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APLIKASI PENGOLAHAN DATA LOGISTIK SEMEN TIGA RODA PADA PT. BANJAR 

KENCANA SAKTI BERBASIS WEB Ahmad Rijani UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN 

MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN a.rijani023@gmail.com / 

08875330155 ABSTRAK Analisis sistem informasi persediaan barang adalah suatu sistem 

informasi penjualan yang menghasilkan berbagai informasi yang dapat berguna untuk 

mendukung kegiatan penjualan. Sistem informasi penjualan barang merupakan dari 

sistem informasi pemasaran, yang dikembangkan untuk mengumpulkan, mengolah dan 

menyimpan data penjualan sehingga data tersebut dapat dilihat kembali untuk 

disalurkan sebagai suatu informasi untuk perusahaan tersebut. Wujud dari 

pengembangan sistem informasi penjualan barang ini adalah pembuatan aplikasi 

komputer yang mampu mewakili suatu sistem informasi yang sudah dirancang 

keseluruhan.  

 

Aplikasi pengolahan data logistik penjualan barang yang dihasilkan mampu mengelola 

data penjualan dan meliputi data transaksi pengadaan atau pembelian barang, data 

transaksi penjualan barang, data barang masuk, data barang keluar, stok barang, data 

distributor dan data pembeli secara terorganisasi. Hasil dari perancangan aplikasi 

pengolahan data logistik ini menunjukan bahwa peranan aplikasi komputer dalam 

sistem informasi sangat penting sebagai panunjang dalam meningkatkan kualitas 

kegiatan penjualan di perusahaan tersebut.  

 

Untuk menangani hal tersebut, maka dibuatlah sebuah aplikasi khusus yang digunakan 

untuk mengelola dan mencatat berbagai transaksi keluar masuknya barang pada PT. 

Banjar Kencana Sakti. Aplikasi ini dibangun dengan diharapkan dapat membantu 

pencatatan data keluar masuk barang pada PT. Banjar Kencana Sakti berbasis web, 

sehingga dapat lebih meningkatkan efektivitas kerja serta menyediakan informasi 



dengan cepat dan akurat. Kata Kunci: pengolahan data, data, logistik, stok barang, 

barang masuk, barang keluar, pengantaran, retur aplikasi berbasis web. Kata Kunci: 

Aplikasi, Data, Logistik, Mysql, Pengolahan Dat,Php.  

 

ABSTRACT Information System analysis of goods inventory is a sales information system 

that generates various information that can be useful to support sales activities. 

Information systems sales of goods are from the marketing information system, 

developed to collect, process and store sales data so that the data can be viewed again 

to be channeled as an information for the company The. The development of 

information systems sales of this item is the creation of a computer application that is 

capable of representing a system of information that has been designed in the whole.  

 

Application processing Logistics data sales of the resulting goods are able to manage 

the sales data and include data on procurement or purchase transactions, goods sales 

transaction data, incoming goods data, outgoing goods data, stock goods, data 

Distributor and buyer data. The result of the application design of logistic data 

processing shows that the role of computer applications in information systems is very 

important as a supported in improving the quality of sales activities in the company. To 

handle this, it is a special application that is used to manage and record various 

transactions out the entry of goods at PT. Banjar Kencana Sakti. This application is built 

with the expected to help record the data out of the goods in PT.  

 

Banjar Kencana Sakti Web-based, so it can improve the effectiveness of work as well as 

provide information quickly and accurately. Keywords: data processing, data, logistics, 

stock goods, incoming goods, outgoing goods, delivery, return web-based applications. 

Keywords: applications, goods, Inventory, purchasing, sales. PENDAHULUAN Latar 

Belakang Di era modern ini manusia dituntut untuk bisa melakukan pekerjaannya 

dengan benar, cepat, tepat dan akurat. Sistem informasi merupakan hal yang sangat 

penting dan harus ada dalam suatu perusahaan atau kegiatan usaha maupun organisasi, 

karena sistem informasi dapat menghasilkan informasi usaha yang benar, cepat dan 

sesuai dengan yang diinginkan, selain itu sistem informasi juga dapat membantu dalam 

proses pengolahan informasi usaha yang sedang berjalan, seperti pengolahan data 

transaksi usaha, penginputan data dan pengecekkan data.  

 

Teknologi komputerisasi yang berhubungan dengan kasir perusahaan akan membawa 

dampak yang sangat positif dalam berbagai aspek pada saat melakukan transaksi 

penjualan barang, pembelian barang, dan pengantaran. Aplikasi pengolahan data 

logistik semen tiga roda sebagai suatu informasi dalam hal pengolahan yang 

berhubungan dengan data penjualan dan pembelian, dimana dengan usaha ini 

diharapkan dapat memberikan informasi yang sangat jelas atau laporan yang jelas dan 



sesuai apa yang diinginkan Admin dan gudang.  

 

Oleh karena itu dengan mengikuti tuntutan dan kemajuan zaman maka toko komputer 

pada saat ini dituntut untuk memiliki sebuah teknologi terkomputerisasi seperti web 

untuk mempermudah pada saat melakukan transaksi. Aplikasi pengolahan data logistik 

semen tiga roda berbasis web menjadi alat bantu yang mampu menyediakan informasi 

yang jelas pada saat melakukan transaksi penjualan, pembelian, dan pengantaran. PT. 

Banjar Kencana Sakti yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo S No.126 Kelurahan Teluk 

Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, (0511) 3353475, adalah 

sebuah perusahaan yang bergerak pada penjualan bahan bangunan dan perkakas, 

adapun barang – barang yang dijual seperti semen, pasir, batu bata, pipa.  

 

dalam hal ini pencatatan data masih menggunakan pembukuan besar. Terkadang 

banyak data atau dokumen yang sering kali hilang membutuhkan waktu yang lama 

dalam proses pencarian data sehingga pada saat pembuatan laporan tidak semua data 

dapat dimasukkan kedalam arsip dan lebih rentan terjadi kesalahan dalam memasukkan 

data pelanggan. Dengan adanya masalah tersebut, PT.  

 

Banjar Kencana Sakti dirasa perlu untuk merubah metode pengelolaan penjualan, 

pengantaran, dan pembelian yang saat ini sedang berjalan, yaitu menuliskan laporan 

penjualan masih ditulis di buku besar, menjadi penjualan, pengantaran, pembelian yang 

terkomputerisasi dan otomatis. Maka dari itu penulis melakukan penelitian guna 

membangun suatu Aplikasi dengan judul “ APLIKASI PENGOLAHAN DATA LOGISTIK 

SEMEN TIGA RODA PADA PT. BANJAR KENCANA SAKTI BERBASIS WEB ”. Rumusan 

Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalahnya 

yaitu : 1. Bagaimana membuat Sebuah Aplikasi Pengolahan Data Logistik Semen Tiga 

Roda Pada PT.  

 

Banjar Kencana Sakti Berbasis Web memfasilitasi transaksi-transaksi serta informasi 

mengenai PT. Banjar Kencana Sakti 2. Bagaimana merancang sistem dalam pembuatan 

laporan setiap bulan. 3. Bagaimana menguji sistem penjualan dan service agar dapat 

mempermudah pekerjaan karyawan Batasan Masalah Agar pembahasan penelitian ini 

tidak melebar maka perlu diberi batasan sebagai berikut : 1. Aplikasi ini hanya 

digunakan pada PT. Banjar Kencana Sakti 2. Aplikasi diakses oleh Admin Gudang secara 

penuh dan Pimpinan dapat melihat laporan keseluruhan dari aplikasi ini. 3. Aplikasi 

dibuat menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan database MySql 4. Data yang 

dikelola antara lain; a.  

 

Data Barang b. Data Karyawan c. Data Jabatan d. Data Pelanggan e. Data Pemasok f. 

Data Pengantaran g. Data Stok Barang h. Data Pembelian i. Data Penjualan j. Data 



Pergantian Dana k. Data Retur l. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis, merancang dan membuat Aplikasi Pengolahan Data Logistik Semen Tiga 

Roda pada PT. Banjar Kencana Sakti. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari sebuah 

penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Dapat menjadi solusi untuk 

mempermudah pekerjaan. 2. Memudahkan Pencarian laporan. 3.  

 

Proses pembuatan nota pembelian dan penjualan lebih mudah karena sudah automatis. 

METODE Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses-proses tentang 

bagaimana proses penjualan, pembelian, ganti dana, pengantaran barang dalam 

mengelola data serta penyajian datanya. Objek Penelitian Objek yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah tentang bagian Pengolahan Data Logistik. Metode Pengumpulan 

Data 1. Pengamatan (Observasi) Costumer datang langsung ke PT.  

 

Banjar Kencana Sakti untuk mengamati sendiri keadaan dan segala sesuatunya termasuk 

proses-proses dalam pembelian, pengantaran dan penjualan. Melihat dan mengamati 

sistem yang berjalan dalam pengelolaan PT. Banjar Kencana Sakti tanpa memakai 

bantuan aplikasi untuk mengelola semua transaksi yang dilakukan 2. Wawancara 

(Interview) Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada pimpinan PT. 

Banjar Kencana Sakti dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah 

disiapkan sehingga mengarah kepada diskusi tentang bagaimana 

permasalahan-permasalahan yang dialami dalam proses ketersedian barang yang ada 

pada PT. Banjar Kencana Sakti 3.  

 

Studi Kepustakaan (Literature Study) Mencari refrensi-refrensi yang terdahulu yang 

berkaitan dengan aplikasi Pengolahan Data Logistik. Membangun Sistem 1. Analisis 

Sistem Analisis permasalahan untuk mengetahui kebutuhan sistem serta menentukan 

batasan-batasan pada sistem tersebut sehingga dapat menentukan cara yang efektif 

dalam menyelesaikan masalah dan dapat memberi solusi sistem yang diperlukan. 2. 

Perancangan Sistem Proses mencari dan merumuskan alternatif-alternatif pemecahan 

masalah yang dialami. 3. Implementasi Program Dalam implementasi Aplikasi 

Pengolahan Data Logistik Semen Tiga Roda pada PT.  

 

Banjar Kencana Sakti Berbasis web adalah menggunakan pemrograman PHP dan 

MySQL. 4. Uji Coba Sistem Proses uji coba keberhasilan sistem yang dibuat bertujuan 

untuk mengetahui apakah sistem bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau 

tidak. 5. Penyusunan Laporan Merupakan tahapan akhir yaitu membuat dokumentasi 

serta pengarsipan terhadap sistem dimana nanti semua kegiatan yang telah dilakukan 

dari awal sampai selesainya pembuatan Perancangan Aplikasi Pengolahan Data Logistik 

Semen Tiga Roda pada PT. Banjar Kencana Sakti Berbasis web dibuat dalam bentuk 

laporan tugas akhir. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisa prosedur sistem yang berjalan 



pada PT.  

 

Banjar Kencana Sakti ialah segala bentuk transaksi yang dilakukan hanyalah beracuan 

dengan pencatatan buku dan kwitansi. Untuk mendeksripsikan analisis dengan rinci 

penulis akan menjelaskan pada poin-poin yang terdapat dalam penelitian. 1. Prosedur 

Penjualan Barang Ke Costumer Costumer datang langsung ke kantor untuk melakukan 

pembelian barang yang tersedia di perusahaan, kemudian costumer memilih barang 

yang ingin dibeli, kemudian costumer menyerahkan barang yang ingin dibeli ke 

karyawan, kemudian karyawan membuatkan nota/kwintansi penjualan.  

 

Kemudian karyawan meminta uang pembayaran kepada costumer, kemudian costumer 

menyerahkan uang, kemudian karyawan membuatkan nota/kwitansi dan menyerahkan 

nota/kwintansi penjualan kepada costumer beserta barang yang dibeli. 2. Prosedur 

Pembelian Barang Ke Pemasok/Supplier Pada prosedur pembelian barang ke 

pemasok/supplier, pimpinan langsung dari PT. Banjar Kencana Sakti langsung datang ke 

perusahaan pemasok untuk melakukan transaksi pembelian barang. 3. Prosedur Barang 

Pada prosedur barang pengelola PT. Banjar Kencana Sakti melakukan penginputan 

barang dengan cara mencatat ke dalam buku catatan barang sesuai dengan kategori 

dan satuan barang yang sudah ditentutan.  

 

Rincian prosedur sistem yang berjalan pada PT. Banjar Kencana Sakti tersebut tentunya 

perlu disempurnakan melaui sistem yang jelas dan terkomputerisasi dalam sebuah 

penyimpanan data yang efektif dan efesien. Oleh karena itu penulis mengusulkan sistem 

baru untuk menyempurkannya kepada PT. Banjar Kencana Sakti dngajul APLIKASI 

PENGOLAHAN DATA LOGISTIK SEMEN TIGA RODA PADA PT. BANJAR KENCANA SAKTI 

BERBASIS WEB ” Sistem ini akan dibangun menyesuaikan kebutuhan yang ada, dengan 

menyempurkan prosedur yang berjalan di perusahaan.  

 

Analisis Kebutuhan Sistem Analisis kebutuhan fungsional mengacu pada panduan 

akademik, serta observasi langsung selama penelitian. Sehingga analisis mengacu pada 

proses bisnis yang sudah ada. Untuk sistem ini menghasilkan beberapa kebutuhan 

proses minimal sebagai berikut : 1. Sistem mampu menyediakan menu-menu yang 

berhubungan dengan kebutuhan operasional. 2. Sistem mampu menampilkan data 

costumer secara keseluruhan. 3. Sistem mampu menampilkan data barang. 4. Sistem 

mampu me-record setiap kali data yang diinput. 5. Sistem mampu menghasilkan 

laporan terkait segala bentuk kegiatan dengan laporan yang difilter perbulan.  

 

PENUTUP Kesimpulan Pembangunan Aplikasi Pengolahan Data Logistik Semen Tiga 

Roda pada PT. Banjar Kencana Sakti ini merupakan aplikasi pengolahan data yang 

sedang berjalan. Berbagai permasalahan yang muncul telah diupayakan untuk ditangani 



dengan aplikasi yang sudah dirancang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa: 1. 

Pengolahan data barang, data pembelian, data penjualan, data pemasok, dan data 

Pengantaran pada PT. Banjar Kencana Sakti diharapkan tidak lagi menggunakan 

penulisan langsung pada kertas atau buku sehingga tidak menghambat proses 

penginputan barang. 2.  

 

Untuk Penyimpanan data dan pengecekan data sudah menggunakan database yang 

terintegrasi tidak lagi di lembaran kertas. 3. Penyajian laporan barang, laporan 

pembelian, laporan penjualan, laporan pemasok, dan laporan hutang tepat waktu 

diharapkan agar terhindar dari kesalahan penulisan dan perhitungan agar lebih 

menghemat waktu. 4. Aplikasi dibuat menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan 

databasenya menggunakan MySQL Saran Adapun beberapa saran yang diusulkan yaitu : 

1.  

 

Perusahaan melakukan pembagian job description yang lebih jelas dan tidak yang tidak 

memungkan terjadinya fraud, seperti pemisahan antara peran pembelian dan 

penerimaan barang. 2. Melakukan pengendalian terhadap stock barang secara berkala, 

serta melakukan kegiatan stock opname yang telah disediakan oleh sistem (minimal 1 

kali setahun) dengan tujuan mengetahui keadaan stock barang pada periode tersebut. 

3. Aplikasi dapat dibuat multi user dengan menambahkan hak akses untuk pelanggan 

sehingga pelanggan dapat melihat produk yang ada pada perusahaan. 4.  

 

Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web, sehingga internet merupakan 

bagian penting dari aplikasi berbasis web. Perlu diperhatikan bahwa aplikasi tidak hanya 

membutuhkan koneksi internet yang kuat, namun perlu diperhatikan hal terpenting 

adalah koneksi yang jarang putus sehingga dapat terhubung secara berkesinambungan. 

Koneksi yang selalu berjalan dengan lancar dapat meningkatkan daya guna dan fungsi 
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