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ABSTRAK 

 

Warehouse Telkomsel Banjarmasin merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang bergerak dibidang jasa 

pengiriman barang. Yang mana dalam pendataan barang yang ada masih bersifat kurang efektif dalam 

penyimpanan datanya. Serta disaat mencari barang yang perlu dikirimkan masih tergolong masih kesusahan dalam 

pencarian barang. Dengan permintaan barang yang makin meningkat. Sehingga dalam proses pengiriman barang 

maka perlu untuk meningkatkan pelayanan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang. Maka perlu 

adanya sistem yang dapat memudahkan serta efektif dalam pencarian barang serta dalam pengelolaan data barang 

agar dapat mengatasi permasalahan yang ada.  

Metode penelitian yang digunakan selama penelitian adalah metode waterfall yaitu pembuatan situs web 

secara terstuktur dan berurutan mulai dari penentuan masalah, analisis kebutuhan, perancangan implementasi, 

integrasi, uji coba sistem, penempatan situs web dan pemeliharaan. Sedangkan perancangan sistem yang disusun 

terdiri dari Usecase, Class Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, serta Relasi Tabel. Implementasi dan 

rancangan program yang di gunakan PHP dengan database Mysql.  

Dengan adanya sistem informasi pengelolaan dan keamanan Gudang Warehouse dengan menggunakan 

website, tentunya dapat memudahkan serta membantu dalam proses pengelolaan data pada kantor pos 

Banjarmasin dari segi pendataan data, penyimpanan data dan pencarian data barang.   

 

Kata Kunci: Warehouse, Sistem Informasi, Pengelolaan Data Barang, PHP, Mysql. 

 

 

ABSTRACT 

 

Warehouse Telkomsel Banjarmasin is a State-Owned Enterprise, which is engaged in goods delivery 

services. Which in the data collection of existing goods is still less effective in data storage. And when looking for 

goods that need to be sent, it is still difficult to find goods. With the increasing demand for goods. So that in the 

process of delivering goods, it is necessary to improve services so that there are no delays in the delivery of goods. 

So it is necessary to have a system that can facilitate and be effective in finding goods and in managing goods 

data in order to overcome existing problems. 

The research method used during the research is the waterfall method, namely the creation of a structured 

and sequential website starting from problem determination, needs analysis, implementation design, integration, 

system testing, website placement and maintenance. While the system design compiled consists of Usecase, Class 

Diagrams, Activity Diagrams, Sequence Diagrams, and Table Relationships. Implementation and design of the 

program used PHP with Mysql database. 

With the existence of a warehouse management and security information system using a website, of course 

it can facilitate and assist in the data management process at the Banjarmasin post office in terms of data 

collection, data storage and item data retrieval.. 
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PENDAHULUAN  

Seiring dengan perkembangan sistem informasi tentunya membutuhkan rancangan sistem komputerisasi 

untuk setiap aktifitas yang dilakukan guna mendapatkan tujuan yang diharapkan serta menjadi sistem pendukung 

keputusan. Oleh karenanya perkembangan sistem informasi ini dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan efisiensi dan keefektifan kerja sebuah perusahaan. Melihat sedikit banyaknya perusahaan yang ada 

di Indonesia lebih tepatnya di provinsi Kalimantan selatan yang bergerak diberbagai bidang baik berupa jasa, 

pangan, dagang dan lain-lainnya.  Salah satu contohnya  Kantor Pos Banjarmasin, dimana perusahaan ini bergerak 

di bidang Jasa Pengiriman Barang yang bersifat publik yang menawarkan kemudahan dalam pengiriman barang 

ke segala penjuru daerah. Dan barang yang akan dikirimkan dapat dijamin aman dan dapat dipertanggung 

jawabkan oleh pihak perusahaan jasa tersebut. 

Kantor Pos Banjarmasin sendiri memiliki warehouse yang bertugas sebagai sistem pergudangan yang 

digunakan oleh perusahaan untuk menyimpan barang. Dimana warehouse (tempat penitipan barang) Kantor Pos 

Banjarmasin  bekerjasama dengan pihak telkomsel dalam penyimpanan barang.  warehouse di sini merupakan 

tempat penitipan barang sementara yang akan dikirimkan ke segala penjuru  daerah. 

Dan terdapat permasalahan kepada para pegawai kantor pos Banjarmasin dibagian warehouse telkomsel 

yang mana masih melakukan pendataan barang dengan menggunakan sistem yang masih terbilang kurang efektif 

dalam pengerjaannya sehingga hasil yang didapat pun kurang maksimal. Terkadang juga membuat para pegawai 

kesulitan dalam melakukan pencarian barang yang ada pada warehouse telkomsel pada kantor pos Banjarmasin. 

METODE PENELITIAN 

Dengan dilakukannya penelitian untuk memperoleh fakta atau prinsip (baik kegiatan untuk penemuan, 

pengujian, atau pengembangan) dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa 

data yang akan dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan (metode ilmiah). Dengan metode yang 

digunakan dalam melaksanakan penelitian merupakan dasar penyusunan rencana penelitian dan merupakan 

penjabaran dari metode ilmiah secara umum. 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan peneliti berusaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang lengkap guna 

Menyusun laporan ini. Adapun metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Observasi  

Pada tahapan ini dilakukan tinjauan langsung ke tempat yang akan diteliti agar mendapatkan informasi 

apa saja yang dibutuhkan seperti bagaimana sistem yang telah digunakan disana, serta sistem apa saja 

yang perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan(update). 

2. Wawancara 

Pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada pimpinan warehouse telkomsel agar 

dapat mengetahui dengan langsung proses kerja yang terjadi serta kendala apa saja yang selalu dihadapi. 

Dan dilakukannya wawancara ini agar dapat mendeskripsikan sistem seperti apa yang diperlukan oleh 

pihak warehouse telkomsel agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.  

3. Studi Pustaka 

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui hasil dokumentasi, baik bahan tersebut 

diproleh dari jurnal, buku ataupun hasil searching dari internet. 

2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Dalam pengembangan perangkat lunak ini peneliti menggunakan metode waterfall yang mana metode 

ini adalah salah satu model pengembangan software, dimana kemajuan suatu proses dipandang terus mengalir 

ke bawah seperti air terjun. Pada metode ini dimana setiap tahap harus dilalui secara berurutan dan tidak dapat 

dilalui dengan meloncat-loncat ke tahap selanjutnya. Pada metode ini harus menyelesaikan tahap pertama 

untuk dapat melanjutkan ke tahap kedua dan seterusnya. Langkah-langkah metode ini sebagai berikut : 

1. Requirement Gathering and Analysis 

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan kebutuhan sistem dengan lengkap. Kemudian di analisis dan 

didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Pada fase ini harus 

dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. 

  



 

2. Sistem Design 

Pada tahapan ini dilakukan pengerjaan desain dengan menggunakan Balsamic Mockup untuk membuat 

desain Web yang akan digunakan pada sistem yang akan dibuat. Dan untuk diagram yang digunakan 

disini ialah UML. Setelah kebutuhan antarmuka atau desain sudah selesai dikumpulkan secara lengkap. 

Maka baru bisa dieksekusi oleh tim programmer. 

3. Implementation 

Pada tahapan ini sistem pertama kali dikembangkan menggunakan Visual Studio Code dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Php dalam proses pembuatan program yang kecil disebut dengan 

Unit yang saling terintegrasi. Dalam tahap selanjutnya setiap Unit dikembangkan dan diuji untuk 

fungsionalitas, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan yang disebut juga sebagai Unit Testing. 

4. Integration and Testing 

Pada tahapan ini dilakukan penyatuan unit-unit program yang telah dibuat. Kemudian diuji secara 

keseluruhan(Sistem Testing). 

5. Deployment of Sistem 

Pada tahapan ini dilakukan pengoperasian program dilingkungannya serta melakukan pemeliharaan, 

seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. 

6. Maintenance 

Pada tahapan ini dilakukan pemeliharaan sistem yang sudah dibangun. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Use Case 

Use case diagram merupakan model diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan requirement 

fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case sendiri digunakan untuk menggambarkan secara 

ringkas siapa saja yang menggunakan sistem dan apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Use Case 



 

2. Class Diagram 

Diagram yang menggambarkan struktur sistem dan segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat 

untuk membangun sistem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Class Diagram 

  



 

3. Activity Diagram 

Diagram yang menggambarkan Worlflow (aliran kerja atau aktivitas) dari sebuah sistem atau proses 

bisnis. 

1. Admin 

a. Activity Diagram Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Activity Diagram Login 

 

 

 

 

 

 

  



 

b. Activity Diagram Data Barang Masuk 

 

Gambar 3. 2 Activity Diagram Barang Masuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. Security  

a. Activity Diagram Barang Masuk Security 

 

Gambar 3. 3 Activity Diagram Barang Masuk Security 



 

3. Telkomsel  

a. Activity Diagram Pengiriman Barang 

 

Gambar 3. 4 Activity Diagram Pengiriman Barang 

4. Sequence Diagram 

Diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk 

menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga interaksi antara objek. 

 

Gambar 4. 1 Squence Diagram 

  



 

5. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

a. Admin  

1. Form Login(Admin, Security, Telkomsel) 

Pada halaman Login ini digunakan untuk melakukan identifikasi jika Seseorang/User akan 

melakukan login ke halaman selanjutnya. User dapat menggunakan Username dan Password yang 

sudah di daftarkan sesuai dengan tingkatan yang ada. Dan dapat digunakan saat ingin melakukankan 

masuk ke aplikasi pada halaman login yang tersedia sesuai dengan tingkatan user yang telah 

didaftarkan sebelumnya. 

 

 

Gambar 5. 1 Halaman Login 

  



 

2. Implementasi Halaman Menu Utama 

Halaman menu utama digunakan untuk menampilkan halaman tujuan penginputan, data, dan 

laporan sehingga dapat menuju ke halaman inputan, data maupun laporan yang diinginkan admin. 

Berikut tampilan Halaman Menu Utama : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 2 Tampilan Halaman Menu Utama 

 

3. Form Data Barang Masuk 

Form ini merupakan form yang berisikan informasi atau data Barang Masuk yang sudah 

diinput sebelumnya. Berikut adalah tampilan data Barang Masuk : 

 

Gambar 5. 3 Tampilan Form Data Barang Masuk 

  



 

4. Form Data Barang Keluar 

Form ini merupakan form yang berisikan informasi atau data Barang Keluar yang sudah 

diinput sebelumnya. Berikut adalah tampilan data Barang Keluar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 4 Tampilan Form Data Barang Keluar 

 

b. Security 

1. Form Data Barang Masuk 

Form ini merupakan form yang berisikan informasi atau data Barang Masuk yang sudah 

diinput sebelumnya. Berikut adalah tampilan data Barang Masuk : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. 5 Tampilan Data Barang Masuk 

  



 

c. Telkomsel 

1. Form Data Pengiriman Barang 

Form ini merupakan form yang berisikan informasi atau data Pengiriman Barang yang 

sudah diinput sebelumnya. Berikut adalah tampilan data Pengiriman Barang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. 6 Tampilan Data Pengiriman Barang 

 

6. Tampilan Antarmuka Keluaran 

1. Laporan Data Barang Masuk 

Laporan data Barang Masuk ini menampilkan data – data Barang Masuk yang akan dicetak. 

 

Gambar 6. 1 Tampilan Laporan Barang Masuk 

  



 

2. Laporan Data Barang Keluar 

Laporan data Barang Keluar ini menampilkan data – data Barang Keluar yang akan dicetak. 

 

Gambar 6. 2 Tampilan Laporan Barang Keluar 

  



 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan diterapkannya sistem ini dapat mempermudah dalam pencarian data barang atau penyimpanan 

data barang. 

2. Aplikasi ini juga dapat mempermudah admin dalam proses pengolahan data barang yang ada digudang. 

3. Dengan adanya sistem informasi ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada kantor pos 

Banjarmasin seperti proses pengolahan data, pencarian data, serta penyimpanan data yang ada pada 

kantor pos Banjarmasin. 

2. Saran 

Untuk kedepannya alangkah baiknya sistem ini dapat dilakukan pengembangan agar dapat berjalan dengan 

baik dalam penggunaan sistem ini, maka ada hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Kedepannya agar bisa dikembangkan program yang lebih kompleks dalam penyimpanan data serta 

fungsi-fungsi lainnya agar dapat lebih memudahkan dalam penggunaannya. 

2. Diharapkan dalam pembuatan sistem ini dapat dikembangkan ke sistem yang lebih baik dan praktis ke 

berbasis android agar dapat lebih memudahkan admin dalam mendata serta memantau barang yang ada 

di gudang. 

3. Sistem yang ada saat ini masih sangat sederhana dan untuk kedepannya agar dapat dilakukan 

pengembangan seperti penambahan fungsi lainnya yang dapat dilakukan oleh sistem ini. 
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