaran (BAP) 

beserta surat jalan yang sudah diotorisasi ke bagian logistik. 

6. Admin logistik mengarsipkan surat jalan dan menginput data stok barang 

masuk berdasarkan berita acara pembongkaran(BAP) dan membuat laporan data 

barang masuk dan diserahkan kepada kepala cabang untuk diotorisasi dan 

diarsipkan. 

7. Kepala cabang mengotorisasi laporan data barang masuk dan diarsipkan. 

4.2.3 Bagan Alir Dokumen Yang Berjalan. 

 

Gambar 4.1 flowchart sistem berjalan 
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4.3. Analisis Masalah 

 Sistem yang digunakan pada PT.Alisan Catur Adhirajasa dalam 

pengolahan data stok barang masih terdapat masalah yaitu kesalahan informasi 

barang dan keterlambatan dalam membuat laporan. 

Maka penulis akan memberikan usulan dalam pengembangan sistem  

dengan menggunakan sistem terkomputerisasi, sehingga dapat mengatasi masalah 

yang terdapat pada sistem yang lama dalam penginputan data barang, dan 

memudahkan dalam melakukan pencarian stok barang sesuian pesanan di, selain 

itu pembuatan laporan juga dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 

4.4 Desain  Sistem yang diusulkan 

Gambaran umum sistem yang diusulkan dalam proses perancangan sistem ini, 

penulis membangun sebuah sistem data stok barang yang nantinya aplikasi 

tersebut dikelola oleh seorang admin gudang yang bertugaskan untuk membuat 

data stok barang . Berikut adalah prosedur yang diusulkan : 

4.4.1 Diagram Konteks 

 Diagram konteks adalah gambaran umum yang menjelaskan kegiatan 

keseluruhan proses sistem secara garis besar berdasarkan prosedur data stok 

barang. 

 

 Gambar 4.2 Diagram Konteks 

Diagram Konteks data stok barang yang Diusulkan. 
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4.4.2 DFD Level 0  

Untuk mengetahui data flow diagram Level 0 sistem pembuatan sistem 

data stok barang  pada PT Alisan Catur Adhirajasa lampung Selatan dapat dilihat 

pada gambar 4.3 : 

 

Gambar 4.3 

DFD Level 0 prosedur data stok barang yang Diusulkan. 
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Tabel 4.1 Tempat Penyimpanan (storage) 

 

4.4.3 Relasi Antar Tabel 

Rancangan hubungan antar file yang dihubungkan dengan kunci relasi 

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

 

Ket = * : Primary key 

**: Foreign Key 

   Gambar 4.4 Relasi Antar Tabel 

 

 

Nama Penyimpanan Keterangan 

Tabel Data Stok Barang 
Sebuah tabel dalam basis data untuk 

menyimpan data Surat jalan. 

Tabel Data Barang Masuk 
Sebuah tabel dalam basis data untuk 

menyimpan data uang jalan. 

Tabel Data Barang Keluar 
Sebuah tabel dalam basis data untuk 

menyimpan data inap driver. 
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4.4.4 Entity Relationship Diagram  

Entity Relation Diagram perancangan aplikasi data stok Barang  memiliki 

3 entitas yaitu data data stok barang, data barang masuk, data barang keluar. 

Entity relationship diagram dapat dilihat pada gambar 4.5: 

 

Gambar 4.5 Entity Relationship Diagram 

4.4.5 Rancanan Database 

1. Tabel Data Stok Barang 

Primary key : Kd_Barang 

Foreign key :  - 

Atribut  : Kd_Barang, Nama Barang, Jumblah barang 
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Tabel 4.2 Tabel Data Stok Barang 

No Field Type Length Keterangan 

1 Kd_Barang Char 6 Primary key 

2 Nama Barang Varchar 25 - 

3 Sisa Barang Varchar 25 - 

 

2. Tabel Barang 

Primary key : Kd_Barang 

Foreign key : Kd_barang masuk, Kd_barang keluar 

Atribut  : Kd_Barang, Kd_Barang masuk, Kd_Barang Keluar, 

Nama Barang, Jumblah Barang, Nama Suplier 

Tabel 4.3 Tabel Barang 

No Field Type Length Keterangan 

1 Kd_Barang Char 6 Primary key 

2 Kd_Barang Masuk Char 6 Foreign key 

3 Kd_Barang Keluar Char 6 Foreign key 

4 Nama Barang  Varchar 25 - 

5 Jumblah Barang Varchar 25 - 

6 Nama Suplier Varchar 25 - 
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3. Tabel Barang Masuk 

Primary key : Kd_Barang 

Foreign key : Kd_barang masuk 

Atribut  : Kd_Barang, Kd_Barang masuk, Nama Barang, Jumblah 

Barang, Tanggal Barang Masuk, Nama Suplier 

Tabel 4.4 Tabel Barang Masuk 

N

o Field Type Length Keterangan 

1 Kd_Barang Char 6 Primary key 

2 Kd_Barang Masuk Char 6 Foreign key 

3 Nama Barang Masuk varchar 25 - 

4 Jumblah Barang Masuk Varchar 25 - 

5 Tanggal Barang Masuk Varchar 25 - 

6 Nama Suplier Varchar 25 - 

 

4. Tabel Barang Keluar 

Primary key : Kd_Barang 

Foreign key : Kd_barang Keluar 

Atribut  : Kd_Barang, Kd_Barang Keluar, Nama Barang, Jumblah 

Barang, Tanggal Barang Keluar, Sisa Barang 
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Tabel 4.5 Tabel Barang Keluar 

N

o Field Type Length Keterangan 

1 Kd_Barang Char 6 Primary key 

2 Kd_Barang Keluar Char 6 Foreign key 

3 Nama Barang Keluar varchar 25 - 

4 Jumblah Barang Keluar Varchar 25 - 

5 Tanggal Barang Keluar Varchar 25 - 

6 Sisa Barang Varchar 25 - 

 

4.5  Raancangan Tampilan  

Tampilan rancangan Sistem Data Stok Barang pada PT Alisan Catur 

Adhiraja, dilihat dari perancangan aplikasi ke dalam bentuk tampilan sebuah 

aplikasi. 

4.5.1 Rancangan Form Login 

 Form login digunakan sebagai pengaman sistem dari penyalahgunaan hak 

akses, sehingga keamanan data dapat terjamin. Di sini terdapat tempat untuk logo 

instansi terletak pada bagian tengah dan user diminta untuk memasukkan 

username dan password untuk dapat mengakses data selanjutnya, username yang 

diisikan berbentuk teks dan password yang diisikan berupa angka. Untuk lebih 

jelas proses login dapat dilihat pada gambar di bawah. 
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Gambar 4.6 Rancangan Form Login 

 

Tabel 4.6 Tabel Komponen Rancangan Antar Muka Login 

No 

 

Tipe Komponen Nama Caption Event 

1. Label  Label1 nama - 

2. Label  Label2 password - 

3. Text file  Txt_ussername - - 

4. Text file  Txt_password - - 

5. Button Btn_login Login On klik 

6. Button Btn_batal Batal On klik 

 

4.5.2 Rancangan Form Menu Utama 

Pada form dibawah ini adalah rancangan form menu utama yang awal 

apabila pengguna sudah berhasil login, terdapat tempat untuk logo yang terletak 

pada bagian tengah serta terdapat menu bar yaitu: 

1. Menu bar data stok barang, didalam menu bar data stok barang terdapat 

sub menu yaitu cek stok barang. 

2. Menu bar barang masuk, didalam menu bar data surat jalan terdapat sub 

menu yaitu input data barang masuk. 

3. Menu bar barang keluar, didalam menu bar data uang jalan terdapat sub 

menu yaitu input data barang keluar. 

4. Menu bar ubah digunakan untuk mengubah atau mengganti password. 
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Gambar 4.7 Rancangan Form Menu Utama 

 

4.5.3 Rancangan Form Input Data Barang masuk 

Form Input Data Barang Masuk digunakan untuk input data Barang dan 

terdapat Kd_Barang Masuk sebagai primary key, kode barang, nama barang, 

jumblah barang masuk, tanggal barang masuk, nama suplier.  

Tombol baru berfungsi untuk menambah data barang baru. Tombol 

Tambah  berfungsi untuk menyimpan data barang yang sudah di input. Tombol 

cari digunakan untuk mencari data yang diinginkan dan tombol cetak berfungsi 

untuk mencetak laporan. Tombol hapus untuk menghapus data barang saat terjadi 

kesalahan dalam pengimputan dan tombol edit untuk edit data barang. Rancangan 

Form Input data Barang masuk  dapat dilihat pada gambar 4.8 : 
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Gambar 4.8 Rancangan Form Input Data Barang Masuk  

 

Tabel 4.7 Tabel Komponen Rancangan Antar Muka Data Barang masuk 

No 

 

Tipe Komponen Nama Caption Event 

1. Label  Label1 Kd_barang masuk - 

2. Label  Label2 Kd_Barang - 

3. Label  Label3  Nama barang - 

4. Label  Label4  Jumblah Barang - 

5. Label  Label5  Tgl barang msuk - 

6. Label Label6 Nama suplier - 

7. Text file  Txt_kdbarangmasuk - - 

8. Text file  Txt_kdbarang - - 

9. Text file  Txt_nama barang - - 

10. Text file  Txt_tgl - - 

11 Text file Txt_nama suplier   

12. Text file Txt_cari - - 

13. Button Btn_tambah  tmbah On klik 

14. Button Btn_baru Baru On klik 

15. Button Btn_cari Cari On klik 

16. Button Btn_edit Edit On klik 

17. Button Btn_hapus Hapus On klik 
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4.5.4 Rancangan Form Input Data Barang Keluar 

Form Input Data Barang keluar digunakan untuk input data Barang yang 

akan dikeluarkan sesuai dengan pesanan dan terdapat Kd_Barang keluar sebagai 

primary key, kode barang, nama barang, jumlah barang Keluar, tanggal barang 

Keluar, sisa barang.  

Tombol baru berfungsi untuk menambah data barang baru. Tombol 

Tambah  berfungsi untuk menyimpan data barang yang sudah di input. Tombol 

cari digunakan untuk mencari data yang diinginkan dan tombol cetak berfungsi 

untuk mencetak laporan. Tombol hapus untuk menghapus data barang saat terjadi 

kesalahan dalam pengimputan dan tombol edit untuk edit data barang. Rancangan 

Form Input data Barang keluar  dapat dilihat pada gambar 4.9 : 

 

Gambar 4.9 Rancangan Form Input Data Barang Keluar  
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Tabel 4.8 Tabel Komponen Rancangan Antar Muka Data Barang Keluar 

No 

 

Tipe Komponen Nama Caption Event 

1. Label  Label1 Kd_barang keluar - 

2. Label  Label2 Kd_Barang - 

3. Label  Label3  Nama barang  - 

4. Label  Label4  Jumblah Barang 

keluar 

- 

5. Label  Label5  Tgl barang keluar - 

6. Label Label6 Sisa barang - 

7. Text file  Txt_kdbarangkeluar - - 

8. Text file  Txt_kdbarang - - 

9. Text file  Txt_nama 

barangkeluar 

- - 

10. Text file  Txt_tglkeluar - - 

11 Text file Txt_sisabarang   

12. Text file Txt_cari - - 

13. Button Btn_tambah  Tmbah On klik 

14. Button Btn_baru Baru On klik 

15. Button Btn_cari Cari On klik 

16. Button Btn_edit Edit On klik 

17. Button Btn_hapus Hapus On klik 

 

4.5.5 Rancangan Form cek Data stok Barang 

Form cek stok Data Barang  digunakan untuk meliahat data stok Barang 

yg tersisa sesuai dengan yg dicari dan terdapat Kd_Barang  sebagai primary key, 

nama barang.   

Tombol cari berfungsi untuk mencari data stok barang yg tersisa sesuai 

dengan yang di inputkan pada pencarian. Tombol Cetak  berfungsi untuk 

mencetak laporan data stok barang yang tersisa. Form Input data Barang masuk  

dapat dilihat pada gambar 4.10 : 
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Gambar 4.10 Rancangan Form Cek Data stok Barang 

 

Tabel 4.9 Tabel Komponen Rancangan Antar Muka Data stok Barang 

No 

 

Tipe Komponen Nama Caption Event 

1. Label  Label1 Kd_barang - 

2. Label  Label2 Nama barang - 

3. Text file Txt_kdbarancek  - 

4. Text file Txt_namabarangcek  - 

5. Button Btn_cari  -On klik 

6. Button Btn_cetak  - On klik 
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4.5.6 Rancangan Laporan Barang Masuk 

     Laporan barang masuk adalah tampilan data barang masuk yang sudah 

dicetak. Berikut bentuk laporan barang masuk 

 

Gambar 4.11 Rancangan Form  Laporan Barang Masuk 
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4.5.7 Rancangan Laporan Barang Keluar 

     Laporan barang keluar adalah tampilan data barang keluar yang sudah 

dicetak. Berikut bentuk laporan barang keluar. 

 

Gambar 4.12 Rancangan Form  Laporan Barang Keluar 
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1.5.8 Rancangan Laporan Data Stok Barang 

     Laporan data stok barang adalah tampilan data stok barang yang sudah 

dicetak. Berikut bentuk laporan data stok barang. 

 

Gambar 4.13 Rancangan Form  Laporan Barang Keluar 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1       Kesimpulan 

Berdasarkan analisa pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan  bahwa dalam  merancang sistem informasi 

yang diusulkan menggunakan metode pengembangan sistem waterfall, serta 

flowchart dan DFD sebagai alat perancangan sistem serta aplikasi Delphi 7 dan 

MySQL sebagai database untuk tempat penyimpanannya dirancang sesuai dengan 

kebutuhan, sistem ini sebagai usulan yang diharapkan bisa menjadi alternatif 

sistem yang dapat digunakan untuk mempercepat pengolahan data stok barang, 

dan dapat memudahkan dalam input dan proses serta memudahkan dalam 

penyajian laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

5.1    Saran   

Saran yang dapat disampaikan pada akhir dari laporan praktik kerja 

lapangan ini adalah perancangan sistem ini diharapkan dapat dikembangkan 

menjadi suatu aplikasi sistem pengolahan data stok barang yang nantinya dapat 

memudahkan pengguna dalam mengelola data stok barang  Pada PT Alisan Catur 

Adhirajasa Lampung Selatan. 
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