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III. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada UD. Shanghai Gangsar Jl. 
Demuk NO. 37 Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur. Penelitian di 
pabrik dilaksanakan mulai pada bulan Maret 2017 sampai 
Oktober 2017. Perancangan dan pembangunan sistem informasi 
persediaan bahan baku dilakukan di Laboratorium Komputasi 
dan Analisis Sistem Jurusan Teknologi Industri Pertanian, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. 

 
3.2 Alat  

Perancangan sistem informasi persediaan bahan baku 
menggunakan perangkat PC (Personal Computer). Personal 
Computer yang digunakan terdiri dari dari : 
1. Hardware 

Hardware yang digunakan adalah seperangkat komputer 
dengan spesifikasi : 
Processor   : Intel Core I3-4005U CPU @1.7 Ghz 
Memory  : DDR III 4 GB RAM 
Harddisk  : 500 GB 

 
2. Software 

Software yang digunakan untuk merancang sistem informasi 
persediaan bahan baku adalah : 
a. Operating System : Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 

14393) 
b. Software pembangun sistem informasi persediaan bahan 

baku yaitu : Sublime text 2 sebagai text editor basis data, 
Xampp 7.1.8 sebagai server localhost, dan MySQL sebagai 
basis data. 
 

3.3 Tahapan Penelitian 
Tahapan penelitian ini dilakukan berdasarkan langkah-

langkah dalam suatu kerangka penelitian yang disusun secara 
sistematis dan terarah berdasarkan permasalahan yang dikaji. 
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Kerangka tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan 
secara terperinci adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Tahapan Penelitian  

 
1. Penelitian Pendahuluan   
     Penelitian pendahuluan adalah langkah pertama dalam 
penelitian ini yang dilakukan dengan cara studi lapangan 
untuk mengetahui kondisi perusahaan, dan sistem informasi 
yang berjalan saat ini, khususnya mengenai kinerja  sistem 
informasi  persediaan bahan baku pada bagian 
pergudangan. 
 
2. Studi Kepustakaan 
     Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan 
oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan 
dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. 
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Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari referensi 
berupa buku, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti serta referensi lain sebagai 
penunjang dalam melakukan penelitian ini. 
 
3. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Tahap ini berfungsi untuk mengidentifikasi permasalahan 
sehingga peneliti dapat mengetahui arah untuk menentukan 
langkah-langkah yang akan dilakukan. Hasil dari penelitian 
pendahuluan menunjukkan bahwa Sistem informasi 
persediaan bahan baku pada UD. Shanghai Gangsar belum 
cukup efektif karena masih dilakukan secara manual. 
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat 
dirumuskan permasalahanya adalah bagaimana merancang 
sistem informasi persediaan bahan baku berbasis web yang 
dapat diterapkan pada perusahaan UD. Shanghai Gangsar.  

 
4. Batasan Masalah 

Batasan masalah perlu ditentukan untuk mempermudah 
pemahaman, sehingga diharapkan pembahasan penelitian 
dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Batasan masalah yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sistem informasi persediaan bahan baku berfokus 
pada persediaan bahan baku, jumlah stok barang, 
informasi pengeluaran dan pemasukan bahan baku 
kacang shanghai. 

2. Sistem informasi yang digunakan hanya pada bagian 
gudang bahan baku dan digunakan oleh admin 
gudang, operator, dan manajer produksi. 

3. Sistem informasi yang dibuat adalah sistem informasi 
persediaan bahan baku kacang shanghai berbasis 
web dengan  menggunakan database MySQL. 

4. Bahan baku yang digunakan pada sistem informasi 
merupakan data pemasukan dan pemakaian bahan 
baku produk Kacang Shanghai. 
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5. Pendefinisian sistem 
Pendefinisian sistem bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang sistem informasi yang akan diteliti, yaitu 
mengenai basis data dan  persediaan bahan baku shanghai. 
Pengamatan langsung terhadap sistem informasi persediaan 
bahan baku pada UD. Shanghai Gangsar, terdapat tiga 
macam analisis, yaitu meliputi analisis input, analisis proses 
dan analisis output. 

 
a. Analisis input  

Analisis input adalah menganalisis segala sesuatu yang 
masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang 
diproses.Dalam bagian ini ditentukan data-data yang akan 
dijadikan sebagai input data. Data tersebut adalah data 
barang, data stok barang, data supplier, dan data pemakaian 
bahan baku.  

 
b. Analisis Proses  

Analisis proses adalah menganalisis bagian yang 
melakukan perubahan atau transformasi dari masukan 
menjadi keluaran yang lebih bernilai. Proses yang terdapat 
dalam sistem informasi  persediaan  bahan baku ini meliputi 
: 

1) proses dari bahan baku datang dari supplier dan 
pencatatan jumlah kedatangan bahan baku 

2) Proses pencatatan ketersediaan bahan baku 
digudang, bahan baku yang telah terpakai dan bahan 
yang tersisa. 

3) Proses pembuatan laporan mengenai aliran 
persediaan bahan dan dokumentasi.  

c. Analisis Output  
 

Analisis output adalah menganalisis hasil dari 
pemrosesan. Output dapat berupa suatu informasi, saran, 
cetakan laporan, dan sebagainya. Laporan yang 
dihasilkan pada persediaan barang ini adalah laporan 
terhadap manager berupa hasil laporan yang keluar 
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setelah sistem pemrosesan, yang kemudian dapat dicetak 
untuk dijadikan laporan saat diperlukan dan dapat 
disimpan dalam komputer sebagai arsip.  

Prosedur penerimaan dan pemakaian bahan baku 
yang berjalan pada UD. Shanghai Gangsar saat ini adalah 
seperti pada Gambar 3.2 

 
Mulai

Melakukan Pengecekan 
persediaan bahan baku

Memeriksa kelengkapan 
atribut bahan baku yang 

datang

Kartu Stok persediaan 
bahan baku

Surat Jalan

Membuat Laporan 
Persediaan Bahan baku

Mencatat Jumlah bahan 
baku yang terpakai

Selesai

Laporan persediaan 
bahan baku

                                                 
Gambar 3.2 Prosedur Penerimaan dan Pemakaian 
Bahan baku Kacang Shanghai 

 
Proses alur penerimaan bahan baku pada UD. Shanghai 

Gangsar dimulai pada saat bahan baku dari pemasok tiba di 
pabrik. Bahan baku yang telah tiba datang dengan 
membawa surat jalan yang kemudian diserahkan kepada 
petugas pabrik setelah itu bahan baku dicek mengenai 
kelengkapan fisik dan juga kesesuaian dengan surat jalan. 
Setelah dilakukan pemeriksaan bahan baku dikirimkan ke 
masing-masing gudang penyimpanan untuk ditata, mandor 
dari masing-masing gudang mencatat persediaan gudang 
saat ini pada kartu stok, kartu stok ini berisi tanggal bahan 
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masuk gudang, aliran keluar dan masuk bahan baku serta 
sisa bahan yang di gudang. Tahap berikutnya adalah 
pembuatan laporan mengenai alir bahan baku serta 
ketersediaan bahan baku dalam gudang. Secara 
keseluruhan komponen yang menjadi variabel dalam 
penelitian ini ditunukkan pada Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1 Variabel Penelitian  

No  Variabel               Definisi 
1 Persediaan bahan 

baku 
Kedatangan bahan baku 
Shanghai Gangsar 

  Pemakaian bahan baku 
Shanghai Gangsar 

2 Persediaan bahan 
penolong 

Kedatangan bahan baku 
Shanghai Gangsar 

  Pemakaian bahan baku 
Shanghai Gangsar 

 

6. Pengumpulan dan Analisis Data 
Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu : 
 
1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara 
langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk 
pertama kalinya, yaitu data yang diperoleh secara 
langsung dari UD. Shanghai Gangsar, seperti jenis 
bahan baku Shanghai, data kedatangan bahan baku, 
pemakaian bahan baku, data ketersediaan bahan baku 
dalam gudang, serta data mengenai supplier. 

 
2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh 
bukan langsung dari sumbernya, yaitu data-data yang 
diperoleh dari buku-buku literatur, modul praktikum, 
artikel dan jurnal yang terkait dengan penelitian yang 
dilakukan. 
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari : 
1. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data dengan 
cara melakukan pencatatan secara cermat dan 
sistematik, dengan mengamati dan mencatat 
segala yang diselidiki tanpa mengajukan 
pertanyaan. Dengan mengamati ini, peneliti akan 
menemukan fakta-fakta sistematis dan benar. 

2. Interview 
Interview dilakukan dengan tanya jawab 

secara langsung dengan mandor dan administratif 
gudang yang merupakan calon pengguna sistem 
informasi (SI) mengenai hal-hal yang berkaitan 
dengan perancangan SI persediaan bahan baku. 

3. Dokumentasi 
Dokumentasi dilakukan dengan 

mengumpulkan catatan-catatan tertulis, dokumen, 
maupun laporan-laporan yang berhubungan 
dengan data-data yang dibutuhkan dalam 
melakukan perancangan SI persediaan bahan 
baku 

4. Studi Pustaka  
Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji 

teori yang berhubungan dengan perancangan SI 
persediaan bahan baku. 

 
7. Perancangan Sistem Informasi 

Tahap berikutnya setelah tahap analisa adalah tahap 
perancangan. Pada tahap perancangan ini memberikan 
gambaran mengenai sistem informasi yang yang 
dikembangkan pada tahap berikutnya. Sistem yang 
dibangun akan menggunakan konsep Object Oriented 
Programming (OOP). Karena menggunakan konsep OOP, 
maka perancangan pada pembuatan sistem ini 
menggunakan Unified Modeling Language (UML). 
Perancangan sistem informasi ini menggunakan UML versi 
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2.0. UML versi 2.0 terdiri dari 14 teknik diagram, seperti yang 
dinyatakan Dennis dkk (2005) bahwa UML versi 2.0 
mendefinisikan empat belas diagram UML yang dapat 
digunakan untuk memodelkan suatu sistem. Diagram UML 
yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu 
pertama untuk pemodelan struktur suatu sistem dan satu lagi 
untuk pemodelan behavior suatu sistem. Pada perancangan 
sistem informasi persediaan bahan baku ini menggunakan 
satu structure diagrams yaitu class diagram. Sedangkan dari 
behavior diagrams terdiri dari use case diagram, activity 
diagram dan sequence diagram. 

Metode pendekatan sistem yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sistem yang dikenal dengan nama 
prototyping atau pembuatan prototype, yang didalamnya 
terdapat beberapa tahapan yang dilalui dalam pengolahan 
data. Protype merupakan metode pengembangan sistem 
yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu 
program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat 
dievaluasi oleh pemakai  tahapan perancangan 
menggunakan prototyping dapat dilihat pada Gambar 3.3  

 

                 

Gambar 3.3 Tahapan Metode Prototyping (Afrina dan Ali,2012). 
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a. Identifikasi Kebutuhan User 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah 
menganalisa keperluan yang terdapat pada masalah 
yang ada. Identifikasi kebutuhan pengguna sistem 
informasi (si) dilakukan dengan melakukan 
wawancara kepada pemakai terkait si yang 
diinginkan. Identifikasi kebutuhan pemakai juga 
dilakukan dengan melakukan observasi secara 
langsung pada UD.Shanghai Gangsar. 
 

b. Perancangan Prototype 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah 
membuat model dari permasalahan yang ada. 
Perancangan dilakukan dengan menyususun 
kebutuhan yang digunakan ke dalam sebuah 
prototype awal, sebagai gambaran sistem yang akan 
di bangun. 
 

c. Evaluasi Prototype 
Evaluasi prototype dilakukan setelah membangun 
prototyping , maka gambaran sistem yang akan 
dibangun dievaluasi dengan tujuan untuk 
mendapatkan saran dan masukan dari pemakai si, jika 
pada tahap ini masih ada revisi maka harus dilakukan 
perbaikan dan dilakukan perancangan prototype 
ulang, namun apabila pengguna setuju maka dapat 
dilanjutkan ke tahap pngkodekan sistem. 
 

d. Pengkodekan Sistem 
 Dalam tahap ini prototyping yang sudah di sepakati 
diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman PHP. 
Desain tampilan antarmuka dibuat dengan HTML, 
CSS, dan Javascript  serta bantuan framework 
Bootstrap, Code Igniter serta menggunakan database 
MySQL. 
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e. Pengujian Sistem 
Tahapan pengujian dilakukan untuk mengetahui 
apakah sistem yang dirancang dapat berjalan sesuai 
dengan aturan yang berlaku. Pengujian dilakukan 
dengan cara : 

1. Uji Verifikasi 
Uji verifikasi dilakukan untuk menganalisa 

dan menguji seluruh fasilitas yang tersedia 
dalam sebuah sistem informasi yang dibuat. 
Proses uji verifikasi digunakan untuk 
memastikan sistem informasi yang telah 
dibuat bebas dari kesalahan (Hartono,2013). 
Sistem informasi dinyatakan lulus uji verifikasi 
jika dapat dijalankan pada satu perangkat 
komputer, berjalan sesuai dengan aturan yang 
ada, dan tidak terdapat bug atau kecacatan  

 
2. Uji Validasi 

Uji validasi rancangan sistem informasi 
bertujuan untuk menguji apakah fungsi sistem 
informasi telah memenuhi tujuan yang telah 
ditentukan. Metode yang digunakan pada 
validasi adalah metode black box testing. 
Black box testing merupakan metode 
pengujian yang dilakukan hanya mengamati 
hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa 
fungsional dari sistem informasi. Uji coba black 
box berusaha untuk menemukan kesalahan 
dalam beberapa kategori diantaranya : 

1. Fungsi-fungsi yang salah atau hilang 
2. Kesalahan interface 
3. Kesalahan dalam struktur data atau 

akses database eksternal  
4. Kesalahan performa 
5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi 

(Kristanto,2008).  
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  3. Uji Rancangan Sistem 
       Uji rancangan sistem bertujuan untuk menguji 
apakah sistem informasi yang dibuat merupakan 
alternatif yang lebih baik daripada sistem yang 
telah ada saat ini. Pengujian dilakukan dengan 
membandingkan sistem informasi yang sudah ada 
pada UD.Gansar dengan sistem informasi yang 
baru dibuat pada perancangan ini. Perbandingan 
sistem informasi dilakukan menggunakan analisis 
kerangka PIECES yang menguraikan kedalam 
enam fokus analisis yaitu, Performance, 
Information, Economy, Control, Efficiency, dan 
Service. Hasil dari analisis ini dapat menjelaskan 
kelebihan sistem baru dibandingkan dengan 
sistem yang lama (Fatta, 2007). 

8. Hasil dan Pembahasan 
Hasil dalam penelitian ini adalah perancangan sistem 

informasi persedian bahan baku berbasis web pada UD. 
Shanghai Gangsar. Hasil tersebut dianalisis dan dibuat 
pembahasan yang terbagi dalam beberapa topik 
pembahasan yang mencakup input, proses, output, serta 
pembahasan manfaat penelitian. 

 
9. Kesimpulan dan Saran  

Inti yang diperoleh dari penelitian ditulis dalam bentuk 
kesimpulan. Hal pokok pada penelitian ini adalah mengenai 
perancangan sistem informasi bahan baku pada UD. 
Shanghai Gangsar berbasis web. Saran ditujukan untuk 
pengembangan penelitian sejenis yang terkait. 

 

 



 
 

36 
 

  


