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BAB 2 
 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

2.1. Analisa Kebutuhan Sistem 

 Analisis kebutuhan sistem menjadi sangat penting sekali untuk 

mendukung pembuatan suatu sistem yang akan digunakan di dalam sebuah 

lembaga, instansi ataupun perusahaan yang memerlukan. Karena kebutuhan ini 

akan mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan oleh lembaga, intansi 

maupun perusahaan yang terkait. Fungsi sistem (sistem sendiri adalah suatu 

kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama 

untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi, dalam hal ini yang 

dimaksud adalah aliran informasi)  yang penulis buat adalah untuk memberikan 

gambaran tentang perencanaan dan pengembangan yang bertujuan agar dapat 

memperoleh informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat serta meningkatkan 

kualitas kerja, dan menjadi suatu nilai strategik tersendiri pada pelayanannya 

(Jogiyanto, 1991). 

Untuk mencapai hasil pengolahan informasi yang optimal, maka 

dibutuhkan perangkat teknologi yang dapat mendukung pembuatan sistem 

tersebut, baik sarana dan prasarana yang memadai untuk menstabilkan kinerja dari 

sistem yang baru, maupun kebutuhan teknologi yang mendukung sistem ini 
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diantaranya adalah perangkat keras (Hardware), perangkat lunak (Software), dan 

sumber daya manusia (Brainware). 

 

2.2. Sistem Pendukung 

 Agar sistem yang akan digunakan dapat berjalan dengan baik dan optimal, 

maka diperlukan sistem pendukung atau alat bantu yaitu perangkat keras 

(Hardware), perangkat lunak (Software) dan user yang terlibat. Masing - masing 

sistem pendukung diharapkan agar dapat saling bekerja sama untuk menghasilkan 

suatu informasi yang sesuai seperti yang diinginkan oleh pengguna. 

 

2.2.1. Sistem Perangkat Lunak (Software) 

     Adapun software yang digunakan antara lain : 

 Odoo Version 10, sebagai APP & framework. 

Odoo dibangun menggunakan teknologi open object yang memiliki 

kekuatan arsitektur MVC (Model View Controller), workflow atau Alur 

Kerja Proses yang fleksibel (dimana pada versi 10 ini untuk workflow 

sudah tidak digunakan lagi, tetapi langsung dibuatkan method 

pythonnya di dalam view dan objeknya), GUI yang dinamis, antarmuka 

XML-RPC dan sistem pelaporan yang dapat dikostumisasi sesuai 

dengan kebutuhan. 
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Odoo merupakan web aplikasi yang dibangun menggunakan 

bahasa pemrograman Python, XML dan JavaScript serta menggunakan 

PostgreeSQL sebagai database menejemen sistemnya. 

 Werkzeug sebagai Engine. 

Werkzeug adalah sebuah perpustakaan utilitas WSGI untuk bahasa 

pemrograman Python. Perpustakaan ini banyak digunakan dan memiliki 

lisensi BSD (Berkely Software Distribution adalah lisensi yang 

memberikan kebebasan sebebas-bebasnya pada pengguna untuk 

melakukan apapun pada kode, selama tetap menyertakan lisensi dan 

copyright). (Rafiudin, Rahmat, 2006) 

 

2.3. Bagan Alir Sistem 

 Agar pengolahan data sistem informasi manufaktur dapat berjalan dengan 

baik, maka terlebih dahulu penulis merancang bagan alir sistem. Diagram alir 

sistem menunjukkan arus proses keseluruhan sistem, mulai dari proses input data 

sampai pada prose output data yang dihasilkan serta menjelaskan urutan - urutan 

dari prosedur yang ada dalam sistem. Untuk menggambarkan pemrosesan 

informasi ini dapat dilihat pada bagan alir seperti gambar berikut :  
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Gambar 2.1 Bagan Alir Sistem 

 

Keterangan : 

1. Laporan Data Produk (baku, setengah jadi, jadi) 

Laporan data yang berisi daftar dari semua produk, baik produk bahan 

baku, produk setengah jadi dan produk jadi. 

2. Laporan Data Komponen Bahan Penyusun 

Laporan data yang berisi daftar dari kumpulan komponen bahan 

penyusun suatu produk setengah jadi atau produk jadi. 

3. Laporan Data Pemesanan Manufaktur 

Laporan data yang berisi daftar dari pemesanan manufaktur suatu 

produk yang ingin diproduksi. 
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Gambar 2.2 Bagan Proses Manufactur Order 

Keterangan : 

1. Dimulai dengan melakukan login ke dalam program. 

2. Apabila validasi login berhasil, maka akan langsung masuk ke menu 

manufacture order. Apabila login tidak berhasil, maka akan kembali ke 

menu login. 

3. Setelah login berhasil, langkah selanjutnya mengolah atau mengisi data 

produk terlebih dahulu. 

4. Setelah mengolah data produk, berikutnya mengolah data bill of material. 

5. Setelah data produk dan data bill of material terisi semua, baru dilakukan 

penginputan data untuk manufacture order dengan komponen data kedua 

data tersebut. 

6. Apabila data manufacture order selesai diproses, bisa langsung dilogout. 

Atau apabila data belum selesai diproses, bisa kembali ke menu 

manufacture order. 
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2.4. Perancangan Sistem 

 Basis data (database) memiliki peran yang penting dalam perusahaan 

maupun instansi. Informasi dapat diperoleh dengan cepat berkat data yang 

mendasarinya telah disimpan dalam database. Basis data adalah suatu 

pengorganisasian/pengorganisiran sekumpulan data yang saling terkait sehingga 

memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi ataupun mengakses 

informasi. 

 

 

Gambar 2.3 Relasi Antar Tabel 

Keterangan : 

Kunci Primer * 

Kunci Tamu ** 

Relasi One To Many 

 

 

 



 
 

10 
 

Berikut adalah penjelasan Relasi Antar Tabel 

1. Hubungan antara tabel res_users dengan mrp_production adalah one to many, 

dimana satu user bisa membuat satu atau lebih manufacturing order. 

2. Hubungan antara tabel product_product dengan tabel mrp_production adalah 

one to many, dimana satu produk dapat diproduksi di satu atau lebih 

manufacturing order. 

3. Hubungan antara tabel mrp_bom dengan tabel mrp_production adalah one to 

many, dimana satu bill of material dapat dipakai di satu atau lebih 

manufacturing order. 

4. Hubungan antara tabel mrp_bom dengan tabel product_product adalah one to 

many, dimana satu produk dapat dibuat formulanya di satu atau lebih bill of 

material. 

5. Hubungan antara tabel mrp_bom_line dengan tabel product_product adalah 

one to many, dimana satu produk bisa digunakan sebagai komponen di satu 

atau lebih list komponen formula. 

6. Hubungan antara tabel mrp_bom dengan tabel mrp_bom_line adalah one to 

many, dimana satu formula bill of material bisa berisikan satu atau lebih list 

komponen formula. 

7. Hubungan  antara tabel product_category dengan tabel product_product 

adalah one to many, dimana satu kategori produk bisa digunakan oleh satu 

atau lebih product. Yang nantinya akan dapat membedakan tiap-tiap product 

yang digunakan di komponen formula 
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2.5. Struktul Tabel 

 Dalam perancangan tabel untuk sistem ini dibutuhkan tujuh tabel, adapun 

tabel – tabel tersebut adalah : 

 

2.5.1. Tabel res_users 

 Tabel ini digunakan untuk menyimpan data user/admin. Kunci utama : 

user_id. Jumlah field : 5. Struktur  tabel : 

Tabel 2.1 Struktur Tabel res_users 

NO FieldName Type Keterangan 

1. user_id* Integer Id dari user/admin 

2. name Varchar Nama pengguna untuk user/admin 

3. login Varchar Email login untuk user/admin 

4. active Bolean 
Mengaktifkan/Nonaktifkan untuk 

user/admin 

5. password Varchar Password untuk user/admin 

 

2.5.2. Tabel product_product 

 Tabel ini digunakan untuk mencatat atau menyimpan data produk. 

Kunci utama : product_id. Jumlah field : 6. Kunci tamu : product_category_id. 

Struktur tabel : 
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Tabel 2.2 Struktur Tabel product_product 

NO FieldName Type Keterangan 

1. product_id* Integer Id dari produk 

2. product_category_id** Integer 
Foreign key, ref = 

product_category  

3. name Varchar Nama untuk produk 

4. type Char Tipe/Jenis untuk produk 

5. default_code Varchar Kode untuk produk 

6. product_qty Float Jumlah stok untuk produk 

 

2.5.3. Tabel mrp_bom 

 Tabel ini digunakan untuk mencatat atau menyimpan data formula bill of 

material. Kunci utama : bom_id. Kunci tamu : bom_line_id, product_id. Jumlah 

field : 6. Struktur tabel : 

Tabel 2.3 Struktur Tabel mrp_bom 

NO FieldName Type Keterangan 

1. bom_id* Integer Id dari bill of material 

2. product_id** Integer 
Foreign key, ref = 

product_product 

3. bom_line_id** Integer 
Foreign key, ref = 

mrp_bom_line 

4. code Varchar 
Kode untuk referensi bill of 

material 

5. product_qty Float 
Jumlah stok untuk formula 

bill of material 

6. type Char Tipe/Jenis bill of material 
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2.5.4. Tabel mrp_bom_line 

 Tabel ini digunakan untuk mencatat atau menyimpan data list komponen 

formula bill of material. Kunci utama : bom_line_id. Kunci tamu : product_id, 

bom_id. Jumlah field : 5. Struktur tabel : 

Tabel 2.4 Struktur Tabel mrp_bom_line 

NO FieldName Type Keterangan 

1. bom_line_id* Integer Id dari list komponen formula 

2. product_id** Integer Foreign key, ref = product_product 

3. bom_id** Integer Foreign key, ref = mrp_bom 

4. product_qty Float 
Jumlah stok yang dikonsumsi untuk 

formula 

5. sequence Integer 
Nomor urut untuk list kompone 

formula  

 

2.5.5. Tabel mrp_production 

 Tabel ini digunakan untuk mencatat atau menyimpan data proses 

manufacturing order. Kunci utama : production_id. Kunci tamu : bom_id, 

user_id, product_id. Jumlah field : 9. Struktur tabel : 

Tabel 2.5 Struktur Tabel mrp_production 

NO FieldName Type Keterangan 

1. production_id* Integer Id dari manufacturing order 

2. bom_id** Integer Foreign key, ref = mrp_bom 

3. user_id** Integer Foreign key, ref = res_users 

4. product_id** Integer 
Foreign key, ref = 

product_product 

5. product_qty Float 
Banyaknya jumlah produk 

yang ingin diproduksi 
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6. date_planned_start Date 
Keterangan dari waktu mulai 

produksi 

7. date_finished Date 
Keterangan dari waktu selesai 

produksi 

8. origin Varchar 
Keterangan dari dokumen 

produksi 

9. availability Char 

Status untuk ketersediaan 

komponen dari formula bill of 

material 

 

2.5.6. Tabel product_category 

 Tabel ini digunakan untuk menyimpan data user/admin. Kunci utama : 

product_category_id. Jumlah field : 3. Struktur  tabel : 

Tabel 2.6 Struktur Tabel category_product 

NO FieldName Type Keterangan 

1. product_category_id* Integer Id dari kategori produk 

2. name Varchar Nama kategori produk 

3. type Varchar Tipe untuk kategori produk 

 

2.6. Rancangan Masukan (Input) 

 Rancangan masukan merupakan tahap awal dari suatu proses program. 

Biasanya dimasukan data yang digunakan dalam bentuk formulir untuk diisi. 

Untuk itu informasi dan pengisian dapat dilakukan dengan mudah, dibutuhkan 

perancangan bentuk (form) masukan yang sesuai dengan kebutuhan program. 

Berikut rancangan masukan yang dibutuhkan dalam sistem : 
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2.6.1. Rancangan Input  Data Produk 

 Rancangan input data produk ini digunakan untuk memasukkan data 

tentang produk, baik produk mentah, setengah jadi maupun produk jadi, dan 

merekam data ke dalam tabel product_product. 

 

 

Gambar 2.4 Desain Input Data Produk 

 

2.6.2. Rancangan Input  BoM (Bill of Material) 

 Rancangan input data bill of material ini digunakan untuk memasukkan 

data tentang bill of material (resep, formula, komponen penyusun, komposisi), 

dan merekam data ke dalam tabel mrp_bom_line dan mrp_bom.  
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Gambar 2.5 Desain Input Data Bill of Material 

2.6.3. Rancangan Input  Data Manufacturing Order 

 Rancangan input data Manufacturing Order ini digunakan untuk 

memasukkan data tentang Manufacturing Order (produksi atau proses produksi), 

dan merekam data ke dalam tabel mrp_production. 

 

Gambar 2.6 Desain Input Data Manufacturing Order 
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2.7. Rancangan Update 

 Rancangan update  ini digunakan untuk mengubah data yang telah 

direkam apabila terjadi kesalahan dalam input data atau ada perubahan data yang 

baru. Data akan direkam kembali ke dalam tabel. 

 

2.7.1. Rancangan Update Data Produk 

 Rancangan update data produk ini digunakan untuk merubah data  yang 

telah dimasukkan oleh user admin dan merekam data ke dalam tabel 

product_product.  

 

Gambar 2.7 Desain Update Data Produk 
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2.7.2. Rancangan Update Data Bill of Material 

 Rancangan update data bill of material ini digunakan untuk merubah data 

yang telah dimasukkan oleh user admin dan merekam data ke dalam 

mrp_bom_line dan mrp_bom.  

 

Gambar 2.8 Desain Update Data Bill of Material 

 

2.7.3. Rancangan Update Data Manufacturing Order 

 Rancangan update data manufacturing order ini digunakan untuk merubah 

data yang telah dimasukkan oleh user admin dan merekam data ke dalam tabel 

mrp_production.  
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Gambar 2.9 Desain Update Data Manufacturing Order 

 

2.7.4. Rancangan Update Ubah Password 

 Rancangan update ubah password ini digunakan untuk merubah password 

user yang telah dimasukkan oleh user admin dan merekam data ke dalam tabel 

res_users.  

 

Gambar 2.10 Desain Update Ubah Password 
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2.8. Rancangan Keluaran (Output) 

 Output, yaitu suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari suatu proses 

informasi. Informasi yang ada pada sistem informasi manufacturing ini yaitu 

sebagai berikut : 

 

2.8.1. Rancangan Output Data Produk 

 Rancangan output data produk ini digunakan untuk menampilkan data 

yang telah dimasukkan.  

 

Gambar 2.11 Desain Output Produk 

 

2.8.2. Rancangan Output Data Bill of Material 

 Rancangan output data bill of material ini digunakan untuk menampilkan 

data yang telah dimasukkan.  
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Gambar 2.12 Desain Output Data Bill of Material 

 

2.8.3. Rancangan Output Data Manufacturing Order 

 Rancangan output data manufacturing order ini digunakan untuk 

menampilkan data yang telah dimasukkan.  

 

Gambar 2.13 Desain Output Data Manufacturing Order 

 


