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ABSTRAK 
      

Yukowina© Jaya Motor Warehouse sudah berdiri sejak tahun 1994 dan bisnis ini fokus 
pada penjualan sparepart untuk sepeda motor. Kendala yang dihadapi oleh gudang ini, mereka 
sangat kewalahan dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran barang. Sistem yang mereka 
lakukan selama ini adalah secara pembukuan manual. Penelitian dimulai dengan metode 
kualitatif dengan cara semi scructured interview secara lisan dengan pemilik Yukowina© 
Warehouse. Dari hasil interview disimpulkan bahwa gudang tersebut membutuhkan sebuah 
aplikasi sistem informasi administrasi berbasis web sebagai penunjang kinerja internal agar 
lebih efisien. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP, dan MySQL. Aplikasi tersebut 
akan memudahkan user mengakses aplikasi tersebut dimanapun. Penggunaan PHP dapat 
berjalan dalam sistem operasi yang berbeda. Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah 
menopang sistem kinerja internal dari proses distribusi masuk dan keluar barang secara 
keseluruhan yang dikemas dalam satu aplikasi sistem informasi administrasi untuk Yukowina© 
Warehouse. 
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1. PENDAHULUAN 

 Yukowina sudah berdiri sejak tahun 

1994 yang bergerak pada bidang sparepart. 

Proses pemasaran produk melewati beberapa 

proses panjang dari pemasukan barang dari 

supplier hingga mencapai konsumen. Sistem 

logistik sebenarnya sudah dilakukan oleh 

manusia yang diterapkan pada manajemen 

logistik pada tahun 1950. Logistik 

merupakan bagian dari proses rantai suplai 

yang berfungsi merencanakan, 

melaksanakan, mengontrol secara efektif, 

efisien proses pengadaan, penyimpanan 

barang, pelayanan, dan informasi mulai dari 

titik awal hingga titik konsumsi dengan 

tujuan memenuhi kebutuhan konsumen 

(Siagian, 2007. P.3). 

Komputerisasi barang bertujuan 

untuk menyimpan data yang dibutuhkan  

pada  alur  bisnis  mereka  yang  mencakup  

proses administrasi  dalam  pembukuan  

inventaris  yang  dikemas  dalam buku stok 
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