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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan  
UD. Gangsar Tulungagung adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang produksi berbagai jenis olahan kacang 
termasuk kacang shanghai. Perusahaan tersebut juga bergerak 
dalam bidang distribusi makanan ringan. Perusahaan berdiri 
sejak tahun 1966 yang didirikan oleh H. Sutrimo. UD. Gangsar 
Tulungagung pada awal pendiriannya memproduksi kacang 
shanghai dengan kapasitas yang masih sangat terbatas, sampai 
sekarang kapasitas produksi dapat mencapai rata-rata 10 
ton/hari dan tenaga kerja yang dipekerjakan sejumlah 147 orang 
pekerja. Peralatan produksi yang digunakan saat ini juga telah 
mengalami perkembangan dari peralatan yang sederhana 
menjadi mesin-mesin semi otomatis seiring bertambahnya 
kapasitas produksi. 

Persaingan yang semakin ketat dalam industri makanan 
ringan membuat perusahaan meningkatkan kapasitas 
produksinya seiring dengan meningkatnya permintaan dari pasar. 
UD. Gangsar Tulungagung.Pada tahun 1981 mendapatkan 
pengakuan secara formal dan surat ijin dari kantor Dinas 
Perindustrian Kabupaten Tulungagung dengan nomor 
503.1/84/445.021/1981. Surat ijin usaha ini juga berfungsi untuk 
mempertahankan keberadaan perusahaan secara formal. 

Gangsar sebagai nama perusahaan memiliki arti “ Lancar ” , 
yaitu tanpa hambatan. Logo  UD. Gangsar Tulungagung 
dilambangkan dengan sampan serta dipadukan dengan warna 
merah dan kuning. Logo UD. Gangsar Tulungagung dapat dilihat 
pada Gambar 4.1. Pemilihan gambar sampan karena memiliki 
arti berjalan dengan pasti, sedangkan pemilihan warna merah 
dan kuning karena warna ini adalah warna favorit dari H. Sutrimo. 
Pemasaran  produk kacang shanghai yang pada awalnya hanya 
diseputar  Tulungagung. Saat ini pemasaran produk UD Gangsar 
sudah meluas sampai seputaran Jawa Timur, Lampung hingga 
Malaysia. 
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 Gambar 4. 1 Logo UD. Gangsar Sumber : UD. Gangsar (2016) 
 

4.2 Proses Produksi Kacang Shanghai 
Proses produksi kacang shanghai pada UD. Gangsar dibagi 

menjadi beberapa tahapan, yaitu: 
 

1. Persiapan Bahan Baku 
Tahap pertama merupakan persiapan bahan baku berupa 

kacang tanah dan tepung tapioka. Kacang tanah diayak 
dengan ukuran mesh yang berbeda-beda, yaitu ukuran 
3,4,dan 5 untuk mensortir ukuran kacang berdasarkan 
ukuranya, kacang yang diolah adalah kacang dengan 
diameter ±6 mm, sedangkan kacang yang tidak sesuai 
dengan ukuran standar akan diolah untuk jenis produk lain. 
Kacang ditimbang menggunakan timbangan manual atau 
timbangan duduk. dengan kapasitas 150 kg untuk proses 
produksi. Persiapan bahan tepung tapioka dilakukan dengan 
cara pengayakan. Ayakan yang digunakan berukuran mesh 
18 untuk memisahkan tepung yang menggumpal dengan 
tepung yang halus.  

 
2. Proses Pembuatan Pasta Bumbu Kanji 

Proses pembuatan pasta bumbu kanji memiliki bahan-
bahan yang digunakan antara lain air, gula, penyedap rasa 
dan garam. Proses pembuatan bumbu dilakukan sehari 
sebelum produksi agar bumbu dapat mengental dan 
terbentuk pasta kanji berwarna kuning. 
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3. Proses Pelapisan Kacang Tanah 
Tahap ini merupakan tahap pelapisan kacang tanah 

dengan tepung tapioka dan pasta bumbu kanji. Proses 
pelapisan ini dilakukan dengan menggunakan mesin molen 
yang memiliki kapasitas 30 kg. Proses pelapisan kacang 
tanah dengan pasta bumbu kanji dan tepung tapioka di 
dalam mesin molen dilakukan 6-8 kali sehingga dapat 
terlapisi secara merata dan membentuk bulatan kacang 
shanghai mentah. 

 
4. Proses Pengayakan 

Kacang shanghai yang sudah terlapisi adonan kemudian 
diayak menggunakan mesin grader dengan kapasitas 30 kg. 
Proses pengayakan bertujuan untuk mendapatkan ukuran 
kacang shanghai yang sesuai dengan standar yang telah 
ditentukan dengan merata yaitu berdiameter ± 12 mm. 
Kacang shanghai yang kecil akan disortasi dan akan dibuat 
adonan ulang. 

 
5. Proses Penggorengan Kacang Shanghai 

 Proses Penggorengan ini dilakukan dengan 
menggunakan mesin penggorengan. Adonan kacang 
shanghai yang sudah tercetak dimasukkan dalam mesin 
penggorengan dengan kapasitas 30 kg dan memiliki 
pengaduk mekanik untuk mengaduk selama proses 
penggorengan sampai matang dengan menggunakan suhu 
80°C-110°C. Kacang shanghai dikatakan matang apabila 
sudah melewati waktu 10-15 menit, mengapung pada 
permukaan minyak goreng dan sudah berwarna putih 
kekuningan.  

 
6. Proses Penirisan Kacang Shanghai 

Setelah selesai digoreng, kacang shanghai kemudian 
ditiriskan menggunakan mesin spinner dengan kapasitas 30 
kg. Tahap ini dilakukan hingga tidak terdapat minyak yang 
menetes dari kacang shanghai. Selama proses penirisan 
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berlangsung, suhu shanghai juga menurun sehingga siap 
dilakukan proses pengemasan.  

 
7. Proses pengemasan  

Proses pengemasan dilakukan pada kacang shanghai 
pada kondisi dingin.  Bahan pengemas menggunakan jenis 
plastik polyprophylene (pp) dan metalized plastic. Proses 
pengemasan dilakukan menggunkan Vertical Forming Filling 
Sealing Machine (VFFS) dan Forming Filling Sealing 
Machine (FFS). Mesin yang digunakan setiap produk 
berbeda-beda sesuai dengan ukuran masing-masing 
produk. Mesin Vertical Forming Filling Sealing Machine 
(VFFS) digunakan untuk mengemas produk dengan berat 
200-250 gram. Sedangkan mesin pengemas dengan jenis 
Forming Filling Sealing Machine (FFS) digunakan untuk 
mengemas produk dengan berat 10-18 gram.. Diagram alir 
proses produksi kacang shanghai terdapat pada Lampiran 
1. 
 

4.3 Perancangan Sistem Informasi 
 

4.3.1 Identifikasi Kebutuhan User 
Identifikasi informasi yang dibutuhkan dalam sistem 

informasi persediaan bahan baku yang dirancang dilakukan 
berdasarkan hasil dari observasi lapang serta wawancara 
dengan calon pengguna yaitu bagian administratif gudang serta 
operator pada UD. Shanghai Gangsar. Sistem informasi ini juga 
dirancang untuk kebutuhan pengguna jika UD. Shanghai 
Gangsar akan menggunakan sistem informasi persediaan bahan 
baku  untuk admin gudang, operator, dan manajer produksi. 
Sistem informasi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan 
pengguna sangat tergantung pada keberhasilan dalam 
melakukan analisis kebutuhan. Daftar informasi yang dibutuhkan 
user dapat dilihat pada Tabel 4.1 
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Tabel 4.1 Daftar Kebutuhan Informasi User 

 

4.3.2 Perancangan Prototype Sistem Informasi 
Setelah memperoleh data dari hasil observasi dan analisis 

mengenai kebutuhan pengguna, prototype dibuat sebagai 
gambaran sistem informasi yang akan dibangun. Prototype 
didefinisikan sebagai satu versi dari sebuah sistem potensial 
yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon 
pengguna, yaitu bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk 
yang telah selesai (Jogianto,2008). Prototype yang dibangun 
adalah sebagai berikut : 

1.  Halaman awal login 
Halaman awal ini merupakan tampilan pertama yang akan 

dilihat pengguna saat masuk sistem informasi. Agar dapat masuk 
ke menu utama,  pengguna harus mengisi form login dengan 
username dan password yang telah ditentukan. Setelah berhasil 
login, pengguna dapat memasuki menu utama, dan apabila salah 
memasukkan username atau password maka akan muncul 
peringatan bahwa login gagal. Rancangan menu login terdapat 
seperti Gambar 4.2. 
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Logo 
perusaha

an

Ketik username

Ketik password

Username

password

Login

Silahkan Login

Gambar perusahaan

Form Login

Halaman awal login

Kalender

 

 Gambar 4.2 Rancangan Halaman awal 

2. Menu Utama 
Menu utama adalah sebuah halaman yang pertama dilihat 

pengguna setelah berhasil melakukan login. Menu utama 
berfungsi untuk navigasi antar menu yang ada dalam sistem 
informasi. Rancangan menu utama yang akan di gunakan pada 
sistem informasi dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 Gambar 4.3 Rancangan Menu Utama 
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Pada halaman menu utama ini terdapat beberapa pilihan 
menu yaitu, : 

a. Menu Master 
 Submenu dari menu master dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

Submenu yang terdapat pada menu master adalah sebagai 
berikut : 

 
Gambar 4.4 Rancangan sub menu master 

1) Submenu stock  
Submenu stock berfungsi untuk menghubungkan dengan 

form master stock. Form master stock bertujuan untuk melihat 
jumlah persediaan bahan baku yang terdapat pada gudang. 
Pengguna dapat memanggil nama barang pada form ini untuk 
mengetahui jumlah persediaan barang tersebut. Pada form 
master stock juga terdapat fungsi untuk menentukan stok 
aman maupun stok warning dari barang yang telah dipilih 
sebelumnya. User dalam menggunakan master stok ini harus 
mencari barang yang dibutuhkan dengan klik tombol cari nama 
barang kemudian akan muncul jumlah barang yang tersedia. 
Kolom pada stok aman dan stok warning kemudian diisi untuk 
menentukan jumlah stok aman dan stok warning. Tombol 
simpan ditekan untuk menyimpan data stok. Rancangan form 
master stock seperti pada Gambar 4.5. 
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  Gambar 4.5 Rancangan Form Master Stock 

2) Submenu barang 
Submenu barang berfungsi untuk menghubungkan dengan 

form master data barang. Pada form master data barang form 
ini pengguna bisa memasukkan data barang, yaitu nama 
barang kemudian kode barang akan di generate otomatis oleh 
sistem. Pengguna kemudian mengisi satuan barang dan harga 
dari barang tersebut setelah itu klik tombol simpan. Data yang 
dimasukkan dapat dipanggil pada proses barang masuk 
dengan cara  memasukkan kode barang yang akan diadakan 
sehingga mempermudah menginput data barang. Rancangan 
form master barang seperti pada Gambar4.6. 

Master Data Barang

Nama barang

Kode barang

Satuan

Harga (Rp)

Simpan Batal Kembali

 

Gambar 4.6 Rancangan Form Master Barang 
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3) Submenu supplier  
Submenu supplier berfungsi untuk menghubungkan 

dengan form master data supplier. Form master data supplier 
berfungsi untuk memasukkan data mengenai supplier. Pada 
form ini terdapat kolom yang harus diisi meliputi nama 
supplier, kemudian nomor id akan di generate oleh sistem, 
mengisi alamat dan nomor telepon kemudian klik tombol 
simpan, maka data supplier akan tersimpan dalam basis data. 
Rancangan master data supplier seperti pada Gambar 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Rancangan Form Master Supplier 

b. Menu Proses 
Menu proses mempunyai submenu pilihan mengenai barang 

yang masuk ke dalam gudang dan barang yang keluar gudang 
untuk proses produksi. Pada submenu bahan datang bertujuan 
untuk menghubungkan dengan form data barang masuk, dan 
submenu barang terpakai untuk menghubungkan dengan form  
data barang yang terpakai. Rancangan submenu proses 
ditunjukkan pada Gambar 4.8. Submenu yang terdapat pada 
menu proses adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.8 Rancangan submenu proses 

1) Submenu Barang Masuk 

 Submenu barang masuk berfungsi menghubungkan 
dengan form barang masuk. Form barang masuk diisi 
dengan memasukkan data barang yang akan masuk ke 
dalam gudang persediaan bahan baku. Data barang diisi 
dengan menuliskan nomer nota pembelian kemudian 
mengisi tanggal. Pada saat memasukkan kode barang maka 
nama barang dan harga akan otomatis muncul sesuai kode 
barang. Pada saat memasukkan id supplier maka nama 
supplier dengan id supplier tersebut akan muncul. User 
kemudian memasukkan jumlah barang yang masuk dan 
akan muncul nilai barang total pada kolom total harga. Kolom 
keterangan dapat diisi mengenai keterangan barang yang 
masuk gudang dan bersifat opsional, misalnya bahan baku 
kacang yang datang merupakan stok awal pada bulan ini. 
Tombol simpan di-klik untuk menyimpan pada basis data. 
Rancangan form barang masuk seperti pada Gambar 4.9. 
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Barang Masuk

Simpan Batal Kembali

No. Nota

Tanggal

ID Supplier

keterangan

Kode barang

harga

jumlah

Total

nama

nama

satuan

 Gambar 4.9 Rancangan Form Barang Masuk 

2) Submenu barang keluar 
Submenu barang keluar berfungsi untuk menghubungkan 

dengan form barang keluar yaitu barang yang keluar gudang 

untuk dipakai dalam proses produksi kacang shanghai. Pada 

form ini pengguna mengisi kode barang dan nama barang 

akan muncul otomatis. User mengisi tanggal pemakaian 

barang pada kolom tanggal. Kolom keterangan bersifat 

opsional mengenai keterangan bahan untuk produksi, misal 

bahan dipakai untuk memenuhi target produksi proses 

sebelumnya. Kolom jumlah diisi jumlah barang yang keluar. 

Tombol simpan kemudian di-klik untuk menyimpan data 

barang yang keluar. Rancangan form proses barang keluar 

seperti pada Gambar 4.10. 
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        Gambar 4.10 Rancangan Form Proses Barang Keluar 

 

c. Menu Laporan 

Menu laporan mempunyai beberapa submenu. Masing-
masing submenu akan menghubungkan ke halaman laporan 
yang siap untuk di cetak. Rancangan submenu laporan 
ditunjukkan pada Gambar 4.11. Submenu yang terdapat pada 
menu laporan adalah :  

 

Gambar 4.11 Rancangan Submenu Laporan 
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1) Laporan Barang Masuk 

 Laporan barang masuk merupakan laporan yang berisi 
informasi mengenai bahan baku yang masuk ke gudang dari 
supplier. Laporan barang masuk berisi informasi mengenai 
kode barang, nama barang, jumlah barang yang masuk, 
tanggal barang masuk dan dari supplier mana barang dikirim. 
Rancangan Barang masuk ditunjukkan pada Gambar 4.12. 

 

Laporan Barang Masuk

UD.Shanghai Gangsar
Tulungagung

Kode Barang Nama Barang Jumlah Harga Tanggal Supplier

 
Gambar 4.12 Rancangan Laporan Barang Masuk 

2) Laporan Barang Keluar 
 Laporan barang keluar merupakan laporan yang berisi 
mengenai bahan baku yang keluar gudang dan terpakai untuk 
proses produksi. Laporan barang keluar memiliki informasi 
mengenai tanggal berapa barang keluar, kode barang, nama 
barang, dan jumlah barang yang keluar dari gudang. 
Rancangan laporan barang keluar ditunjukkan pada Gambar 
4.13. 
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Laporan Barang Keluar

UD.Shanghai Gangsar
Tulungagung

Tanggal Kode Barang Nama Barang Jumlah

   
Gambar 4.13 Rancangan Laporan Barang Keluar 

3) Laporan Stock Barang 
 Laporan stock bahan merupakan laporan yang berisi 

informasi mengenai mengenai persediaan bahan baku kacang 
shanghai yang masih tersisa dalam gudang. Pada laporan ini 
berisi informasi mengenai kode barang, nama barang, jumlah 
stok barang yang tersedia, stok aman , dan stok warning. 
Rancangan laporan stock barang seperti pada Gambar 4.14. 

 

      

Gambar 4.14 Rancangan Laporan Stock Barang 
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4.3.3 Perancangan Unified Modeling Language (UML) 
 Pada perancangan sistem informasi ini  tidak menggunakan 

semua diagram pada UML versi 2.0, melainkan sesuai kebutuhan 
analisis dan perancangan sistem informasi yang akan dibuat. 
Struktur diagram yang digunakan yaitu : use case, class diagram, 
activity diagram, dan sequence diagram sebagai berikut : 
1. Use Case 

Diagram use case menyajikan interaksi antara use case dan 
aktor. Pada diagram use case berikut mempunyai tiga aktor yaitu 
bagian operator/mandor gudang, manager produksi dan admin 
gudang. Diagram use case sistem informasi persediaan bahan 
baku dapat dilihat pada Gambar 4.15 

          

Gambar 4.15 Use Case Diagram Sistem Informasi Persediaan 
bahan baku 

Operator pada sistem ini dapat login dan masuk ke halaman 
data persediaan bahan baku, operator dapat melakukan input 
data persediaan, yaitu mengenai jumlah barang yang masuk, 
tersedia dan keluar gudang. Manajer produksi dapat melihat dan 
mencetak laporan persediaan barang. Admin memiliki peran 
dalam mengelola sistem informasi pergudangan, termasuk di 
dalamnya untuk melakukan login ke dalam sistem, memasukkan 
data bahan baku, mengatur batas safety stock bahan baku, input 
data persediaan bahan baku yang masuk dan terpakai di gudang, 
melihat hasil laporan untuk akhirnya dicetak menjadi laporan 
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barang masuk, barang keluar dan persediaan bahan baku. 
Sehingga laporan tersebut dapat dijadikan sarana penunjang 
dalam pengambilan keputusan pembelian bahan baku 
berikutnya. 

2. Class Diagram 
Class diagram menggambarkan struktur objek dari sistem, 

yang membuat objek-objek yang terdapat dalam sistem beserta 
hubungan antar objek. Class diagram sistem informasi 
persediaan bahan baku seperti pada Gambar 4.16. 

  
Gambar 4.16 Class Diagram Sistem Informasi Persediaan 
Bahan Baku 

Class diagram pada sistem informasi persediaan bahan baku 
memiliki enam tabel, yaitu : 
a. BarangMasuk, Tabel BarangMasuk memiliki fungsi untuk 

menyimpan data-data mengenai barang yang datang/masuk 
dalam gudang dengan atribut yaitu, id_transaksi, id_supplier, 
nama_barang, Kode_barang, jumlah, harga, total, 
keterangan, dan tanggal kedatangan bahan baku. 
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b. Barang, Tabel Barang memiliki fungsi untuk menyimpan data 
atribut bahan baku seperti, nama, kode, harga, dan satuan. 

c. BarangKeluar, Tabel BarangKeluar memliki fungsi untuk 
menyimpan data mengenai barang yang keluar gudang 
untuk proses produksi, atribut yang dimiliki yaitu, id 
_ransaksi, kode_barang, jumlah_stock, tanggal, dan 
keterangan. 

d. Supplier, Tabel Supplier  memiliki fungsi untuk menyimpan 
data-data mengenai pemasok bahan baku, pada kelas ini 
memiliki atribut yaitu, id_supplier, nama, alamat, dan telp. 

e. Safety_stock, Tabel Safety_stock memiliki fungsi untuk 
menyimpan data ketersediaan bahan baku, stock aman dan 
stock warning, pada tabel ini memiliki atribut yaitu, 
kode_barang, id_stok, stok, stok_aman, dan stok_warning. 

f. User. Tabel User memiliki fungsi untuk menympan data-data 
pengguna sistem informasi, tabel User memiliki atribut 
id_user, nama, password, dan telepon. 

3. Activity Diagram 
Activity diagram dimulai pada saat user melakukan login pada 

sistem dengan memasukkan username dan password, yang 
kemudian di validasi oleh sistem, jika invalid, maka user harus 
login ulang, dan jika valid maka user akan masuk ke halaman 
utama. Admin sebaga level tertinggi dari sistem informasi dapat 
melakukan seluruh kegiatan dama sistem yang meliputi input 
data master barang, input data persediaan barang, melihat dan 
mencetak laporan, sedangkan manager dan operator hanya 
dapat melakukan aktivitas yang terbatas, yaitu, manager hanya 
dapat melihat dan mencetak laporan, sedangkan operator hanya 
dapat melakukan input data persediaan barang. User dapat 
mengakhiri aktifitas dalam sistem dengan melakukan logout. 
Activity diagram sistem informasi persediaan bahan baku yaitu : 

a. Activity Diagram Admin 
   Activity diagram admin dimulai dengan admin melakukan 
login pada sistem informasi dengan memasukkan username 
dan password. Sistem kemudian akan memvalidasi username 
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dan password tersebut. Jika username dan password salah 
maka admin harus melakukan login ulang. Jika username dan 
password sudah benar maka admin diarahkan masuk ke 
halaman utama. Pada halaman utama admin dapat 
melakukan proses pada semua menu yang terdapat dalam 
menu utama, yaitu input master data barang, input data 
persediaan barang, melihat dan mencetak laporan. Setelah 
selesai melakukan kegiatan dalam sistem informasi, admin 
dapat melakukan logout untuk keluar dari sistem informasi. 
Activity Diagram Sistem informasi persediaan bahan baku 
admin dapat dilihat pada Gambar 4.17. 
 

Login

Halaman Utama

Validasi username 
dan password

valid

invalid

input master data

input data persediaan

Lihat dan cetak laporan

logout

 

Gambar 4.17 Activity Diagram Sistem Informasi Persediaan 
Bahan Baku Admin  

b. Activity Diagram Operator 
     Activity Diagram Operator dimulai dengan operator yaitu 
mandor gudang melakukan login ke dalam sistem informasi. 
Sistem akan memvalidasi data yang dimasukkan oleh 
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operator. Jika data valid maka operator akan diarahkan 
menuju halaman utama. Operator memiliki menu yang dapat 
dikses pada halaman utama yaitu input data persediaan 
barang, operator dapat memasukkan aliran data persediaan 
bahan baku yang masuk maupun keluar gudang pada sistem 
informasi. Operator dapat melakukan logout untuk keluar dari 
sistem informasi jika kegiatanya telah selesai. Activity diagram 
sistem informasi persediaan bahan baku operator dapat dilihat 
pada Gambar 4.18  

Login

Halaman Utama

Validasi username 
dan password

valid

invalid

Input data persediaan

logout

 

Gambar 4.18 Activity Diagram Sistem Informasi Persediaan 
Bahan Baku Operator  

c. Activity Diagram Manajer 
  Activity Diagram Manajer dimulai dengan manajer 

melakukan login pada sistem informasi. Sistem akan 
memvalidasi username dan password yang dimasukkan oleh 
manajer. Pada halaman utama manajer mempunyai menu 
laporan persediaan bahan baku yang dapat dibaca dan 
dicetak oleh manajer. Setelah selesai melakukan kegiatan 
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manajer dapat melakukan logout. Activity Diagram Sistem 
Informasi Persediaan Bahan Baku Manajer dapat dilihat pada 
Gambar 4.19 

Login

Halaman Utama

Validasi username 
dan password

valid

invalid

Lihat dan cetak laporan

logout

 

Gambar 4.19 Activity Diagram Sistem Informasi Persediaan 
Bahan Baku Manajer  

4. Sequence Diagram 
Sequence diagram dalam sistem informasi persediaan bahan 

baku, yaitu :.  

a. Sequence Diagram Login  
Proses sequence diagram dimulai manajer, admin, dan 

operator menggunakan form login untuk masuk ke dalam 
sistem informasi. Username dan password kemudian 
divalidasi untuk mengecek kesesuaian dengan data pada 
sistem.Sistem akan mengecek level sesuai username dan 
password sehingga sistem dapat menampilkan halaman 
utama sesuai dengan kebutuhan user. Sequence diagram 
login seperti pada Gambar 4.20. 
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manager,admin
,operator

Form 
Login

1.input username dan 
password

Sistem

2.validasi username 
dan password

3.Cek level

4.menampilkan halaman sesuai level

  Gambar 4.20 Sequenve Diagram Login 

b. Sequence Diagram Input Master Data  
Proses Sequence diagram input master data dimulai saat 

admin masuk menu master data. Submenu stock, supplier, 
dan barang akan ditampilkan dan dapat dipilih oleh admin 
sesuai kebutuhan. Form akan tampil sesuai dengan submenu 
yang dipilih. Admin kemudian dapat mengisi form sesuai 
dengan data supplier maupun bahan baku, setelah itu klik 
simpan, maka data akan tersimpan dalam database. 
Sequence diagram input master data sistem informasi 
persediaan bahan baku dapat dilihat  seperti pada Gambar 
4.21. 
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Admin Master Data Tabel master data

1. Masuk Menu Master data

2.Tampil submenu data stok, supplier,dan 
barang

3. Memilih salah satu submenu

4.Tampil form submenu yang dipilih 

5. Mengisi form data 6. Data disimpan

7. Master data telah tersimpan

 Gambar 4.21 Sequence Diagram Input Master Data 

c. Sequence Diagram Proses 
Proses  pada sequence diagram proses dimulai admin atau 

operator memilih menu proses pada menu utama. Menu proses 
akan menampilkan submenu proses yaitu, proses barang masuk 
dan proses barang keluar. Admin atau operator dapat memilih 
salah satu dari submenu tersebut, kemudian akan tampil form 
yang dapat diisi mengenai data barang yang masuk atau keluar 
gudang bahan baku. Setelah mengisi form, tombol simpan 
ditekan sehingga data bahan baku yang telah dimasukkan dapat 
tersimpan dalam database. Sequence Diagram Proses Barang 
Masuk/Keluar sistem informasi persediaan bahan baku dapat 
dilihat seperti pada Gambar 4.22. 
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Admin / operator Menu proses Tabel proses barang

1. Masuk menu proses

2. Tampil submenu barang masuk dan keluar

3. Memilih submenu proses barang masuk/keluar

4. Tampil submneu proses yang dipilih

5. Mengisi form brang masuk/keluar 6. Data proses barang tersimpan

7. Proses barang masuk/ keluar telah tersimpan

Gambar 4.22 Sequence Diagram Proses Barang Masuk/Keluar 

d. Sequence Diagram Laporan 
Proses sequence diagram laporan dimulai saat admin atau 

manager produksi masuk menu laporan, setelah itu akan tampil 
submenu laporan yang berisi informasi mengenai laporan  
persediaan bahan baku, laporan barang masuk dan laporan 
barang keluar . Admin atau manager kemudian memilih salah 
satu submenu laporan, maka akan tampil laporan yang 
dibutuhkan. Laporan berisi informasi yang dibutuhkan oleh admin 
ataupun manajer produksi. Tombol print ditekan jika ingin 
mencetak laporan persediaan bahan baku, daftar barang masuk 
ataupun barang keluar untuk proses produksi kacang shanghai 
pada UD. Shanghai Gangsar. Sequence Diagram Laporan pada 
sistem informasi persediaan bahan baku dapat dilihat seperti 
pada Gambar 4.23.  
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Gambar 4.23 Sequence Diagram Laporan  

 

4.3.4 Implementasi Sistem Informasi 
Hasil rancangan sistem diimplementasikan ke dalam 

sebuah sistem informasi yang diakses melalui komputer. 
Tampilan pertama adalah halaman awal yang berisikan form 
login bagi pengguna sistem informasi, yaitu admin gudang, 
operator, dan manajer. Halaman awal ini ditampilkan saat 
pengguna pertama kali  mengakses sistem informasi. Tampilan 
halaman awal dapat dilihat pada Gambar 4.24 

 

 

 

 

 

. 

 

   Gambar 4.24 Tampilan Halaman Awal 



 
 

61 
 

Pada halaman awal pengguna melakukan login untuk masuk 
dalam sistem informasi dengan cara memasukkan username dan 
password kemudian klik login. Tampilan form login dapat dilihat 
pada Gambar 4.25. 

           

Gambar 4.25 Form Login 

Jika pengguna salah memasukkan username atau password 
maka setelah di-klik tombol login akan keluar peringatan bahwa 
login gagal dan pengguna harus memasukkan kembali username 
dan password yang sesuai. Peringatan login gagal dapat dilihat 
pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 peringatan Login Gagal 



 
 

62 
 

 Setelah pengguna berhasil melakukan login, maka 
pengguna akan masuk ke dalam tampilan halaman utama atau 
beranda. Halaman utama pada sistem persediaan bahan baku 
berisi menu utama yaitu menu master, menu proses, dan menu 
laporan. Tampilan halaman utama dapat dilihat pada Gambar 
4.27. 

 

Gambar 4.27 Tampilan Halaman Utama 

Menu utama adalah sebagai berikut : 

1. Menu master 
 Menu master memiliki lima submenu yaitu : 

a. Submenu Master Barang 
 Master barang terdapat informasi mengenai daftar bahan 

baku yang digunakan untuk proses produksi kacang shanghai. 
Data bahan baku yang disajikan meliputi Kode barang, nama, 
harga dan satuan. Menu master barang juga berisi pilihan untuk 
menghapus dan mengedit bahan baku, jika bahan baku tersebut 
nantinya sudah diganti atau tidak dibutuhkan, hal ini dilakukan 
dengan menekan tombol hapus atau edit pada kolom option. 
Tampilan halaman master barang dapat dilihat pada Gambar 
4.28  
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Gambar 4.28 Tampilan Halaman Master Barang 

b. Submenu Tambah Barang 
Submenu tambah barang berisi form yang berfungsi untuk 

menambahkan data bahan baku baru dari kacang shanghai. 
Pengguna memasukkan data bahan baku yang meliputi nama, 
satuan, dan harga, kemudian klik tombol simpan untuk 
menyimpan data bahan baku ke dalam database. Form tambah 
barang dapat dilihat pada Gambar 4.29 

 

Gambar 4.29 Form Tambah Barang 
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c. Submenu Set Safety Stock 
Submenu set safety stock berfungsi untuk menentukan 

batas stok aman dan stok warning dari suatu bahan baku. 
Pengguna mencari bahan baku dengan cara  kik kolom cari 
barang, kemudian akan muncul dropdown yang berisi daftar 
bahan baku yang dapat dipilih. Setelah salah satu bahan baku 
dipilih maka akan tampil jumlah stok bahan yang tersedia saat 
ini. Pengguna dapat mengatur stok aman dan stok warning 
sesuai kebijakan pabrik. Stok aman berguna sebagai standar 
range bahan baku tetap dapat dipakai untuk proses produksi. 
Stok warning berguna sebagai batas bawah jumlah bahan 
baku yang dapat digunakan untuk proses produksi. Jika bahan 
baku telah masuk dalam jumlah stok warning maka bahan 
baku tidak dapat digunakan untuk proses produksi dan harus 
segera dilakukan pemesanan bahan baku. Form set safety 
stock dapat dilihat pada Gambar 4.30 

 

  Gambar 4.30 Form Set Safety Stock 
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d. Submenu Tambah Supplier 
Submenu tambah supplier berfungsi untuk menambahkan 

data supplier bahan baku ke dalam database. Pengguna 
memasukkan data supplier yaitu, nama, alamat dan nomer 
telepon. Tombol tambah di-klik untuk memasukkan data supplier 
ke dalam database. Halaman form tambah supplier dapat dilihat 
pada Gambar 4.31 

 

 

Gambar 4.31 Halaman Form Tambah Supplier 

e. Submenu Informasi Supplier 
Submenu informasi supplier terdapat informasi mengenai 

supplier yang memasok bahan baku untuk produk kacang 
shanghai pada UD. Shanghai Gangsar. Informasi mengenai 
supplier meliputi nama, alamat, dan nomer telepon. Halaman 
informasi supplier dapat dilihat pada Gambar 4.32. 
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Gambar 4.32 Halaman Informasi Supplier 

 

2. Menu Proses 

Menu Proses adalah menu yang berisikan proses barang yang 
masuk dan keluar dari gudang bahan baku. Menu proses terdiri 
dari dua proses, yaitu : 

a. Proses Barang Masuk 
Proses barang masuk berisi form yang berguna untuk 

memasukkan data bahan baku yang masuk menuju gudang 
ke dalam database. Pengguna memasukkan data bahan 
baku yang masuk yaitu, tanggal, Identitas (ID) supplier, ID 
barang, jumlah kuantitas bahan yang masuk serta tanggal 
expired. Sistem kemudian akan menampilkan total harga 
yang merupakan hasil kali dari harga dan jumlah stok yang 
datang. Tombol simpan di-klik untuk menyimpan informasi 
barang yang masuk ke dalam database. Form proses barang 
masuk dapat dilihat pada Gambar 4.33 



 
 

67 
 

 

  Gambar 4.33 Form Proses Barang Masuk 

b. Proses Barang Keluar 
Proses barang keluar berisi form yang berguna untuk 

memasukkan data bahan baku yang keluar gudang untuk 
proses produksi kacang shanghai ke dalam database. 
Pengguna mencari nama bahan baku yang akan dipakai 
dalam kolom nama barang yang jika di-klik akan muncul 
dropdown daftar nama bahan baku. Kolom tanggal untuk 
memasukkan tanggal bahan baku keluar, dengan format 
bulan, tanggal, dan tahun. Keterangan bersifat opsional dapat 
diisi mengenai untuk penggunaa bahan baku tersebut. Pada 
bagian atas kolom jumlah stok keluar, terdapat informasi 
mengenai jumlah bahan baku yang tersedia, yang akan 
muncul setelah pengguna memilih nama bahan baku. 
Terdapat preview tabel barang masuk yang berisi nama, kode, 
jumlah dan expired barang yang dapat digunakan sebagai 
pertimbangan untuk mengeluarkan barang sesuai dengan 
prinsip FEFO, yaitu barang dengan masa kadaluarsa paling 
dekat harus dipakai terlebih dahulu. Setelah memasukkan 
jumlah stok yang keluar, klik tombol simpan untuk menyimpan 
data ke dalam database. Halaman form proses barang keluar 
dapat dilihat pada Gambar 4.34 
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 Gambar 4.34 Halaman Form Proses Barang Keluar 

Pada submenu proses barang keluar, jika pengguna 
mengeluarkan sejumlah bahan baku dari gudang sehingga 
menyisakan persediaan bahan baku dalam gudang tersebut 
kurang atau sama dengan batas stock warning yang telah 
ditentukan sebelumnya, maka akan keluar peringatan pada pojok 
kanan halaman yang menyatakan bahwa stock melebihi batas. 
Peringatan tersebut berarti bahwa proses barang keluar gagal 
karena menyebabkan stock persediaan bahan baku dalam 
gudang memasuki batas stock warning. Peringatan stock warning 
dapat dilihat pada Gambar 4.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.35 Peringatan Stock Warning 
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3. Menu Laporan 
Menu laporan berisi laporan mengenai laporan barang masuk, 

laporan barang keluar, dan laporan stock barang. Terdapat tiga 
submenu dari menu laporan, yaitu: 

a. Laporan Barang Masuk 
Laporan barang masuk berisi halaman mengenai laporan 

bahan baku yang datang atau masuk ke gudang bahan baku 
kacang shanghai. Laporan barang masuk terdapat informasi 
mengenai nomer nota, kode barang, nama barang, nama 
supplier, harga, jumlah stok yang masuk, total harga, tanggal 
barang masuk dan tanggal expired barang. Tombol print 
berfungsi untuk mencetak laporan bila diperlukan. Laporan 
barang masuk dapat dilihat pada Gambar 4.36. Printout 
laporan barang masuk dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

 

Gambar 4.36 Laporan Barang Masuk 

b. Laporan Barang Keluar 

Laporan Barang keluar merupakan halaman yang berisi 
mengenai laporan bahan baku yang keluar gudang untuk 
proses produksi. Laporan barang keluar berisi informasi 
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mengenai bahan yang keluar, informasi ini meliputi nomer 
nota, kode barang, nama barang, jumlah stok yang keluar, 
keterangan  dan tanggal barang tersebut keluar dari gudang. 
Tombol print berfungsi untuk mencetak laporan bila 
diperlukan. Laporan barang keluar dapat dilihat pada Gambar 
4.37. Printout laporan barang keluar dapat dilihat pada 
lampiran 3. 

       

Gambar 4.37 Laporan Barang Keluar 

    c. Laporan Stock Barang 
Laporan stock barang adalah halaman yang berisi 

informasi mengenai informasi persediaan bahan baku yang 
tersedia dalam gudang. Detail informasi laporan stock barang 
berisi informasi mengenai kode barang, nama barang, jumlah 
persediaan bahan baku saat ini dalam gudang, stok aman dan 
stok warning. Tombol print berfungsi untuk mencetak laporan 
bila diperlukan. Laporan stock barang dapat dilihat pada 
Gambar 4.38. Print out laporan stock barang dapat dilihat 
pada lampiran 4 



 
 

71 
 

 

Gambar 4.38 Laporan Stock barang 

 

4.4 Pengujian Sistem Informasi 
Tahapan terakhir dalam perancangan sistem informasi 

adalah melakukan pengujian. Pengujian bertujuan untuk 
mengetahui apakah rancangan sistem informasi yang dibuat 
telah sesuai dengan yang diinginkan. Terdapat tiga pengujian 
yang dilakukan pada tahap ini, yaitu : 

1. verifikasi 
Proses verifikasi bertujuan untuk mengevaluasi apakah 

proses sudah berjalan sesuai dengan rancangan yang telah 
dibuat. Berikut proses verifikasi yang telah dilakukan : 

a. Form : 
Pada sistem informasi persediaan bahan baku form 

yang tersedia sudah terdapat text box yang berguna 
untuk memasukkan dan mengedit data. Form telah 
terhubung dengan tabel pada database misalkan form 
input bahan baku terhubung dengan tabel barang pada 
database. 
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 b. Tombol : 
1) login 

Melakukan konfirmasi username dan password yang 
telah dimasukkan oleh pengguna, dan mengarahkan 
pengguna pada halaman utama 

2) Delete 
 Menghapus  data rocord bahan baku kacang shanghai 

pada database 
 3) simpan 

   Menyimpan masukan input data ke dalam tabel pada 
database. 

 4) batal 
 Menghapus atau membatalkan input data pada form    
yang telah diisi 

 5) print 
    Mencetak laporan data persediaan barang masuk, 

barang keluar dan safety stock 
 6) logout 

Membantu pengguna untuk keluar dari sistem informasi 
dan mengarahkan pada halaman awal login. 

 

       2. Validasi  
   Proses validasi berfungsi untuk menguji apakah sistem 

informasi yang telah dirancang telah berjalan sesuai dengan 
fungsinya. Pengujian validasi menggunakan metode black 
box testing. Tabel pengujian black box testing dapat dilihat 
pada Lampiran 6. Hasil dari pengujian yang dilakukan pada 
sistem informasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 
a. Pengujian form login dapat terkoneksi dengan baik 

dengan database, dengan melakukan input username 
dan password kemudian menekan tombol login maka 
dapat terhubung ke halaman utama. 

b. Semua tampilan menu dan submenu yang terdapat 
pada halaman utama dapat diakses oleh operator, 
admin gudang, dan manajer secara baik dan berfungsi 
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dengan lancar. Meliputi tombol, textfield, dan koneksi 
database. 

c. Pengujian pada form tambah data, hapus data, maupun 
halaman menu dan submenu telah terkoneksi dan 
berfungsi sesuai yang diharapkan  

Hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa semua 
menu, form dan tombol button pada fitur yang ada di halaman 
sistem informasi persediaan bahan baku tersebut dapat 
berfungsi sesuai dengan baik dan dapat dijalankan. 

       3.  Uji Rancangan Sistem   
    Uji rancangan sistem ini bertujuan untuk mengetahui 
kelebihan sistem baru dibandingkan sistem lama. 
Perbandingan sistem lama dan sistem baru berdasarkan 
analisis PIECES ( Performance, Information, Economy, 
Control, Efficiency, dan Services). Perbandingan sistem 
lama dengan sistem baru dapat dilihat pada Lampiran 6. 
Hasil dari perbandingan antara sistem informasi lama dan 
sistem informasi baru mengenai persediaan bahan baku 
tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi persediaan 
bahan baku yang telah dirancang lebih unggul dan dapat 
digunakan untuk meningkatkan kinerja dari sistem informasi 
persediaan bahan baku dari UD. Gangsar saat ini. 

 

4.5 Implikasi Manajerial 
Hasil analisis menunjukkan bahwa Sistem informasi 

persediaan bahan baku dapat diterapkan pada perusahaan UD. 
Shanghai Gangsar untuk meningkatkan efektivitas pada proses 
pencatatan dan pelaporan data bahan baku kacang shanghai. 
Pada penerapanya rancangan sistem informasi ini tidak terlepas 
dari beberapa keterbatasan. Beberapa keterbatasan dan 
kelemahan  dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagian data bahan baku bersifat rahasia, sehingga tidak 
dapat diungkapkan. Data-data tersebut antara lain data 
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bahan baku penolong seperti gula, garam, penyedap rasa 
serta bumbu-bumbu lainya.  

2. Keterbatasan keterangan data bahan baku pada 
perusahaan, misalnya umur simpan kacang tanah. 
Sehingga menghambat dalam proses perancangan sistem 
informasi. 

3. Kurangnya tenaga kerja ahli serta sarana dalam hal 
teknologi informasi, sehingga dapat menghambat pada 
penerapan sistem informasi yang terkomputerisasi. 

Untuk mencapai kondisi yang ideal dalam implementasi 
Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku pada UD. Gangsar, 
maka pihak manajemen hendaknya mempertimbangkan hal-hal 
berikut ini dalam implementasi sistem informasi persediaan 
bahan baku, yaitu : 

1. Peningkatan keahlian mengenai teknologi informasi pada 
tenaga kerja yang berperan langsung pada sistem 
informasi melalui pelatihan oleh lembaga yang menaungi 
pengembangan manajemen sistem informasi. 

2. Perekrutan tenaga kerja baru yang memiliki keahlian dalam 
bidang sistem informai, sehingga sistem informasi baru 
yang diimplementasikan dapat dikelola dengan baik. 

3. Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang 
implementasi sistem informasi persediaan bahan baku, 
antara lain Personal Computer (PC) beserta software yang 
mendukung untuk sistem informasi, Jaringan Local Area 
Network (LAN) untuk menghubungkan setiap komputer 
pengguna pada server database, serta printer jika 
dibutuhkan untuk mencetak laporan. 

Hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan mengusulkan 
rekomendasi penyempurnaan model sistem informasi pada 
UD.Gangsar yang bertujuan agar dalam pengembangan sistem 
informasi dapat dirancang sistem informasi yang lebih baik. 
Rekomendasi pengembangan sistem informasi persediaan 
bahan baku pada UD.Gangsar, yaitu : 
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1. Integrasi Sistem Informasi 
Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu 

konsep kunci dalam sistem informasi manajemen. Aliran 
informasi di antara sistem sangat bermanfaat bila output dari 
suatu sistem menjadi input bagi sistem lainya. Pada UD. 
Gangsar informasi persediaan dari gudang bahan baku 
dibutuhkan pada bagian produksi untuk mengetahui informasi 
persediaan bahan baku yang akan dipakai dalam proses 
prduksi shanghai, sehingga  bagian produksi dapat 
menggunakan informasi tersebut untuk menentukan kapasitas 
produksi. Sistem terintegrasi diimplementasikan dalam 
perusahaan manufaktur yang besar dan mempunyai berbagai 
unit dalam mengolah barang mentah menjadi barang jadi. 
Sistem ini akan membantu dalam melakukan pengontrolan 
dan menejemen pada banyak unit yang terhubung menjadi 
satu kesatuan. Sistem yang mengatur aliran bahan baku dari 
gudang ke bagian produksi dapat dieksekusi secara real time, 
sehingga jika gudang mengeluarkan bahan baku sebanyak 
100 kg untuk proses produksi, maka  sistem akan secara real 
time mengurangi jumlah bahan baku tersebut sebanyak 100 
kg. Hal ini dilakukan karena tujuan utama dari sistem informasi 
adalah memberikan informasi yang benar dan akurat pada 
saat yang tepat. 

 
2. Web Hosting 

Sistem informasi persediaan bahan baku yang dirancang 
saat ini masih berjalan menggunakan jaringan lokal atau Local 
Area Network (LAN). Hal ini menyebabkan sistem hanya dapat 
diakses oleh pengguna selama pengguna tersebut berada 
pada area yang masih terjangkau oleh jaringan wifi 
perusahaan. Web sistem informasi juga hanya dapat diakses 
melalui PC atau laptop dan belum dapat diakses melalui 
smarthphone. Web hosting merupakan cara untuk mengatasi 
hal-hal tersebut. Web hosting adalah penyewaan tempat untuk 
menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website 
sehingga dapat diakses melalui Internet. Data disini dapat 
berupa file, gambar, dan database. Hal ini dapat membuat 
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sistem informasi berbasis web yang telah dirancang dapat 
diakses di manapun oleh pengguna yang telah terdaftar, serta 
dapat diakses melalui internet oleh berbagai device yang 
mendukung fitur internet dan web browser. 

 
3. Warehouse management System 

Warehouse Management System (WMS) adalah sistem 
yang membantu perusahaan terkait dalam pengelolaan 
pergerakan barang dari/ke dalam gudang, sehingga dapat 
mempercepat proses lead time serta dapat melakukan alur 
distibusi barang dengan baik. Pada manajemen pergudangan 
UD. Gangsar menggunakan metode First Expired First Out 
(FEFO), yaitu barang dengan masa kadaluarsa yang terdekat 
harus keluar lebih lebih dulu. Barang dengan masa kadaluarsa 
paling dekat adalah barang yang harus dipakai terlebih dahulu 
tanpa memperhitungkan apakah barang tersebut datang lebih 
dulu atau terakhir, Produk dengan masa kadaluarsa yang 
pendek akan ditempatkan pada posisi paling depan agar 
diambil terlebih dahulu. Sistem informasi yang dirancang saat 
ini mampu untuk menampilkan masa kadaluarsa barang, 
sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan dalam 
mengeluarkan barang menurut kadaluarsa, namun dalam 
prosesnya masih harus dilakukan secara manual. Dengan 
menerapkan metode yang tepat, maka kualitas bahan baku 
akan selalu terjaga. 

 

  


