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DAFTAR LAMPIRAN 

A. Lampiran Dokumen Masukan 

 

Lampiran A. 1 Permintaan Order 
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B. Lampiran Dokumen Keluaran 

Lampiran B. 1 Laporan Barang Kosong 
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Lampiran B. 2 Kartu Stok 
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Lampiran B. 3 Surat Pengiriman Barang 

 

 

 

 

 



 

139 

C. Wawancara 

Wawancara 

 

Nama Narasumber  : Bayu Setiawan 

Jabatan  : Kepala Koordinator Gudang Logistik PT. Mitra Fajar 

Selaras ( Trafas ) 

Tanggal  : 19 April 2021 

 

1. Sistem seperti apakah yang digunakan saat ini ? 

Jawab : Sistem yang digunakan ada 2. Microsoft Excel dan Kartu Stok 

 

2. Siapa yang bertanggung jawab pada sistem pengelolaan barang tersebut ? 

Jawab : Yang bertanggung jawab adalah kepala logistik dan manager 

logistik serta admin.  

 

3. Bagaimana alur sistem yang bekerja saat ini? 

Jawab : Alur sistem yang bekerja saat ini menggunakan FeFo dan FiFo. 

FeFo yaitu First Expired First Out, barang yang ingin kadaluarsa, yang 

akan dikeluarkan. Sedangkan FiFo adalah First In First Out, barang yang 

masuk terlebih dahulu akan keluar.  

 

4. Kendala dan masalah apa yang dihadapi dalam proses kegiatan 

pengelolaan barang yang berjalan saat ini? 

Jawab : Kendala dan masalah yang ada terjadi lebih kepada human error, 

contohnya suka lupa menaruh barang yang harusnya mendekati expired 

yang harus keluar terlebih dahulu. Jadi ketika barang yang sudah 

mendekati expired lupa dikeluarkan, maka barang akan mengendap di 

gudang dan ketika sudah expired barang tidak bisa di jual lagi.  

 

5. Apakah barang yang ada di gudang Trafas sudah di kategorikan atau 

belum dikatagorikan ? 

Jawab : Semua barang yang ada digudang sudah di katagorikan. 

 

6. Untuk stok barang, bagaimana alurnya? Apakah barang yang keluar 

terlebih dahulu adalah barang yang tanggal expirednya sudah dekat? 

Jawab : Betul, barang yang mendekati masa expired itu yang akan 

dikeluarkan dan akan dicatat di kartu stok, SPB, dan Ms. Excel. 
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7. Apakah ada saran dan masukan terhadap sistem informasi yang akan 

dibangun ? 

Jawab : Saran dan masukan, selain tanggal expired juga ada tanggal 

produksi. Sebaiknya tanggal produksi di kelompokkan. Jadi ketika barang 

masuk dan keluar, tanggal produksi yang dibarangnya dikelompokkan di 

dalam sistem. 

Misal, tanggal produksi 1 Desember ada 50 barang, jangan di campur aduk 

dengan tanggal 2 Desember. Karena di gudang, penyimpanannya tidak 

beraturan dengan tanggal pembuatan. Maka harusnya ketika masuk 

barang, tanggal harus di kelompokkan supaya jika ada kejadian produk 

cacat jadi lebih mudah dalam menemukan tanggal pembuatan barang 

tersebut. 

 

 

 


