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Abstract 

 
In the manufacturing Company, raw material is a primary need in the production process because  the 

raw material is that will be processed into products. Because of the importance of material in the production 
process then the system will need to purchase the raw materials of good which purposes of  stock on raw 
materials  that the company met the production process runs smoothly. Up until now, the  daily data at PT. SAMI 
management is still done manually so that errors often occur as a result of the calculation process of purchasing 
the raw material supplier which is disturbed. For the previous reason, a research to produce an application of 
purchasing raw materials is needed. 

Method of making the process of this final project is divided into four sections. The first is an 
interview to the company, the second stage is to create a design, the third is to make the implementation of the 
system has been designed, and the fourth is a test of the system which been made. The design is done using 
HTML as the language to create the web browser, display and a PHP serverside scripting language and MySQL 
as a database to store and also use the method of Entity Relationship (ER) to describe the relationship between 
entities in the database and methods Data Flow Diagram (DFD) to dicribe the flow of data that occur in the 
system. 

Research results in form application of purchasing raw materials at PT. Semarang Autocomp 
Manufacturing Indonesia. Application purchase raw materials online at PT.  Semarang Autocomp Manufacturing 
Indonesia provide information about the purchase of raw materials especially about the type of raw materials and 
the amount of raw materials should be sent to the supplier in accordance with the company's request. Application 
purchase of raw materials at PT. SAMI amount of warning can result in raw materials. The system will display     
a green color which means that the excess stock of raw material, yellow color means that the raw materials and 
safe means,and the red color of raw material under the minimum stock in the warehouse. The system can handle 
the process of adding new data of the raw material, raw material data editing, and deleting data of the raw 
material.   
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PENDAHULUAN 
Bahan baku merupakan bahan yang sangat 

dibutuhkan perusahaan untuk proses produksi. 
Mendapatkan informasi yang benar dan cepat 
mengenai bahan baku merupakan salah satu faktor 
keberhasilan perusahaan. Teknologi web sekarang ini 
telah memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk 
mengakses segala informasi yang dibutuhkan. Salah 
satu macam informasinya adalah perusahaan 
mendapatkan jumlah bahan baku yang dipesan kepada 
pemasok. 

Berawal dari sini, dibuatlah suatu aplikasi 
pembelian bahan baku. Dengan aplikasi ini 
diharapkan tercipta informasi tentang jumlah bahan 
baku yang dipesan kepada pemasok. 

Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah  
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah mempelajari 
bahasa pemrograman PHP dan MySQL dengan 
implementasi aplikasi pembelian bahan baku di         
PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia 
sehingga diperoleh jumlah pesanan bahan baku yang 
harus dikirim kepada pemasok. 

Batasan masalah dari aplikasi yang akan 
dikembangkan adalah pertama, Aplikasi ini 
merupakan layanan yang berisi informasi  pembelian 
bahan baku di PT. Semarang Autocomp 
Manufacturing Indonesia Kedua, Basisdata yang di 
gunakan adalah MySQL versi 1.3.3-community dan 
bahasa pemrograman adalah PHP versi 5.2.9, Apache 
versi 2.2.11 sebagai web server. Ketiga. Sistem akan 
berjalan dalam sebuah jaringan komputer lokal dan 
tidak berjalan pada Internet Keempat, Keamanan data 
tidak dibahas dalam tugas akhir.  

 
PERANCANGAN APLIKASI PEMBELIAN 
BAHAN BAKU 
 
Kebutuhan Sistem 

Dalam menjalankan tugasnya seorang karyawan 
harus dapat menjalankan sistem yang ada dalam 
perusahaan, baik berupa pendataan stok barang 
maupun transaksi pembelian. Apabila dalam sebuah 
perusahaan tersebut tercatat puluhan transaksi tiap 



 

harinya, maka tidak mustahil pekerjaan karyawan 
akan menjadi terasa berat. Perhitungan transaksi 
pembelian dalam bentuk manual akan terasa 
memberatkan karyawan. Belum lagi ketika harus 
mencocokkan barang yang dibeli dengan catatan 
manual yang ada, maka akan dibutuhkan waktu yang 
cukup lama untuk menghitungnya. Bila barang yang 
yang dibeli dalam satu hari mencapai ratusan atau 
bahkan ribuan maka karyawan akan mengalami 
kesulitan dalam menjalankan transaksi pembelian. 

Melihat permasalahan yang ada, maka mutlak 
sebuah sistem diperlukan untuk mengatasinya. Sistem 
komputerisasi akan mampu mengatasi masalah 
tersebut diatas, dengan menggunakan MySQL sebagai 
basis datanya dan PHP sebagai bahasa 
pemogramannya maka tercipta sebuah sistem aplikasi 
untuk mengatasi masalah yang ada. 

 
Rancangan Aplikasi Pembelian Bahan Baku 

Aplikasi pembelian bahan baku merupakan 
suatu sistem yang mengatur dan mengelola data yang 
berkaitan dengan proses pembelian bahan baku 
kepada pemasok. Baik permasalahan yang berkaitan 
dengan pendataan stok barang dan transaksi 
pembelian. 

Fungsi dari aplikasi pembelian ini untuk 
mempermudah pekerjaan dan mencegah terjadi 
pengulangan penghitungan akibat dari proses 
pencatatan secara manual.  

Setelah mengetahui kebutuhan sistem yang 
akan dibuat, maka dapat dilakukan beberapa tahap 
perancangan. Pertama dibuat diagram entitas 
(Diagram E-R) dari sistem tersebut, kemudian dibuat 
perancangan basis datanya termasuk didalamnya 
adalah proses normalisasi, selanjutnya perancangan 
diagram konteks yang akan menggambarkan sistem 
sebagai suatu proses, dan yang terakhir perancangan 
DFD (Data Flow Diagram), baik DFD level 0, DFD 
level 1 dari aplikasi tersebut. 
 
Diagram E-R (Entity Relationship) 

Diagram E-R pada aplikasi sistem informasi 
penjualan ini ditunjukkan pada Gambar 1.  

 
Gambar 1 E-R Diagram  

Perancangan Basisdata 
Perancangan untuk membuat basisdata ini 

menggunakan proses normalisasi. Dengan 
menggunakan proses normalisasi, diharapkan 
basisdata tidak terdapat pengulangan informasi atau 
tidak menimbulkan kesulitan pada proses membaca, 
menambah, menyimpan, mengubah atau menghapus 
data. Dengan kata lain proses normalisasi basisdata 
akan mencegah penciptaan struktur tabel yang tidak 
efektif. Setelah dilakukan normalisasi, selanjutnya 
adalah menghubungkan tabel-tabel yang saling 
berhubungan hingga membentuk diagram basisdata. 
Relasi antar tabel ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2 Diagram basisdata 
 
Diagram Konteks 

Untuk memperjelas gambaran dari aplikasi 
pembelian bahan baku, perlu dibuat diagram konteks 
dari aplikasi ini. Dengan tujuan untuk memberikan 
gambaran umum yang terjadi pada satu sistem. 
Diagram konteks dalam aplikasi pembelian bahan 
baku ini terjadi interaksi oleh 2 entitas yaitu staf 
pembelian dan pemasok. Diagram konteks sistem ini 
dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3 Diagram konteks 



 

Diagram Alir Data (DFD) 
DFD sendiri dibagi menjadi beberapa level, 

yang tiap-tiap level akan menggambarkan aliran kerja 
aplikasi sistem menjadi lebih detail dan terperinci. 

 
DFD Level 0 

DFD level 0 ini pada tiap levelnya menjelaskan 
proses aliran informasi yang lebih jelas. Pada Gambar 
4 yaitu DFD level 0 untuk aplikasi pembelian bahan 
baku terdapat  tiga proses, yaitu proses pendataan 
barang, proses transaksi/pengolahan data dan proses 
laporan barang. 
 

 
Gambar 4 DFD Level 0 
 
DFD Level 1 
 Pada DFD level 1 proses 1 adalah proses 
melakukan pendataan barang. 

 
Gambar 5 DFD Level 1 Proses 1 

Pada DFD level 1 proses 2 adalah proses 
melakukan transaksi barang. 

 
Gambar 6 DFD Level 1 Proses 2 
 

Pada DFD level 1 proses 2 adalah proses 
membuat laporan. 

 
Gambar 7 DFD Level 1 Proses 2 
 
PENGUJIAN DAN ANALISIS 
Proses Pengujian 

Pada sistem informasi yang telah dibuat dan juga 
akan dianalisis hubungan antara aplikasi transaksi 
dengan basisdata yang digunakan. Basisdata yang 
digunakan adalah MySQL dengan nama basisdatanya 
pembelianbarang. Pengujian meliputi proses koneksi 
dengan basis data. 

 
Proses Koneksi dengan Basisdata 

Sistem informasi ini dapat mengakses sistem 
basisdata yang ada, pada aplikasi harus memiliki 
koneksi dengan basisdata. Pada Python terdapat suatu 
fungsi yang dapat dipakai untuk melakukan koneksi 
senarai program dibawah ini dapat digunakan 
melakukan koneksi ke basis data MySQL. 
<? 
$conn= mysql_connect("localhost","",""); 
<? 



 

Pada skrip di atas, sistem akan melakukan 
koneksi ke basisdata dengan mengisi localhost pada 
variabel host, dan mengosongkan isi variabel pada 
user dan password. 
 
Proses Login pada Pengguna  

Sebelum masuk ke menu sistem, maka 
terlebih dahulu pengguna harus memasukkan nama 
dan password yang sudah disimpan sebelumnya pada 
tabel pengguna. Tampilan menu login seperti terlihat 
pada Gambar 8. 
 

 
Gambar 8 Tampilan login 

 
Pada login dibedakan menjadi tiga jenis 

pengguna yang menyangkut hak akses terhadap 
sistem, yaitu login sebagai administrator, login 
sebagai staf pembelian adan login sebagai pemasok.  
Proses  Pada Staf Pembelian 

Proses pada staf pembelian ini terdapat 
berbagai proses seperti memasukkan  data ramalan 
dan data pesanan.  

Proses Login Pada Staf Pembelian 
Proses login pada staf pembelian ini sebelum 

masuk ke menu aplikasi, maka pertama staf pembelian 
harus memasukkan nama dan kata kunci yang sudah 
disimpan sebelumnya pada tabel pengguna. Tampilan 
menu login seperti terlihat pada Gambar 9.  

 

 
Gambar 9 Tampilan Login Sebagai Staf 
 
Kirim Ramalan 

Sebelum melakukan proses Kirim Ramalan 
maka staf pembelian akan memasukkan data pemasok 
seperti nama pemasok, atas nama, no ramalan, 
mengetahui dan tanggal pesan. Untuk lebih jelasnya 
menu dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 
Gambar 10 Tampilan Kirim Ramalan Barang 

Pada menu Kirim Ramalan ini staf 
pembelian memasukkan jumlah kebutuhan barang 
dalam satu bulan produksi. Tampilan submenu Kirim 
Ramalan ini berinterkoneksi dengan basisdata tabel 
Ramalan Barang. Pada lembar ramalan barang staf 
pembelian mengisikan jumlah kebutuhan barang 
dalam satu bulan produksi yaitu wk1, wk2, wk3, wk4. 
Pada tampilan terdapat ikon lihat ramalan untuk 
melihat ramalan barang yang dikirim. Untuk lebih 
jelasnya menu Kirim Ramalan dapat dilihat pada 
Gambar 11. 

 

 

 
Gambar 11 Tampilan Ramalan Barang 

Sesudah ikon lihat ramalan diklik akan 
ditampilkan tampilan jumlah ramalan barang, untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 12 yang 
memiliki interkoneksi dengan basisdata Ramalan 
barang dimana data yang dimasukkan akan disimpan 
pada basisdata Ramalan Barang. 
 

 

 
 
Gambar 12 Tampilan Jumlah Ramalan Barang 
 
Kirim Pesanan 

Sebelum melakukan proses Kirim Pesanan 
maka staf pembelian akan memasukkan data pemasok 
seperti nama pemasok,  no pesanan, tanggal 
pengiriman, tanggal kedatangan, tas nama dan 
mengetahui. Untuk lebih jelasnya menu dapat dilihat 
pada Gambar 12. 

 
 

 
Gambar 12 Tampilan Kirim Pesanan Barang 

 



 

Pada menu Kirim Pesanan ini staf pembelian 
memasukkan jumlah kebutuhan barang dalam satu 
minggu, stok barang terakhir, jumlah barang 
kedatangan pemesanan sebelumnya, jumlah barang 
kedatangan pemesanan hari ini dan jumlah barng 
kedatangan pemesanan besok. Tampilan submenu 
Kirim Pesanan ini berinterkoneksi dengan basisdata 
tabel Pesanan Barang. Pada tampilan terdapat ikon 
lihat pesanan untuk melihat pesanan barang yang 
dikirim. Untuk lebih jelasnya menu Kirim Pesanan 
dapat dilihat pada Gambar 13. 
 

 
 

Gambar 13 Tampilan Kirim Pesanan Barang 
 

Sesudah ikon lihat pesanan diklik akan 
ditampilkan tampilan jumlah pesanan barang, untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 14 yang 
memiliki interkoneksi dengan basisdata Pesanan 
Barang dimana data yang dimasukkan akan disimpan 
pada basisdata Pesanan Barang. 
 

 

 
Gambar 14 Tampilan Jumlah Pesanan Barang 
 
Proses Login Pada Pemasok 

Proses login pada pemasok ini sebelum masuk 
ke menu aplikasi, maka pertama pemasok harus 
memasukkan nama dan kata kunci yang sudah 
disimpan sebelumnya pada tabel pengguna. Tampilan 
menu login seperti terlihat pada Gambar 15.  

 

 
Gambar 15 Login Sebagai Pemasok 

Melihat Ramalan Pada Pemasok 
Setelah pemasok sukses melakukan login 

maka pemasok dapat melihat ramalan barang yang 
dikirim oleh staf pembelian. Tampilan ramalan barang 
dapat dilihat pada Gambar 16.  

 

 

 

 
Gambar 16 Lembar Ramalan Barang 
 

Dengan menekan tombol unduh maka 
pemasok dapat melihat jumlah  ramalan barang yang 
dikirim oleh staf pembelian. Tampilan jumlah ramalan 
barang dapat dilihat pada Gambar 17. 

 

 
Gambar 17 Jumlah Ramalan Barang 
 
Melihat Pesanan Pada Pemasok 

Setelah pemasok sukses melakukan login 
maka pemasok dapat melihat pesanan barang yang 
dikirim oleh staf pembelian. Tampilan pesanan  
barang dapat dilihat seperti Gambar 18. 
 
 

 
Gambar 18 Lembar Pesanan Barang 



 

 
Dengan menekan tombol unduh maka 

pemasok dapat melihat jumlah  pesanan barang yang 
dikirim oleh staf pembelian. Tampilan jumlah pesanan 
barang dapat dilihat pada Gambar 19. 
 

 

 
Gambar 19 Jumlah Pesanan Barang 
 
Proses Login Pada Admin 

Proses login pada admin ini sebelum masuk 
ke menu aplikasi, maka pertama staf pembelian harus 
memasukkan nama dan kata kunci yang sudah 
disimpan sebelumnya pada tabel pengguna. 
 
Daftar Pengguna  

Gambar 20 menunjukkan tampilan halaman 
menu Daftar Pengguna. Untuk menambah pengguna, 
sistem menyediakan halaman form Tambah, 
kemudian admin dapat mengisikan data-data 
pengguna, dengan meng-klik tombol Simpan terjadi 
proses penambahan pengguna pada basisdata 
pengguna. Form Daftar Pengguna ditunjukkan pada 
Gambar 21. 
 

 
Gambar 20 Daftar Pengguna 
 

 
Gambar 21 Tambah Pengguna 

 
KESIMPULAN 

Dari perancangan aplikasi pembelian bahan 
baku di PT. SAMI dapat diambil beberapa 
kesimpulan pertama, aplikasi pembelian bahan 
baku PT. SAMI dapat menghasilkan peringatan 
jumlah bahan baku. Sistem akan menampilkan 
warna  hijau yang berarti bahan baku kelebihan 
stok, warna  kuning berarti bahan baku aman dan 
warna merah berarti bahan baku dibawah minimal 
stok  di gudang. Kedua, sistem  dapat menangani 
proses penambahan data bahan baku baru, 
mengedit data bahan baku, serta penghapusan data 
bahan baku. Ketiga, menu admin hanya dapat 
diakses oleh admin. Oleh sebab itu pada menu ini 
administrator  dapat melakukan pembaruan 
(updating) pada daftar pengguna. 

 
SARAN 

Terdapat beberapa saran yang dapat 
dipergunakan sebagai bahan untuk 
mengembangkan system ini menjadi lebih baik 
dan sempurna. Pertama, sistem pembelian bahan 
baku hanya memberikan layanan untuk  beberapa 
pemasok sedangkan pemasok yang lain belum 
bisa mengaksesnya maka untuk masa mendatang 
perlu adanya penambahan layanan untuk pemasok 
yang lain. Kedua, kesalahan dalam memasukkan 
kata sandi pada menu staf dan pemasok sebaiknya 
dibatasi hanya beberapa kali saja agar kata sandi 
tersebut tidak diketahui oleh orang yang tidak 
berhak. 
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