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ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the production management system which is currently running at PT. X and 
design a production management database system which suits the company’s needs. The methods used in this research 
are library and field research. The library research was done by finding and learning reference materials like text books, 
notes, tutorials, internet articles, and other literature works related to the topic of this research. Meanwhile, the field 
research was done by interviewing the parties who are involved in this project. The result achieved from this research is 
that the data in regards to the production materials would be stored in the database system that are designed according 
to the production’s process flow through the given application. From the result of this research, it can be concluded that 
through the database system which are designed, the storage of data in regard to the production materials will be more 
organized. 
Keywords: Production, Process, Database. 
 
1. Pendahuluan  
Perkembangan teknologi dan tingginya tingkat persaingan dalam dunia usaha merupakan sebuah tantangan yang harus 
dihadapi oleh semua pihak. Penguasaan dan penerapan teknologi menjadi faktor yang menentukan bagi perusahaan untuk 
memperoleh keunggulan bersaing, khususnya teknologi informasi. Perubahan dan perkembangan teknologi yang 
demikian pesat seperti otomatisasi dan komputerisasi dalam segala bidang usaha menuntut kalangan teknologi informasi 
dan para praktisi yang berkecimpung di dalamnya untuk lebih siap menghadapi kemajuan yang ada. Seiring dengan 
berkembangnya organisasi suatu perusahaan, keberadaan informasi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam 
menentukan kemajuan perusahaan tersebut. Informasi-informasi yang tersedia dapat digunakan untuk memaksimalkan 
penggunaan sumber daya suatu perusahaan, meningkatkan kinerja karyawan, dan sebagainya. Penyimpanan informasi 
bagi perusahaan dapat dipermudah dengan penggunaan teknologi informasi melalui Database Management System. PT.X  
merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan industri yang menghasilkan saringan knalpot 
untuk diekspor ke luar negeri. Produksi saringan knalpot pada PT. X terdiri atas beberapa proses, di mana setiap 
prosesnya melibatkan sebuah mesin. Pada setiap proses produksi, akan dilakukan pendataan mengenai informasi dari 
bahan-bahan produksi yang berguna untuk dianalisis lebih lanjut oleh bagian administrasi. Dengan meningkatnya 
permintaan akan saringan knalpot, maka produksi dan data mengenai bahan produksi juga bertambah. Oleh karena tidak 
adanya sistem yang dapat menangani data tersebut, maka data yang disimpan menjadi tidak terorganisir. Hal ini 
menyebabkan penurunan kinerja para buruh yang mengakibatkan terhambatnya proses produksi. PT. X membutuhkan 
sistem yang dapat mengatur data mengenai bahan produksi secara efektif. Karena itu, diangkatlah topik Analisis dan 
Perancangan Sistem Basis Data Manajemen Produksi pada PT. X 
 
1.1  Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pembahasan pada analisis dan perancangan basis data ini dibatasi pada perancangan sistem manajemen 
produksi dari PT. X yang meliputi proses Weighing (proses penimbangan berat dari semua bahan-bahan produksi), 
Mixing (proses pencampuran bahan-bahan produksi), Pugging (proses pembuatan bahan-bahan yang sudah dicampur 
menjadi lebih konsisten), Forming (proses pembentukan bahan-bahan menjadi bentuk yang telah ditentukan), Drying 
(proses pengeringan bahan-bahan yang sudah terbentuk), dan Finishing 
 
1.2 Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem manajemen produksi yang sedang berjalan pada PT. X dan merancang 
sistem basis data manajemen produksi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
 
1.3 Manfaat 
Adapun manfaat yang diperoleh adalah adanya integritas data mengenai bahan produksi yang lebih baik. Integritas yang 
dimaksudkan adalah kebenaran dan konsistensi dari data yang ada, mempermudah para buruh yang bertugas sebagai 
operator dalam menyimpan data mengenai bahan produksi, mempermudah dan mempercepat pengaksesan data bagi 
pihak yang akan menganalisis data mengenai bahan produksi secara lebih lanjut, mempermudah para buruh dalam 
memperoleh data mengenai bahan produksi dari proses produksi sebelumnya, sehingga proses produksi secara 
keseluruhan dapat berjalan dengan lebih cepat, kerahasiaan data mengenai bahan produksi menjadi lebih terjamin, dan 
mengurangi resiko hilangnya informasi mengenai bahan produksi. 
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2. Landasan Teori 
2.1 Analisis dan Perancangan 
Analisis sistem merupakan teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi komponen-komponen   
dan bagaimana komponen tersebut bekerja berinteraksi untuk mencapai tujuan sistem. Sedangkan perancangan sistem 
adalah spesifikasi atau pembangunan suatu solusi berbasis komputer[6].  
 
2.2 Sistem Basis  Data  
Basis data merupakan sekumpulan data yang saling berhubungan dan deskripsi dari data itu sendiri, yang didesain untuk 
mencakup informasi yang diperlukan untuk organisasi[1].  Sedangkan sistem basis data pada dasarnya adalah sebuah 
sistem penyimpanan record yang terkomputerisasi dengan tujuan untuk mempertahankan informasi dan membuat 
informasi selalu tersedia pada saat diperlukan [2].  
 
Siklus Daur Hidup Pengembangan Sistem Basis Data 
Siklus Daur Hidup Pengembangan Sistem Basis Data digambarkan sebagai berikut pertama adalah Database Planning 
menjelaskan aktivitas pengaturan yang mengijinkan urutan dari aplikasi basis data untuk menjadi lebih efisien dan 
efektif. Kedua adalah System Definition menjelaskan cakupan dan batasan dari aplikasi basis data dan gambaran utama 
dari user. Ketiga adalah Requirements Collection and Analysis merupakan proses dari pengumpulan dan analisis 
informasi tentang bagian dari organisasi yang didukung oleh aplikasi basis data, dan menggunakan informasi tersebut 
untuk mengetahui kebutuhan user akan sistem baru. Keempat Database Design merupakan proses dari pembuatan 
sebuah model untuk sebuah basis data yang akan mendukung operasi dan tujuan perusahaan. Tahapan dalam Database 
Design yaitu Conceptual Database Design, Logical Database Design, dan Physical Database Design. 
 
Conceptual Database Design  
Yaitu proses dalam membangun model dari suatu informasi yang digunakan dalam perusahaan dan berdiri sendiri 
melalui semua pertimbangan physical. Pada tahapan ini, kita membangun data model conceptual local untuk setiap view, 
mengidentifikasikan tipe entitias, mengidentifikasikan tipe rasional, identifikasi dan Asosiasi Atribut suatu Entitas, 
identifikasi Candidate Key dan Primary Key setiap Entitas, dan validasi Transaksi. 
 
Logical Database Design 
Merupakan proses dalam membangun model dari suatu informasi yang digunakan dalam perusahaan berdasarkan data 
model yang spesifik, tetapi berdiri sendiri dari keterangan DBMS dan pertimbangan physical lainnya. Tahapan di mana 
kita membangun dan menvalidasi model data logical local untuk setiap view, menghilangkan fitur yang tidak kompetibel, 
dengan cara menghilangkan tipe relasi binary many-to-many (*:*), menghilangkan tipe relasi recursive many-to-many 
(*:*), menghilangkan tipe relasi yang kompleks, dan menghilangkan atribut multi-valued. Selain itu, tahapan ini 
berfungsi untuk mendapatkan relasi untuk model data logical local dan membangun dan validasi model data logical 
global. 
 
Physical Database Design 
Merupakan proses dalam menghasilkan sebuah gambaran dari penggunaan basis data pada penyimpanan tambahan. 
Proses ini menjelaskan dasar hubungan, data organisasi, dan index yang digunakan untuk mencapai pengaksesan data 
secara efisien. Merupakan tahapan yang terdiri dari menerjemahkan model data logical global untuk DBMS, 
perancangan relasional dasar basis data, dan merancang Enterprise Constraints. Hasil akhirnya adalah desain gambaran 
fisik dari basis data yang di dalamnya terkandung juga analisis transaksi, pembuatan indeks setiap entity, dan 
mengestimasi kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan Kemudian kelima DBMS Selection merupakan pemilihan DBMS 
yang tepat untuk mendukung aplikasi basis data. Keenam Application Design merupakan perancangan user interface dan 
program aplikasi dengan menggunakan dan memproses basis data. Ada 2 aspek dari Application Design yaitu 
Transaction Design dan User Interface Design. Untuk perancangan user interface dikenal istilah Interaksi Manusia 
Komputer, yaitu  suatu studi mengenai bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan sampai sejauh mana 
komputer dikembangkan untuk interaksi yang berhasil dengan manusia. Satu faktor penting dari IMK adalah user-user 
yang berbeda akan membentuk konsepsi-konsepsi atau model-model mental yang berbeda mengenai cara mereka 
berinteraksi, belajar dan menyimpan pengetahuan dan keahlian (model kognitif yang berbeda untuk orang dengan “left-
brained” dan “right-brained”). Pada akhirnya, preferensi user akan berubah setelah mereka secara gradual menguasai 
interface-interface baru[3]. Selanjutnya ketujuh Prototyping, Implementation, Data Conversion and Loading, Testing, dan 
Operational Maintenance merupakan proses mengawasi dan memelihara sistem beserta pemasangan.  
 
2.3 Oracle Database 10 g 
Oracle database 10g di-released pada tahun 2003 dan ketika terakhir diluncurkan, memperbolehkan grid computing. 
Sebuah grid adalah kelompok sederhana dari komputer yang menyediakan kebutuhan sumber daya untuk aplikasi pada 
dasar yang dibutuhkan. Tujuan utamanya adalah menyediakan sumber perhitungan kepada user. Lebih jauh lagi, Oracle 
database 10g mengurangi waktu, biaya, dan kompleksitas dari database management sampai perkenalan pada fitur 
aturan sendiri, seperti Automated Database Diagnostic Monitor, Automated Shared Memory Tuning, Automated Storage 
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Management, and Automated Disk Based Backup and Recovery. Kegunaan utama dari Oracle database system adalah 
untuk menyimpan dan mendapatkan data untuk aplikasi [5]. 
 
2.4 Manajemen Produksi 
Produksi yaitu penciptaan atau penambahan faedah bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih 
bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia[4].  Manajemen adalah proses mengkoordinasi aktivitas kerja sehingga 
kerja tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Proses-proses dari manajemen 
berupa menentukan tujuan, pembangunan, strategi, dan pengembangan rencana tambahan untuk mengkoordinasi 
aktivitas, proses yang menentukan kebutuhan apa yang perlu dipenuhi, bagaimana cara memenuhinya, dan siapa yang 
akan memenuhinya, proses mengarah dan mendorong semua orang yang terlibat dalam menyelesaikan masalah, dan 
proses dari pengawasan aktivitas untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut telah diselesaikan sesuai dengan yang 
direncanakan [5]. 
 
3. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 
Berikut ini adalah analisis sistem yang sedang berjalan. Proses pertama yaitu Weighing. Dalam proses ini, mesin 
penimbang akan menimbang berat dari semua bahan-bahan produksi yang akan digunakan dalam satu kali proses 
produksi. Kemudian Mixing, yaitu mesin pencampur akan mencampuradukkan bahan-bahan produksi setelah bahan-
bahan tersebut ditimbang oleh mesin penimbang. Seterusnya adalah Pugging, merupakan mesin pugging membuat 
bahan-bahan yang sudah  dicampur menjadi lebih konsisten, menyerupai adonan. Lalu Forming, yaitu mesin pembentuk 
akan memberi bentuk pada bahan-bahan menjadi bentuk yang telah ditentukan. Proses berikutnya adalah Drying, yakni 
mesin pengering akan mengeringkan bahan-bahan yang sudah terbentuk. Selanjutnya Finishing, di mana mesin akan 
melakukan pengecekan terakhir terhadap produk saringan knalpot yang baru selesai dibuat. Produk yang tidak lulus 
pengecekan akan ditolak. Produk yang ditolak akan diproses lebih lanjut dalam proses Return. Sedangkan produk yang 
diterima akan dilanjutkan ke proses Palletising. Kemudian Palletising, dalam proses ini, mesin akan mengatur produk ke 
dalam susunan pallet. Proses terakhir adalah Return, proses di mana mesin akan mengembalikan produk menjadi bahan 
yang dapat digunakan kembali pada proses produksi selanjutnya. 
 
Permasalahan Yang Dihadapi  
Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan terhadap sistem yang sedang berjalan saat ini adalah data bahan produksi 
bisa diakses dan diubah oleh siapa saja karena belum adanya pengendalian yang tepat dalam pengaksesan data, 
penyimpanan data yang sama pada masing-masing proses yang menyebabkan data redundancy yang mengakibatkan 
kapasitas penyimpanan yang besar, dan pihak administrasi yang akan melakukan analisis terhadap sistem manajemen 
produksi mengalami kesulitan dalam mencari data yang diperlukan untuk pembuatan laporan. 
 
Usulan Pemecahan 
Adapun usulan pemecahan masalah yang diusulkan adalah membangun basis data yang mampu memenuhi kebutuhan 
perusahaan dalam menyimpan data bahan produksi, mengembangkan suatu aplikasi yang dapat menghubungkan user 
dengan basis data yang dibangun, sehingga user dapat melakukan manipulasi terhadap data yang tersimpan sesuai dengan 
kebutuhan, dan mengatur hak akses di dalam sistem penyimpanan data untuk menjamin bahwa hanya authorized user 
saja yang dapat mengakses informasi dari basis data dan melakukan operasi spesifik berkaitan dengan fungsi pekerjaan. 
  

4. Perancangan Sistem Yang Diusulkan 
Perancangan Basis Data Konseptual 
Setelah mengindentifikasikan tipe entitas, yaitu operator, weighing, mixing, pugging, forming, drying, finishing, 
pallestising, return, dan reject, maka berikutnya adalah mengidentfikasikan tipe relational sebagai berikut: 
 

Tabel 1.Tabel Kamus Data yang Menunjukkan Relationship 
Entitiy Name Multipilicty Relationship Entity Name Multiplicity 
Operator 1..1 Menimbang weighing 1..* 

1..1 Mencampur Mixing 1..* 
1..1 Memproses Return 1..*
1..1 Menekan Pugging 1..*
1..1 Membentuk Forming 1..* 
1..1 Mengeringkan Drying 1..* 
1..1 Mengecek Finishing 1..* 
1..1 Menyusun Palletising 1..* 

Weighing 1..1 Dilanjutkan Mixing 0..1
0..* Menggunakan Return 0..*
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Hasil akhir dari perancangan konseptual adalah: 
 

 
Gambar 1. Model Conceptual yang Mendukung Transaksi User dengan Menggunakan Pathways 

 
Perancangan Basis Data Logikal 
Perancangan ini menghilangkan fitur yang tidak compatible. Contohnya adalah menghilangkan many-to-many (*:*) 
binary relationship types.   

 
Gambar 2. Many-to-Many (*:*) Binary Relationship Types 

 
 
Selanjutnya itu juga untuk mendapatkan Relasi untuk Model Data Logical Lokal. Contohnya antara lain adalah: 
 

Tabel 2. Tabel Dokumen Hasil Relasi 
Operator (OPCODE,OPNAME,OPPASS) 
Primary Key OPCODE 
Weighing (WDNO,WDDATE,WDSHFT,WDRMAT,WDBARM,WDTIME, 
WDSKIP,WDSRES,BDBODY,BATCNO,BATCWGT,BATCDAT,BUSFL,BDDAT,OPCODE) 
Primary Key WDNO 
Foreign Key OPCODE references Operator (OPCODE) 

 
Lalu dilakukan juga normalisasi. Adapun salah satu prosesnya sebagai berikut: 
Weighing.  
UNF 
Weighing (WDNO,WDDATE,WDSHFT,WDRMAT, WDBARM, WDTIME, WDSKIP, BDBODY, BATCNO, 
BATCWGT, BATCDAT, BUSFL, BDDAT, OPCODE) 
1NF 
Weighing (WDNO,WDDATE,WDSHFT,WDRMAT, WDBARM, WDTIME, WDSKIP, BDBODY, BATCNO, 
BATCWGT,BATCDAT,BUSFL,BDDAT,OPCODE) 
2NF 
Weighing (WDNO,WDDATE,WDSHFT,WDRMAT, WDBARM, WDTIME, WDSKIP, BDBODY, BATCNO, 
BATCWGT,BATCDAT,BUSFL,BDDAT,OPCODE) 
3NF 
Weighing (WDNO,WDDATE,WDSHFT,WDRMAT, WDBARM, WDTIME, WDSKIP, BATCNO, OPCODE)  
MsBatch (BATCNO,BATCWGT,BDBODY,BATCDAT, BUSFL) 
MsBody (BDBODY,BDDAT) 
 
Perancangan Basis Data Fisikal 
Tujuan dari tahap ini adalah untuk memutuskan bagaimana merepresentasikan relasi dasar yang diidentifikasi dalam 
model data logical global dalam DBMS yang diinginkan. Contohnya: 
 
Entity Operator 
Domain OperatorCode:   number, length 7 
Domain OperatorName:   fixed length character string, length 20 
Domain OperatorPassword:  variable length character string, length 8 
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Operator( 
OPCODE OperatorCode     NOT NULL, 
OPNAME OperatorName     NOT NULL, 
OPPASS OperatorPassword    NOT NULL, 
PRIMARY KEY (OPCODE));  
 
Merancang Enterprise Constraints 
Tujuan dari langkah ini adalah untuk merancang constraint perusahaan dalam DBMS. Beberapa constraint yang 
digunakan dalam DBMS adalah sebagai berikut  
1. Panjang kode operator yang diperbolehkan adalah 5 karakter. 

constraint opcodelength check(len(opcode)=5) 
2. Panjang nomor weighing yang diperbolehkan adalah 8 karakter. 

constraint wdnolength check(len(wdno)=8) 
 
Perancangan Aplikasi 
Berikut adalah struktur menu dan  State Transition Diagram (STD) Weighing. 

      
Gambar 4. Struktur Menu  dan STD Form Weighing pada proses Weighing 

 
Perancangan Input dan Output 
Pada perancangan input dan output berisi rancangan layar dari aplikasi yang akan dibuat. Rancangan input merupakan 
rancangan layar dari aplikasi form, sedangkan rancangan output merupakan rancangan layar dari aplikasi report yang 
digunakan.  

 
Gambar 5. Rancangan Layar Weighing Entry Form 

Form ini dibuat untuk menyimpan detail dari proses weighing. Operator dapat membaca dan memasukkan informasi 
mengenai bahan-bahan yang sudah ditimbang. Setelah form weighing selesai diisi, operator dapat menekan tombol OK 
untuk mengecek validitas data yang dimasukkan, dan jika valid, maka tombol akan berubah menjadi tombol confirm 
sebagai trigger untuk menyimpan informasi proses tersebut. Operator dapat menekan tombol clear untuk membersihkan 
isi dari field, tombol quit untuk keluar dari form ini, dan tombol logout untuk kembali ke halaman login. 
 
5. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa melalui sistem basis data ini, penyimpanan 
data mengenai bahan produksi menjadi lebih terorganisir, kemudian sistem ini akan digunakan oleh PT. X pada bagian 
produksi saringan knalpot, dan sistem basis data ini juga berperan sebagai perangkat pendukung untuk tahap analisis oleh 
bagian administrasi. 

6. Keterbatasan Penelitian 
Untuk pengembangan sistem selanjutnya  maka diperlukan analisis dan perancangan basis data terhadap modul lain 
seperti persediaan, pembelian, dan penjualan. Selain itu perlu juga peningkatan versi piranti lunak yang digunakan 
misalnya dari Oracle 10g ke 11. 
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