
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

informasi yang didukung oleh perkembangan perangkat keras (Hardware) dan 

perangkat lunak (Software) secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai 

contohnya yaitu para eksekutif yang banyak menggunakan teknologi sebagai alat 

bantu dalam pengambilan keputusan. Teknologi informasi yang berkembang  

semakin pesatnya dapat memberikan kemudahan dan fasilitas pada hampir setiap 

bidang kegiatannya masing-masing. Diera globalisasi sekarang ini telah banyak 

terjadi persaingan secara ketat, penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam 

menyelesaikan ataupun membantu pekerjaan manusia berkembang secara cepat, 

tepat dan akurat dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. 

E-Business adalah mengacu pada lingkungan yang melebih luas dan 

mencakup pelayanan customer, kolaborasi dengan mitra bisnis dan transaksi 

elektronik internal dalam sebuah organisasi. Ada beberapa klasifikasi e-business 

yaitu, business-to-business (B2B), business-to-consumer (B2C), Business-to-

business-to-Consumer (B2B2C), Consumer-to-business (C2B), Consumer-to-

consumer (C2C), Business-to-employees (B2E). 
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Business-to-Business (B2B) merupakan semua partisipan di dalam B2B          

e-commerce adalah pebisnis atau organisasi lain atau bisa diartikan B2B adalah 

hubungan diantara pemasok (supplier) dan pembeli langsung. Aplikasi e-business 

pada dasarnya menunjukkan komponen-komponen aplikasinya, diantaranya 

antarmuka (interface) dengan pelanggan, karyawan, rekan bisnis dan stackholder 

yang lain di dalam suatu perusahaan e-business. Ada beberapa paket solusi atau 

aplikasi e-business yang diintegrasikan kedalam gugusan (cluster) aplikasi 

perusahaan lintas fungsi (cross-functional enterprise application) seperti      

enterprise resource planningi (ERP), customer relationship management (CRM), 

supply chain management (SCM) dan selling chain management (direct       

customer) dapat dideskripsikan sebagai istilah shopping (belanja). 

Penggunaan e-supply chain management dalam perusahaan dengan adanya 

persaingan dan pertumbuhan teknologi yang cepat, senantiasa menuntut     

perusahaan untuk mengubah proses bisnis internal yang sedang berjalan. Hadirnya 

teknologi informasi yang perkembangannya berlangsung secara      

berkesinambungan pada dekade terakhir ini telah meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi dari proses bisnis yang ada secara signifikan. Namun demikian, seiring 

dengan perkembangan kebutuhan perusahaan yang terus-menerus dan kompleks, 

bisnis pun dituntut untuk mengadakan integrasi sistem antar perusahaan. Supply 

chain management adalah metode atau pendekatan terintegrasi untuk mengelola 

aliran produk, informasi dan uang secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak 

mulai dari hulu ke hilir yang terdiri dari pemasok, pabrik, jaringan distribusi    

maupun jasa-jasa logistik. Sedangkan e-Supply Chain Management  adalah suatu 

konsep manajemen dimana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet 
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untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang     

berhubungan dengan sistem pemasokan bahan baku atau sumber daya yang 

dibutuhkan dalam proses produksi. Supply Chain Management merupakan salah   

satu proses yang krusial dimana arus pertukaran bahan baku, informasi antar 

perusahaan terjadi. 

Koperasi Mupakat Jaya adalah salah satu koperasi distribusi karet olahan      

di Kota Prabumulih, mitra dari koperasi mupakat jaya yaitu petani sebagai  

supplier dan pabrik sebagai konsumen. Proses bisnis yang berjalan dalam sistem 

penjualan karet pada koperasi mupakat yaitu, para petani menjual karet dengan 

koperasi mupakat jaya melalui lelang di tempat pelayanan koperasi (TPK), hasil  

pembelian karet koperasi terhadap petani akan dijual kembali ke pabrik yang ada 

di kota Palembang, distribusi karet terjadi setelah petani menjual karet dengan 

koperasi kemudian karet tersebut langsung di kirm ke pabrik dengan alat 

transportasi di sediakan oleh pihak koperasi dan apabila karet terlalu banyak 

sedangkan alat transportasi yang di sediakan tidak mencukupi karet tersebut di 

simpan di bagian gudang koperasi atau di tempat pelayanan koperasi (TPK). 

Seiring dengan perkembangan koperasi ke arah yang lebih besar dan kompleks, 

sistem pengelolaan informasi yang ada di koperasi menjadi  salah satu 

penghambat kelancaran     kegiatan pembelian dan penjualan. Permasalahan 

pencatatan data yang masih     rawan kesalahan serta proses bisnis yang belum 

terintegrasi dapat menimbulkan kesalahan dalam pendataan barang yang 

diperlukan dalam produksi. Penimbunan barang, biaya produksi tinggi serta 

mungkin barang kurang pada saat dibutuhkan. Keseluruhan tersebut 

mengakibatkan kegiatan pemasaran barang yang tidak      efektif dan tidak 
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efisiensi. Koperasi mupakat jaya Kota Prabumulih membutuhkan sebuah solusi 

agar proses antar bagian di dalam perusahaan dapat terintegasi, transaksi dengan    

pemasok dan konsumen dapat berjalan baik. Dari latar belakang diatas maka 

peneliti mengambil judul “Analisis dan Rancangan E-Supply Chain 

Management Pada Distribusi Karet Olahan”. 

 

1.2   Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang ada untuk dijadikan      

titik tolak pada pembahasan ini  “Bagimana menganalisis dan merancang e-supply 

chain management pada distribusi karet olahan?”. 

 

1.3   Batasan Masalah  

Pelaksanaan penelitian ini membatasi permasalahan pada analisis dan 

perancangan e-supply chain management pada distribusi karet olahan di bagian    

TKP (Tempat Pelayanan Koperasi) Mupakat Jaya, yang terdiri dari data pembeli,     

data karet, data pembelian melalui lelang di TPK, data petani (supplier) dan data 

penjualan. Algoritma untuk optimasi pencarian pada database e-scm       

menggunakan algoritma subset query yang terdiri dari 3 macam bentuk query 

yaitu, Scalar, Correlated dan Kombinasi. 

 

1.4   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1.   Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan      

perancangan e-supply chain management pada Koperasi mupakat jaya Kota 
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Prabumulih, yang nantinya diharapkan dapat membantu memberikan manfaat bagi 

pihak Koperasi mupakat jaya Kota Prabumulih dalam mengelolah data pembeli,    

data barang, data pembelian, data petani dan data penjualan. 

1.4.2.   Manfaat Penelitian  

  Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Dengan adanya e-supply chain management diharapkan bisa membantu pihak 

Koperasi Mupakat Jaya Kota Prabumulih dalam mengelola data pembeli, data 

barang, data pembelian, data petani dan data penjualan dengan cepat dan 

akurat. 

b. Dapat membantu pegawai dalam membuat laporan untuk pimpinan lebih cepat 

dan tepat, agar pimpinan dapat mengetahui informasi tentang kondisi stok 

karet yang ada di koperasi ataupun yang sudah dijual ke pabrik. 

1.5  Metodologi Penelitian 

1.5.1   Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Mupakat Jaya Kota Prabumulih dan  

penelitian dilakukan mulai pada bulan Oktober 2012 sampai dengan Maret 2013, 

yang beralamatkan Jl.Raya Baturaja Km.15 Desa Jungai Kecamatan Rambang 

Kapak Tengah Kota Prabumulih (31123). 

1.5.2  Metode Penelitian 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah survei evaluasi. 

Menurut Fathoni (2006:101), metode survei evaluasi adalah survei untuk 

mengevaluasi pelaksanaan suatu program. 
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1.5.3 Metode Pengumpulan Data 

1.  Data Primer Yaitu  data yang dikumpulkaan melalui suatu observasi atau 

penelitan secara langsung pada Koperasi mupakat jaya Kota Prabumulih. 

a. Observasi dilakukan pada pegawai dan pimpinan pada Koperasi mupakat 

jaya Kota Prabumulih dengan mengamati pengelolan data pembeli, data 

petani, data pembelian dan data penjualan. 

b. Wawancara dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pegawai 

mengenai masalah pengelolan data petani, data pembeli, data pembelian 

dan data penjualan pada Koperasi mupakat jaya Kota Prabumulih. 

2. Data Sekunder yaitu data yang di dapat dengan cara membaca dan mempelajari 

buku-buku dan juga tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan masalah 

yang di bahas. 

 

1.5.4   Metode Analisis dan Perancangan 

 Metode yang digunakan untuk analisa dan perancangan perangkat lunak 

menurut Pressman (2002:685), adalah object oriented analysis (OOA) dan object 

oriented design (OOD). Ada lima tahap dari object oriented analysis (OOA) yaitu 

:  

1. Pemodelan Domain Informasi adalah data-data yang diperlukan untuk 

pembangunan suatu sistem dikumpulkan sebagai kebutuhan sistem. Data-

data seperti, data pembeli, data barang, data pembelian, data petani dan data 

penjualan yang diperlukan untuk pembangunan suatu sistem dikumpulkan 

sebagai kebutuhan sistem. 
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2. Menggambarkan Fungsi Modul yang berarti fungsi dari sistem yang akan 

dibangun bersumber dari data-data yang diperlukan untuk pembangunan 

suatu sistem dikumpulkan dan digambarkan. 

3. Pemodelan Tingkah Laku adalah hasil dari tingkah laku atau fungsi dari 

sistem yang akan dibangun dipresetasikan kepada pengguna. 

4. Model di partisi untuk mendapatkan detail yang lebih besar dibuat suatu 

proses pembagian kerja, agar sistem dapat bekerja dengan optimal sesuai 

dengan keinginan pengguna. 

5. Merepresentasikan inti masalah menggunakan model awal dari presentasi 

tersebut padat di evaluasi suatu sistem yang akan dibuat. 

Sedangkan object oriented design (OOD) menurut Pressman (2002:724),  

terdiri dari tiga tahap yaitu, desain subsitem, desain objek dan kelas dan desain 

pesan. Penjelasan dari tiga tahap tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini.  

1. Desain Subsistem berisikan representasi masing-masing subsistem yang 

memungkinkan perangkat lunak mencapai persyaratan yang didefinisikan 

oleh pelanggannya dan untuk mengimplementasikan infrastruktur yang 

mendukung persyaratan pelanggan. 

2. Desain Objek dan Kelas berisikan hirarki kelas yang memungkinkan sistem 

diciptakan dengan menggunakan generalisasi dan spesialisasi yang ditarget 

secara perlahan. Lapisan ini juga berisi infrastruktur yang mendukung 

persyaratan pelanggan. 
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3. Desain Pesan yang berisi detail yang memungkinkan masing-masing objek 

berkomunikasi dengan kolaboratornya. Lapisan ini membangun interface 

internal dan eksternal bagi sistem tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Gambaran Umum Objek 

2.1.1  Sejarah 

Koperasi Mupakat Jaya Kota Prabumulih, pertama di prakarsai oleh 

beberapa tokoh masyarakat desa Jungai yang di antara lain, Zaman A.Somad, 

A.Syamsudin, Rusman, Hartoyo dan M.Rilla. Atas inisiatif dari kelima orang 

tersebut di atas, maka adanya kepercayaan dari masyarakat Desa Jungai, maka 

pada tanggal 02 april 1988 di Desa jungai di bentuklah sebuah koperasi yang 

diberi nama Koperasi Unit Desa Mupakat Jaya dengan badan hukum No. 

002871/BH/XX/88. 

Pada awal berdirinya KUD Mupakat Jaya hanya melalui unit usaha yaitu 

pangan dan kontraktor yang jumlah anggotanya 25 orang dengan jumlah modal 

dasar sebanyak Rp.69.000,- yang berlokasi di  Jl. Raya Baturaja Km.15 Desa 

Jungai  Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Keberhasilan suatu 

KUD Mupakat Jaya tidak hanya tergantung pada modal yang banyak semata-

mata, tetapi juga pada kejujuran, ketrampilan para pengurusnya dan kesadaran 

anggota, serta pelayanan yang baik dan memuaskan terhadap konsumen. Bila hal 

ini bisa terlaksan oleh KUD maka koperasi akan berkembang maju sesuai dengan 
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yang di harapkan oleh para anggota. Akan tetapi ada beberapa hambatan yang 

sering dialami oleh KUD Mupakat Jaya yaitu kurangnya pengetahuan pengurus 

dalam mengelolah usahanya ataupun modal yang di milikinya hanya terbatas 

sehingga usahanya tak berkembang. 

Dalam kegiatannya, Kud Mupakat Jaya lebih meningkatkan pelayanan 

para anggotanya dari pada mengharapkan keuntungan yang banyak. Hal ini sesuai 

dengan fungsinya yaitu sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi 

kesejahteraan para anggotanya. Sejak berdirinya KUD Mupakat Jaya pada tahun 

1988 sampai sekarang telah menjalankan kegiatan usahan, seperti : pemasaran 

bokar (bahan olah karet) dan jasa, usaha penjualan pupuk, usaha penjualan 

sembako, unit usaha simpan pinjam. Perkembangan ini merupakan hasil dari 

partisipasi anggota serta kerja  keras pengurus dan bantuan pemerintah berupa 

dana. 

 

Gambar 2.1  Peta Kota Prabumulih 
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2.1.2  Visi dan Misi 

1. Visi 

Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya, dengan pengelolaan organisasi dan usaha  yang mandiri, terbuka, 

kokoh, berkembang, profesional dan terpercaya sehingga mampu 

mengembangkan keterpaduan dan kemandirian yang bersinergi dan siapapun yang 

bekerja di dalamnya secara adil serta berperan nyata sebagai gerakan koperasi 

untuk membangun tatanan perekonomian nasional melalui Ekonomi Rakyat 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

2.   Misi 

a. Mengembangkan usaha dan kemandirian usaha anggota koperasi secara 

berkelanjutan melalui pengembangan jaringan usaha melalui pemanfaatan 

peluang baru, pengembangan inovatif maupun peningkatan partisipasi dan 

usaha koperasi anggota serta untuk membangun jaringan sosial sebagai 

kepedulian social para anggota sebagai suatu gerakan koperasi di 

Indonesia; dalam penyelengaraan kegiatan  melalui peningkatan fasilitas, 

pendapatan serta kesempatan usaha bagi anggota secara adil. 

b. Mengembangkan manajemen yang efektif dan efisien berlandaskan  

prinsip dasar dan nilai-nilai koperasi dengan memanfaatkan secara arif 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengelolaan organisasi yang 

dikelola koperasi maupun anggotanya. 
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c. Meningkatkan profesionalisme dan etika bisnis perkoperasian serta 

siapapun yang bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan koperasi secara 

berkelanjutan. 

d. Meningkatkan terus menerus komunikasi dan informasi, serta melayani 

maupun memfasilitasi terjalinnya sinergi kerjasama antar koperasi maupun 

sebagai gerakan koperasi dan siapapun yang akan menjalin kerjasama 

kemitraan dengan koperasi dengan prinsip saling menguntungkan dengan 

berlandaskan kepada jati diri dan nilai-nilai perkoperasian. 

e. Pemberdayaan Sumber Daya Perkoperasian melalui kegiatan pembinaan, 

konsultatif, advokasi dan pelatihan insan koperasi dibidang manajemen 

dan bisnis, sehingga tercipta kader-kader koperasi yang handal, berbudaya 

dan profesional. 

f. Berperan aktif dalam pengembangan dan memperjuangkan eksistensi 

pekoperasian di kota prabumulih dan nasional, melalui kerjasama dengan 

Pemerintah di Pusat dan di Daerah, sebagai regulator dan pembina 

perkoperasian, Dewan Koperasi Indonesia maupun dengan institusi terkait 

serta perorangan yang peduli dengan pengembangan demokrasi ekonomi 

melalui koperasi secara nasional. 

 

2.1.3  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah gambaran secara sistematis tentang hubungan 

kerjasama orang-orang yang terdapat dalam suatu organisasi untuk mencapai 

suatu tujuan. Adapun struktur Koperasi Mupakat Jaya Kota Prabumulih adalah 

sebagai berikut :     
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STRUKTUR ORGANISASI 

KOPERASI MUPAKAT JAYA KOTA PRABUMULIH 

 

Rapat Anggota

Badan Pengurus Badan Pengawas

Pembina Umun

Wali Kota Prabumulih

Pembina Fungsional

1. Kadinkop Industri Perdagangan

2. Kadin Pertanian dan Perikanan

Perlindungan Penasehata

Manager

Kabag Adm dan 

Umum

Keuangan Juru Buku Juruh Tagih

Kabag Keuangan

Kasir Juru Bayar

Kabag 

Pemasaran

Kabag 

Waserda
Kabag ESP

Tempat Pelayanan Koperasi (TPK)

Anggota

 
 

Gambar 2.2  Struktur Organisasi 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1  Analisis 

 Analisis adalah tahap sistem dilakukan setelah tahap pengumpulan data. 

Tahap analisis sistem merupakan tahan yang kritis dan sangat penting karena 

kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan kesalahan pada tahap 

selanjutnya. Proses analisis sistem dalam pengembangan sistem informasi 

merupakan suatu prosedur yang dilakukan utuk pemeriksaan masalah dan 

penyusunan alternatif pemecahan masalah yang timbul serta membuat spesifikasi 

Sumber : Koperasi Mupaka Jaya, 2012 
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sistem yan baru atau sistem yang akan diusulkan dan dimodifikasi,              

Sutabri (2003:84). 

 

2.2.2   Perancangan 

Perancangan adalah prosedur untuk mengkonversi spesifikasi logis ke dalam 

sebuah desain yang dapat diimplementasikan pada sistem komputer organisasi. 

Sutabri (2003:88). 

Adapun tujuan utama dari tahap rancangan sistem ini adalah : 

1. Melakukan evaluasi serta merumuskan pelayanan sistem yang baru secara 

rinci dan menyeluruh dari masing-masing bentuk informasi yang akan 

dihasilkan. 

2. Mempelajari dan mengumpulkan data untuk disusun menjadi sebuah struktur 

data yang teratur sesuai dengan sistem yang akan dibuat yang dapat 

memberikan kemudahan dalam pemrograman sistem serta 

keluwesan/fleksibilitas keluaran informasi yang dihasilkan. 

3. Penyusunan perangkat lunak sistem yang akan berfungsi sebagai sarana 

pengolahan data dan sekaligus penyaji informasi yang dibutuhkan. 

4. Menyusun kriteria tampilan informasi yang akan dihasilkan secara 

keseluruhan sehingga dapat memudahkan dalam hal pengidentifikasian, 

analisis dan evaluasi terhadap aspek, aspek yang ada dalam permasalahan 

sistem yang lama. 

5. Penyusunan manual tentang pengoperasian perangkat lunak sistem yang akan 

dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan training/pelatihan serta penerapan 

sistem sehingga sistem tersebut dapat dioperasikan oleh organisasi atau 

instansi yang bersangkutan. 
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2.2.3    Supply Chain Management 

Supply Chain Management (SCM) adalah koordinasi aliran bahan baku / 

material, informasi dan keuangan antar entitas yang berpartisipasi dalam transaksi 

bisnis. (Imam, 2011:1). 

1. Aliran material : aliran produk secara fisik dari pemasok ke pelanggan, 

termasuk di dalamnya pengembalian produk (retur), layanan (services), 

pengolahan ulang (recycling) dan pembuangan (disposal). 

2. Aliran informasi : meliputi ramalan permintaan, transmisi pembelian dan 

laporan status pengiriman barang. 

3. Aliran Keuangan : meliputi informasi kartu kredit, syarat kredit, jadwal 

pembayaran. 

Proses Supply Chain Management seperti gambar 2.1 petani sebagai  

supplier menjual kepada distribusi atau koperasi dengan melalui TPK sebagai 

manufacturing atau gudang kemudian karet tersebut di kirim ke pabrik sebagai 

konsumen dengan alat transportasi untuk pengiriman atau dalam hal ini retailer. 

 

Gambar 2.3   Proses Supply Chain Management 

 

Sumber : http://research.amikom.ac.id/index.php/KIM/article/download/4829/3156 
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2.2.4    E-Supply Chain Management 

E-Supply Chain Management adalah suatu konsep manajemen dimana 

perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan 

seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem 

pemasok bahan baku atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. 

Indrajit dan Djokopranoto (2003:169).  

 

 

Gambar 2.4   Arsitektur e-Supply Chain Management 

Menurut Ross (2003:131), dalam menentukan kesiapan perusahaan dalam 

menerapkan E-SCM terdapat 5 tahap penting yang harus dipenuhi yaitu, energize 

the organization, enterprise vision, supply chain value assessment, opportunity 

identification  dan strategy decision. 

Menurut Ross (2003:138) dalam merancang e-Supply Chain Management 

terdapat beberapa segmen yang harus diperhatikan, segmen tersebut adalah: 

1. Customer and Service Management dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu: pemasaran 

(menciptakan merk suatu perusahaan, mengidentifikasi konsumen, memilih 

produk dan layanan apa yang akan ditawarkan, mendesain promosi, 

Sumber : http://research.amikom.ac.id/index.php/KIM/article/download/4829/3156 
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mengiklankan, dan penentuan harga), penjualan (produk dan layanan) dan 

layanan (customer support). 

2. Manufacturing and Supply Chain Planning gambaran geografi dari sistem 

manufaktur, peralatan komputer yang tersedia untuk merespon kebutuhan 

akan operasi manufaktur yang lebih efektif dan efisien, termasuk didalamnya 

untuk pengadaan barang. Dibagi menjadi 3 : manufacturing planning, 

production and process management dan plant maintenance.  

3. Supplier Relationship Management Sesuai dengan perkembangan sebuah 

industri, kebanyakan alasan gagalnya perluasan pasar berbasis elektronik 

adalah pemasok tidak memahami konsep e-market itu sendiri. Oleh karena itu 

dibutuhkan perancangan supplier relationship management yang dibagi 

menjadi 3 yaitu : EBS backbone functions, service functions dan processing. 

4. Logistic Resource Management Electronic logistic resource mangement (E-

LRM) adalah proses pada manufaktur, dan supplier yang menggerakkan 

produk dan layanannya kepada customer dengan menggunakan internet. E-

LRM memungkinkan proses supply chain dapat membuat suatu keputusan 

yang tepat, menyeimbangkan harga dan meningkatkan efisiensi logistik dan 

hubungan kolaboratif yang efektif antara semua saluran supply pertukaran 

dengan partner. Terdiri dari warehouse dan transportation management. 

5. Architecting the e-SCM Environment untuk arsitektur pada e-SCM ada 

beberapa hal yang perlu dituliskan untuk lebih memahami arsitektur seperti 

apa yang akan digunakan pada aplikasi e-SCM, yaitu : perangkat keras, 

perangkat lunak, basis data dan jejaring. Arsitektur e-Supply Chain 

Management seperti pada gambar 2.4.  
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 Arsitektur e-supply chain management pada koperasi mupakat jaya dalam 

distribusi karet olahan terdiri dari tahapan-tahap seperti order commitment, 

demand planning, manufacturing plan, advanced scheduling, trasportation 

planning dan distribution planning. 

1. Order Commitment Order Commitment memungkinkan vendor secara tepat 

menentukan tanggal pengiriman ke customer dengan menyediakan visibilitas 

yang real-time dan detil pada keseluruhan siklus fulfillment, dimulai dari 

ketersediaan bahan baku dan inventory, status produksi dan pengaturan 

prioritas. Order commitment dihubungkan dengan modul perencanaan yang 

interaktif untuk menyediakan ketepatan order-promise yang lebih tinggi.   

2.  Demand Planning menghasilkan dan mengkonsolidasi demand forecasts dari 

semua unit bisnis dalam perusahaan. Modul demand planning mendukung 

perhitungan statistik dan teknik forecasting bisnis. 

3.  Manufacturing Plan menyediakan koordinasi yang detil dari manufaktur dan 

supply berdasarkan  pesanan customer 

4.  Advanced Scheduling Scheduling adalah proses yang execution oriented dan 

menghasilkan jadwal produksi. 

5. Trasportation Planning memfasilitasi alokasi dan eksekusi resource untuk 

memastikan bahan baku dan barang jadi dikirim pada waktu yang tepat, lokasi 

yang tepat   dengan   biaya   yang   seminimal   mungkin.   Hal   ini   

mencakup pergerakan material dan produk outbound inbound, dan intra-inter 

perusahaan.  

6.  Distribution Planning menghasilkan perencanaan operasi untuk manager 

logistik perusahaan. Perencanaan distribusi diintegrasikan dengan modul 
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perencanaan permintaan dan manufaktur sehingga menyediakan model 

lengkap dari suatu supply chain dan perencanaan operasi untuk order 

fulfillment. 

 

2.2.5 Unified Modeling Languange (UML) 

Menurut Nugroho (2010:6) UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem 

atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan 

(modeling) sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-

permasalahan yang sedemikian rupa rumit sehingga lebih mudah dipelajari dan 

dipahami. 

1. Use Case Diagram Menurut Nugroho (2005:51), use case diagram 

menggambarkan bagaimana seseorang akan menggunakan/memanfaatkan 

sistem atau seseorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau 

mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-

pekerjaan tertentu.  

Penjelasan dari tabel 2.1 Simbol Use Case Diagram terdiri dari 6 simbol 

yaitu Aktor adalah mempresentasikan seseorang atau sesuatu seperti 

perangkat dan lainnya atau bisa juga merupakan kesatuan eksternal yang 

berinterasi dengan sistem, Use case rangkaian/uraian sekelompok yang 

saling terkait dan membentuk sistem, generation (lambang panah) 

menggambarkan hubungan khusus atau interaksi dalam objek, include 

adalah menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit, Extend 

menspesifikasikan bahwa use case terget memperluas perilakuk dari use 

case dan terakhir Association yaitu apa yang menghubungkan antara objek 

satu dengan objek yang lainnya. 
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Tabel  2.1  Simbol Use Case Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1    Merupakan kesatuan eksternal yang berinterasi 

dengan sistem  

2 

 

Rangkaian/uraian sekelompok yang saling terkait 

dan membentuk sistem. 

3 Generelation 
 

Menggambarkan hubungan khusus atau interaksi 

dalam objek. 

4 Include 
 

Menspesifikasikan bahwa use case sumber secara 

eksplisit 

5 Extend Menspesifikasikan bahwa use case terget 

memperluas perilakuk dari use case 

6 Association Apa yang menghubungkan antara objek satu 

dengan objek yang lainnya. 

 

2. Activity Diagram merupakan Activity diagram bersifat dinamis, diagram state 

ini memperlihatkan state-state pada sistem, diagram ini terutama penting 

untuk memperlihatkan sifat dinasmis dari antarmuka, kalaborasi dan 

pemodelan sistem-sistem yang reaktif. 

 Penjelasan dari tabel 2.2 yang terdiri dari, Start state adalah sebuah kondisi 

awal,  End State adalah sebuah kondisi akhir, State/Actyvity adalah kondisi 

sebuah entitas, Fork (percabangan) adalah permisahan beberapa aliran 

konkuren dari suatu aliran tunggal, Join (penggabungan) adalah 

penggabungan dari beberapa aliran konkuren dalam aliran tunggal dan 

ACTOR

Use Case
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Decision merupakan suatu logika aliran konkuren yang mempunyai dua 

cabang aliran konkuren. 

Tabel  2.2  Simbol Activity Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. Start State Start state adalah sebuah kondisi awal 

sebuah objek sebelum ada perubahan 

keadaan. 

2. End State 

 

End state adalah menggambarkan ketika 

objek berhenti memberi tanggapan 

terhadap sebuah event.  

3. State/Actyvity State atau activities menggambarkan 

kondisi sebuah entitas, dan digambarkan 

dengan segi empat tanpa pingiran. 

4. Fork (percabangan) Fork atau percabangan merupakan 

permisahan beberapa aliran konkuren dari 

suatu aliran tunggal. 

5. Join (penggabungan) Join atau penggabungan merupakan 

penggabungan dari beberapa aliran 

konkuren dalam aliran tunggal. 

6. Decision  Decision merupakan suatu logika aliran 

konkuren yang mempunyai dua cabang 

aliran konkuren 
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3.  Class Diagram Menurut Nugroho (2005:89), class diagram adalah bagan yang 

digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada 

dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita kembangkan. 

 Penjelasan tabel 2.3 yang terdiri dari, Generalization, Nary Association, Class, 

Collaboration, Realization dan Dependency. 

Tabel  2.3   Simbol Class Diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada di 

atasnya objek induk (ancestor). 

2 

 Nary 

Association 

Upaya untuk menghindari asosiasi 

dengan lebih dari 2 objek. 

3 

 

Class 
Himpunan dari objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama. 

4 

 

Collaboration 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu actor. 

5 

 

Realization 
Operasi yang benar-benar dilakukan 

oleh suatu objek. 

6 

 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen mandiri 

(independent) akan mempegaruhi 

elemen yang bergantung. 

 

Sumber : Nugroho, Rational Rose Untuk Pemodelan Berorientasi Objek, 2004. 
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2.2.6   Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 

OOAD adalah metode pengembangan sistem yang lebih menekankan 

objek dibanding dengan data atau proses. Ada beberapa ciri khas dari pendekatan 

ini, yaitu object, inheritance dan objeck class. 

1.  Object adalah struktur yang mengenkapsulasi atribut dan metode yang 

beroperasi berdasarkan atribut-atribut tadi. Object adalah abtrasksi dari benda 

nyata di mana data dan proses diletakan bersama untuk memodelkan struktur 

dan perilaku dari objek dunia nyata. 

2. Object Class adalah sekumpulan objek yang berbagi struktur yang sama dan 

perilaku yang sama. 

3. Inherintance merupakan properti yang muncul ketika tipe entitas atau object 

class disusun secara hierarki dan setiap tipe entitas atua object class menerima 

atau mewarisi atiribut dan metode dari pendahulunya. 

 

2.2.7    Algoritma Subset Query 

  Algoritma subset query merupakan algoritma untuk pencarian dalam basis 

data secara optimal. (Santriputri, 2010:2). 

  Subset query dibagi atas 3 (tiga) macam bentuk query, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Scalar yaitu melakukan select sejumlah kolom dari satu tabel dimana 

kondisisuatu kolom terpenuhi pada satu sub. 

query. Scalar query diwakili oleh query berikut: 

select [nama_kolom1],..., [nama_kolomN] 
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from [nama_tabel1] 

where [nama_tabel1].[nama_kolom1] in 

(select [nama_kolom1] from [nama_tabel2]) 

2. Correlated yaitu melakukan select sejumlah kolom pada satu tabel dimana 

kondisi suatu kolom terpenuhi pada satu sub query, dan sub query tersebut 

pengkondisiannya masih berhubungan dengan super query. Correlated query 

diwakili oleh query berikut: 

select [nama_kolom1],..., [nama_kolomN] 

from [nama_tabel1] 

where [nama_tabel1].[nama_kolom1] in 

(select [nama_kolom1] from [nama_tabel2] 

where [nama_tabel1].[nama_kolom2] 

=[nama_tabel2].[nama_kolom2]) 

3.  Kombinasi Bentuk kombinasi ini adalah mengabungkan bentuk cross product 

dengan subset query. Kombinasi tersebut. 

 adalah: 

 a. Cross Product dengan Scalar 

Melakukan select sejumlah kolom pada beberapa tabel dimana 

pengkondisian antar tabel menggunakan join dan pengkondisian suatu 

kolom dipenuhi oleh satu sub query. Query tersebut diwakili oleh: 

select [nama_kolom1],..., [nama_kolomN] 
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from [nama_tabel1], [nama_tabel2] 

where [nama_tabel1].[nama_kolom1] 

=[nama_tabel2].[nama_kolom2] 

AND [nama_tabel1].[nama_kolumn1] in 

(select [nama_kolom1] 

from [nama_tabel3]) 

 b. Multi Scalar 

Melakukan select sejumlah kolom pada satu tabel dimana kondisi suatu 

kolom terpenuhi pada satu sub query dan sub query tersebut terdapat satu 

sub query lagi. Query ini diwakili oleh: 

select [nama_kolom1],..., [nama_kolomN] 

from [nama_tabel1] 

where [nama_tabel1].[nama_kolom1] in 

(select [nama_kolom1] from [nama_tabel2] 

where [nama_tabel2].[nama_kolom2] in 

(select [nama_kolom2] 

from [nama_tabel3])) 

 

2.2.8   Penelitian Sebelumnya 

 Penelitian sebelumnya untuk menganalisis dan merancang e-supply chain 

management pada distribusi karet olahan terdapat dua penelitian yaitu : 
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1. Penelitian menurut Rudy, tahun 2008. Judul penelitian analisis dan 

perancangan e-supply chain management (studi kasus: PT. Prima rezeki 

pertiwi), penelitian ini membahas tentang menganalisis supply chain 

management yang ada di PT. Prima Rezeki Pertiwi serta merancang aplikasi 

berbasis web untuk menerapkan E-Supply Chain Management. Metode yang 

digunakan adalah metode analisis. Metode analisis yang digunakan mencakup 

preliminary steps (tahapan pendahuluan) dalam pengembangan e-SCM, 

Sistem e-supply chain management yang akan diterapkan pada PT PRP 

berfokus pada otomatisasi informasi antara perusahaan, supplier, konsumen 

serta transportir, Kelemahannya adalah format data yang ada sesuai dengan 

kondisi PT PRP, sehingga pihak pemasok, konsumen, dan transporti harus 

masuk ke dalam website PT PRP dalam melakukan transaksi. 

Kelebihan dari jurnal ini ialah transaksi yang dilakukan harus masuk ke dalam 

website. Sedangkan kekurangannya sistem harus online tidak bisa offline. 

2. Penelitian sebelumnya Nancy Octavia, tahun 2008. Judul penelitian analisis 

dan perancangan e-SCM (studi kasus: Pt. Multi megah mandiri), PT. Multi 

Megah Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi kaos 

kaki. Perusahaan ini memiliki distributor tunggal di dalam negeri, beberapa 

distributor di luar negeri dan beberapa pemasok yang tersebar di beberapa 

lokasi. Aplikasi e-SCM yang dirancang menyajikan informasi bagi distributor, 

pihak internal perusahaan dan pemasok berbasis web. Aplikasi e-SCM ini 

akan mempermudah distributor dalam melakukan pemesanan dan melihat 

informasi mengenai produk yang ditawarkan oleh PT. Multi Megah Mandiri. 
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Selain itu aplikasi ini akan mempermudah proses pemesanan bahan baku ke 

pemasok. 

Kelebihan dari jurnal ini ialah pemesanan konsumen bisa menggunakan 

aplikasi yang ada. Sedangkan kekurangannya sistem harus online. 

 Penelitian yang dilakukan pada analisis dan perancangan e-supply chain 

management hanya pada distribusi karet olahan di koperasi Mupakat Jaya. 

Sedangkan metode analisis menggunakan metode object oriented analisis 

(OOA) dan metode desain menggunakan metode desain object oriented 

(OOD). aplikasi e-SCM yang di rancang akan mempermudah Koperasi 

Mupakat Jaya Kota Prabumulih dalam mengelola data pembeli, data barang, 

data pembelian, data petani dan data penjualan dengan cepat dan akurat. 

membantu pegawai dalam membuat laporan untuk pimpinan lebih cepat dan 

tepat 
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 

 Metode yang digunakan untuk analisa pada analisis kebutuhan perangkat 

lunak pada analisis dan perancangan kamus elektronik istilah kedokteran 

menggunakan metode subset query menurut Pressman (2002:686), adalah object 

oriented analisis (OOA). Ada lima tahap dari object oriented analisis (OOA) 

yaitu :  

3.1   Object Oriented Analisis (OOA) 

3.1.1   Pemodelan Domain Informasi 

 Peneliti menganalisis dan merancang e-supply chain management pada 

distribusi karet olahan.  Dengan adanya e-supply chain management diharapkan 

bisa membantu pihak Koperasi mupakat jaya Kota Prabumulih dalam mengelolah 

data pembeli, data barang, data pembelian, data petani dan data penjualan dengan 

cepat dan akurat dan dapat membantu pegawai dalam membuat laporan untuk 

pimpinan lebih cepat dan tepat, agar pimpinan dapat mengetahui informasi 

tentang kondisi stok karet yang ada di koperasi ataupun yang sudah dijual ke 

pabrik. 
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3.1.1.1  Kebutuhan Sistem 

 Kebutuhan sistem dalam menganalisis dan merancang e-supply chain 

management pada distribusi karet olahan terdiri alat dan bahan yaitu : 

1. Alat : 

Alat penelitian menganalisis dan merancang e-supply chain management 

pada distribusi karet olahan terdiri dari : 

1. Processor Intel Core 2 Duo 

2. RAM 1  GB 

3. Hardisk 80  GB  

4. Monitor SVGA Color 

5. Printer 

6. Mouse 

7. Keyboard 

8. Microsoft Windows XP atau sesuai dengan kebutuhan. 

 

2. Bahan : 

Bahan penelitian menganalisis dan merancang e-supply chain management 

pada distribusi karet olahan terdiri dari : 

1.  Data pembeli 

2.  Data barang 

3.  Data pembelian 

4. Data petani 

5. Data penjualan 
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3.1.1.2  Analisis Informasi 

Proses bisnis yang berjalan dalam sistem penjualan karet pada koperasi 

mupakat yaitu, para petani menjual karet dengan koperasi mupakat jaya melalui 

lelang di tempat pelayanan koperasi (TPK), hasil  pembelian karet koperasi 

terhadap petani akan di jual kembali ke pabrik yang ada di kota Palembang, 

distribusi karet terjadi petani menjual karet ke koperasi kemudian karet tersebut 

langsung di kirim ke pabrik dengan alat transfortasi di sediakan oleh pihak 

koperasi dan apabila karet terlalu banyak sedangkan alat transportasi yang di 

sediakan tidak mencukupi karet tersebut di simpan di bagian gudang koperasi atau 

di tempat pelayanan koperasi (TPK). Seiring dengan perkembangan koperasi ke 

arah yang lebih besar dan kompleks, sistem pengelolaan informasi yang ada di 

koperasi menjadi  salah satu penghambat kelancaran kegiatan pembelian dan 

penjualan. Permasalahan pencatatan data yang masih rawan kesalahan serta proses 

bisnis yang belum terintegrasi dapat menimbulkan kesalahan dalam pendataan 

barang yang diperlukan dalam produksi. Penimbunan barang, biaya produksi 

tinggi serta mungkin barang kurang pada saat dibutuhkan. Keseluruhan tersebut 

mengakibatkan kegiatan pemasaran barang yang tidak efektif dan tidak efisiensi. 

Petani

Menjual Karet

Koperasi

Tempat 

Pelayanan 

Koperasi

(TPK)

Menjual Karet

Pabrik

Gudang 

Pabrik

Gudang 

TPK

 

Gambar 3.1   Bagan Proses Distribusi Karet 
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3.1.2   Fungsi Model Digambarkan 

Fungsi model digambarkan pada menganalisis dan merancang e-supply 

chain management pada distribusi karet olahan, seperti dibawah ini. 

Pengguna Proses Data 

   

 

Gambar 3.2  Perancangan Arsitektur 

Terdapat 3 aktor yaitu Admin, Bagian Waserda dan Staf pemasaran yang 

memiliki funsi yang berbeda, pada bagian Admin  Data yang di perlukan yaitu 

Data petani, Data barang, DO dan PO. Pada Bagian Waserda proses yang 
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Pembaharuan PO 
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Login 

Materi 

Ujian 
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Mendata PO 

Melihat Laporan 

PO 

Staf Pemasaran Pendaftaran Petani 

Membuat DO 

Info PO 

Petani 

DO 

PO 

Pembaharuan DO 
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dilalukan adalah membuat PO, memperbaharui Po dan Entry Barang, dan Pada 

Bagian Staf Pemasaran Data yang di perlukan adalah Data petani, DO dan PO. 

 

3.1.3   Pemodelan Tingka Laku 

1.     Use Case Diagram (UCD) 

Use case Diagram (UCD) menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh 

perangkat lunak kepada pengguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.3  Use Case Diagram 

 Use case diagram diatas bagian waserda melakukan PO, pembaharuan PO 

dan entry barang. Aktor admin mengecek barang, mendata petani, mendata 
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barang, mendata DO, mendata PO dan melihat laporan, sedangkan aktor staf 

pemaran melakukan pentaftaran petani membuat DO, memperbaharui DO dan 

mendapatkan informasi PO. 

2. Diagram Activity Bagian Waserda 

Diagram activity bagian waserda menggambarkan proses dan urutan 

aktivitas bagian waserda dalam proses waserda dengan program. 

Bagian Waserda Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4  Diagram Activity Bagian Waserda 
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 Bagian waserda melakukan login, jika login yang dimasukan benar maka 

akan menampilkan halaman bagian waserda dan dapat melakukan pembuata PO, 

memperbaharui PO dan memasukan data cek data barang. 

3. Diagram Activity Admin 

Diagram activity admin menggambarkan proses dan urutan aktivitas admin 

dalam proses admin dengan program. 

Admin Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5  Diagram Activity Bagian Admin 
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 Admin melakukan login, jika login yang dimasukan benar maka akan 

menampilkan halaman admin dan dapat mendata petani, barang, mendata PO dan 

Mendata DO dan melihat laporan. 

4. Diagram Activity Staf Pemasaran 

Diagram activity staf pemasaran menggambarkan proses dan urutan 

aktivitas staf pemasaran dalam proses staf pemasaran dengan program. 

Staf Pemasaran Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6  Diagram Activity Staf Pemasaran 
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Staf pemasaran melakukan login, jika login yang dimasukan benar maka 

akan menampilkan halaman staf pemasaran dapat melakukan pendaftaran petani, 

membuat PO, pembaharuan PO dan melihat informasi barang dari PO. 

3.1.4   Model Dipartisi Mengekspos Detail Yang Lebih Besar 

Model dipartisi mengekspos detail yang lebih besar yaitu : 

1.   Analisa isi informasi adalah analisa isi informasi tentang analisis dan 

rancangan e-supply chain management pada distribusi karet olahan yang 

membahas data petani, data barang, data pembeli, data PO dan data DO. 

2.   Analisa interaksi analisa yang menunjukkan hubungan antara e-supply chain 

management dengan pengguna, pada sistem ini interaksi dengan pengguna 

yaitu bagian waserda membuat PO, memperbaharui PO dan memasukan 

barang. Bagian admin mendata petani, mendata barang, mendata DO dan 

mendata PO. Staf pemasaran mendaftarkan petani, membuat DO dan 

melihat stok barang. 

3.  Analisa fungsional Analisa tentang proses bagaimana e-supply chain 

management menampilkan informasi kepada pengguna sehingga bisa 

membantu pihak Koperasi mupakat jaya Kota Prabumulih dalam mengelolah 

data pembeli, data barang, data pembelian, data petani dan data penjualan 

dengan cepat dan akurat. 

4.  Analisa konfigurasi Konfigurasi yang digunakan pada data petani, data 

barang, data pembeli, data PO dan data DO ini yaitu melalui perangkat lunak 

desktop pada personal komputer. 
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3.1.5   Model Awal Merepresentasikan Inti Masalah 

 Metode awal merepresentasikan inti masalah pada analisis dan rancangan 

e-supply chain management pada distribusi karet olahan yaitu :  

1.  Domain Informasi adalah domain informasi dari sistem yang akan dibangun 

yaitu data petani, data barang, data pembeli, data PO dan data DO pada 

Koperasi Mupakat Jaya. 

2.  Pengguna Sistem Pengguna sistem pada analisis dan rancangan e-supply chain 

management pada distribusi karet olahan terdiri dari bagian waserda, admin 

dan staf pemasaran. 

3  Fungsi Sistem Dapat membantu pihak Koperasi mupakat jaya Kota Prabumulih 

dalam mengelolah data pembeli, data barang, data pembelian, data petani dan 

data penjualan dengan cepat dan akurat 

Metode yang digunakan untuk desain pada e-supply chain management 

pada distribusi karet olahan yaitu, object oriented design (OOD). Ada tiga tahap 

dari object oriented design (OOD) terdiri dari : 

 

3.2  Object Oriented Design (OOD) 

3.2.1   Desain Subsistem 

1.   Tabel Petanin yang terdiri dari lima (5) field diantaran kd_petani, nm_petani, 

perusahaan, alamat, dan telp.  

Tabel  3.1 Tabel Petani 

No Field Type Size Keterangan 

1. Kd_petani Varchar 8 Kd_petani (*) Primary Key 

2. Nm_petani Varchar 25 Nama Petani 

3. Alamat 

 

Varchar 50 Alamat 

4. No_Telp 

 

Varchar 15 Nomor Telepon 

5. Password Varchar 35 Password 



 38 

 

2. Tabel Pembeli yang terdiri dari empat (4) field diantaran kd_pembeli, 

nm_pembeli, alamat, dan telp.  

Tabel  3.2  Tabel Pembeli 

No Field Type Size Keterangan 

1. Kd_pembeli Varchar 8 Kd_pembeli (*) Primary 

Key 
2. Nm_pembeli Varchar 25 Nama Pembeli 

3. Alamat 

 

Varchar 50 Alamat 

4. No_Telp 

 

Varchar 15 Nomor Telepon 

 

3.  Tabel  Karet yang terdiri dari lima (5) field yaitu kd_barang, nm_barang, 

jenis_barang, harga, satuan, jumlah. 

Tabel 3.3 Tabel Karet 

No Field Type Size Keterangan 

1. Kd_transaksi Integer 8 Kode transaksi (*) 

Primary Key 
2. Nm_karet Varchar 25 Nama Karet 

3. Satuan Varchar 7 Satuan 

4. Harga Double 8 Harga Jual 

5. Jumlah Integer 4 Jumlah 

4.  Tabel PO (Purchase Order) Tabl PO memiliki empat belas (14) filed yaitu 

kd_po, kd_petani, tgl_po, tgl_po_expired, tgl_rencana_kirim, pembuat_po, 

penerima_po, kd_barang, nm_barang, satuan, harga, jumlah dan total.  

Tabel  3.4 Tabel Purchase Order (PO) 

No Field Type Size Keterangan 

1. Kd_po Int 7 Kode PO (*) Primary Key 

2. Tgl_po 

 

_ 

Varchar 8 Tanggal PO 

3. Kd_petani Date 8 Kode Petani 

5. Nm_petani Date 8 Nama Petani 

6. Kd_barang Date 8 Kode Barang 

7. Nm_barang Varchar 25 Nama Barang 

1. Satuan Varchar 15 Satuan 

12. Harga Double 8 Harga 

13. Jumlah Int 4 Jumlah 

14. Total Double 8 Total 
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5. Tabel DO (Delivery Order) Tabl DO memiliki empat belas (14) filed yaitu 

kd_do, kd_pembeli, tgl_do, tgl_rencana_kirim, kd_barang, nm_barang, 

satuan, harga, jumlah, total, tgl_kirim, nama_kirim. 

Tabel  3.5 Tabel Delivery Order (DO) 

No Field Type Size Keterangan 

1. Kd_do Int 7 Kode DO (*) Primary Key 

2. Tgl_do 

 

_ 

Varchar 8 Tanggal DO 

3. Kd_pembeli Date 8 Kode Pembeli 

5. Nm_pembeli Date 8 Nama Pembeli 

6. Kd_barang Date 8 Kode Barang 

7. Nm_barang Varchar 25 Nama Barang 

1. Satuan Varchar 15 Satuan 

12. Harga Double 8 Harga 

13. Jumlah Int 4 Jumlah 

14. Total Double 8 Total 

6.    Adminn Tabel admin memiliki empat(4) field yaitu id_admin, username dan 

password. 

Tabel  3.6 Tabel Admin 

No Field Type Size Keterangan 

1. Id_admin Integer 11 Id admin (*) Primary Key 

2. Username Varchar 50 Username 

3. Password Varchar 50 Password 

 

3.2.2   Desin Objek dan Kelas 

 Class diagram pada analisis dan rancangan e-supply chain management 

pada distribusi karet olahan dapat dilihat pada Gambar 3.7, Objek Petani berelasi 

dengan Objek PO yaitu one to one, sedangankan PO berelasi dengan Objek 

Barang dengan relasi one to one, Pada bagian DO berelasi dengan bagian Barang 

dan sebaliknya Barang berelasi dengan PO yaitu One to One,  kemudian DO 

berelasi dengan Objek Pembeli yaitu One to One atau bias juga Many to Many.  
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 Class diagram pada analisis dan rancangan e-supply chain management 

pada distribusi karet olahan dapat dilihat pada Gambar 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.7  Class Diagram 

 

1 

 
1..* 

 

Pembeli 
 

kd_pembeli : varchar 

nm_pembeli : varchar 

alamat: varchar 

no_telp : varchar 

 

 

 

Insert ( ) 

Select ( ) 

Delete ( ) 

Update ( ) 

DO 
 

Kd_do : varchar 

tgl_do : date  

kd_pembeli : varchar 

nm_pembeli : varchar 

kd_barang : varchar 

nm_barang : varchar 

satuan : varchar 

harga : integer 

jumlah : integer 

total : integer 

 

 

 

Insert ( ) 

Select ( ) 

Delete ( ) 
Update ( ) 

Barang 
 

kd_barang : varchar 

nm_barang : varchar 

satuan : varchar 

harga : int 

jumlah : int 

 

 

Insert ( ) 

Select ( ) 

Delete ( ) 
Update ( ) 

PO 
 

Kd_po : varchar 

tgl_po : date  

kd_petani : varchar 

nm_petani : varchar 

kd_barang : varchar 

nm_barang : varchar 

satuan : varchar 

harga : integer 

jumlah : integer 

total : integer 

 

 

 

Insert ( ) 

Select ( ) 

Delete ( ) 
Update ( ) 

1 

 1..* 

 

1..* 

 

1 

 

Petani 
 

kd_petani : varchar 

nm_petani : varchar 

alamat: varchar 

no_telp : varchar 

password : varchar 

 

 

Insert ( ) 

Select ( ) 

Delete ( ) 

Update ( ) 

1..* 

 

1 
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3.2.3  Desain Pesan  

1.  Rancangan Halaman Utama 

 Rancangan halaman Utama merupakan rancangan yang akan ditampilkan 

pertama ketika sistem informasi di tampilkan. Pada halaman ini terdapat 

login.untuk mengakses halaman admin dan pimpinan. Rancangan dari halaman 

utama dapat di lihat pada gambar 3.8. 

 

 

 

 

Gambar  3.8  Rancangan Halaman Utama 

2.  Rancangan Halaman Home 

 Rancangan halaman home merupakan rancangan pertama ketika aplikasi 

dijalankan. Tampilannya seperti gambar 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9  Rancangan Halaman Tampil User 

SELAMAT DATANG 

ADMIN 

  

KOPERASI UNIT DESA MUFAKAT JAYA 

KOTA PRABUMULIH 

 

[HOME] [USER] | [PETANI] | [KARET] | [PEMBELI] | [DO] | [PO] | [LAPORAN] | 
[GANTI PASSWORD] | [KELUAR] 

 

@2013 

 

 

GAMBAR KOPERASI UNIT DESA 

MUFAKAT JAYA 

ADMIN LOGIN 

Username        : 

Password         : 

xxxxxxxxxxxx 

********* 

Login Batal 
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3.  Rancangan Halaman User 

 Pada halaman ini menampilkan halaman pengolahan data user, pada 

halaman ini terdapat link input untuk membukan halaman tambah data user. 

Rancangan dari halaman tampil data user ditampilkan seperti gambar 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.10  Rancangan Halaman Tampil User 

 

4.  Rancangan Halaman Petani 

 Pada halaman ini menampilkan halaman pengolahan data petani, pada 

halaman ini terdapat link input untuk membukan halaman tambah data petani, 

terdapat link filter yang berfungsi untuk mengurutkan data petani sesuai dengan 

abjad dan link reset untuk menampilkan data awal sebelum di filter. Rancangan 

dari halaman tampil data petani ditampilkan seperti gambar 3.11. 

SELAMAT DATANG 

ADMIN 

  

KOPERASI UNIT DESA MUFAKAT JAYA 

KOTA PRABUMULIH 

 

[HOME] [USER] | [PETANI] | [KARET] | [PEMBELI] | [DO] | [PO] | [LAPORAN] | 

[GANTI PASSWORD] | [KELUAR] 

 

@2013 

User 

 

Cari xxxxxxxxxx [OK]  

 

[Input] 

 

No. Username  Password Akses   

99 xxxxxx xxxxxx xxxxxx [Edit] [Delete] 

99 xxxxxx xxxxxx xxxxxx [Edit] [Delete] 

99 xxxxxx xxxxxx xxxxxx [Edit] [Delete] 

99 xxxxxx xxxxxx xxxxxx [Edit] [Delete] 
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Gambar  3.11  Rancangan Halaman Tampil Petani 

 

 

5.  Rancangan Halaman Karet 

 Pada halaman ini menampilkan halaman pengolahan data karet, pada 

halaman ini terdapat link input untuk membukan halaman tambah data karet, link 

filter yang berfungsi untuk mengurutkan data karet sesuai dengan abjad dan link 

reset untuk menampilkan data awal sebelum di filter, terdapat form Pencarian data 

karet dengan berdasarkan 5 kriteria yaitu kode transaksi, nama karet, satuan, harga 

dan jumlah . Rancangan dari halaman tampil data karet ditampilkan seperti 

gambar 3.12. 

 

SELAMAT DATANG 

ADMIN 

  

KOPERASI UNIT DESA MUFAKAT JAYA 

KOTA PRABUMULIH 

 

[HOME] [USER] | [PETANI] | [BARANG] | [PEMBELI] | [DO] | [PO] | [LAPORAN] | 

[GANTI PASSWORD] | [KELUAR] 

 

@2013 

Petani 

 

Cari xxxxxxxxxx [OK]  

 

[Input] 

 

No. Kode 

Petani  

Nama Petani >>   

99 xxxxxx xxxxxx xxxxxx [Edit] [Delete] 

99 xxxxxx xxxxxx xxxxxx [Edit] [Delete] 
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Gambar  3.12  Rancangan Halaman Tampil Barang 

 

6.  Rancangan Halaman Pembeli 

 Pada halaman ini menampilkan halaman pengolahan data pembeli, pada 

halaman ini terdapat link input untuk membukan halaman tambah data pembeli, 

link filter yang berfungsi untuk mengurutkan data pembeli sesuai dengan abjad 

dan link reset untuk menampilkan data awal sebelum di filter, terdapat form 

Pencarian data pembeli berdasarkan 5 kriteria yaitu kode pembeli, nama pembeli, 

alamat, telepon dan password, terdapat juga link edit untuk merubah isi dari data 

pembeli dan link hapus record untuk menghapus data pembeli. Rancangan dari 

halaman tampil data pembeli ditampilkan seperti gambar 3.13. 

 

SELAMAT DATANG 

ADMIN 

  

KOPERASI UNIT DESA MUFAKAT JAYA 

KOTA PRABUMULIH 

 

[HOME] [USER] | [PETANI] | [KARET] | [PEMBELI] | [DO] | [PO] | [LAPORAN] | 

[GANTI PASSWORD] | [KELUAR] 

 

@2013 

Barang 

 

Cari xxxxxxxxxx [OK]  

 

[Input] 

 

No. Kode 

Barang  

Nama  

Karet 

>>   

99 xxxxxx xxxxxx xxxxxx [Edit] [Delete] 

99 xxxxxx xxxxxx xxxxxx [Edit] [Delete] 
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Gambar  3.13  Rancangan Halaman Tampil Pembeli 

 

 

7.  Rancangan Halaman DO (Delivery Order) 

 Pada halaman ini menampilkan halaman pengolahan data DO (delivery 

order), pada halaman ini terdapat link input untuk membukan halaman tambah 

data DO (delivery order), link filter yang berfungsi untuk mengurutkan DO 

(delivery order) sesuai dengan abjad dan link reset untuk menampilkan data awal 

sebelum di filter, terdapat form Pencarian data pembeli berdasarkan 10 kriteria, 

terdapat juga link edit untuk merubah isi dari data DO (delivery order) dan link 

hapus record untuk menghapus data DO (delivery order). Rancangan dari 

halaman tampil data DO (delivery order)ditampilkan seperti gambar 3.14. 

SELAMAT DATANG 

ADMIN 

  

KOPERASI UNIT DESA MUFAKAT JAYA 

KOTA PRABUMULIH 

 

[HOME] [USER] | [PETANI] | [BARANG] | [PEMBELI] | [DO] | [PO] | [LAPORAN] | 

[GANTI PASSWORD] | [KELUAR] 

 

@2013 

Pembeli 

 

Cari xxxxxxxxxx [OK]  

 

[Input] 

 

No. Kode 

Pembeli  

Nama 

Pembeli 

>>   

99 xxxxxx xxxxxx xxxxxx [Edit] [Delete] 

99 xxxxxx xxxxxx xxxxxx [Edit] [Delete] 
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Gambar  3.14  Rancangan Halaman Tampil DO (delivery order) 

 

 

8.  Rancangan Halaman PO (Purchase Order) 

 Pada halaman ini menampilkan halaman pengolahan data PO (purchase 

order), pada halaman ini terdapat link input untuk membukan halaman tambah 

data PO (purchase order), link filter yang berfungsi untuk mengurutkan PO 

(purchase order) sesuai dengan abjad dan link reset untuk menampilkan data awal 

sebelum di filter, terdapat form Pencarian data pembeli berdasarkan 10 kriteria, 

terdapat juga link edit untuk merubah isi dari data PO (purchase order) dan link 

hapus record untuk menghapus data PO (purchase order). Rancangan dari 

halaman tampil data PO (purchase order) ditampilkan seperti gambar 3.15. 

SELAMAT DATANG 

ADMIN 

  

KOPERASI UNIT DESA MUFAKAT JAYA 

KOTA PRABUMULIH 

 

[HOME] [USER] | [PETANI] | [KARET] | [PEMBELI] | [DO] | [PO] | [LAPORAN] | 

[GANTI PASSWORD] | [KELUAR] 

 

@2013 

DO (delivery order) 

 

 

Cari xxxxxxxxxx [OK]  

 

[Input] 

 

No. Kode DO Tanggal DO >>   

99 xxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxx [Edit] [Delete] 

99 xxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxx [Edit] [Delete] 
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Gambar  3.15  Rancangan Halaman Tampil PO (purchase order) 

 

 

9.  Rancangan Halaman Laporan 

 Pada halaman ini menampilkan halaman laporan, pada halaman ini 

terdapat link-link laporan yaitu laporan petani menampilkan seluruh data petani, 

laporan pembeli menampilkan seluruh data pembeli, laporan karet menampilakan 

seluruh data karet baik yang terjual maupun yang masih ada, laporan PO 

(purchase order) menampilakan data PO (purchase order) per periode dan 

laporan DO (delivery order) menampilkan data DO (delivery order) per periode. 

Rancangan dari halaman laporan ditampilkan seperti gambar 3.16. 

 

SELAMAT DATANG 

ADMIN 

  

KOPERASI UNIT DESA MUFAKAT JAYA 

KOTA PRABUMULIH 

 

[HOME] [USER] | [PETANI] | [KARET] | [PEMBELI] | [DO] | [PO] | [LAPORAN] | 

[GANTI PASSWORD] | [KELUAR] 

 

@2013 

PO (purchase order) 

 

Cari xxxxxxxxxx [OK]  

 

[Input] 

 

No. Kode PO Tanggal PO >>   

99 xxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxx [Edit] [Delete] 

99 xxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxx [Edit] [Delete] 
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Gambar  3.16  Rancangan Halaman Laporan 

 

10.  Rancangan Halaman Ganti Password 

 Pada halaman ini menampilkan halaman ganti password, dengan cara 

mengisi form password lama dan mengisi form password baru dan mengulangi 

password baru, Halaman ganti password ini hanya ada pada level admin pada 

level petani hanya cukup mengklik form petani disana terdapat informasi petani 

beserta password yang biasa di ubah, pada level pembeli password di tentukan 

oleh pihak admin . Rancangan dari halaman ganti password seperti pada     

gambar 3.17. 

 

 

SELAMAT DATANG 

ADMIN 

  

KOPERASI UNIT DESA MUFAKAT JAYA 

KOTA PRABUMULIH 

 

[HOME] [USER] | [PETANI] | KARET | [PEMBELI] | [DO] | [PO] | [LAPORAN] | [GANTI 

PASSWORD] | [KELUAR] 

 

@2013 

Laporan 

 

Laporan Petani 

 

Laporan Barang 

 

Laporan Pembeli 

 

Laporan DO (Delivery Order) 

 

Laporan PO (Purchase Order) 
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Gambar  3.17  Rancangan Halaman Ganti Password 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT DATANG 

ADMIN 

  

KOPERASI UNIT DESA MUFAKAT JAYA 

KOTA PRABUMULIH 

 

[HOME] [USER] | [PETANI] | [KARET] | [PEMBELI] | [DO] | [PO] | [LAPORAN] | 

[GANTI PASSWORD] | [KELUAR] 

 

@2013 

Ganti Password 

 

Password Lama : xxxxxxxxxxxxxx 

 

Passowrd Baru : xxxxxxxxxxxxxx 

 

[Simpan] 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil 

Menjalankan e-supply chain management pada distribusi karet olahan ini 

secara langsung harus mempunyai server web local yaitu apache, Web ini 

mempunyai halaman utama atau halaman depan yaitu halaman index yang 

berfungsi sebagai halaman utama secara otomatis pada saat web ini diakses. Pada 

bab ini akan dibahasa bawah e-supply chain management pada distribusi karet 

olahan ini terdapat halaman-halaman lain yang dapat saling berhubungan satu 

sama lain.  Dengan adanya e-supply chain management diharapkan bisa 

membantu pihak Koperasi Mupakat Jaya Kota Prabumulih dalam mengelola data 

pembeli, data barang, data pembelian, data petani dan data penjualan dengan cepat 

dan akurat. Dapat membantu pegawai dalam membuat laporan untuk pimpinan 

lebih cepat dan tepat, agar pimpinan dapat mengetahui informasi tentang kondisi 

stok karet yang ada di koperasi ataupun yang sudah dijual ke pabrik. 

Langka pertama untuk mengaktifkan halaman utama terlebih  dahulu kita 

membuka Mozilla Firefox untuk mengaktifkan halaman utama. Setelah Mozilla 

Firefox diaktifkan maka kita masukan alamat halaman utama di kotak address 

yang terdapat di Mozilla Firefox. 
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4.2   Pembahasan 

1.  Halaman Utama 

 Halaman utama merupakan tampilan yang akan ditampilkan pertama 

ketika sistem informasi di tampilkan. Pada halaman ini terdapat login.untuk 

mengakses halaman admin dan pimpinan. Tampilan dari halaman utama seperti 

pada gambar 4.1. 

 

Gambar  4.1  Halaman Utama 

2.  Halaman Home 

 Halaman home merupakan tampilan pertama ketika aplikasi dijalankan. 

Tampilannya seperti pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2  Halaman Tampil Home 

 

 

 



 52 

3.  Halaman User 

 Pada halaman ini menampilkan halaman pengolahan data user, pada 

halaman ini terdapat link input untuk membukan halaman tambah data user. 

Tampilan dari halaman tampil data user ditampilkan seperti pada gambar 4.3. 

 

Gambar  4.3  Halaman Tampil User 

4.  Halaman Petani 

 Pada halaman ini menampilkan halaman pengolahan data petani, pada 

halaman ini terdapat link input untuk membukan halaman tambah data petani. 

Tampilan dari halaman tampil data petani ditampilkan seperti pada gambar 4.4.  

 

Gambar  4.4  Halaman Tampil Petani 
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5.  Halaman Karet 

 Pada halaman ini menampilkan halaman pengolahan data karet, pada 

halaman ini terdapat link input untuk membukan halaman tambah data karet. 

Tampilan dari halaman tampil data karet ditampilkan seperti pada gambar 4.5. 

 

Gambar  4.5  Halaman Tampil Karet 

 

6.  Halaman Pembeli 

 Pada halaman ini menampilkan halaman pengolahan data pembeli, pada 

halaman ini terdapat link input untuk membukan halaman tambah data pembeli. 

Tampilan dari Halaman Pembeli seperti pada gambar 4.6. 

 

Gambar  4.6  Halaman Tampil Pembeli 
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7.  Halaman DO (Delivery Order) 

 Pada halaman ini menampilkan halaman pengolahan data DO (delivery 

order), pada halaman ini terdapat link input untuk membukan halaman tambah 

data DO (delivery order). Tampilan dari halaman tampil data DO (delivery 

order)ditampilkan seperti gambar 4.7. 

 

Gambar  4.7  Halaman Tampil DO (delivery order) 

 

 

8.  Halaman PO (Purchase Order) 

 Pada halaman ini menampilkan halaman pengolahan data PO (purchase 

order), pada halaman ini terdapat link input untuk membukan halaman tambah 

data PO (purchase order). Tampilan dari halaman tampil data PO (purchase 

order) ditampilkan seperti pada gambar 4.8. 
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Gambar  4.8  Halaman Tampil PO (purchase order) 

 

9.  Halaman Laporan 

 Pada halaman ini menampilkan halaman laporan, pada halaman ini 

terdapat link-link laporan. Tampilan dari halaman laporan ditampilkan seperti 

pada gambar 4.9. 

 

Gambar  4.9  Halaman Laporan 
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10.  Halaman Ganti Password 

 Pada halaman ini menampilkan halaman ganti password. Tampilan dari 

halaman ganti password seperti pada gambar 4.10. 

 

Gambar  4.10  Halaman Ganti Password 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan sudah diuraikan 

dalam analisis dan rancangan e-supply chain management pada distribusi karet 

olahan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penelitian menghasilkan analisis dan rancangan e-supply chain management 

pada distribusi karet olahan. 

2. Dengan adanya e-supply chain management diharapkan bisa membantu pihak 

Koperasi Mupakat Jaya Kota Prabumulih dalam mengelola data pembeli, data 

barang, data pembelian, data petani dan data penjualan dengan cepat dan 

akurat. 

3. Dapat membantu pegawai dalam membuat laporan untuk pimpinan lebih 

cepat dan tepat, agar pimpinan dapat mengetahui informasi tentang kondisi 

stok karet yang ada di koperasi ataupun yang sudah dijual ke pabrik. 

3. E-supply chain management pada distribusi karet olahan dibangun dengan 

bahasa scripting PHP dan database MySQL. 
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5.2 Saran 

 

1.  Diharapkan e-supply chain management pada distribusi karet olahan ini dapat 

dimanfaatkan oleh koperasi mupakat jaya secara optimal. 

2. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak 

menutup kemungkinan e-supply chain management pada distribusi karet 

olahan yang telah dapat dikembangkan lagi dengan fasilitas-fasilitas yang 

belum ada pada perangkat lunak ini. 
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