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ABSTRAK 

 PT. Tanjung Raya Plywood merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kayu 

lapis yang menghasilkan 2 jenis kualitas produk plywood grade 1 kualitas 100% sesuai standar yang 

ditetapkan dan grade 2 downgraded plywood yang memiliki cacat tidak memenuhi kriteria standar 

grade 1. Cacat produksi dapat menyebabkan pemborosan dalam penggunaan bahan baku yang tersedia.  

Pencatatan penggunaan bahan baku masih ditulis kedalam buku catatan dan menggunakan Ms. 

Office Excel untuk pembuatan laporan perusahaan. Sulit untuk melakukan pengolahan data secara 

teratur dan dapat terjadinya duplikasi data serta masalah lainnya. 

Dari permasalahan yang ada maka di bangun suatu aplikasi pengolahan data bahan baku dan 

bahan jadi plywood pada PT. Tanjung Raya Plywood. Adanya aplikasi membuat bagian admin produksi 

lebih mudah mengelola bahan baku plywood dan lebih baik dalam pembuatan laporan serta membuat 

pekerjaan pengolahan data bahan baku plywood menjadi lebih efektif dan efisien. 
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ABSTRACT 

 

PT. Tanjung Raya Plywood is a company engaged in the production of plywood which produces 

2 types of product quality, grade 1 plywood, 100% quality according to the set standards and grade 2 

downgraded plywood which has a defect that does not meet the grade 1 standard criteria. available 

raw materials. 

Records of the use of raw materials are still written into the notebook and using Ms. Office Excel 

for company report creation. It is difficult to perform data processing regularly and data duplication 

and other problems may occur. 

From the existing problems, a data processing application for raw materials and plywood was 

built at PT. Tanjung Raya Plywood. The existence of an application makes it easier for the production 

admin section to manage plywood raw materials and makes better reports and makes the data 

processing work of plywood raw materials more effective and efficient. 
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PENDAHULUAN 

Persaingan merupakan suatu tantangan bagi perusahaan untuk terus berusaha memberikan yang 

terbaik bagi pelanggan. Suatu perusahaan harus berkomitmen untuk menyediakan suatu produk yang 

berkualitas guna memenuhi kepuasan pelanggan dan mampu memenuhi permintaan sesuai dengan 

spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan, baik pelanggan lokal maupun ekspor ke kancah 

internasional. 

PT. Tanjung Raya Plywood merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi 

kayu lapis yang terletak di Barito Kuala. Ketebalan plywood yang dihasilkan berbagai macam mulai 

dari ketebalan 3 mm, 4 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, dan 24 mm. Warna plywood yang dihasilkan adalah 

merah (kayu meranti), dan putih (kayu marsawa). Kualitas yang dihasilkan oleh PT. Tanjung Raya 

Plywood dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu grade 1 dan grade 2. PT. Tanjung Raya Plywood 

mengutamakan output dari proses produksinya adalah 100% kualitas dengan grade 1 sesuai dengan 

keinginan pelanggan. Produk dengan grade 2 merupakan downgraded plywood yang memiliki satu 

jenis atau lebih cacat sehingga tidak memenuhi kriteria standar yang sudah di tetapkan grade 1. 

Cacat plywood dapat menyebabkan pemborosan dalam penggunaan bahan baku yang tersedia. 

Pencatatan pengelolaan bahan baku yang digunakan masih menggunakan metode manual yang ditulis 

kedalam buku catatan yang memungkinkan hilang atau rusak bila tidak dijaga dengan baik. Bagian 

admin produksi hanya masih menggunakan aplikasi MS Office Excel, tentu akan sulit untuk melakukan 

pengolahan data secara teratur. Selain itu, untuk pencarian data memerlukan waktu dan penyimpanan 

data berupa arsip yang menggunakan banyak berkas dan kertas. 

 Dari uraian tersebut aplikasi yang di bangun berkaitan untuk penunjang  kinerja dari 

pengolahan data agar lebih cepat dan efisien. Maka penulis mengambil judul yaitu “APLIKASI 

PENGOLAHAN DATA BAHAN BAKU PLYWOOD PADA PT. TANJUNG RAYA PLYWOOD”. 

 

METODE PENELITIAN 

Untuk Mendapatkan data yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi penulis menggunakan metode 

deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari pejabat yang 

berwenang. Cara pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Mengamati secara langsung proses pengolahan data bahan baku yang telah dilakukan oleh 

pihak administrasi produksi pada umumnya. 

2. Metode Dokumentasi 

Studi Pustaka yaitu dengan pengumpulan data dengan buku-buku dan pencarian di internet 

sebagai bahan referensi dalam penulisan laporan dan pembuatan sistem. 

3. Metode Wawancara 

Melakukan Tanya jawab langsung kepada pihak administrasi produksi PT. Tanjung Raya 

Plywood tentang bagaimana alur sistem yang sedang berjalan pada tempat tersebut guna analisis untuk 

membangun sistem informasi pada penelitian ini.Kemudian untuk pengembangannya menggunakan  

metode waterfall. Dalam Model Waterfall, setiap tahap harus berurutan, dan tidak dapat 

meloncat ketahap berikutnya, harus menyelesaikan tahap pertama baru lanjut ke tahap ke dua dan 

seterusnya 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap sistem lama untuk pengolahan data bahan baku pada 

PT. Tanjung Raya Plywood Banjarmasin masih menggunakan semi komputer yaitu MS. Office Excel. 

Oleh karena itu dibutuhkan penambahan sistem baru agar mengurangi kendala-kendala yang terjadi 

sehingga akan mempermudah pekerjaan serta dapat mengefisiensi waktu dalam pengolahan data bahan 
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baku plywood yang diperlukan oleh bagian-bagian terkait. Usulan sistem baru dapat dilihat pada 

flowchart dibawah ini : 

1. Bagian produksi akan memulai proses produksi dan mencatat penggunaan bahan baku. 

2. Kemudian catatan diserahkan kepada bagian Admin Produksi dan akan masuk kedalam sistem 

sesuai dengan username dan password yang sudah ditentukan. 

3. Bagian Admin Produksi memulai untuk memasukkan hasil catatan kedalam sistem sesuai 

masing-masing menu yang tersedia. 

4. Data yang telah di input akan dibuat laporan dan diserahkan kepada Pimpinan. 

5. Pimpinan juga dapat melihat data secara langsung melalui sistem. 

Pada rancangan use case diagram dapat dilihat apa saja yang dilakukan admin pada 

aplikasi sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 1 Flowchart Sistem Baru 

Gambar 4. 2 Use Case Diagram 
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 Terdapat pula class diagram pada Aplikasi Pengolahan Data Bahan Baku Dan Bahan 

Jadi Plywood Pada PT. Tanjung Raya Plywood sebagai berikut: 

 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Halaman Login 

Halaman Login digunakan untuk memasukkan username dan password dari masing-masing 

pengguna. 

 

 

Gambar 4. 3 Class Diagram 

Gambar 4. 4 Tampilan Halaman Login 
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2. Tampilan Halaman Menu Utama 

Halaman menu utama ini menampilkan informasi berupa jumlah pegawai, jumlah supplier, 

jumlah ukuran, jumlah jenis kayu, dan grafik dari stok bahan baku yang tersedia. 

 

 

3. Tampilan Halaman Bahan Bantu 

Tampilan halaman bahan bantu menampilkan data sisa stok bahan bantu yang tersedia. Hapus 

Data, untuk menghapus data yang dipilih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Tampilan Halaman Menu Utama 

Gambar 4. 6 Tampilan Halaman Bahan Bantu 
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4. Tampilan Halaman Kayu Log 

Tampilan halaman kayu log menampilkan data sisa stok kayu log atau bahan baku yang 

tersedia. 

 

5. Tampilan Halaman Plywood 

Tampilan halaman plywood menampilkan data bahan jadi yaitu berupa plywood dari hasil 

proses produksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 7 Tampilan Halaman Kayu Log 

Gambar 4. 8 Tampilan Halaman Plywood 
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Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan Stok Bahan Bantu 

Laporan stok bahan bantu berisikan sisa stok bahan bantu yang tersedia saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Laporan Pemasukan Bahan Bantu 

Laporan pemasukan bahan bantu berisikan jumlah stok bahan bantu yang masuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Laporan Stok Kayu Log 

Laporan stok kayu log berisian sisa stok kayu log yang tersedia saat ini. 

 

Gambar 4. 9 Laporan Stok Bahan Bantu 

Gambar 4. 10 Laporan Pemasukan Bahan Bantu 

Gambar 4. 11 Laporan Stok Kayu Log 
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4. Laporan Pemasukan Kayu Log 

Laporan pemasukan kayu log berisian jumlah pemasukan stok kayu log. 

 

5. Laporan Hasil Produksi Plywood 

Laporan hasil produksi plywood berisikan rincian hasil produksi dari bahan baku dan bahan 

bantu berupa produk plywood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 12 Laporan Pemasukan Kayu Log 

Gambar 4. 13 Laporan Hasil Produksi Plywood 
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PENUTUP 

Setelah melakukan penelitian berdasarkan dari hasil keseluruhan yang telah dibahas 

sebelumnya tentang Aplikasi Pengolahan Data Bahan Baku Dan Bahan Jadi Plywood Pada PT. Tanjung 

Raya Plywood, maka kesimpulan yang diperoleh yaitu : 

1. Aplikasi ini dibuat untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam manajemen data-

data bahan baku plywood.  

2. Aplikasi pada sistem ini dapat mempermudah admin pengelolaan data bahan baku dan bahan 

jadi plywood agar lebih efektif dan tidak memakan ruang yang banyak. 

3. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah admin untuk mengelola pembuatan laporan bahan 

baku dan bahan jadi dengan baik. 
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