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ABSTRAK 

 

PT. Upaya Tehnik Banjarmasin selaku mitra perusahaan Telkom yang menangani perbaikan dan 

pemeliharaan jaringan kabel internet dan telpon di berbagai kota di Indonesia salah satu cabangnya adalah di 

Banjarmasin yang beralamat di Jl. Dharma Bhakti V No.19, Pemurus Luar. Permasalahan yang sering terjadi pada 

PT. Upaya Tehnik Banjarmasin melakukan pengolahan data inventori logistik yang masih secara semi 

komputerisasi, hal ini menyebabkan berbagai masalah yang timbul yaitu sulitnya dalam mengatur data yang begitu 

banyak seperti keluar masuknya barang maupun cek stok barang yang tersisa, sehingga dalam pencatatan 

dibutuhkan waktu yang cukup lama. Dari permasalahan tersebut, maka dirancang sebuah Aplikasi Pemantauan 

Inventori Stock Opname Logistik. 

Metode penelitian yang digunakan ialah metode waterfall, langkah-langkahnya mencakup analisis 

kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, penerapan program, serta  pengujian acara, serta memakai 

Unified Modeling Language (UML) dengan memakai use case diagram, activity diagram, sequence diagram dan  

class diagram. perangkat lunak dirancang dengan memakai bahasa PHP Native serta database MySQL. perangkat 

lunak yang digunakan pada membuat perangkat lunak yaitu Sublime Text serta XAMPP. 

 

Kata Kunci: Aplikasi Pemantauan Inventori, Stock Opname, PHP, MySQL 

 

 

ABSTRACT 

 

PT. Upaya Tehnik Banjarmasin as a partner company of Telkom which handles repair and maintenance 

of internet and telephone cable networks in various cities in Indonesia one of its branches is in Banjarmasin which 

is located at Jl. Dharma Bhakti V No.19, Outer Administrator. Problems that often occur at PT. Banjarmasin 

Technical Efforts to process logistics inventory data which is still semi-computerized, this causes various 

problems that arise, namely the difficulty in managing so much data such as the entry and exit of goods and 

checking the remaining stock of goods, so that recording takes quite a long time. From these problems, a Logistics 

Stock Opname Inventory Monitoring Application was designed. 

The research approach used is the waterfall approach, the steps encompass desires analysis, device layout, 

writing software code, software implementation, and software checking out, and using Unified Modeling 

Language (UML) the use of use case diagrams, activity diagrams, sequence diagrams and classes. diagram. The 

application is made the use of Hypertext Preprocessor local language and MySQL database. The software 

program utilized in making the software is sublime textual content and XAMPP. 

. 
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PENDAHULUAN  

Pada saat ini PT. Upaya Tehnik Banjarmasin melakukan proses keluar masuk barang dan alat kerja masih 

dilakukan secara manual dan tidak menggunakan aplikasi yang baik, hanya menggunakan sistem semi 

komputerisasi penyimpanan di MS Excel dan MS Word. Hal ini menyebabkan berbagai masalah yang timbul 

yaitu sulitnya dalam mengatur data yang begitu banyak seperti informasi jumlah barang dan alat kerja yang 

diambil teknisi dan pengolahan data karyawan, sehingga dalam mengerjakan tugas dibutuhkan waktu yang cukup 

lama, begitu juga admin pusat yang sulit mendata karyawan yang ada di cabang-cabang lain karena harus meminta 

dan menunggu ke admin cabang untuk mengumpulkan data yang diinginkan. Jadi, untuk mempermudah staf 

bagian logistik yang mendata tanpa manual dan mengurangi angka kecurangan untuk keluar masuknya barang 

maupun alat kerja di inventori logistik. 

Dengan adanya masalah tersebut, maka diajukanlah Aplikasi Pemantauan Inventori Stock Opname Logistik 

pada PT. Upaya Tehnik Banjarmasin berbasis web. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 

menggunakan MySQL sebagai database-nya. Dengan harapan aplikasi tersebut akan memberikan kemudahan 

dalam hal pengelolaan data alat kerja, barang dan data karyawan yang terdapat pada PT. Upaya Tehnik 

Banjarmasin. Sehingga, semua data yang ada diinventori akan tersimpan di dalam sistem tanpa perlu khawatir 

data tersebut akan hilang dan sebagainya, hal ini dikarenakan semua data inventori tersebut akan secara otomatis 

tersimpan di dalam database sistem. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Dari temuan masalah yang telah dijabarkan dilatar belakang, maka didapat perumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu bagaimana membuat suatu aplikasi untuk mengelola inventori stock opname logistik pada PT. Upaya 

Tehnik Banjarmasin. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan Penelitian ini yaitu mengamati dan menganalisa proses pengolahan data inventori stock opname logistik 

dan membuat aplikasi komputer berbasis web yang berguna untuk mempermudah dalam pengelolaan 

pembuatan laporan keluar masuknya barang logistik. 

 

 

METODE  

Dalam persiapannya terlebih dahulu dilakukan riset atau penelitian untuk menyaring data-data atau materi yang 

diperlukan. Adapun metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Pengamatan (Observasi) 

Dilakukan dengan mengobservasi objek penelitian. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat di gunakan untuk merekam 

berbagai fenomena yang terjun ke tempat penelitian pada PT. Upaya Tehnik Banjarmasin.  

2. Metode Wawancara 

Dilakukan secara langsung dengan admin/pegawai dari PT. Upaya Tehnik Banjarmasin, adapun hal yang di 

tanyakan atau isi dari wawancara tersebut mengenai sistem yang ada pada PT. Upaya Tehnik Banjarmasin. 

3. Studi Lapangan 

Dilakukan untuk mendukung dan melengkapi proses penulisan laporan dana analisa teori untuk 

mengumpulkan data. Untuk memperoleh data tersebut, dengan menggunakan cara observasi supaya data yang 

didapatkan lebih nyata dan akurat

Hasil Dan PEMBAHASAN 

1. Analisa Sistem yang Berjalan 

Analisis sistem merupakan ilustrasi perihal sistem yang sedang berjalan pada PT. Upaya Tehnik Banjarmasin, 

sistem yang digunakan semi komputer serta masih sederhana untuk menginput data, yang dimana cara ini 

masih mengalami beberapa problem terhadap data-data yg diinputkan. pada data laporan masih menggunakan 

dokumen untuk menyimpan data data krusial seperti laporan input barang, stok barang serta data pengambilan 

barang. 

2. Rancangan Model Sistem  

Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain sistem yang baik, isinya adalah langkah-langkah 

operasi dalam pengolahan data dan prosedur untuk operasi sistem. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini 

yaitu merancang atau mendesain sistem yang baik, mendesain pemodelan sistem yang baik, mengenali dan 

mendefinisikan masalah pembuatan sistem ini sehingga jika ada kesalahan ada alternatif pemecahannya. 

3. Rancangan Menu  



Berikut rancangan menu Aplikasi Pemantauan Inventori Stock Opname Logistik Pada PT. Upaya Tehnik 

Banjarmasin 

a. Login 

b. Home 

c. Menu 

- Data Teknisi 

- Data Supplier 

- Data Kategori Barang 

- Data Pengguna 

- Data Barang Baru 

- Data Barang Rusak 

- Data Barang Tidak Support 

- Data Penyerahan Barang Baru 

- Data Permintaan Barang Ke Supplier 

- Data Stok Gudang 

- Data Stok Supplier Pusat 

- Data Return Barang 

d. Report 

- Berita Acara Alker Baru 

- Berita Acara Alker Rusak 

- Berita Acara Barang Baru 

- Berita Acara Barang Rusak 

- Berita Acara Barang Tidak Support 

- Berita Acara Penyerahan Barang 

- Berita Acara Permintaan Barang Ke Supplier 

- Berita Acara Return Barang 

- Laporan Stok Gudang 

- Laporan Stok Supplier Pusat 

4. Rancangan Database 

Berikut adalah rancangan database Aplikasi Pemantauan Inventori Stock Opname Logistik Pada PT Upaya 

Tehnik Banjarmasin: 

a. Tabel Login 

b. Tabel Teknisi 

c. Tabel Supplier 

d. Tabel Kategori Barang 

e. Tabel Data Pengguna 

f. Tabel Barang Baru 

g. Tabel Barang Rusak 

h. Tabel Barang Tidak Support 

i. Tabel Penyerahan Barang 

j. Tabel Permintaan Barang Baru 

k. Tabel Stok Supplier Pusat 

l. Tabel Pengajuan Barang Teknisi 

m. Tabel Pengambilan Barang Teknisi 

n. Tabel Return Barang 

  



5. Rancangan Tampilan Form dan Report 

a. Form Login 

Tampilan login adalah form yang berfungsi untuk masuk ke dalam aplikasi, umumnya dilengkapi dengan 

username dan password yang mana hanya yang mempunyai hak akses yang dapat masuk kedalam software. 

 
Gambar 1. Form Login 

b. Form Teknisi 

Halaman input data teknisi berfungsi untuk menambah data teknisi. Yang harus diinput adalah data NIK, 

Nama, Alamat, Jabatan, dan juga No Hp. 

 
Gambar 2. Form Teknisi 

c. Form Supplier 

Halaman input data supplier berfungsi untuk menambah data supplier. Yang harus diinput adalah data 

Kode Supplier, Nama Supplier, dan juga Alamat Supplier 

 
Gambar 3. Form Supplier 

d. Form Kategori Barang 

Halaman input dari kategori barang berfungsi untuk menambah data kategori barang. Yang harus diinput 

adalah Kode, Nama, Jenis, Kategori 

 
Gambar 4. Form Kategori Barang 



 

e. Form Barang Baru 

Halaman input data barang baru ini berfungsi untuk menambah data barang baru. Yang harus diinput 

adalah Kode Barang Baru, Kode Kategori, Kategori, Supplier, Nama Admin, Jumlah, Tanggal Masuk. 

Memilih data dengan klik tombol berwarna biru 

 
Gambar 5. Form Barang Baru 

f. Form Barang Rusak 

Halaman input barang rusak ini berfungsi untuk menambah data barang rusak. Yang harus diinput adalah 

Kode Barang Rusak, Kode Kategori, Kategori, Jumlah, Keterangan, Tanggal Kembali 

 
Gambar 6. Form Barang Rusak 

g. Form Barang Tidak Support 

Halaman input data barang tidak support ini berfungsi untuk menambah barang tidak support. Yang harus 

diinput adalah Kode Barang Tidak Support, Kode Kategori, Jumlah, Keterangan, dan Tanggal Kembali 

 
Gambar 7. Form Barang Tidak Support 

h. Form Penyerahan Barang 

Halaman input data penyerahan barang ini berfungsi untuk menambah data penyerahan barang. Yang harus 

diinput adalah Kode Penyerahan, Nama Barang, Nama Kategori, Kategori, Nama Teknisi, Jumlah, dan 

Tanggal penyerahan 

 
Gambar 8. Form Penyerahan Barang 



 

i. Form Permintaan Barang Baru 

Halaman input data permintaan barang ini berfungsi untuk menambah data permintaan barang ke supplier 

apabila stok barang di gudang sudah mulai kosong. Yang harus diinput adalah Kode Permintaan, Tanggal 

Permintaan, Kode Kategori, Nama Kategori, Nama Supplier, Jumlah, Keterangan 

 
Gambar 9. Form Permintaan Barang Baru 

j. Form Return Barang 

Halaman input data return barang ini berfungsi untuk menambah data return barang ketika ada barang yang 

rusak atau tidak support. Yang harus diinput adalah Nama Barang, Keterangan, dan Tanggal Return 

 
Gambar 10. Form Return Barang 

k. Laporan Berita Acara Alker Baru 

Halaman laporan Berita Acara ini berfungsi untuk melaporkan/cetak Berita Acara Alker Baru. 

 
Gambar 11. Laporan Berita Acara Alker Baru 

l. Laporan Berita Acara Alker Rusak 

Halaman laporan Berita Acara ini berfungsi untuk melaporkan/cetak Berita Acara Alker Rusak. 

 
Gambar 12. Laporan Berita Acara Alker Rusak 

 



 

m. Laporan Berita Acara Barang Baru 

Halaman laporan Berita Acara ini berfungsi untuk melaporkan/cetak Berita Acara Barang Baru. 

 
Gambar 13. Laporan Berita Acara Barang Baru 

n. Laporan Berita Acara Barang Rusak 

Halaman laporan Berita Acara ini berfungsi untuk melaporkan/cetak Berita Acara Barang Rusak. 

 
Gambar 14. Laporan Berita Acara Barang Rusak 

 

o. Laporan Berita Acara Barang Tidak Support 

Halaman laporan Berita Acara ini berfungsi untuk melaporkan/cetak Berita Acara Barang Tidak Support. 

 
Gambar 15. Laporan Berita Acara Barang Tidak Support 

 

p. Laporan Berita Acara Penyerahan Barang 

Halaman laporan Berita Acara ini berfungsi untuk melaporkan/cetak Berita Acara Penyerahan Barang. 

 
Gambar 16. Laporan Berita Acara Penyerahan Barang 



 

 

q. Laporan Berita Acara Permintaan Barang Ke Supplier 

Halaman laporan Berita Acara ini berfungsi untuk melaporkan/cetak Berita Acara Permintaan Barang ke 

Supplier. 

 
Gambar 17. Laporan Berita Acara Permintaan Barang Ke Supplier 

 

r. Laporan Berita Acara Return Barang 

Halaman laporan Berita Acara ini berfungsi untuk melaporkan/cetak Berita Acara Return Barang. 

 
Gambar 18. Laporan Berita Acara Return Barang 

 

s. Laporan Stok Gudang 

Halaman laporan ini berfungsi untuk melaporkan/cetak Laporan Stok Gudang. 

 
Gambar 19. Laporan Stok Gudang 

  



 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian juga pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis bisa menarik kesimpulan 

yaitu: 

a. Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan serta mempercepat pengolahan data di PT. Upaya Tehnik 

Banjarmasin 

b. berita hasil data yang pada hasilkan berupa laporan berita program alker baru, alker rusak, barang baru, 

barang rusak, barang tidak support, penyerahan barang, permintaan barang, laporan stok gudang sehingga 

menjadi lebih akurat dan  tingkat ketelitian lebih tinggi, sebagai akibatnya kemungkinan besar  kesalahan 

sangat kecil. 

c. dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan keamanan pada penyimpanan data sebagai akibatnya tidak 

perlu khawatir data sebagai rusak ataupun hilang. 

d. perangkat lunak ini memudahkan dalam melakukan pemugaran atau mengoreksi data, jika suatu saat terjadi 

kesalahan pada menginput data. 

2. Saran 

Untuk pengembangan aplikasi ini kedepannya supaya menjadi lebih baik lagi, maka perlu pengembangan 

software dengan menambahkan sebagai berikut: 

a. Penambahan impak warna pada tampilan supaya lebih nyaman buat dipandang. 

b. Penelitian selanjutnya diperlukan aplikasi dapat menyampaikan notifikasi secara otomatis di halaman 

dashboard admin. 

c. Aplikasi ini masih menggunakan PHP Native, dibutuhkan bisa mengembangkan ke tahap Android atau 

diatasnya 

 


