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BAB I  

PENDAHULUAN  
 

1.1. Latar Belakang  

Untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap mahasiswa harus 

memiliki kesiapan dalam menghadapi keprofesianalan pekerjaannya yang sesuai 

dengan bidang yang diminatinya. Banyak sekali hal yang menjadi hambatan bagi 

seseorang yang belum mengalami pengalaman kerja untuk terjun ke dunia 

pekerjaan, seperti halnya ilmu prngetahuan yang diperoleh di kampus bersifat statis 

(pada kenyataannya masih kurang adaptif atau kaku terhadap kegiatan kegiatan 

dalam dunia kerja yang nyata), teori yang diperoleh belum tentu sama dengan 

praktik kerja di lapangan , dan keterbatasan waktu dan ruang yang mengakibatkan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh masih terbatas. 

Dengan kerja praktek (KP) inilah mahasiswa dituntut untuk dapat mengerti 

dan memahami pekerjaan dilapangan. Mahasiswa tidak hanya dituntut dapat 

mengerti dan memahami pekerjaan dilapangan dan tidak hanya dituntut untuk 

memiliki ilmu pengetahuan serta teknologi semata, namun yang lebih penting 

adalah Mahasiswa memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menerapkan ilmu 

yang dimilikinya.  

Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa teori yang diterima dari perguruan 

tinggi akan berbeda dengan masalah yang dihadapi dilapangan nantinya. KP 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional tersebut, dimana 

Mahasiswa yang melakasanakan KP tesebut diharapkan dapat menerapkan ilmu 

yang didapat dan sekaligus mempelajari dunia industri. Tanpa diadakan KP ini kita 

tidak dapat langsung terjun kedunia industri karena kita belum mengetahui situasi 

dan kondisi lingkungan kerja.  

Pada perusahaan Pertamina RU II Sungai Pakning tepatnya di bagian IT 

terdapat 5 gudang, diantaranya : gudang jaringan, telpon, sound, toner dan 

multimedia. Dalam sebuah perusahaan pasti tidak lepas dengan masalah stok 

barang. Proses pencatatan stok barang yang banyak terkadang membuat sebuah 

perusaahan membutuhkan waktu yang lebih dalam proses perhitungannya. Apalagi 
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diperusahaan pertamina tepatnya dibagian IT banyak sekali barang yang masuk dan 

pengeluaran yang cepat dan pastinya membutuhkan waktu untuk dalam mencatat 

setiap barang yang masuk dan keluar. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Dalam laporan Kerja Praktek ini, penulis hanya membahas tentang 

bagaimana cara pembuatan aplikasi stok barang gudang IT yang dimana sistemnya 

sudah terkomputerisasi namun masih menggunakan microsoft excel. Penulis juga 

membahas tentang bagaimana cara penerapan aplikasi yang telah dibuat.  

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

Secara umum pelaksanaan kerja praktek ini ditujukan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dibidang teknologi melalui keterlibatan 

langsung dalam berbagai kegiatan dunia usaha/industri. Adapun tujuan yang 

dicapai adalah merancang dan membuat aplikasi stok barang gudang IT Pertamina 

RU II Sungai Pakning. 

Pembuatan aplikasi stok barang di gudang IT Pertamina RU II Sungai 

Pakning diharapkan bermanfaat bagi penulis maupun perusahaan yang 

bersangkutan. Adapun manfaat lainnya :  

1. Dengan terciptanya Aplikasi Stok Barang dapat menjadi solusi untuk 

mempermudah pekerjaan di Gudang IT Pertamina RU II Sungai Pakning. 

2. Dapat menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama 

mengikuti Kegiatan Praktek di Pertamina RU II Sungai Pakning 

 

1.4. Luaran Proyek 

Adapun output yang dihasilkan nantinya adalah sebuah sistem yang dapat 

membantu meringankan Operator bagian IT Pertamin Sungai Paking dalam 

pencatatan barang masuk dan keluar serta mencetak laporan perbulan pada gudang. 

Biasanya yang bertugas melakukan pencatatan barang masuk dan barang keluar 

serta laporan perbulan adalah operator. Namun untuk saat sekarang ini pencatatan 

masih dilakukan secara manual dimana masih di catat dalam  buku besar atau 
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microsoft excel, untuk barang masuk dan barang keluar serta pencetakan laporan 

perbulan. Oleh karna  itu perlu rasanya menggunakan sebuah Aplikasi Stok Barang 

Gudang IT Berbasi Web, dengan program fasilitas sistem berbasis PHP pengguna 

bisa mendapatkan informasi mengenai barang masuk dan barang keluar. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  

2.1.  Profil dan Sejarah 
         

 

Gambar 2.1  Produksi BBM PT. Pertamina (Persero) RU II Production Sungai Pakning  

Sumber : Data olahan 

 

Pertamina RU II Production Sungai Pakning, berada di Provinsi Riau dan 

telah memberikan sumbangan yang nyata bagi perkembangan, serta telah 

memberikan sumbangan yang besar dalam memenuhi bahan bakar minyak 

Nasional. Berbagai produk Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dan Non Bahan Bakar 

Minyak ( NBM ) telah dihasilkan oleh Pertamina RU II Production Sungai Pakning 

baik memenuhi kebutuhan dalam Negeri maupun Luar Negeri seperti produk-

produk NBM antara lain LSWR.  

Salah satu komitmen Pertamina menjadi kilang minyak kebanggaan Nasional 

terus berupaya meningkatkan program kehandalan kilang dan kualitas dalam 

mengelola minyak mentah yang berwawasan lingkungan, diantaranya yaitu 

Pertamina telah berhasil mendapatkan penghargaan Proper biru dari Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Sertifikat ISO 14001 (SGS_UKAS) serta ISO-17025 

(KAN). Dalam upaya meningkatkan kehandalan kilang dan kepuasan pelanggan, 
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berbagai proyek sedang dijalankan seperti proyek Distribution System (DCS). 

Kilang minyak Pertamina RU II Production Sungai Pakning memproduksi bahan 

bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar daerah Riau dan Sumatera 

bagian utara serta bagian selatan. 

  

2.2. Visi dan Misi    

A. Visi   

Menjadi kilang Minyak dan Petrokimia Nasional yang kompetitif dan 

Berwawasan Lingkungan di Asia Pasific Tahun 2025 

 

B. Misi    

Melakukan usaha di bidang pengolahan minyak dan petrokimia yang dikelola 

secara profesional dan berwawasan lingkungan berdasarkan tata nilai Pertamina 

untuk memberikan nilah tambah bagi stakeholder.  

 

2.3. Struktur Organisasi  

Untuk memperlancar kegiatan perusahaan, maka dibutuhkan Struktur 

Organisasi guna untuk mengetahui dan menempatkan para personal dibidang 

tugasnya masing-masing. Adanya pembagian kerja secara keseluruhan yang 

diperincikan menurut bidangnya masing-masing dapat dilihat dalam struktur 

organisasi suatu perusahaan. Pertamina RU-II Production Sungai Pakning dalam 

menjalankan operasi menggunakan line on-staff organization yang terdiri dari 

beberapa staf dengan tugas yang berbeda-beda dan bertanggung jawab dalam 

koordinasi satu pimpinan dalam pelaksanaan tugas rutin masing-masing. 
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2.3.1. Struktur Organisasi Pertamina RU II Dumai 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi  Pertamina RU-II Dumai  
Sumber : Data olahan  

  

2.3.2. Struktur Organisasi Manager IT Pertamina RU II Sungai Pakning 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kerja IT Pertamina RU II Sungai Pakning 

Sumber : Data olahan 
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Dikarenakan menggunakan sistem kontrak disini hanya terdapat struktur 

organisasi kerja antar pekerja dan disetiap pekerja akan saling berhubungan dan 

saling mambantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Berikut adalah penjelasan 

struktur organisasi kerja pada IT PT. Pertamina RU II Sungai Pakning. 

A. Ketua 

Ketua bertugas untuk mengkoordinasi dan memantau kegiatan, mewakili 

organisasi dalam melaksanakan kegiatan ke luar maupun di dalam, membuat 

rencana kerja dan memimpin kegiatan rapat serta bertanggung jawab terhadap 

segala permasalahan dalam organisasi.  

B. Teknisi  dan Jaringan PABX (Private Automatic Branch Exchange) 

Bertugas dalam melakukan pemasangan jaringan komputer, pengontrolan 

server jaringan, pemasangan alat jaringan PABX, pemeliharaan dan menjaga 

keamanan jaringan.  

C. Telepon 

Bertugas untuk memasang dan mengganti kabel telepon, memperbaiki kabel 

telepon yang rusak dan mengganti telepon yang rusak. 

D. Pc, Notebook dan Printer 

Untuk pekerja yang bertanggung jawab tentang printer bertugas untuk segala 

masalah mengenai printer mencakup memperbaiki printer dan mengganti tinta.  

E. Multimedia 

Pekerja yang bertanggung jawab mengenai multimedia bertugas pada bidang 

komputer yang manangai masalah desain grafis meliputi pembuatan spanduk dan 

pembuatan jadwal kalender, serta editin video serta tugas lainnya. 
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F. Operator 

Pekerja yang bertugas menjadi operator yaitu bertanggung jawab untuk 

mengawasi CCTV, menerima telepon dari karyawan dan mendata barang masuk 

dan barang keluar pada gudang.  

G. Admin Intra 

Admin intra disini bertugas untuk mengontrol website admin intra dan 

memelihara website agar aman agar lingkungan kerja website dapat berjalan dengan 

baik. 

H. CCTV 

Untuk pekerja CCTV bertugas untuk memasang atau mengganti CCTV dan 

juga berkewajiban untuk menjaga stabilitas kerja CCTV dengan cara melakukan 

perawatan agar dapat mencegah kerusakan CCTV. 

I. ADM 

Petugas adm disini bertugas untuk urusan surat menyurat, mengurus segala 

kegiatan admintrasi di IT dan menyediakan keperluan IT seperti keperluan ATK 

dan lainnya. 

2.4. Ruang Lingkup Perusahaan  

Kilang Pertamina RU II  Production Sungai Pakning terbagi menjadi dua 

cabang yaitu PT. Pertamina ( Persero ) II Dumai dan PT. Pertamina production RU 

II Sei. Pakning. Di Pakning terdiri dari satu kompleks yaitu Crude Destillate Unit 

(CDU), Sedangkan di dumai terdiri dari tiga kompleks yaitu Hydroskimming 

Complex (HSC), Hydrocracking Complex (HCC), dan Heavy Oil Complex (HOC). 

Pada  Hydroskimming Complex (HSC) terdiri dari unit CDU menjadi primary 

proses permisahan distilasi terhadap pertama, kemudian fraksi ringan di olah 

kembali dalam unit Platforming untuk menghasilkan platformat yang akan jadi 

bahan campuran utama bensin, Hydrocracking Complex (HCC) terjadi proses 

cracking atau pemutusan rantai yang masih panjang menjadi rantai Hidrokarbon 

yang lebih pendek sedangkan Heavy Oil Complex (HOC) terjadi proses pengolahan 

fraksi-fraksi berat.  
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BAB III 

METODOLOGI 
 

3.1. Prosedur Pembuatan Sistem 

Adapun prosedur atau langkah-langkah dalam pembuatan aplikasi stok 

barang gudang IT berbasis web ini adalah dengan menggunakan metode waterfall. 

Menurut Pressman (2015), model waterfall adalah model klasik yang bersifat 

sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya 

adalah “Linear Sequential Model” . Model ini sering disebut juga dengan “classic 

life cycle” atau metode waterfall. Model ini termasuk ke dalam model generic pada 

rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce 

sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang 

paling banyak dipakai dalam Software Engineering (SE). Model ini melakukan 

pendekatan secara sistem atis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap 

demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berj alan 

berurutan. Fase-fase dalam Waterfall Model menurut referensi Pressman : 

 

 

Gambar 3.1 metode Waterfall 

Sumber : (Ramadhan dan Utomo 2014) 
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Adapun Langkah - langkah yang dilakukan dalam pembuatan aplikasi stok 

barang gudang IT Pertamina Sungai Paknig dengan metode waterfall adalah 

sebagai berikut : 

 

a. Perencanaan Sistem 

Pada tahapan perencanaan atau penentuan kebutuhan ini sebelumnya penulis 

melakukan pengumpulan data untuk mengidentifikasi masalah apa saja yang 

terdapat pada kantor IT Pertamina RU II Sungai Pakning mengenai mengenai 

barang masuk dan barang keluar pada gudang IT. Kemudian pada tahap ini juga 

penulis melakukan analisis data dan menentukan kebutuhan fungsional apa saja 

yang dibutuhkan oleh pengguna sistem nantinya. 

 

b. Analisis Sistem 

Selanjutnya pada tahap ini adalah tahap analisis perancangan sistem yang 

akan dibangun. Ini merupakan tahapan setelah tahap sebelumnya sudah selesai 

dilakukan maka langkah selanjutnya adalah dengan menggambarkan hasil dari 

tahap sebelumnya dengan merancang sistem yang berjalan saat ini dan sistem yang 

akan dibangun. Pada tahap ini juga penulis merancang sistem dengan 

menggambarkannya ke dalam bentuk UML (Unified Modeling Languages) seperti 

usecase diagram, activity diagram, class diagram, ERD (Entity Relatonalship 

Diagram) dan prototype tampilan serta rancangan pembuatan databasenya. 

 

c. Desain Sistem 

Selanjutnya adalah tahapan dalam pembuatan sistem (coding) setelah 

melakukan tahapan perancangan sebelumnya. Pada tahap ini akan mengacu kepada 

pembuatan aplikasi sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman php, css, 

java script serta menggunakan web server apache dengan database MySQL. 

Kemudian penulis menggunakan library  tamabahan yaitu bootstrap dengan 

template admin LTE. 
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d. Penerapan Sistem 

Setelah melakukan tahap pembuatan program (coding) maka selanjutnya 

adalah penerapan sistem yang telah di buat. Pada tahap ini penulis 

mengimplementasi serta menguji aplikasi yang sudah di buat sebelumnya pada 

kebutuhan fungsional apakah sudah sesuai dengan sistem yang dibutuhkan atau 

belum. Maka pada tahap ini nantinya akan dilakukan uji coba sistem yang telah di 

bangun dan hosting langsung ke server. 

 

e. Perawatan/Pemeliharaan 

Kemudian tahap ini adalah tahap terakhir dari semua langkah setelah tahap 

sebelumnya selesai di dilakukan. Pada tahap ini aplikasi sistem stok barang gudang 

IT pertamina Sungai Pakning yang sudah di lakukan pengujian dan 

memperbaikinya maka selanjutnya adalah menjalankan sistem dengan cara 

memberikan dan menjelaskan tata cara penggunaan sistem kepada operator yang 

bertugas mengelola data barang masuk dan barang keluar pada gudang IT 

Pertamina Sungai Pakning. Setelah itu,  melakukan pemeliharaan dan 

menyempurnakan aplikasi yang sudah dibuat. 

 

3.2. Metodologi Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa metodologi pengumpulan data yang penulis gunakan 

diantaranya sebagai  berikut : 

 

3.2.1. Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

atau fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi adalah 

pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya atau 

pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan. Pada tahap ini penulis 

melakukan pengamatan terhadap kegiatan, proses, dan alur pemasukan dan 

pengeluaran barang di gudang pertamina IT Sungai Pakning. 
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3.2.2. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dan 

banyak dilakukan dalam pengembangan sistem informasi. Wawancara 

memungkinkan analis sistem sebagai pewawancara untuk mengumpulkan data 

secara tatap muka langsung dengan orang yang di wawancarai. Adapun orang-

orang yang diwawancarai adalah operator dan salah satu pekerja pertamina IT 

Sungai Pakning. 

 

3.3. Proses Perancangan 

3.3.1. Sistem yang Sedang Berjalan 

Adapun sistem yang berjalan saat ini dapat diliat dari gambar flowchart yang 

ada dibawah ini : 

 

 

Gambar 3.2 Flowchart sistem yang sedang berjalan  
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3.3.2. Sistem yang Akan Diusulkan 

Pada sistem ini penulis mengusulkan untuk membuat sebuah aplikasi web 

stok barang gudang IT pertamina Sungai Pakning. Adapun sistem yang diusulkan 

dapat diliat dari gambar berikut ini :  

 

Gambar 3.3 Analisis sistem yang diusulkan 

 

3.4. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan   

Adapun Tahapan dan jadwal pelaksanaan yang dilakukan dalam pembuatan 

aplikasi sistem stok barang gudang IT Pertamina Sungai Pakning dapat dilihat pada 

tabel 3.1 dibawah ini : 
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Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan  

No Uraian Kegiatan 

Bulan 

Januari Februari Maret April Mei 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 
Mengidentifikasi                                   

Masalah                                   

2 
Mengumpulkan 

Data 
                                

  

3 
Menganalisa 

Permasalahan 
                                

  

4 
Merancang                                   

Sistem                                   

5 
Membangun                                   

Sistem                                   

6 Menguji Sistem                                   

7 Perbaikan                                   

8 Membuat Laporan                  
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BAB IV 

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

 

4.1. Analisis Data 

Pada bab 4 ini bagian analisis data merupakan data-data apa saja yang 

diperlukan atau upaya mengolah data menjadi informasi dari pengumpulan data dan 

solusi bagi suatu permasalahan.kemudian analisis kebutuhan fungsional yang akan 

dibuat terhadap sistem yang akan dibangun. 

 

4.1.1. Data-Data yang Diperlukan 

Adapun data – data yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi sistem stok 

barang gudang IT Pertamina Sungai pakning adalah sebagai berikut : 

a. Data Barang Masuk 

b. Data Barang keluar 

c. Data pengguna 

d. Data laporan perbulan 

 

4.1.2. Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional merupakan analisa fungsi-fungsi yang 

dibutuhkan dalam sistem atau apa saja yang dapat dilakukan oleh aplikasi sistem 

stok barang gudang IT Pertamina Sungai Pakning dapat dilihat dibawah ini: 

a. Fungsi Login 

b. Fungsi Logout 

c. Fungsi kelola data barang masuk dan keluar 

d. Fungsi kelola data laporan barang masuk dan keluar 

e. Fungsi kelola data user 

f. Fungsi filtering data perbulan atau pertahun 

g. Fungsi cetak laporan 
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4.2. Rancangan Sistem 

Pada 4.2 ini merupakan rancangan sistem yang akan dibangun yang 

menggambarkan secara rinci bagaimana sistem akan berjalan. Rancangan sistem 

pengolahan data surat masuk dan keluar ini dapat dilihat dari gambaran rancangan 

seperti rancangan database, usecase diagram, activity diagram, class diagram. 

Entity relationalship diagram (ERD), serta prototype tampilan sistem. Adapun 

rancangan sistem tersebut dapat dilihat dibawah ini: 

 

4.2.1. Usecase Diagram 

UseCase Diagram menggambarkan suatu kegiatan didalam system yang 

dilakukan aktor. Aktor adalah pengguna yang dapat menggunakan fitur-fitur apa 

saja yang tersedia pada aplikasi web gudang. 

 

-

 

Gambar 4.1 Usecase Diagram web gudang 
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4.2.2. Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan proses kerja sistem dan digunakan untuk 

melihat bagaimana aplikasi web gudang bekerja ketika dieksekusi. 

 

Gambar 4.2 Activity Diagram Login 

Pada gambar 4.2 Activity diagram login, operator membuka aplikasi dari 

browser kemudian sistem menampilkan halaman form login. Operator mengisi 

username dan password. Jika username dan password benar, maka sistem akan 

menampilkan menu utama. Jika tidak, sistem kembali menampilkan form login. 

 

Gambar 4.3 Activity Diagram data barang masuk 
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Pada gambar 4.3 Activity diagram data barang masuk, operator dalam 

keadaan sudah login dan sistem menampilkan  menu utama. Selanjutnya operator 

memilih nama gudang misalnya gudang jaringan kemudian memilih submenu 

barang masuk maka sistem menampilkan data barang masuk.  

 

 

Gambar 4.4 Activity diagram barang dikeluarkan 

 

Pada gambar 4.4 Activity diagram barang dikeluarkan, operator dalam 

keadaan login dan sistem menampilkan menu utama. Selanjutnya operator memilih 

barang masuk dan  sistem menampilkan data barang masuk. Operator menekan 

tombol keluarkan pada data barang masuk dan sistem menampilkan form 

pengeluaran barang. Operator mengisi form barang yang akan dikeluarkan 

selanjutnya sistem mengecek data barang yang dikeluarkan. Jika data benar maka 

sistem menampilkan pesan berhasil dikeluarkan. Jika salah maka operator mengisi 

ulang form data barang yang dikeluarkan. 
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Gambar 4.5 Activity diagram menfilter data barang masuk 

 

Pada gambar 4.5 diatas, operator sudah berada dalam keadaan login dan 

sistem menampilkan menu utama. Operator memilih nama gudang dan pilih menu 

barang masuk lalu sistem menampilkan data barang masuk kemudian operator 

melakukan filter berdasarkan tahun ataupun bulan kemudian sistem menampilkan 

data hasil filter. 
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Gambar 4.6 Activity diagram laporan data barang keluar 

 

Pada gambar 4.6 yaitu diagram laporan data barang keluar. Operator dalam 

keadaan login dan sistem menampilkan menu utama. Operator memilih nama 

gudang dan pilih menu barang keluar lalu sistem menampilkan data barang masuk 

kemudian operator melakukan filter berdasarkan tahun ataupun bulan kemudian 

sistem menampilkan data hasil filter. Selanjutnya operator mencetak laporan barang 

keluar menjadi dengan bentuk file PDF.  
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Gambar 4.7 Activity diagram laporan barang masuk 

 

Pada gambar 4.6 yaitu diagram laporan data barang keluar. Operator dalam 

keadaan login dan sistem menampilkan menu utama. Operator memilih nama 

gudang dan pilih menu barang keluar lalu sistem menampilkan data barang masuk 

kemudian operator melakukan filter berdasarkan tahun ataupun bulan kemudian 

sistem menampilkan data hasil filter. Selanjutnya operator mencetak laporan barang 

keluar menjadi dengan bentuk file PDF. 

 

4.2.3. Deployment Diagram 

Deployment diagram yaitu satu model diagram dalam UML untuk 

mengerahkan artefak dalam node. Deployment diagram digunakan untuk 

memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Deployment Diagram 

ini digunakan untuk mengimplementasi aplikasi web gudang dan ditulis sebelum 

melakukan coding. 
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Gambar 4.8 Deployment Diagram 

4.2.4. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationalship Diagram (ERD) merupakan pemodelan data utama 

yang membantu mengorganisasikan data dalam bentuk proyek ke dalam entitas-

entitas dan menentukan hubungan antar entitas. Berikut gambar ERD pada aplikasi 

web gudang . 

 

Gambar 4.9 ERD (Entity Relationalship Diagram) 
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4.2.5. Rancangan UI 

Rancangan UI(User Interface) merupakan gambaran sistem aplikasi web 

gudang yang akan dikembangkan. Adapun tampilan web gudang yaitu sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.10 Login 

 

 

Gambar 4.11 Data Barang Masuk 

 

 

Gambar 4.12 Form Tambah Data Barang Masuk 
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Gambar 4.13 Form Edit Data Barang Masuk 

 

 

Gambar 4.14 Barang Dikeluarkan 

 

 

Gambar 4.15 Laporan Barang Masuk 
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Gambar 4.16 Data Barang Keluar 

 

 

Gambar 4.17 Laporan Barang Keluar 

4.3. Implementasi Sistem 

Luaran project yang telah diselesaikan selama proses kerja praktek 

berlangsung yaitu Aplikasi sistem stok barang gudang IT Pertamina Sungai 

Pakning. Aplikasi ini berfungsi untuk mencatat atau pendataan barang masuk dan 

keluar dari gudang IT Pertamina Sungai Pakning. Setelah aplikasi selesaikan 

dibuat, tahap selanjutnya yaitu akan dilakukan pengimplementasian sistem 

kedalam server menggunakan jaringan intranet. Adapun tahapan 

pengimplementasiannya yaitu sebagai berikut : 
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1. Pertama yang harus dilakukan yaitu membuka Pc server admin intra. Pada 

server admin intra Pertamina Sungai Pakning menggunakan sistem operasi 

windows server 2012 sudah terinstall aplikasi xampp. 

2. Selanjutnya yaitu membuka aplikasi xampp(versi 5.5.5) dan mengaktifkan 

Apache dan MySQL seperti gambar berikut :  

 

 

Gambar 4.19 Tampilan control panel xampp 

 

3. Kemudian salin project Aplikasi stok barang gudang  ke folder 

xampp/htdocs/webGudang seperti gambar berikut : 

 

 

Gambar 4.19 Directory aplikasi webgudang 
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4. Setelah itu atur databasenya dengan cara buka browser dikomputer server 

lalu ketikkan http://localhost/phpmyadmin/. Setelah terbuka, bikin nama 

database yaitu “web_gudang”  kemudian simpan. Lihat gambar berikut : 

 

 

Gambar 4.20 Pembuatan Database 

 

5. Import database yang sudah ada di project web gudang dengan cara klik 

tombol choose file dan pilih databasenya seperti gambar dibawah ini : 

 

 

Gambar 4.21 Pembuatan Database 

6. Kemudian project Aplikasi stok barang gudang  sudah bisa diakses melalui  

browser server maupun browser komputer yang terhubung dengan jaringan 

pertamina. Adapun cara untuk mengakses aplikasi webgudang adalah 

membuka browser dan ketikkan url menggunakan ip yaitu : 

10.20.23.10/webGudang. Berikut merupakan gambar hasil aplikasi saat 

pertama di buka : 
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Gambar 4.22 Login apliikasi webgudang 

 

7. Masukkan username dan password pada login, jika username dan 

passwordnya benar maka aplikasi akan mengarahkan langsung ke daftar 

barang masuk gudang jaringan seperti gambar berikut : 

 

 

Gambar 4.23 Daftar barang masuk 

 

8. Untuk menambah data barang masuk, maka klik pada button “Tambah 

Barang Masuk” sehingga muncul tampilan berikut ini : 



29 

 

Gambar 4.24 Form tambah data barang masuk 

 

9. Isi semua field pada form tersebut, jika sudah terisi dengan data yang benar 

maka klik tombol simpan pada sudut kanan bawah. Data akan tersimpan di 

dalam database. Dan aplikasi akan mengarah kembali ke daftar barang 

masuk gudang jaringan. 

10. Kemudian jika ingin mengeluarkan barang pada gudang jaringan, lihat pada 

gambar 4.23 diatas, klik tombol “keluarkan” sesuai dengan barang yang 

ingin dikeluarkan. Aplikasi akan mengarahkan ke form pengeluaran barang 

seperti gambar berikut ini : 

 

 

Gambar 4.25 Form keluarkan barang 

 

11. Masukkan jumlah barang yang dikeluarkan, tanggal, dan nama 

pengeluarnya lalu klik tombol “keluarkan” maka data tersimpan di database 
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barang keluar dan aplikasi akan mengarahkan ke daftar barang keluar 

seperti gambar berikut ini : 

 

 

Gambar 4.26 Daftar barang keluar 

 

12. Jika ada barang masuk yang salah input, maka kita bisa menghapus atau 

mengedit dengan menggunakan tombol hapus atau edit pada daftar barang 

masuk (gambar 4.23). berikut tampilan tombol hapus dan edit pada daftar 

barang masuk : 

 

Gambar 4.27 Tombol pada daftar barang masuk 

 

13. Dan yang terakhir jika daftar barang masuk terlalu banyak maka bisa 

menggunakan fitur pencarian pada sudut kanan atas. Lihat gambar berikut :  

 

 

Gambar 4.28 Fitur pencarian  

 

14. Untuk gudang telepon, sound, toner, dan multimedia semuanya sama saja 

hanya yang membedakan nama gudang dan nama barang dari setiap gudang. 

Selesai. 
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4.4. Dampak Implementasi Sistem 

Kerja Praktek ini telah dilaksanakan dengan baik di PT Pertamina RU II 

Sungai Pakning selama 4 bulan, terhitung sejak tanggal 05 Januari 2021 hingga 05 

Mei 2021. Adapun project yang dibuat yaitu Aplikasi stok barang gudang IT 

pertamina sungai pakning. Aplikasi ini berbasis website dengan bahasa 

pemograman PHP MySQL. Aplikasi ini berfungsi untuk melakukan pendataan 

barang masuk dan barang keluar atau peminjaman barang hingga mencetak laporan 

perbulan barang masuk maupun barang keluar. 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam pengerjaan project aplikasi ini 

yaitu bagi penulis khususnya agar mampu mengimplementasikan bahasa 

pemrograman php dengan baik. Sedangkan manfaat bagi PT Pertamina RU II 

Sungai Pakning yaitu mempermudah dalam melihat ketersediaan barang, mencatat 

barang masuk dan barang keluar sampai mencetak laporan perbulan barang keluar 

maupun barang masuk. 

 

4.5. Kendala Implementasi Sistem 

Aplikasi stok barang gudang ini di implementasikan kedalam server intra PT 

Pertamina RU II Sungai Pakning. Pengimplementasian tidak berjalan lancar 

dikarenakan ada beberapa kendala yang diperoleh selama kegiatan kerja praktek, 

yaitu ada kejadian yang tidak terduga karena dilingkungan PT Pertamina RU II 

Sungai Pakning ada yang terpapar Covid-19. Setelah kejadian tersebut kegiatan 

kerja praktek menjadi online agar mencegah terjadinya penularan. Selain itu, 

kurangny pemahaman serta kompetensi penulis mengenai pemograman. Dengan 

begitu penulis harus belajar lebih atau otodidak jika terjadi error pada aplikasi yang 

penulis buat. 
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BAB V  

PENUTUP  
 

5.1. Kesimpulan  

Setelah melakukan berbagai penelitian, analisa, dan perancangan terhadap 

aplikasi stok barang gudang IT Pertamina. Maka ada beberapa kesimpulan yang 

dapat penulis kemukakan diantaranya sebagai berikut : 

a. Dengan adanya aplikasi stok barang berbasis web ini, para operator di IT 

Pertamina Sungai Pakning dapat melakukan pelaporan stok barang dimasing-

masing gudangnya dengan mudah, cepat dan fleksibel (kapan saja) tanpa 

dibatasi oleh waktu dan jarak. 

b. Memberikan informasi stok barang dari masing-masing gudang dengan akurat 

dan aktual atau up to date bagi perusahaan atau kantor IT. 

c. Aplikasi stok barang gudang IT Pertamina Sungai Pakning memudahkan dan 

meningkatkan kinerja dalam melakukan pemeriksaan stok atau barang masuk 

dan barang keluar. 

d. Dengan aplikasi stok barang gudang IT berbasis web ini, dapat dilakukan 

tindakan pencegahan dari masalah kekurangan stok dimasing-masing gudang 

yang dapat mengakibatkan ketidakpercayaan karyawan, karena adanya proses 

penyampaian informai mengenai stok digudang kepada kantor induk yang 

lebih cepat.  

 

5.2. Saran  

Mengingat aplikasi sistem stok barang gudang IT berbasis web ini merupakan 

usulan yang tidak terlepas dari segala kekurangan maka ada beberpa saran yang 

patut di pertimbangkan untuk proses pengembangan sistem ini lebih lanjut dimana 

bertujuan agar sistem ini dapat bekerja dan memberikan layanan informasi yang 

optimal, yaitu antara lain : 

a. Aplikasi stok barang gudang IT berbasis web yang dirancang dan dibuat ini 

masih dirasa jauh dari sempurna maka diharapkan pihak pertamina dapat terus 



33 

mengembangkan dan memperbaiki aplikasi ini sesuai kebutuhan terbaru dari 

Pertamina.  

b. Menekankan pada pengembangan sistem keamanan yang lebih baik dari 

sekarang yang dibutuhkan oleh operator dan karyawan pada perusahaan yang 

akan datang. 

c. Serta perlu adanya perhatian pada pengembangan kualitas tampilan sistem 

yang lebih baik demi kenyamanan bagi karyawan dan operator. 

 

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan. Penulis berharap 

laporan ini bermanfaat bagi pembacanya. Khususnya Mahasiswa/i Politeknik 

Negeri Bengkalis. 
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Lampiran 1 Kegiatan Mingguan Kerja Praktek 

No Tanggal Uraian Kegiatan 
Pemberi 

Tugas 
Foto Kegiatan 

1. 
05 s/d 08 

Januari 

Mengantar 

persyaratan surat 

magang 

Amril 

Norman 
- 

Mengisi formulir data 

diri 
Mulyadi - 

Melakukan 

wawancara kepihak 

security 

Mulyadi - 

Pemberian arahan 

saat memasuki area 

kilang 

Randi - 

2. 
11 s/d 15 

Januari 

Pemaparan materi 

dari pihak IT 
M. Yunus 

 

3. 
18 s/d 22 

Januari 

Pemberian Project Junaidi 

 

Mengumpulkan 

informasi terkait 

project 

Junaidi 
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Analisis sistem pada 

project yang akan 

dibuat 

Junaidi 

 

Senam pagi Syafruddin 

 

4. 
25 s/d 29 

Januari 

Pembuatan 

project(Ngoding) 
Junaidi 

 

Senam pagi Syafruddin 

 

5. 
01 s/d 05 

Februari 

Pembuatan 

project(Ngoding) 
Junaidi 
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Senam pagi Syafruddin 

 

6. 
08 s/d 11 

Februari 

Pembuatan 

project(Ngoding) 
Junaidi 

 

7. 
15 s/d 19 

Februari 

Pembuatan 

project(Ngoding) 
Junaidi 

 

Senam pagi Syafruddin 

 

8. 
22 s/d 26 

Februari 

Mengupdate antivirus 

di Kilang 

Makhrujani 

dan 

Dewantoro 
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Mengupdate antivirus 

di Merine 
Makhrujani 

 

Senam pagi Syafruddin 

 

9. 
01 s/d 05 

Maret 

Zoom bersama PT 

Pertamina RU II 

Dumai dengan tema 

‘Keamanan dalam 

bekerja’ 

IT Pertamina 

RU II Sungai 

Pakning 

 

Senam pagi Syafruddin 

 

10. 
08 s/d 10 

Maret 

Pembuatan 

project(Ngoding) 
Junaidi 
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11. 
15 s/d 19 

Maret 

Pembuatan 

project(Ngoding) 
Junaidi 

 

Senam pagi Syafruddin 

 

12. 
22 s/d 26 

Maret 

Intallasi Pc Clonning Junaidi 

 

Senam pagi Syafruddin 

 

13. 

29 Maret 

s/d 01 

April 

Penginputan data 

telepon kedalam 

sistem 

M. Yunus 
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14. 
05 s/d 09 

April 

Memasang/membong

kar Pc 
Jani 

 

Senam pagi Syafruddin 

 

15. 
12 s/d 16 

April 

Rancangan sistem Junaidi 

 

Desain tampilan user 

interface 
Junaidi 

 

16. 
19 s/d 23 

April 

Melakukan KP secara 

Online 

Rahmad 

Hidayat 
- 

17. 
26 s/d 30 

April 

Pembuatan Laporan 

KP 

Rahmad 

Hidayat 
- 

18. 
03 s/d 05 

Mei 

Pembuatan Laporan 

KP 

Rahmad 

Hidayat 
- 
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Lampiran 2 Luaran Rancangan 
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Lampiran 3 Absensi Kerja Praktek 
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Lampiran 4 Surat Izin masuk Lalu Lintas 
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Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melaksanakan KP 
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Lampiran 6 Sertifikat dari PT. Pertamina RU II Sungai Pakning 
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Lampiran 7 Form Penilaian Kerja Praktek 

 

 

 



50 

Lampiran 8 Surat Balasan KP dari Pertamina Sungai Pakning 
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Lampiran 9 Pertanyaan Wawancara 

 

Narasumber : Junaidi 

1. Bagaimana proses pendataan data barang gudang IT Pertamina  yang sedang 

berjalan saat ini ? 

Jawaban : 

Proses pendataan data barang masuk dan keluar pada gudang IT Pertamina saat 

ini berjalan dengan menggunakan aplikasi microsoft excel. 

 

2. Siapa yang melakukan pendataan gudang baik barang masuk maupun barang 

keluar ? 

Jawaban : 

Yang melakukan pendataan barang masuk dan barang keluar pada gudang 

pertamina IT Sungai Pakning adalah admin Intra(Junaidi). 

 

3. Apakah sampai saat ini ada kendala dalam melakukan pendataan ? 

Jawaban : 

Kendala saat melakukan pendataan data barang masuk dan keluar adalah 

pendataannya yang kurang rapi dan tidak bisa menfilter data barang pada bulan 

tertentu.  

 

4. Informasi apa saja yang ada saat melakukan pendataan data barang masuk dan 

keluar pada gudang  IT Pertamina ? 

Jawaban : 

Informasi yang data pekerja berupa nama barang, type barang, kode barang, 

dan spesifikasi barang. 

Sungai Pakning, 07 Juli 2021 

Pembimbing Kerja Praktek 

 

 

 

Junaidi 
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Lampiran 10 Evaluasi dan Implementasi 

 

Nama Suhardi 

NIM 6304171067 

Pembimbing Kerja Praktek Junaidi 

Judul Laporan Kerja Praktek 
Pembuatan aplikasi stok barang gudang 

berbasis web 

 

 

No. Nama Uraian 

1. 02 Februari 2021 
Membuat fitur create, update, dan delete pada 

pendataan barang masuk maupun keluar 

2. 17 Februari 2021 
Membuat fitur pencarian data menggunakan 

datatables  

3. 10 Maret 2021 Membuat fitur laporan ke file PDF 

4. 1 April Demo Aplikasi Web stok barang gudang. 

 

 

 

 

 

Sungai Pakning, 07 Juli 2021 

Pembimbing Kerja Praktek 

 

 

 

 

Junaidi 
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