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Abstrak - PT Bumi Braja Nusantara merupakan industri manufaktur yang memproduksi mesin boiler. Sistem 

administrasi di perusahaan saat ini menimbulkan jumlah stok bahan baku yang tercatat dikomputer sulit untuk 

diidentifikasi. Keterbatasan administrasi yang berkaitan dengan bahan baku sedikit banyak mempengaruhi produktivitas 

perusahaan, sehingga dibutuhkan perancangan sistem informasi untuk mengadministrasi bahan baku di perusahaan. 

Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi informasi berbasis komputer dewasa ini, dirasa sangat pesat 

dan hal ini berpengaruh terhadap aspek pekerjaan. Perancangan dan implementasi sistem informasi saat ini merupakan 

suatu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perancangan dan implementasi sistem informasi dibuat melalui program Visual 
Basic dan database mengunakan Microsoft Access. Sistem informasi administrasi bahan baku ini dapat melakukan input 

untuk menambahkan pengguna, menambah atau menghapus data bahan baku, melakukan transaksi pembelian bahan, 

pemakaian bahan dan laporan stok bahan baku, pembelian bahan baku serta pemakaian bahan baku. Sistem informasi 

yang telah dirancang dapat memudahkan pekerjaan admin dalam melakukan administrasi bahan baku. 

 

Kata kunci : Administrasi bahan baku, Sistem informasi 

 

Abstract - PT Bumi Braja Nusantara is a manufacturing industry that manufactures boiler machines. The company 

administration system today raises the amount of raw material stocks record become difficult to identify. Administrative 

limitations relating to raw materials affect the productivity, so it’s necessary to design an information system to 

administer raw materials. The development of information technology, especially computer-based information 
technology today, felt very rapidly and this affects the aspects of work. The design and implementation of information 

systems today urgently needed by the company. The design and implementation of information systems made through 

Visual Basic programs and databases using Microsoft Access. This raw material administration information system can 

input to add users, add or delete raw material data, purchase material transactions, material usage and raw material 

stock report, raw material purchase and raw material usage. Information systems that have been designed to facilitate 

the work of admin in administering raw materials. 
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I. PENDAHULUAN   
 

PT PT Bumi Braja Nusantara merupakan industri 

manufaktur yang memproduksi mesin boiler. Mesin 

boiler yang diklaim mampu menekan biaya produksi 

tersebut dikarenakan mesin menggunakan bahan bakar 

padat berupa batu bara, cangkang kelapa sawit dan 

bubuk limbah industri kayu. Penghematan yang dapat 

dilakukan mesin terebut membuat pesananan terhadap 

mesin boiler pada perusahaan bertambah..  

Teknologi informasi berbasis komputer dewasa ini, 

dirasa sangat maju dan hal ini berpengaruh terhadap 

aspek pekerjaan. Hampir semua perusahaan dalam hal 

pengambilan keputusan, penyebaran informasi, 

peningkatan efektifitas pekerjaan dan pelayanan telah 

menggunakan sistem informasi komputer. Keunggulan 

yang dimiliki komputer menjadikannya sangat 

berperan bagi suatu perusahaan dalam melakukan 

aktivitas pemrosesan dan pengolahan data. Penyajian 

informasi berdasarkan data yang diolahpun dapat 

mempercepat pengambilan keputusan, sehingga dapat 

memanfaatkan biaya, tenaga dan waktu dengan lebih 

optimal.  

Bagi suatu perusahaan yang sedang berkembang 

seperti pada PT Bumi Braja Nusantara sebagai suatu 

perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, 

tentunya memiki suatu sistem administrasi yang 

terkomputerisasi dan terorganisir menjadi suatu 

kebutuhan yang tidak kalah penting. Sebagai salah satu 

perusahan yang memiliki sejumlah pelanggan yang 

cukup banyak, kendala dalam hal tidak optimalnya 

pencatatan dan perekapan data masih ditemui. Proses 

pembelian, pencatatan, persediaan dan penggunaan 

bahan baku saat ini masih dilakukan dengan tulis 

tangan yang selanjutnya di input kedalam komputer 

menggunakan Microsoft Office. Saat ini yang 
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digunakan perusahaan saat ini yaitu Microsoft Access 

sebagai basis data dari karyawan, suplayer dan 

konsumen, Microsoft Excel sebagai basis data dari 

bahan baku serta keuangan perusahaan dan Microsoft 

Word sebagai alat untuk melakukan surat menyurat 

dari perusahaan. Prosedur pembelian bahan baku pada 

perusahaan dilakukan dengan cara menghubungi 

suplayer melalui telepon maupun email. Pesanan bahan 

baku yang tiba diperusahaan selanjutnya diperiksa dan 

diinput kedalam basis data menggunakan Microsoft 

Excell. Penggunaan bahan baku dilakukan sesuai 

dengan produk yang akan dibuat dengan cara mencatat 

bahan baku yang digunakan, selanjutnya dilaporkan 

kepada kepala produksi untuk diinput kedalam basis 

data oleh admin.  

Sistem yang ada pada perusahaan saat ini 

menimbulkan jumlah stok bahan baku yang tercatat 

dikomputer sulit untuk diidentifikasi. Keterbatasan 

administrasi pembelian bahan baku, penggunaan bahan 

baku, jumlah stok bahan baku serta laporan yang 

berkaitan dengan bahan baku sedikit banyak dapat 

mempengaruhi produktivitas perusahaan. Perancangan 

dan implementasi sistem informasi saat ini merupakan 

suatu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sistem 

informasi dapat memberikan kemudahan bagi 

perusahaan dalam mengadministrasi pembelian bahan 

baku, pengunaan bahan baku, jumlah stok bahan baku 

serta pelaporanya. Masukan informasi yang bersumber 

dari catatan operator diharapkan dapat mempermudah 

admin dalam melakukan proses administrasi yang ada 

di perusahaan dengan adanya sistem informasi.  

Tujuan penelitian ini yaitu untuk merancang dan 

mengimplementasikan sistem informasi yang dapat 

mengadministrasi pembelian, pengunaan dan jumlah 

stok bahan baku. Merancang dan 

mengimplementasikan sistem informasi yang dapat 

mengetahui stok serta membuat laporan pembelian, 

pengunaan dan jumlah stok bahan baku. 

Mempermudah pekerjaan admin melalui perancangan 

dan implementasi sistem informasi. 

Sistematika pembahasan dalam makalah ini yaitu 

bagian satu berisi pendahuluan dari penelitian, bagian 

dua berisi dasar teori yang digunakan untuk penelitian, 

bagian tiga berisi hasil dan pembahasan dari penelitian 

dan bagian empat berisi kesimpulan dari penelitian 

berikut dengan saran yang diberikan. 

 

II. DASAR TEORI 
 

A. Pengertian Informasi 

 

merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang 

lebih berguna bagi penerimanya. Informasi juga 

merupakan data yang telah diproses sedemikian rupa 

sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang 

menggunakan. Sebuah bisnis menjadikan informasi 

sebagai faktor kritis yang dijadikan pedoman bagi 

pembuat keputusan untuk menentukan keputusan yang 

akan diambil. Informasi yang di dapat merupakan hasil 

dari data yang diolah sebelumnya, sehingga data 

merupakan sumber dalam menghasilkan informasi. 

Hubungan antara data dan informasi digambarkan 

seperti pada Gambar 1 

 

 
Gambar 1. Pemrosesan data menjadi informasi 

 

B. Definisi Sistem Informasi 
 

Kombinasi orang,  peralatan  dan prosedur-prosedur 

yang diorganisasikan untuk menyediakan informasi 

tertentu kepada pihak-pihak tertentu dengan cara 

menggunakannya dalam pengambilan keputusan  

Seperangkat komponen yang saling berhubungan 

yang berfungsi mengumpulkan, memproses, 

menyimpan dan mendistribusi informasi untuk 

mendukung pembuatan keputusan dan pengawaan 

dalam organisasi. 

 

C. Aktifitas pada Sistem Informasi 

 

• Input data adalah : 

sekumpulan data mentah dalam organisasi maupun 

luar organisasi untuk diproses dalam suatu sistem 

informasi.  

• Proses pengolahan data adalah  : 

konversi/pemindahan, manipulasi dan analisis input 

data mentah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi 

manusia 

• Output informasi adalah  : 

distribusi informasi yang sudah diproses ke anggota 
organisasi yang akan menggunakan output tersebut.  

• Informasi membutuhkan umpan balik (feedback) 

adalah : 

output yang dikembalikan ke anggota organisasi 

yang berkepentingan untuk membantu 

mengevaluasi atau memperbaiki output. 

 

 

 

Database

Data InformasiProses

Pemakai
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D. Sistem Informasi yang Baik dan Lengkap 

 

1. Ketersediaan.  

Informasi itu sendiri tersedia dan dapat diperoleh 

oleh pihak yang akan menggunakannya. 

2. Mudah dipahami.  

Informasi mudah dipahami oleh pengambil 

keputusan untuk kepentingan rutin maupun 

strategis. 

3. Relevan.  

Informasi relevan dengan kebutuhan dan tujuan 
organisasi. 

4. Bermanfaat.  

Informasi harus disajikan yang 

memungkinkannya dimanfaatkan secara optimal 

bagi organisasi. 

5. Tepat waktu.  

Ketepatan waktu sangat penting terutama untuk 

pengambilan keputusan yang krusial. 

6. Reliabel.  

Pemberi informasi menjamin tingkat kepercayaan 

yang tinggi pad informasi yang disajikan dan dari 
sumber yang kebenarannya dapat diandalkan. 

7. Akurat.  

Informasi terhindar dari kesalahan dan kekeliruan. 

8. Konsisten.  

Konsistensi informasi adalah syarat penting 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 

Sehingga suatu informasi harus tidak bersifat 

kontradiktif dalam penyajiannya. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Perancangan sistem informasi administrasi bahan 

baku mempunyai alur sistem yang berbeda dengan 

sistem yang saat ini diterapkan oleh perusahaan. Pada 

sistem yang diterapkan oleh perusahaan, ketersediaan 

maupun pemesanan bahan baku dilakukan oleh bagian 

produksi melalui berkas microsoft excell. Pada 

perancangan sistem administrasi bahan baku yang akan 

dibuat, ketersediaan dan pemesanan bahan baku 

dilakukan oleh admin. Hal ini dilakukan agar 
pengecekan terhadap bahan baku dapat dilakukan 

dengan lebih cepat melalui sistem informasi yang akan 

dibuat. Rancangan sistem administrasi ditunjukkan 

pada Gambar 2. 

Aplikasi dijalankan oleh pengguna yang terlebih 

dahulu diidentifikasi melalui tabel pengguna pada 

database, berupa data flow diagram dan form login. 

Pengguna dengan jabatan apapun dapat mengakses 

sistem informasi jika sebelumnya sudah melakukan 

identifikasi pengguna dan password yang dibuat oleh 

admin. Menu item material dapat memberi kemudahan 
pada pengguna dalam memasukkan data material baru 

atau menghapus data material yang sudah tidak 

digunakan. Pengguna sistem informasi dapat 

melakukan input berupa pembelian material, yang 

selanjutnya mencetak surat jalan sebagai surat 

pemesanan dari perusahaan kepada suplayer. Pengguna 

selanjutnya menunggu laporan dari lantai produksi 

berupa laporan pemakaian bahan baku untuk diinput 

dalam sistem. Laporan pemakaian bahan baku yang 

diterima oleh pengguna selanjutnya diinput kedalam 

sistem informasi untuk dicatat dan dihitung secara 

otomatis sebagai sisa bahan baku yang akan disimpan 

kembali sebagai stok di gudang. 

Stok bahan baku dapat diketahui secara langsung 
tanpa harus memeriksa transaksi pembelian maupun 

penggunaan bahan baku. Jumlah bahan baku yang 

tersedia terhitung secara otomatis sehingga stok bahan 

baku dapat langsung diakses pada menu laporan data 

stok. Laporan dapat diakses melalui menu laporan yang 

tersedia dalam sistem informasi. Laporan terbagi 

menjadi tiga kelompok, yaitu laporan stok, laporan 

pembelian material dan laporan pemakaian material. 

Administrasi pada sistem pembelian material yang 

tersimpan dalam database memudahkan admin untuk 

dapat membuat laporan pembelian. Laporan pembelian 
dapat dilihat secara bulanan maupun tahunan dan dapat 

secara langsung dicetak melalui printer. Pemakaian 

material yang diinput sebelumnya oleh admin 

tersimpan kedalam database, data yang tersimpan 

tersebut selanjutnya akan masuk kedalam menu 

laporan pemakaian material yang dapat langsung 

dicetak melalui printer. 

Sistem informasi yang telah dirancang mempunyai 

masukan dan keluaran yang dapat memudahkan 

pekerjaan admin dalam melakukan administrasi bahan 

baku. Admin dapat menentukan siapa saja yang dapat 

mengakses aplikasi yang berhubungan dengan data 
adminstrasi bahan baku di perusahaan. Material baru 

maupun material yang sudah tidak digunakan dapat 

langsung dimasukkan kedalam menu material, 

sehingga memudahkan admin jika terjadi perubahan 

tentang bahan baku yang digunakan dalam proses 

produksi. Transaksi pembelian dan pemakaian bahan 

baku dapat memudahkan admin dalam melakukan 

pencatatan data tentang jumlah pembelian dan 

pemakaian bahan baku, yang sebelumnya 

menggunakan Microsoft Excel 2013. Stok bahan baku 

yang tersedia di gudangpun dapat diketahui secara 
cepat melalui menu laporan stok, yang sebelumnya 

harus melakukan pemeriksaan pada dokumen di hari 

sebelumnya yang tercatat melalui Microsoft Excel 

2013. Laporan transaksi pembelian dan pemakaian 

laporan dapat dilakukan secara cepat dengan 

mengakses menu laporan pembelian maupun laporan 

pemakaian. Melalui menu laporan tersebut pekerjaan 

admin dalam mengadministrasi bahan baku dapat lebih 

mudah dan cepat, sehingga admin mempunyai lebih 

banyak waktu jika dibandingkan dengan sebelumnya, 

yang pada akhirnya admin dapat melakukan pekerjaan 

lain untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. 
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Gambar 2. Rancangan sistem administrasi 

 

Menyajikan hasil analisis kualitatif dan/ atau 

kuantitatif untuk menjawab permasalahan yan. Isi dari 

pembahasan ini memuat segala sesuatu tentang 

kegiatan yang dilakukan dalam penelitian, meliputi 

konsep, perancangan, percobaan, pengambilan data dan 

interpretasi data. Data yang telah disajikan dalam tabel 
atau gambar tidak perlu ditulis lagi dalam badan 

makalah, cukup interpretasi dan pembahasannya saja. 

IV. KESIMPULAN 
 

Penyimpanan data yang masih belum aman, karena 

semua karyawan dapat mengakses data secara bebas 

tanpa adanya verifikasi. Pengolahan data untuk bahan 

baku yang menggunakan Microsoft Excel 2013 masih 

dilakukan secara terpisah dengan pelaporan, sehingga 

membuat admin pada PT Bumi Braja Nusantara 
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membutuhkan waktu untuk dapat membuat laporan 

bahan baku. Sering terjadi kesalahan dalam pencatatan 

atau perhitungan terhadap bahan baku sehingga 

perusahaan berpotensi mengalami kerugian. Penyajian 

informasi stok bahan baku yang menjadi kurang cepat 

dan akurat, karena harus memeriksa dokumen 

Microsoft Excel pada hari sebelumnya.  

Setelah melakukan konversi terhadap sistem baru 

yang berbasis aplikasi, diharapkan informasi yang 

dihasilkan lebih berkualitas, cepat, akurat dan mampu 

membantu dalam proses pengambilan keputusan. 
Keuntungan yang diharapkan dengan implementasi 

sistem informasi ini dapat membuat informasi yang 

tersaji, lebih cepat, akurat dan relevan. Pengolahan 

terhadap data bahan baku dapat menjadi lebih efisien. 

Pembuatan laporan dapat dilakukan dengan mudah dan 

cepat. Meningkatkan kinerja dalam melakukan 

pelayanan dan menyelesaikan tugas dengan baik. 

Saran yang disulkan yaitu, mempertimbangkan 

untuk menggunakan sistem yang diusulkan dalam 

proses pengolahan data bahan baku pada PT Bumi 

Braja Nusantara, mengadakan pelatihan bagi admin 
untuk dapat menjalankan sistem informasi jika sistem 

informasi ini diterapkan di perusahaan, 

mengembangkan sistem informasi yang peneliti 

usulkan dengan melibatkan mahasiswa lain maupun 

konsultan sistem informasi.  
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