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Abstract : Any organization or company that either state-owned or private on-going 

personal development can not be separated from one information system to further 

expand CV.Keluarga Petani Wilayah Kabupaten Lahat using the Distribution 

Requirements Planning (DRP) is the only company in direct appoint by PT.Pusri 

(Limited) Palembang to distribute fertilizer in Lahat district. At this time CV.Keluarga 

Petani Wilayah Kabupaten Lahat are already using a computerized system but the use 

of computer systems is limited to the use of application programs simply as an 

example the distribution of coal data entry is still using a simple, yet the existence of a 

special computer program such as storage of data in a database. It is perceived to be 

less effective and efficient distribution of cycles and cycle performance of the 

company, it was established a system for the distribution of information on 

CV.Keluarga Petani Wilayah Kabupaten Lahat by using Method Distribution 

Requirements Planning (DRP) with the application programming PHP (Hypertext 

Preprosessor). With this information system is expected to help with the work to be 

more effective and efficient so that the results will be obtained for the better. 
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Abstrak : Setiap organisasi atau perusahaan baik itu milik Negara maupun swasta 

yang sedang berjalan mengembangkan diri tidak lepas dari salah satu sistem informasi 

untuk lebih berkembang CV.Keluarga Petani Wilayah Kabupaten Lahat dengan 

menggunakan metode Distribution Requirement Planning (DRP) adalah satu-satunya 

perusahaan yang di tunjuk langsung oleh PT.Pusri (Persero) Palembang untuk 

mendistribusikan pupuk di wilayah kabupaten Lahat. Pada saat ini CV.Keluarga 

Petani Wilayah Kabupaten Lahat sudah menggunakan sistem terkomputerisasi tapi 

penggunaan sistem komputer tersebut hanya sebatas penggunaan aplikasi program-

program sederhana saja seperti salah satu contohnya dalam pemasukan data distribusi 

batubara masih menggunakan cara yang sederhana, belum adanya suatu program 

komputer khusus seperti penyimpanan data dalam sebuah database. Hal ini dirasakan 

kurang efektif dan efisien terhadap siklus pendistribusian dan siklus kinerja 

perusahaan, untuk itu dibuatlah suatu sistem informasi pendistribusian pupuk pada 

CV.Keluarga Petani Wilayah Kabupaten Lahat dengan  menggunakan Metode 

Distribution Requirement Planning (DRP) dengan aplikasi pemrograman PHP 

(Hypertext Preprosessor). Dengan adanya sistem informasi tersebut diharapkan dapat 

membantu pekerjaan  menjadi lebih efektif dan efisien sehingga hasil yang akan 

diperoleh menjadi lebih baik. 

Kata Kunci : DRP, Sistem Informasi, PHP. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi 

informasi sekarang ini dapat 

meningkatkan kinerja dan 

memungkinkan berbagai kegiatan 

dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat 

dan akurat, sehingga akhirnya akan 

meningkatkan produktifitas. 

Perkembangan teknologi informasi 

sekarang ini memperlihatkan kemajuan 

yang signifikan dalam berbagai bidang 

dengan bermunculnya berbagai jenis 
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kegiatan yang berbasis teknologi 

informasi, seperti aplikasi atau sistem 

informasi pada beberapa jenis 

kebutuhan usaha. 

Pendistribusian bagi 

perusahaan yang melakukan kegiatan 

distribusi adalah salah satu bagian 

yang sangat penting, untuk 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Karena proses pendistribusian 

merupakan salah satu dari sistem 

operasional perusahaan. Oleh karena 

itu pendistribusian yang efektif dan 

efisien sangat diperlukan untuk 

meningkatkan kinerja dan produktifitas 

perusahaan. Distribusi yang efektif 

akan memperlancar arus atau akses 

barang dari produsen ke konsumen 

sehingga dapat diperoleh kemudahan 

dalam mendistribusikannya, disamping 

itu konsumen juga akan dapat 

memperoleh barang sesuai dengan 

yang diperlukannya.  

Salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk memanajemen 

pendistribusian adalah metode 

Distribution Reguirement Planning 

(DRP). Sebelum melakukan proses 

pengiriman barang, diperlukan suatu 

teknik pengelolaan pendistribusian 

persediaan agar distribusi berjalan 

dengan baik. Untuk mengatasi hal ini, 

maka digunakan Distribution 

Requirement Planning (DRP) agar 

pengiriman dapat ditentukan dengan 

baik.  

 Distribution Requirement 

Planning (DRP) adalah suatu sistem 

perencanaan dan pengendalian 

pengisian kembali persediaan barang 

dari sumber-sumber yang terkait untuk 

meningkatkan performansi sistem. 

Distribution Reguirement Planning 

(DRP) ini dapat mempunyai 

kemampuan untuk mengelola 

persediaan terutama pada bidang 

pengiriman. Oleh karena itu, dengan 

adanya DRP ini suatu perusahaan 

dapat menyeimbangkan jumlah 

pasokan material dengan kebutuhan 

produksi. Selain itu, pengiriman 

persediaan kepada pelanggan pun 

dapat dilakukan dengan efektif. 

Dengan adanya sistem Distribution 

Reguirement Planning (DRP), 

diharapkan perusahaan dapat 

melakukan penghematan biaya logistik 

melalui perencanaan kapasitas 

transportasi dan penugasan pengiriman 

yang efektif dan efisien. 

CV. Keluarga Petani Group 

wilayah kabupaten Lahat didalam 

melakukan kegiatan pencatatan   

pendistribusian telah   menggunakan 

komputer,   aplikasi yang digunakan 

menggunakan aplikasi perkantoran 

seperti microsoft office, yaitu 

menggunakan microsoft word untuk 

pengolahan surat menyurat, microsoft 

excel untuk data-data pendistribusian 

dan microsoft powerpoint untuk 

presentasi. Terdapat kelemahan dalam 

aplikasi perkantoran ini terutama jika 

berhubungan dengan proses pencarian 

data. Jika data tertentu dibutuhkan 

maka akan memakan waktu yang 

cukup lama dikarenakan pencarian 

dilakukan secara manual dengan 

mencari satu persatu data-data yang 

dicari tersebut pada satu persatu file 

nya, belum lagi apabila komputer yang 

di gunakan terkena virus dan virus 

tersebut menyerang file data yang di 

butuhkan maka pencarian data akan 

semakin sulit. Dalam era teknologi 

informasi yang semakin canggih 

sekarang ini, sudah sepantasnya CV. 

Keluarga Petani Group wilayah 

kabupaten Lahat menggunakan 

aplikasi yang dapat dibuat secara 

khusus contohnya dengan 

menggunakan bahasa pemrograman, 

maka data akan disimpan dalam 

database dan pada tabel-tabel tertentu 

yang telah dirancang sebelumnya. 

Sebelum data dapat disimpan akan 

dilakukan terlebih dahulu validitas atau 

pemeriksaan apakah data yang telah di 

entry memenuhi syarat yang telah 

ditentukan, jika sudah tervalidasi maka 



data akan dapat disimpan dalam 

tabelnya masing-masing. 

   Pendistribusian pupuk diambil 

langsung dari produsen pupuk terbesar 

di Sumatera Selatan yaitu dari PT. 

Pusri Palembang melalui alat angkut 

truk, pupuk yang di angkut dari 

produsen disesuaikan dengan 

kebutuhan setiap kecamatan. Pupuk 

tersebut dibawa ke gudang pupuk milik 

PT. Pusri kemudian pupuk tersebut di 

distribusikan oleh CV. Keluarga Petani 

Group wilayah kabupaten Lahat ke 

sembilan wilayah kecamatan yang ada 

di Lahat yaitu Kecamatan Lahat, 

Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar 

Bulan, Kecamatan Pagar Gunung, 

Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan 

Gumay Ulu, Kecamatan Gumay 

Talang, Kecamatan PSEKSU  dan 

Kecamatan Muara Payang. Jumlah 

pupuk yang di angkut sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing kecamatan. 

Berdasarkan latar belakang diatas 

maka perlu dibuat sistem informasi 

khusus mengenai pengolahan data 

pendistribusian pupuk sehingga penulis  

memberi judul pada proposal ini 

“Sistem Informasi Distribusi Pupuk 

Pada CV. Keluarga Petani Wilayah 

Kabupaten Lahat dengan 

menggunakan metode Distribution 

Reguirement Planning (DRP)”. 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

2.1. Metode Penelitian 

Metode pada penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif yaitu 

penelitian tentang gejala dan keadaan 

yang dialami sekarang oleh subjek 

yang sedang diteliti, dan fenomena 

yang terjadi saat sekarang (ketika 

penelitian berlangsung) dan 

menyajikan apa adanya, (Subana, dan 

Sudrajat, 2005 : 26-27). 

 

2.2. Analisis  

Dari deskripsi perusahaan dan 

domain masalah dapat disimpulkan 

bahwa perusahan “CV. Keluarga 

Petani Group ” memiliki kebutuhan 

sistem perangkat lunak yang mampu 

mengontrol dengan baik pembukuan 

data-data pengiriman barang sebagai 

berikut: 

1. Sistem ini harus mampu mengontrol 

barang-barang yang dikirim 

maupun diterima 

2. Sistem ini harus mampu 

mengupdate seluruh data yang di 

input admin secara online disaat 

mendapatkan order pengiriman 

barang yang baru. 

3. Sistem harus memiliki fasilitas 

pencarian data pengiriman barang 

dengan cepat dan akurat dan juga 

harus mampu mengelompokkan 

tujuan dari barang yang akan 

dikirim secara cerdas. 

4. Untuk kebutuhan para manajer 

sistem harus mampu mengeluarkan 

report untuk setiap periodenya 

5. Sistem harus mampu mencatat data-

data pengirim dan penerima barang 

dan juga jenis pembayarannya 

untuk mencegah perusahaan 

mendapat kerugian karena tidak 

dibayar. 

6. Sistem harus mampu untuk 

membuat surat-surat yang 

dibutuhkan dalam pengiriman 

barang. Surat-surat atau kwitansi 

pengiriman tersebut memiliki 

nomor yang unix untuk 

memudahkan identifikasi dan 

pencarian data barang pengiriman 

barang. 

 

2.3. Rancangan dan Desain Sistem 

Pada sistem baru ini, 

pengembangan sistem akan mengacu 

pada metode pengembangan sistem 

yaitu metode Systems Development 

Live Cycle (SDLC). Dengan adanya 

sistem baru ini nantinya konsumen 

dapat melakukan pemesanan pupuk 

secara online melalui internet dengan 

mengunjungi website CV. Keluarga 

Petani Group wilayah kabupaten 

Lahat. Adapun tahapan pengembangan 



sistem menggunakan metode SDLC ini 

dapat kita lihat pada gambar di bawah 

ini: 

 
Gambar 3.1.Tahapan Metode SDLC 

 

2.3.1. Unified Modelling Language 

(UML) 

Menurut Sitompul (2008 : 25-30) 

Unified Modelling Language (UML) 

sesuai dengan kata-kata terakhir dari 

kepanjangannya, UML itu adalah salah 

satu bentuk language atau bahasa. 

Menurut pencetusnya, UML 

didefinisikan sebagai bahasa visual 

untuk menjelaskan, memberikan 

spesifikasi, merancang, membuat 

model dan mendokumentasikan aspek-

aspek dari sebuah sistem. 

 Karena tergolong bahasa visual, 

UML lebih mengedepankan 

penggunaan diagram untuk 

menggambarkan aspek dari sistem 

yang sedang dimodelkan. Bahasa 

visual lebih dekat ke mental model 

pikiran kita, sehingga permodelan 

menggunakan bahasa visual lebih 

mudah  dan lebih cepat dipahami 

dibandingkan apabila dituliskan dalam 

sebuah bahasa pemrograman. 

 Unified Modelling Language 

(UML) adalah sebuah “bahasa”  yang 

telah menjadi standar dalam industri 

untuk visualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem piranti 

lunak. UML, menawarkan sebuah 

standar untuk merancang model 

sebuah sistem.  

a. Use Case Diagram 

 Use Case Diagram 

menggambarkan fungsionalitas yang 

diharapkan dari sebuah sistem. Yang 

ditekankan  adalah “apa” yang 

diperbuat sistem, dan bukan 

“bagaimana”. Sebuah use case 

mempresentasikan sebuah interaksi 

antara aktor dengan sistem. Use case 

merupakan sebuah pekerjaan tertentu, 

misalnya login ke sistem, mengcreate 

sebuah daftar belanja dan sebagainya. 

Seorang/sebuah aktor adalah sebuah 

entitas manusia mesin  yang 

berinteraksi dengan sistem untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan 

tertentu (lihat gambar 3.2). 

 

admin Pimpinan 

Mengakses

komputer
Login 

Input data 

pelanggan

Melihat data 

pelanggan

Input data

Pesanan

pupuk

Melihat data

Pesanan

pupuk

Input data

Pengiriman

pupuk

Melihat data

Pengiriman

pupuk

Laporan 

Laporan data

Pemesanan dan

Pengiriman

pupuk  
Gambar 3.2. Use Case Diagram 

 

b. Class Diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi 

yang jika diinstansi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti dari 

pengembangan sistem dan desain 

berorientasi objek. Class 

menggambarkan keadaan 

(atribut/property) suatu sistem, 

sekaligus  menawarkan layanan untuk 

memanipulasi keadaan tersebut (lihat 

gambar 3.3). 

 

Login Karyawan

Username
...

Login Admin

Username
...

Sistem Informasi Distribusi Pupuk Pada CV.Keluarga Petani Group

dengan  Menggunakan Metode DRP

Pupuk

Kode_pupuk
Jenis_pupuk

input()
...

Kendaraan

No_polisi
jenis
merk
tahun
id_sopir
berat_kosong

...

Sopir

id_sopir
nama_sopir
alamat
no_ktp
no_sim

...

Pemesanan

id_pesan
kode pelanggan
tgl_pemesanan

Kode_ppk
rencana

...

Persediaan

kd_ppk
tgl_masuk
jmlah_masuk

stok
total

...

Pelanggan

Kode_Pelanggan
Nama_Pelanggan

telp/HP
email
alamat

...

Pengiriman

id_kirim
id_pesan
No_polisi
No_sratjlan
jmlah
nama_pengirim

kd_ppk
tgl_kirim
kd_pelanggan
tujuan
biaya_kirim
bulan
tahun
realisasi

input()
...

Gambar 3.3. Class Diagram 

 



c. Activity Diagram 

Activity Diagram 

menggambarkan berbagai aliran 

aktivitas dalam sistem yang sedang 

dirancang, bagaimana masing-masing 

aliran berawal, decicion yang mungkin 

terjadi, dan bagaimana mereka 

berakhir (lihat gambar 3.4). 

Gambar 3.4. Activity Diagram 

2.4. Rancangan Database 

a. Struktur Tabel Pupuk 
No Nama 

Field 
Type Width Keterangan 

1 
2 
3 

kd_pupuk 
nm_pupuk 
jns_pupuk 

integer 
varchar 
varchar 

5 
30 
15 

kode pupuk *  
nama pupuk 
jenis pupuk 

 

b. Struktur Tabel Pelanggan  
No Nama 

Field 
Type Width Keterangan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

kd_plg 
nm_plg 
kd_kud 
telp 
email 
almt 
kd_kec 

integer 
varchar 
varchar 
varchar 
varchar 
varchar 
varchar 

5 
25 
25 
12 
30 
50 
20 

kode plgn *  
nama plgn 
kode KUD 
telepon 
email 
alamat 
kode kec 

 

c. Struktur Tabel KUD 

No Nama 
Field 

Type Width Keterangan 

1 
2 

kd_kud 
nm_kud 

varchar 
varchar 

25 
30 

kode KUD *  
nama KUD 

 

 

 

d. Struktur Tabel Kecamatan 
No Nama 

Field 
Type Width Keterangan 

1 
2 

kd_kec 
nm_kec 

varchar 
varchar 

20 
30 

kode kec *  
nama kecmtn 

  

e. Struktur Tabel Kendaraan 
No Nama 

Field 
Type Width Keterangan 

1 
2 
3 
4 
5 

Id_ken 
nopls 
jns 
merk 
thn 

integer 
integer 
varchar 
varchar 
varchar 

10 
5 
20 
20 
4 

id_ken *  
nomor polisi 
jenis kendaraan 
merk kendrn 
tahun kendrn 

 

f. Struktur Tabel Pemesanan  
No ©No Nama 

Field 
Type Widt

h 
Keterangan 

1 
2 
3 
4 

id_psn 
kd_plg 
kd_pupu
k 
tgl 

integer 
integer 
integer 

datetime 

5 
5 
5 
10 

id pemesanan *  
kode pelanggan 
kode pupuk 
tanggal pesan 

 

g. Struktur Tabel Pengiriman 
No Nama 

Field 
Type Width Keterangan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

id_krm 
id_psn 
nopls 
nm_pngrm 
kd_pupuk 
kd_plg 
tgl_krm 
byk_krm 
real 
bln 
thn 

integer 
integer 
integer 
varchar 
integer 
integer 
date 

integer 
integer 
varchar 
integer 

5 
5 
10 
35 
5 
5 
 
5 
10 
10 
4 

id pengiriman *  
id pesan  
nomor polisi 
nama pengirim 
kode pupuk  
kode pelanggan 
tgl pengiriman 
biaya kirim 
realisasi pgrimn 
bulan pgrimn 
tahun pgrimn 

 

h. Struktur Tabel Sopir 
No ©No Nama Field Type Width Keterangan 

1 
2 
3 
4 
5 

id_sopir 
nmspr 
almt 
no_ktp 
no_sim 

integer 
varchar 
varchar 
varchar 
varchar 

5 
35 
50 
20 
20 

id sopir *  
nama sopir 
alamat 
nomor ktp 
nomor sim 

 

i. Struktur Tabel Karyawan  
No Nama 

Field 
Type Width Keterangan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

id_kry 
nik 
nm 
almt 
telphp 
email 

integer 
integer 
varchar 
varchar 
varchar 
varchar 

5 
10 
30 
50 
12 
30 

id karyawan  *  
no induk krywn 
telepon 
alamat 
email 
alamat 

 

 

input data 
pengiriman

mulai

form 
pemesanan

kesalahan 
tampil

simpan 
ke tabel

tabel 
pemesanan

update 
ke tabel

tabel 
pengiriman

apakah data yg dimasukkan 
sudah lengkap

belum

sudah

selesai

SistemUser



j.  Struktur Tabel Persediaan 
No Nama 

Field 
Type Width Keterangan 

1 
2 
3 
4 

kd_bb 
tglmsk 
jmlmsk 
stok 
 

integer 
date 

integer 
integer 

 

5 
10 
10 
10 
 

kode pupuk *  
tanggal masuk 
jumlah masuk 
stok persediaan 
 

 

k.  Struktur Tabel Admin 
No Nama 

Field 
Type Width Keterangan 

1 
2 
3 
4 

id 
username 
password 
akses 

integer 
varchar 
varchar 
enum 

5 
35 
35 
(‘admin’) 

id 
username 
password 
level hak 
akses 

 

l. Struktur Tabel Rumus NR 
No Nama 

Field 
Type Width Keterangan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

id_nr 
gr 
ss 
sr 
poh 
nr 

integer 
integer 
integer 
integer 
integer 
integer 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

id netting *  
kbthn kotor 
stok 
penrmn saat ini 
stok persediaan 
minggu kemarin 
hasil perhitungan 
netting 

 

m. Struktur Tabel Rumus POH 
No Nama Field Type Width Keterangan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

id_poh 
poh_bln_ke 
sr 
por 
gr 
poh 

integer 
integer 
integer 
integer 
integer 
integer 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

id *  
lotting per 
bulan 
penerimaan 
saat ini 
pesanan 
barang 
kebutuhan 
kotor 
hasil 
perhitungan 
lotting 

 

n. Struktur Tabel Rumus POR 
No Nama 

Field 
Type Width Keterangan 

1 
2 
3 
4 

id_por 
por_k 
por_m 
por 

integer 
integer 
integer 
integer 

10 
10 
10 
10 

id * primary key 
pesanan barang 
keluar 
pesanan barang 
masuk 
hasil perhitungan 
pesanan barang 

 

 

 

 

 

 

o. Struktur Tabel Rumus GR 
No Nama 

Field 
Type Width Keterangan 

1 
2 
3 

id_gr 
hasil_por 
hasil_gr 

integer 
integer 
integer 

10 
10 
10 
 

id * primary key 
hasil 
perhitungan 
pesanan 
barang 
hasil 
perhitungan 
kebutuhan kotor 

 

 

3. HASIL 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, maka didapatkan 

sebuah sistem pendistribusian pupuk 

yang dapat berjalan pada jaringan 

internet sehingga semua lapisan 

masyarakat bisa secara langsung 

mengaksesnya. Menjalankan sistem 

informasi pendistribusian pada 

CV.Keluarga Petani Wilayah 

Kabupaten Lahat ini sangatlah mudah, 

karena  user/masyarakat hanya tinggal 

mengklik link yang sudah di sediakan 

pada web CV.Keluarga Petani Wilayah 

Kabupaten Lahat. Maka 

user/masyarakat akan langsung menuju 

halaman utama dan memilih menu 

yang di inginkan. 

 

3.1. Tampilan Menu Utama 

 
 

Beranda atau home adalah bagan yang 

menggambarkan aliran arus data yang 

mengalir pada sistem yang dirancang 

secara umum. Suatu bagan 

mengandung suatu proses, dimana 

proses ini menggambarkan hubungan 

dari seluruh sistem yang akan 

dirancang dengan kesatuan luar. 

Sedangkan fungsi link-link tersebut 

adalah sebagai berikut : 



1. HOME berfungsi menampilkan 

menu utama dari Website ini. 

2. PROFIL, berfungsi menampilkan 

sejarah dari CV.Keluarga Petani 

Wilayah Kabupaten Lahat.  

3. VISI DAN MISI berfungsi 

menampilkan informasi tentang visi 

dan misi perusahaan. 

4. KONTAK, berfungsi menampilkan 

informasi tentang alamat dan 

contact person yang dihubungi oleh 

masyarakat. 

5. LOGIN, berfungsi menampilkan 

form isian yang berupa user ID dan 

password. 

 

3.2. Tampilan Halaman Admin 

Pada halaman ini seorang 

administrator dapat mengakses dan 

mengelola semua semua data yang ada 

mulai dari menghapus ataupun 

menambahkan data yang ada seperti 

menginput data pupuk, data karyawan, 

data pelanggan, data kendaraan, data 

sopir dan lain-lain, desain halamannya 

bisa kita lihat dibawah ini: 

 
 

3.3. Tampilan Halaman Pupuk 

Halaman input data pupuk 

merupakan halaman antar muka yang 

digunakan untuk memasukkan data 

pupuk yang akan dikirim oleh pihak 

perusahaan, pada form pupuk terdiri 

dari field jenis pupuk a dan pupuk 

yang tersedia yang digunakan untuk 

menginput data pupuk yang akan 

dikirim pada pelanggan, Halaman 

menu dapat dilihat pada Halaman 

dibawah ini. 

 
 

3.4. Tampilan Halaman KUD 

Pada halaman KUD ini berfungsi 

untuk melihat data KUD yang menjadi 

pelanggan tetap di CV. Keluarga 

Petani, desain halamannya bisa kita 

lihat dibawah ini: 

 
 

3.5. Tampilan Halaman Kendaraan 

Halaman input data kendaraan 

merupakan halaman antar muka yang 

digunakan untuk memasukkan data 

kendaraan, sehingga memudahkan 

perusahaan untuk mendata kendaraan 

yang akan mengangkut pupuk ke 

perusahaan lain, biasanya kendaraan 

ini disebut kelompok pengiriman, data 

kendaraan akan tersimpan pada tabel 

kendaraan pada form kendaraan terdiri 

dari field id kendaraan, nomor polisi, 

jenis, merk, dan tahun. Halaman menu 

dapat dilihat pada halaman dibawah 

ini. 



 
 

3.6. Tampilan Halaman Kecamatan 

Pada halaman kecamatan ini 

berfungsi untuk melihat data 

kecamatan yang menjadi wilayah 

pemasaran pupuk CV.Keluarga Petani, 

desain halamannya bisa kita lihat 

dibawah ini: 

 
 

3.7. Tampilan Halaman Karyawan 

Halaman karyawan merupakan 

antar muka yang dibuat untuk 

mengisikan data karyawan, dimana 

data karyawan ini untuk mengetahui 

nama-nama karyawan yang ada di 

perusahaan. Halaman menu dapat 

dilihat pada halaman dibawah ini : 

 
 

 

3.8. Tampilan Halaman Sopir 

Halaman input sopir merupakan 

antar muka yang dibuat untuk 

mengisikan data sopir yang akan 

mengangkut batubara, pendistribusian 

batubara merupakan relasi dari id sopir 

dan nama sopir yang mengirim 

batubara tersebut. Halaman menu 

dapat dilihat pada halaman dibawah ini 

: 

 
3.9. Tampilan Halaman Persediaan 

Halaman input persediaan 

merupakan antar muka yang dibuat 

untuk mengisikan data persediaan, 

dimana data persediaan ini untuk 

mengetahui berapa stok yang masih 

ada dan stok cadangan yang masih ada. 

Halaman menu dapat dilihat pada 

halaman dibawah ini : 

 
 

3.10. Tampilan Halaman Pemesanan 

Pada halaman pemesanan ini 

berfungsi untuk melihat data 

pemesanan pelanggan melalui KUD ke 

sistem CV.Keluarga Petani, desain 

halamannya bisa kita lihat dibawah ini: 



 
 

3.11. Tampilan Halaman 

Pengiriman 

Pada halaman pengiriman ini 

berfungsi untuk melihat data 

pengiriman yang telah dikirim ke 

pelanggan, desain halamannya bisa 

kita lihat dibawah ini: 

 
 

 

 

3.12. Tampilan Halaman Rumus NR 

Pada halaman rumus NR ini 

berfungsi untuk melakukan 

perhitungan NR, desain halamannya 

bisa kita lihat dibawah ini: 

 
 

3.13. Tampilan Halaman Rumus 

POR 

Halaman rumus Planned Order 

Receipts (POR) merupakan antar muka 

yang dibuat untuk mengetahui jumlah 

pesanan yang masuk dan keluar, 

dimana jumlah pesanan yang masuk 

dikurang dengan jumlah pesanan yang 

keluar, maka dapatlah hasil 

perhitungan Planned Order Receipts 

(POR), dimana data pesanan masuk itu 

diambil dari tabel pemesanan, 

sedangkan pesanan yang keluar itu 

diambil dari tabel pengiriman.  

Halaman menunya dapat di 

lihat pada halaman berikut ini. 

 
 

3.14. Tampilan Halaman Rumus 

POH 

Halaman menu Projected On 

Hand (POH) merupakan tampilan data 

dari hasil input data form perhitungan 

Projected On Hand (POH), dimana 

hasil dari perhitungan Projected On 

Hand (POH) ini diperoleh dari stok 

persediaan bulan kemarin ditambah 

jumlah batubara dikirim dan ditambah 

dengan jumlah pesanan yang masuk 

lalu dikurang dengan kebutuhan kotor. 

Diambil dari tabel persediaan, 

offsettingpor dan explosiongr. 



 
 

3.15. Tampilan Halaman Rumus GR 

Halaman menu Gross 

Requirement (GR) merupakan 

tampilan data dari hasil input data form 

perhitungan jumlah pesanan yang 

keluar, dimana hasil dari Planned 

Order Release (POR) atau jumlah 

pesanan yang keluar sama dengan hasil 

Gross Requirement (GR) kebutuhan 

kotor dalam suatu jaringan distribusi. 

Diambil dari tabel offsettingpor dan 

tabel explosiongr. 

 
 

 

3.16. Tampilan Halaman Laporan 

Pupuk 

Pada halaman laporan pupuk ini 

berfungsi untuk melihat laporan pupuk 

perperiodenya, desain halamannya bisa 

kita lihat dibawah ini: 

 
 

3.17. Tampilan Halaman Laporan 

Karyawan 

Pada halaman laporan karyawan 

ini berfungsi untuk melihat data 

karyawan yang ada CV.Keluarga 

Petani, desain halamannya bisa kita 

lihat dibawah ini: 

 
 

3.18. Tampilan Halaman Laporan 

Kendaraan 

Pada halaman laporan kendaraan 

ini berfungsi untuk melihat data 

kendaraan yang ada CV.Keluarga 

Petani, desain halamannya bisa kita 

lihat dibawah ini: 

 



3.19. Tampilan Halaman Laporan 

Sopir 

Pada halaman laporan Sopir ini 

berfungsi untuk melihat data Sopir 

yang ada CV.Keluarga Petani, desain 

halamannya bisa kita lihat dibawah ini: 

 
 

3.20. Tampilan Halaman Laporan 

Pemesanan 

Pada halaman laporan 

Pemesanan ini berfungsi untuk melihat 

data Pemesanan yang ada CV.Keluarga 

Petani, desain halamannya bisa kita 

lihat dibawah ini: 

 
 

3.21. Tampilan Halaman Laporan 

Persediaan 

Pada halaman laporan Persediaan 

ini berfungsi untuk melihat data 

Persediaan yang ada CV.Keluarga 

Petani, desain halamannya bisa kita 

lihat dibawah ini: 

 
 

3.22. Tampilan Halaman Laporan 

DRP  

Pada halaman laporan DRP ini 

berfungsi untuk melihat data laporan 

DRP per periode yang ada 

CV.Keluarga Petani, desain 

halamannya bisa kita lihat dibawah ini: 

 
 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

penulis yang dilakukan pada 

CV.Keluarga Petani Wilayah 

kabupaten Lahat serta pembahasan 

yang dilakukan oleh penulis maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Penelitian ini menghasilkan sebuah 

sistem informasi distribusi pupuk 

pada CV.Keluarga Petani Wilayah 

kabupaten Lahat yang nantinya 

akan memberikan kemudahan 

dalam proses pengolahan data 

tersebut. 

2. Sistem yang dibuat dan dihasilkan 

ini dapat mempermudah dalam 

memasukan data, pelanggan, 



pemesanan, pengiriman, persediaan, 

serta memudahkan dalam proses 

perhitungan Distribution 

Requirement Planning (DRP). 

Sehingga akan lebih menghemat 

waktu dalam pembuatan suatu 

laporan. 
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