
LAMPIRAN 

A.Lampiran Sistem Berjalan 

  



B.Lampiran Sistem Usulan 

 



Narasumber : Direktur dan Divisi Gudang 

Wawancara 
1. Pertanyaan :  

Bisa dijelaskan, kapan berdirinya PT.Sahabat Langit Indonesia ini (membahas 
sedikit mengenai sejarah berdirinya perusahaan)? Dan sudah berapa lama berdiri? 

Jawaban : 

PT.Sahabat Langit Indonesia sendiri berdiri pada tahun 2017,sampai sekarang 
berarti PT.Sahabat Langit Indonesia sudah berdiri kurang lebihnya 3 
tahun.PT.Sahabat Langit Indonesia sendiri di didirikan oleh Bapak Anis Fuad di 
jalan Pulo Mas Utara 5 No 18. 

 

2. Pertanyaan :  

Perusahaan ini merupakan perusahaan apa? Jasa, Dagang ataukah Manufaktur. Dan 
bergerak dalam bidang apa? Serta bisa dijelaskan produk apa yang dihasilkan dari 
perusahaan ini? 

Jawaban : 

Kami merupakan perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang 
olahraga.Perusahaan kami menghasilkan produk dagang berupa alat-alat olahraga. 

 

3.Pertanyaan : 

Adakah saran atau masukan dalam sistem yang akan dibangun ? 

Jawaban : 

Buatlah sistem yang mudah dipahami dan dijalankan oleh pengguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Pertanyaan (Bagian Gudang) : 

Permasalahan-permasalahan apa saja yang sedang dialami oleh perusahaan saat-
saat ini terkait bagian persediaan barang? Bisa dijelaskan mengapa sampai hal 
tersebut dapat terjadi? Apakah perusahaan mampu mengatasi permasalahan yang 
timbul? Bagaimana cara mengatasinya? Dampaknya bagi perusahaan? 

Jawaban : 

Persediaan disini menjadi penunjang perusahaan ,dan memiliki beberapa 
permasalahan yang terjadi,seperti :  

 Seringnya barang out of stock ketika customer menanyakan beberapa 
barang. 

 Beberapa barang ada yang sampai over stock sehingga membuat keuangan 
perusahaan tidak berputar. 

 Sering kali melakukan kesalahan memesan barang,ternyata barang tersebut 
masih tersedia digudang. 

Perusahaan cukup mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah-masalah yang 
timbul tersebut. Dampaknya bagi perusahaan adalah di mana perusahaan cukup 
mengalami kesulitan untuk mengetahui beberapa hal. Misalnya, mengalami 
kesulitan untuk mengetahui kapan harus nya perusahaan dapat mengorder kembali 
barang sehingga dapat menguntungkan perusahaan. 

 

5.Pertanyaan : 

Kapan biasanya perusahaan melakukan pemesanan barang ?dan berapa lama waktu 
barang sampai ke perusahaan ? 

Jawaban : 

Pemesanan barang terkadang tidak menentu,tetapi dalam waktu 1 bulan pasti akan 
melakukan pesanan dalam skala besar.Karena kita tidak memiliki banyak supplier 
disana (china) dan juga supplier disana saling berkerja sama jadi mengirimkan 
barang pesanan untuk perusahaan dilakukan 1 kali pengiriman dan biasanya proses 
perjalanan memakan waktu 1 bulan.  

 


