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ABSTRAK 

 

Kantor Pos Banjarmasin menyediakan layanan Warehousing yang dapat digambarkan sebagai bagian 

dari suatu sistem logistik sebuah perusahaan yang berfungsi untuk menyimpan produk dan menyediakan 

informasi mengenai status serta kondisi material/persediaan yang disimpan di gudang. Dengan tingginya 

penerimaan dan pengiriman barang sehingga menuntut suatu sistem agar dapat mempermudah pelayanan 

manajemen warehousing sebagai sarana pengendalian, pengontrolan, penyimpanan serta melakukan 

pengawasan mengenai logistik pengiriman dan penerimaan barang. Dalam sistem yang saat ini digunakan masih 

belum terkomputerilisasi sehingga sistem ini tidak fleksibel kegunaannya hal ini akan berdampak terhadap mutu 

pelayanan warehouse salah satunya mengenai proses dokumen berkas barang yang akan dinilai lambat,  tidak 

efektif dan efesien yang tentunya akan rawan terjadinya kesalahan pendataan terhadap barang. Untuk mencegah 

terjadinya kesalahan pendataan tersebut maka dibutuhkan sebuah sistem aplikasi dibangun dengan bahasa 

pemrograman PHP, CSS dan MYSQL. Aplikasi ini terdiri dari tiga aktor yaitu admin whpos, operator, dan 

pendistribusi telkomsel. Dengan melihat permasalahan yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan untuk 

merealisasikan solusi pemecahan masalah agar tercapai tujuan yang lebih baik, maka dari itu mengusulkan 

sebuah sistem yang baru yang dapat meningkatkan pekerjaan di bagian pelayanan warehousing pada kantor pos 

banjarmasin. 
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ABSTRACT 

 

The Banjarmasin Post Office provides Warehousing services which can be described as part of a 

company's logistics system that functions to store products and provide information on the status and condition 

of materials/inventory stored in warehouses. With the high acceptance and delivery of goods, it demands a 

system to facilitate warehousing management services as a means of controlling, controlling, storing and 

supervising the logistics of sending and receiving goods. In the system that is currently used, it is still not 

computerized so that this system is not flexible in its use, this will have an impact on the quality of warehouse 

services, one of which is regarding the process of documenting goods files which will be judged to be slow, 

ineffective and efficient which of course will be prone to errors in data collection on goods. To prevent the 

occurrence of data collection errors, we need an application system built with the PHP, CSS and MYSQL 

programming languages. This application consists of three actors, namely the WhatsApp admin, operator, and 

Telkomsel distribution. By looking at the problems that have been described, it can be concluded that to realize 

problem solving solutions in order to achieve better goals, therefore proposing a new system that can increase 

work in the warehousing service section at the Banjarmasin Post Office. 

 

Keywords: Service; Management; Warehouses; 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN  

 

1. Latar Belakang 

Kantor Pos merupakan jasa pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan alat atau 

teknologi yang disebut transportasi. Jasa pengiriman barang ini salah satu pelayanan publik yang menawarkan 

kemudahan dalam proses mengirim suatu barang dari satu kota ke kota lainnya dengan aman dan dapat 

dipertanggung jawabkan oleh pihak jasa tersebut. 

Dari sekian banyaknya Kantor Pos di Indonesia salah satunya adalah Kantor Pos Banjarmasin yang 

berlokasi di jalan Lambung Mangkurat No. 19 Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah, Kantor Pos Banjarmasin 

harus mempunyai penempatan barang yang dapat dikontrol keluar masuknya barang, selain itu Kantor Pos 

Banjarmasin juga memanfaatkan peluang tersebut salah satunya menyediakan layanan warehousing dan pihak 

Telkomsel mengambil layanan warehousing dari Kantor Pos Banjarmasin untuk pengelolaan penerimaan dan 

pengiriman kartu Telkomsel. Dari dua hal tersebut maka dibutuhkannya suatu pengelolaan pelayanan 

manajemen warehousing. 

Warehousing adalah pergudangan yang dapat digambarkan sebagai bagian dari suatu sistem logistik 

sebuah perusahaan yang berfungsi untuk menyimpan produk dan menyediakan informasi mengenai status serta 

kondisi material/persediaan yang disimpan di gudang, Mengenai pelayanan gudang pada Kantor Pos 

Banjarmasin menjadi pusat pendistribusi barang di wilayah Kalimantan Selatan. 

Proses pendataan yang dilakukan pada warehouse kantor pos masih secara manual, sistem tidak saling 

terkoneksi, maka akan menimbulkan reduplikasi penginputan barang, sulit memanajemen barang mana yang 

harus dikirimkan terlebih dahulu, data transaksi surat menyurat akan lebih sulit dikontrol, ditambah lagi 

seandainya ada perubahan box number, transaksi barangnya tidak lengkap dan segala hal yang mengenai 

perubahan akan sulit untuk direkam seandainya tanpa ada suatu sistem yang mendukung.  

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem aplikasi yang saling terkoneksi untuk menyimpan segala 

informasi masuk dan keluar, maka dibutuhkan sebuah website agar dapat memudahkan dalam melakukan 

pendataan barang serta mampu merekam segala transaksi pada warehouse Kantor Pos Banjarmasin.  

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang telah dikemukakan di latar belakang, maka permasalahan 

akan dirumuskan sebagai berikut : 

1.  Reduplikasi input data barang masuk oleh kepala admin gudang jika sistem yang digunakan belum saling  

terkoneksi dengan operator sehingga kedua pengguna akan menambahkan data yang sama. 

2.  Penempatan barang yang telah disortir belum dimanajemenkan dengan baik masih manual dan belum ada 

pendataan yang tersimpan secara  terkomputerisasi. 

 

3. Batasan Masalah 

1. Aplikasi ini dibangun berdasarkan hasil pengumpulan data pada pelayanan warehousing Kantor Pos   

Banjarmasin. 

2. Penelitian ini memfokuskan pembuatan sistem aplikasi berbasis web yang meliputi pendataan keluar 

masuknya barang dari gudang  serta manajemen surat mengenai transaksi barang. 

3.  Sistem ini mengelola data master warehouse pos cabang serta petugas yang bertanggungjawab. 

 

4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuannya dengan adanya Aplikasi Pengelolaan Pelayanan Manajemen Warehousing Berbasis 

Web Pada Kantor Pos Banjarmasin, sehingga dapat membangun sebuah sistem aplikasi yang saling terkoneksi 

dan terkomputerilisasi agar dapat menggantikan sistem manual dimana selama ini menjadi masalah, serta 

mampu memberikan sebuah solusi sebagai bahan pertimbangan. 

 

5. Manfaat Penelitian 

1. Bidang warehousing dapat memanfaatkan perkembangan ilmu teknologi yang begitu pesat dalam 

meningkatkan sistem dikemudian hari. 

2.  Menghindari reduplikasi data barang yang akan didata oleh kepala admin gudang karena manfaat sistem 

yang dibangun menambahkan data barang bisa dilakukan oleh operator setiap cabang maupun pusat kantor 

pos sehingga pihak gudang tinggal mengkonfirmasi status kedatangan barang yang masuk. 



3. Dapat memanajemen barang terutama lokasi penempatan barang yang terdata secara terkomperisasi 

sehingga petugas dapat mempercepat pengantaran barang tanpa harus membuang waktu dengan 

memisahkan barang secara manual yang diletakkan sesuai dengan pos cabang yang dituju 

Beberapa penelitian telah dilakukan yang berkaitan dengan manajemen warehousing adalah penelitian 

yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Warehouse Berbasis Web Terintegrasi dengan QRCode”, Dini 

Hamidin (2018). Menurut Dini Hamidin (2018). Perlunya sarana bagi petugas warehouse untuk mengelola 

proses pendataan barang masuk dan keluar, sehingga petugas mengetahui status barang. Kemudian perlunya 

membangun aplikasi yang dapat merekam proses kelola barang di warehouse dari mulai penerimaan barang, 

pendataan barang masuk, penyimpanan barang, dan pendataan barang keluar.  

 

ALAT DAN METODE 

 

Tahap yang dilakukan dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun 

metode yang dilakukan untuk memperoleh data yaitu : 

 

1.  Teknik Pengumpulan Data 

 A.   Observasi 

Mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan terjun langsung kelapangan mengenai kegiatan kegiatan 

yang dilakukan. 

B. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan cara berdialog secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. 

C. Studi Pustaka 

Dengan cara mempelajari, memahami dan menelaah dari berbagai literatur yang bisa bersumber dari 

buku, jurnal ilmiah dan internet. 

D. Studi Dokumentasi 

Cara pengambilan informasi dengan teknik dokumentasi tertulis maupun secara elektronik, dokumentasi 

tertulis bisa berupa sumber dokumen file yang terkait dengan penelitian. 

2.  Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak 

Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi pelayanan manajemen warehousing ini adalah 

metode waterfall. Alasan menggunakan metode ini adalah karena metode waterfall melakukan pendekatan 

secara sistematis dan berurutan dalam membangun suatu sistem. Tahapan dari metode waterfall adalah: 

 

A. Requirements analysis and definition 

Observasi 

Melakukan pengamatan langsung di Kantor Pos Banjarmasin dibidang pelayanan pergudangan atau 

warehousing dalam rangka mendapatkan informasi terkait dengan rumusan masalah yang terdapat    

dalam penelitian ini. Pengamatan dilakukan selama sebulan (30 Hari) saat kegiatan praktek kerja 

lapangan dilakukan dengan objek observasi sebagai berikut : 

 Kegiatan transaksi surat menyurat barang 

 Kegiatan penyimpanan berkas/arsip barang  

 Aktivitas pencarian berkas/arsip barang 

 Kegiatan pendataan barang 

 Kegiatan lokasi penataan barang 

 Pendataan data pos cabang 

 Kegiatan pengawasan 

Wawancara 

Dilaksanakan dengan menentukan narasumber terlebih dahulu yaitu admin kepala bagian pelayanan 

warehousing serta petugas yang memiliki akses kerja pada ruangan warehouse barang pos dan warehouse 

telkomsel pos pada Kantor Pos Banjarmasin. Adapun daftar pertanyaan yang diajukan adalah sebagai 

berikut : 

 Bagaimana alur proses keluar masuknya surat yang diajukan serta konfirmasi yang dilakukan 

setelah barang tiba ? 

 Bagaimana pendataan barang yang dilakukan saat barang masuk maupun barang yang keluar pada 

ruangan warehousing ? 

 Apa saja yang menjadi kendala yang dialami selama penggunaan sistem saat ini yang digunakan ? 



 Perlukah adanya sistem yang baru yang dapat membuat kinerja pelayanan warehousing lebih efektif 

dan efesien ? 

Studi Pustaka 

Beberapa dokumen dalam bentuk fisik maupun elektronik yang didapat dari narasumber yang 

berguna dalam penelitian ini, diantaranya adalah contoh surat pengajuan barang, daftar warehouse pos 

cabang dan pos cabang wilayah banjarmasin serta daftar penyerahan kantong barang yang akan 

dikirimkan. 

 

B. System and software design 

Perangkat lunak yang digunakan untuk mendesain rancangan adalah sebagai   berikut :  

 Draw.io  

 Pencil 

 Balsamic Mockup 

 

C. Implementation 

Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat sistem adalah : 

 Xampp 

 Php Native 

 Visual Code 

Adapun komponen pendukung yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 Bootstrap 

 Javascript 

 Css 

 

D. Integration and system testing 

System testing menggunakan metode pengujian dengan black box yang akan memeriksa setiap fungsi 

komponen aplikasi. Adapun item yang diuji sebagai berikut : 

 Login 

 Menu settings 

 Menu warehouse barang pos 

 Menu warehouse telkomsel pos 

 Pengelolaan surat masuk 

 Pengelolaan surat keluar 

 Pengelolaan disposisi surat 

 Pengelolaan master petugas 

 Pengecekan laporan 

 

E. Operation and maintenance 

Aplikasi pengelolaan pelayanan manajemen warehousing dan belum sampai pada tahap penerapan 

secara nyata di Kantor Pos Banjarmasin pada pelayanan warehousing. Oleh sebab itu diharapkan 

nantinya aplikasi ini dapat diterapkan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efesien. Agar dapat 

dirasakan manfaatnya, tentunya pada aplikasi ini harus dilakukan pemeliharaan yang sifatnya adaptif. 

Pemeliharaan adaptif mencakup penyesuaian terhadap perubahan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Analisis sistem yang berjalan 

Analisis prosedur pada sistem yang berjalan bertujuan untuk mengetahui proses prosedur terhadap sistem 

yang digunakan seperti memahami cara kerja sistem dan proses memanajemen kerja agar dapat mengetahui 

kelebihan dan kekurangan sistem yang digunakan sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang efektif dan 

efesien. 

 

 

 

 



 

A. Analisis sistem Lama 

 

 
 

Gambar 1. Flowmaps Analisis Sistem  Lama 

1) Operator loket penerimaan untuk transaksi pengiriman barang paket 

2) Operator akan melakukan pendataan pengirim penerimaan barang 

3) Setelah barang masuk ke gudang maka petugas whpos akan menambahkan data kembali ke sistem     

komputer. 

4) Petugas whpos setiap hari akan melakukan pengecekan barang paket mana yang harus dikirimkan 

5) Mengirimkan surat berita acara penyerahan terlebih dahulu melalui via whatsapp ataupun email. 

6) Barang(kartu) masuk gudang petugas dan admin whpos akan cek dan ricek kembali 

7) Barang diterima akan disusun sesuai number box kartu. 

8) Untuk permintaan barang(kartu) dari dealer telkomsel maka proses nya juga sama mengirimkan surat 

perintah kerja terlebih dahulu dengan via whatsapp ataupun email  

 

B. Usulan Sistem Baru 

 
Gambar 2. Flowmaps Usulan Sistem Baru 



Dengan menggunakan sistem aplikasi pengelolaan pelayanan manajemen warehousing yang 

menggunakan bahasa pemrograman Php dengan database Mysql. Dengan kehadiran sistem aplikasi ini 

diharapkan manfaatnya dapat mempermudah segala pekerjaan serta meminimalisir segala kesalahan yang akan 

terjadi. 

 

2. Analisis Kebutuhan Sistem 

 

A. Kebutuhan Data 

 Pengelolaan Data Barang masuk 

 Pengelolaan Data Barang Keluar 

 Pengelolaan Sortir Kedatangan Barang 

 Pengelolaan Data Master Petugas 

 Pengelolaan Data Master Cabang Whpos 

 Pengelolaan Surat Masuk 

 Pengelolaan Surat Keluar 

 Pengolahan Disposisi 

 Pengolahan Daftar Penyerahan Kantong 

 Pengolahan Barang Diterima 

 Pengolahan Barang Terkirim 

 Pengolahan Transaksi Barang 

 Pengolahan Data Barang 

 

B. Kebutuhan Antarmuka 

 Aplikasi harus mampu melakukan searching pencarian data, penambahan data, perubahan data serta 

penghapusan data. 

 Aplikasi yang akan dibangun harus memudahkan penggunanya dalam menjalankan aplikasi. 

 Aplikasi harus dapat menghasilkan laporan data yang akurat serta dapat memilih hasil laporan yang 

berdasarkan dari keinginan pengguna. 

 

C. Kebutuhan Fungsional 

 Pengolahan data barang masuk oleh operator (loket penerimaan) kemudian menampilkan data 

barang pada bagian admin whpos untuk konfirmasi kedatangan barang masuk ke gudang. 

 Pengiriman barang(paket) harus dikirimkan berdasarkan tanggal yang ditetapkan secara otomatis 

oleh sistem aplikasi yang telah dipilih berdasarkan jenis layanan yang diambil oleh konsumen. 

 Pengolahan data barang sortir kemudian dikelola berdasarkan data wilayah pos yang dituju. 

 

3. Rancangan Model Sistem 

Rancangan model sistem adalah merancang atau mendesain model sistem yang baik yang memuat 

langkah-langkah pengoperasian dalam pengolahan data dan prosedur untuk operasi sistem. 

 

A. Diagram Konteks 

Diagram Konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup 

suatu sistem. Diagram konteks ini merupakan bagian dari level tertinggi dari DFD (Data Flow Diagram) 

yang menggambarkan seluruh masukan ke suatu sistem atau keluaran dari sistem. Diagram ini akan 

memberi gambaran mengenai keseluruhan dari sistem, sistem dibatasi oleh Boundary (dapat 

digambarkan dengan garis putus). Dalam diagram konteks hanya terdapat satu proses saja, tidak boleh 

ada stroke dalam diagram konteks. 

Berikut ini adalah rancangan diagram konteks aplikasi pengelolaan pelayanan manajemen 

warehousing berbasis web pada Kantor Pos Banjarmasin : 



 
 

Gambar 3.Diagram Konteks 

Terdapat tiga akses entity external yang memiliki perbedaan setiap aksesnya untuk akses admin 

whpos dapat mengelola data seperti menambahkan, mengubah serta menghapus data namun untuk form 

surat masuk admin whpos hanya dapat menampilkan data secara detail dan barang masuk admin whpos 

hanya memiliki akses menampilkan data serta mengubah status barang masuk ke gudang yang telah 

ditambahkan oleh operator loket penerimaan barang paket. Kemudian akses operator yaitu mengelola 

data surat masuk, barang masuk dan sortir barang sedang master petugas operator hanya dapat 

menampilkan data. Kemudian akses pendistribusi telkomsel hanya mengelola data surat masuk.   
 

B. Data Flow Diagram 

Keunggulan dari DFD adalah DFD mudah dipahami oleh orang teknik maupun non teknik, 

memberikan gambaran sistem secara menyeluruh, lengkap dengan lingkup sistem dan hubungan ke 

sistem lainnya dan memberikan tampilan komponen-komponen sistem secara detail.( Maniah dan 

Hamidin, 2017). 

Berikut ini adalah Data flow diagram mengenai aplikasi pengelolaan pelayanan manajemen 

warehousing berbasis web pada Kantor Pos Banjarmasin : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Data flow Diagram Hak Akses 

 

Gambar 4. DFD level 1 

 

Menjelaskan alur diagram mengenai hak akses apa saja yang dimiliki pada setiap level pengguna, pada 

level akses admin whpos dapat mengelola setiap form proses aplikasi kecuali pada surat masuk dan barang 

masuk karena akses gudang hanya dapat menampilkan data transaksi yang ditambahkan oleh operator dan 

pendistribusi telkomsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Data Flow Diagram Menu Warehouse Barang Pos 

 
Gambar 5.DFD  Level 2 – WH Barang Pos 

 

 Data Flow Diagram Menu Warehouse Telkomsel Pos 

 

Gambar 6. DFD Level 2 – WH Telkomsel Pos 

 Data Flow Diagram Surat Masuk 

 

Gambar 7. DFD Level 2. Surat Masuk 



4. Rancangan Basis Data 

A. Relasi Tabel 

 

Gambar 8. Relasi Tabel 



5. Rancangan Antarmuka Masukan Sistem 

Rancangan antarmuka masukan sistem merupakan rancangan menu-menu data pada proses tampilan 

aplikasi, form proses data inilah yang akan mengelola sumber data informasi yang akan diterapkan ke sistem 

aplikasi. 

 

A. Rancangan Tambah Data Barang Keluar 

 
 

Gambar 9. Tambah Data Barang Keluar 

 

B. Rancangan Data Barang Diterima 

 

 

Gambar 10. Data Barang Diterima 

 

6. Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem 

Rancangan antarmuka keluaran sistem merupakan tampilan hasil informasi yang telah di proses pada 

rancangan antarmuka masukan sistem, tampilan keluaran sistem berupa laporan, pada aplikasi yang dibangun 

setiap laporan memuat grafik statistik data dan filter laporan. 

 

 

 

 

 



A. Rancangan Laporan Barang Keluar 

 

 
 

Gambar 11. Laporan Barang Keluar 

 

7. Spesifikasi Sistem 

Untuk menunjang dan memperoleh tujuan yang diinginkan maka diusulkan spesifikasi perangkat keras 

dan perangkat lunak yang digunakan sebagai penunjang dalam menjalankan sistem aplikasi 

 

 

TAMPILAN 

Hasil tampilan aplikasi akan memberikan gambaran bagaimana aplikasi ini bekerja yang digambarkan 

dengan tampilan antarmuka aplikasi yang berhasil dibuat. 

 

1. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

 

A. Tampilan Halaman Utama  

Setelah berhasil login maka akan menuju halaman utama. 
 

 
 

Gambar 12. Tampilan Dashboard 

 

 



B. Tampilan Tambah Data Barang Keluar 

 

Tampilan untuk menambahkan data pada barang keluar, akan digunakan pada saat pendataan 

barang paket yang keluar dari gudang. 

 

 

Gambar 13. Tampilan Tambah Data Barang Keluar 

C. Tampilan Barang Diterima  

 

Ini bagian dari warehouse telkomsel pos yang diakses admin whppos. 

 

 

Gambar 14. Tampilan Barang Diterima 

 

 

 

 

 

 



2. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

A. Laporan barang Keluar 

Memiliki filter laporan berdasarkan tanggal dan jenis layanan. 

 

 

Gambar 15. Tampilan Laporan Barang Keluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Laporan Barang Diterima 

Memiliki filter laporan berdasarkan tanggal. 

 
Gambar 16. Tampilan Laporan Barang Diterima 

 

 

 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis sistem yang berjalan untuk aplikasi pengelolaan pelayanan manajemen 

warehousing berbasis web pada kantor pos banjarmasin untuk bagian warehouse barang pos sudah 

terkomputerilisasi sedangkan bagian warehouse telkomsel pos masih menggunakan sistem secara manual dalam 

pencatatan kegiatan, transaksi surat menyurat, penyajian laporan serta penyimpan berkas. Dengan melihat hasil 

permasalahan yang ditemukan pada prosedur sistem ini, maka untuk merealisasikan solusi pemecahan masalah 

agar tercapai tujuan yang lebih baik, maka dari itu mengusulkan sebuah sistem yang baru yang dapat 

meningkatkan pekerjaan di bagian pelayanan warehousing pada kantor pos banjarmasin. Dengan menggunakan 

sistem aplikasi yang bernama aplikasi pengelolaan pelayanan manajemen warehousing berbasis web pada 

kantor pos banjarmasin yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MYSQL. Dengan 

kehadiran aplikasi ini diharapkan manfaatnya dapat mempermudah segala pekerjaan serta meminimalisir segala 

kesalahan yang akan terjadi. 

 

2. Saran 

adapun saran bisa dimasukan untuk mengembangkan aplikasi ini kedepannya sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini diharapkan terus berkembang dengan penambahan fitur yang bermanfaat mengenai pendataan 

transaksi barang. 

2. Aplikasi diharapkan adanya penambahan fitur yang dapat menuju langsung ke data yang ingin diakses 

melalui tampilan total data pada menu dashboard halaman utama. 

3. Aplikasi dapat dikembangkan dengan menambahkan biaya berdasarkan jenis layanan, jumlah barang dan 

berat pada warehouse barang pos. 
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