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DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

A. Lampiran Dokumen Masukan 

 

1. Kontrak Kerja 
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2. Internal Order 

 

 
3. Purchase Order 
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4. Berita Acara Serah Terima Barang 
 

 

B. Lampiran Dokumen Keluaran 

 

1. Data Barang Masuk 
 

 

2. Data Barang Keluar 
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3. Data Barang 
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C. Wawancara  
 

Wawancara Sistem Inventori 
 

1. Proses apa saja yang berkaitan terhadap sistem inventori? 

Jawab : proses pencatatan barang masuk, proses pencatatan barang keluar, 

proses pendataan barang 

2. Bagaimana cara perusahaan untuk mencari supplier? 

Jawab : Pengadaan membuka program PBJT (Pengadaan Barang Jasa 

Teknik) yang dibuka setiap tahun, kemudian vendor mengisi formulir 

pendaftaran, bagian pengadaan menyaring kembali vendor yang telah 

mendaftar lalu untuk memutuskan vendor yang akan bekerjasama nantinya, 

pengadaan mengadakan rapat bersama direksi lalu setelah diputuskan 

vendor mana yang akan bekerjasama dengan perusahaan, pengadaan akan 

membuat kontrak kerja bersama vendor untuk jangka waktu setahun. 

3. Bagaimana prfoses pendataan barang masuk? 

Jawab : Warehouse akan melakukan pemesanan barang kepada supplier 

yang telah bekerjasama dengan perusahaan. Kemudian supplier akan 

mengirimkan barang berdasarkan dokumen PO barang. Barang yang 

diterima oleh warehouse harus dilengkapi dengan Berita Acara Serah 

Terima Barang dan warehouse akan mencatat barang tersebut dan 

memberikan kode barang. 

4. Bagaimana proses pencatatan barang keluar? 

Jawab : DVP Sistem Informasi akan mengajukan formulir internal order 

yang berisi data barang dan jumlah barang yang diminta. Bagian warehouse 

akan melihat stok barang terlebih dahulu berdasarkan dokumen permintaan. 

Jika tersedia maka barang akan dikeluarkan, namun jika tidak maka 

dokumen akan dikembalikan. 

5. Apakah ada jumlah tertentu pada saat melakukan pengajuan barang? 

Jawab : tidak ada, tergantung kebutuhan saja. 



161 
 

6. Apa saja kendala yang dihadapi oleh bagian warehouse dalam proses yang 

berkaitan dengan sistem inventori? 

Jawab : kendala yang dihadapi saat ini adalah sering kali barang tercatat dua 

kali dan memiliki kode barang yang sama dan data supplier yang tidak 

tercatat oleh bagian warehouse pada saat proses penerimaan barang masuk. 

7. Apa yang bapak harapkan dari adanya sistem informasi inventori nanti? 

Jawab : Saya mengharapkan bahwa sistem tersebut mampu mencatat data 

barang masuk beserta data supplier yang mengirimkan barang tersebut, data 

barang keluar, dan data barang yang ada di dalam warehouse dan untuk level 

DVP Sistem Informasi diharapkan mampu melakukan pengajuan barang 

tanpa harus menyerahkan formulir kembali. 
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