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ABSTRACT 

 

 

 

CV. Artha is a company engaged in the distribution of light steel, roof, steel 

frame, gypsum and other building accessories. The problems that occur on the 

current system is for data processing of incoming and outgoing goods, data 

delivery of goods, customer data is recorded in the ledger in accordance with 

receipts or letters from customers or suppliers that contain how much goods in 

and out To be sent to the customer and stock inventory is only recorded on a piece 

of paper and then copied back to the computer by the office, so sometimes have 

difficulty in the calculation of goods and to get information on stocks of goods 

have difficulty sometimes the information provided is not in accordance with the 

availability of existing goods. The purpose of this research is to make Information 

Systems Stock inventory, which can manage incoming and outgoing goods, stock 

of goods, customer data, delivery, booking transaction using Prototype method 

and by using Data Flow Diagram (DFD) for structured modeling. Information 

System that has been produced in this design can manage data of incoming and 

outgoing goods, goods stock data, customer data, delivery data, order transaction 

data, as well as the visual graph of percentage of sales and bestsellers and 

ordering goods that can be done online. 

Keywords : Information Systems Inventory, Stock of goods, Prototype, DFD, 

PHP 
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ABSTRAK 

 

 

 

CV. Artha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor baja 

ringan, atap, rangka baja, gypsum dan aksesoris bagunan lainnya. Adapun 

masalah yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan saat ini yaitu untuk 

pengolahan data barang masuk dan keluar, data pengiriman barang, data 

pelanggan masih dicatat kedalam buku besar sesuai dengan kwitansi atau surat 

jalan dari pelanggan atau supplier yang berisi berapa banyak barang yang masuk 

dan keluar untuk dikirim ke pelanggan dan pendataan persediaan stok barang 

hanya dicatat di selembar kertas kemudian baru disalin kembali ke komputer oleh 

bagian kantor, sehingga terkadang mengalami kesulitan dalam perhitungan barang 

dan untuk mendapatkan informasi stok barang mengalami kesulitan terkadang 

informasi yang diberikan tidak sesuai dengan ketersediaan barang yang ada. 

Tujuan  penelitian  ini adalah  membuat  Sistem  Informasi Inventory Stok 

Barang,  yang  dapat  mengelola barang masuk dan keluar, stok barang, data  

pelanggan, pengiriman, transaksi pemesanan dengan menggunakan metode 

Prototype dan dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD) untuk 

pemodelan terstruktur. Sistem  Informasi  yang  telah  dihasilkan  pada  

perancangan  ini  dapat mengelola  data  barang masuk dan keluar, data stok 

barang, data  pelanggan,  data pengiriman, data  transaksi pemesanan, serta 

adanya grafik visual presentase penjualan dan barang terlaris serta pemesanan 

barang yang bisa dilakukan secara online.  

 

Kata kunci : Sistem Informasi Inventory, Stok Barang, Prototype, DFD, PHP 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi yang cukup pesat dari waktu ke waktu membuat 

pekerjaan yang dilakukan manusia pada umumnya dapat diselesaikan dengan 

cepat. Teknologi merupakan salah satu alat bantu yang sering digunakan dalam 

aktivitas manusia. Peran serta teknologi menjadikan pengolahan informasi 

menjadi semakin mudah karena pengolahan sangat diperlukan agar informasi 

yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi penggunanya. Pengolahan data dan 

informasi secara cepat, tepat dan efisien adalah hal penting yang dibutuhkan bagi 

setiap perusahaan atau suatu instansi untuk meningkatkan produktifitas 

perkerjaan, waktu dan biaya. 

 Seiring berkembangnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, 

persaingan bisnis dalam dunia industri semakin ketat. Jumlah perusahaan semakin 

banyak dan terus melakukan usaha dan strategi dalam mempertahankan bisnisnya. 

Kesuksesan perusahaan dalam mempertahankan bisnisnya tidak terlepas dari 

peran perusahaan tersebut dalam mengelola inventory (persediaan) barang 

sehingga dapat memenuhi permintaan dari pelanggan semaksimal mungkin. 

Perusahaan yang mampu mengendalikan dan mengelola persediaannya dengan 

baik akan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan tentu saja dapat menjaga 

kelangsungan bisnisnya dalam dunia industri saat ini. Inventory barang didalam 

suatu usaha menjadi hal yang penting bagi suatu perusahaan, karena dari 

inventory tersebut bisa mengelola stok barang di gudang yang nantinya akan di 

jual ke konsumen. Oleh karena itu pegusaha atau pedagang tersebut harus dapat 

mengelolah inventory barang dengan efektif dan efisien agar sesuai dengan tujuan 

perusahaan. 

 CV. Artha merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor 

baja ringan, atap, rangka baja, gypsum dan aksesoris bangunan lainnya yang 

merupakan distributor yang menjual dengan harga murah sehingga banyak 

pelanggan ataupun agen yang membeli barang di CV. Artha, baik untuk di pakai
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sendiri ataupun di jual kembali. CV. Artha ini hanya khusus menjual dan tidak 

bisa untuk memasang bahan bangunan yang telah dibeli. Untuk pengambilan 

barang, perusahaan ini memasoknya dari Palembang dan luar Palembang. Salah 

satu supplier  perusahaan ini yaitu PT. Aplus Pacific yang berada di Tanggerang. 

Setiap barang yang datang atau yang masuk dari supplier (pemasok) di cek oleh 

kepala gudang dan checker yang mana supplier memberikan surat jalan kepala 

gudang untuk mengetahui jumlah dan barang apa saja yang di bawah. Setelah 

melakukan pengecekan kepala gudang baru ke bagian kantor untuk 

menginformasikan barang yang masuk. Sedangkan untuk proses barang keluar, 

pelanggan yang ingin memesan barang harus datang langsung ke tempat untuk 

memesan barang yang diinginkan. Pelanggan yang telah selesai melakukan 

transaksi pembelian barang di bagian kantor, kemudian pelanggan datang ke 

bagian gudang untuk mengambil barang dengan memberikan kwitansi atau surat 

jalan yang berisikan barang yang dipesan kepada admin gudang untuk melakukan 

proses pengiriman barang yang di pesan kepada pelanggan. Penjualan barang pada 

perusahaan ini bisa mencapai ratusan bahkan ribuan barang yang terjual setiap 

harinya.  

 CV. Artha selalu melakukan pengawasan dan pencatatan terhadap persediaan 

barang. Selama ini untuk pengolahan data persedian barang masih dilakukan 

secara manual oleh admin gudang yaitu untuk pendataan barang masuk dan 

keluar, data pengiriman barang dicatat dibuku besar sesuai dengan kwitansi atau 

surat jalan dari pelanggan atau supplier yang berisi berapa banyak barang yang 

masuk dan keluar untuk dikirim ke pelanggan dan untuk pendataan stok barang 

hanya dicatat di selembar kertas yang mana laporan-laporan yang sudah ditulis 

oleh admin gudang tersebut akan disalin kembali oleh bagian kantor ke komputer 

dan untuk data pelanggan juga masih dicatat di buku besar. Sehingga dari 

permasalahan tersebut terkadang terjadi kesalahan dalam perhitungan barang, 

kesulitan dalam pencatatan dan pembuatan laporan barang masuk dan keluar dari 

kwitansi atau surat jalan dari pelanggan atau supplier yang banyak dan pada 

bulan-bulan tertentu terjadi kekurangan stok dan sulitnya dalam pencarian data 

barang yang di perlukan karena penumpukan berkas yang banyak.  
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian 

tentang “Sistem Informasi Inventory Stok Barang Pada CV. Artha Palembang” 

yang dapat memudahkan dalam menangani proses persediaan stok barang, 

pendataan barang masuk dan keluar, pemesanan barang, pengiriman barang,  

sehingga sistem yang akan dibangun diharapkan dapat mempermudah pekerjaan 

pada CV. Artha dalam mengelola dan mengontrol data persediaan stok barang. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menangani proses dalam pendataan barang masuk dan keluar ? 

2. Bagaimana menangani dan mendata proses pemesanan barang ? 

3. Bagaimana membangun sistem inventory stok barang yang dapat 

memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat ? 

1.2.2 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Sistem ini dibangun dan dirancang meliputi proses pemesanan, pengiriman 

barang, barang masuk dan keluar, serta transaksi pembayaran. 

2. Sistem inventory yang dibangun berbasis online sehingga pelanggan bisa 

lebih mudah untuk memesan barang. 

3. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode prototype. 

4. Sistem ini menghasilkan laporan data inventory barang yang menampilkan 

informasi meliputi barang masuk dan keluar, jumlah stok barang, 

pengiriman dan transaksi pembayaran pelanggan, persentase barang 

terlaris dan penjualan barang dalam bentuk grafik visual. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk merancang sistem inventory barang yang sesuai dengan 

permasalahan pada kegiatan persediaan barang pada CV. Artha Palembang 
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agar mempermudah admin gudang dalam mengelola dan mendata data 

barang yang masuk dan keluar. 

2. Membuat sitem informasi yang dapat melakukan pengontrolan stok barang 

digudang sehingga dapat memberitahukan tentang jumlah stok barang 

yang ada digudang dengan cepat dan akurat dan menyajikan pemrosesan 

data tentang barang yang masuk dan yang keluar dengan cepat dan akurat 

sehingga dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan. 

3. Membangun Sistem Informasi Inventory Stok Barang pada CV. Artha 

Palembang dengan menggunakan metode pengembangan sistem prototype. 

PHP sebagai bahasa pemrograman dan menggunakan perancangan sistem 

Data Flow Diagram (DFD). 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan yaitu : 

1. Membantu pihak CV. Artha Palembang dalam proses pengolahan data stok 

barang yang masuk dan keluar sehingga akan semakin mempermudah 

admin gudang dalam memberikan suatu informasi yang dibutuhkan. 

2. Untuk menghindari keterlambatan barang, hilangnya barang dan dengan 

adanya inventory barang ini, maka operasional perusahaan dapat berjalan 

lebih baik lagi sehingga dapat memberikan kepuasan pelayanan terhadap 

konsumen. 

3. Dapat menunjang kinerja di CV. Artha Palembang untuk pengembangan 

sistem yang terkomputerisasi yang dapat digunakan oleh pihak 

perusahaan. 

4. Menyediakan informasi yang cepat, tepat dan akurat mengenai data 

maupun laporan yang dibutuhkan serta memudahkan karyawan dalam 

melakukan pengkontrolan persediaan barang. 

1.4 Metodologi Penelitian 

1.4.1 Lokasi  Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan pada CV. Artha Palembang Jln. Mayor Zen No. 

78 Kalidoni Telp (0711) 716248 Palembang Sumatera Selatan. 
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1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik-teknik pengambilan data yang peneliti lakukan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Pengamatan langsung terhadap alur proses yang sedang berjalan pada CV. 

Artha Palembang untuk memperoleh informasi yang nantinya akan diolah 

kedalam sistem informasi inventory.  

2. Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan dengan kepala dan staff di CV..Artha, 

beserta pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan penelitian di CV. Artha. 

3. Kepustakaan  

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari sumber-sumber 

lain seperti  buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian.  

4. Dokumentasi  

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dokumen-dokumen 

CV. Artha yang berkaitan dengan sistem informasi yang dibangun.  

1.4.3 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model prototype. 

Serangkaian tahapan dari metode pada penelitian yang dilakukan yaitu 

komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi dan penyerahan sistem ke 

pengguna. Metodologi penelitian mencakup uraian tentang pelaksanaan penelitian 

seperti lokasi dari penelitian yang dilaksanakan, jenis pendekatan dari penelitian 

dan metode pengumpulan data. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah mengetahui sistematika penulisan skripsi ini maka  

dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar  belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

metodologi penelitian, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan. 
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BAB II    LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori keilmuan yang mendasari masalah yang diteliti, yang 

terdiri dari teori-teori dasar atau umum dan teori-teori khusus. 

BAB III ANALISIS DAN DESAIN 

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah organiasi, visi dan misi 

organisasi, serta analisis sistem yang sedang berjalan, analisis 

kebutuhan sistem, pemodelan dan desain sistem yang dibangun 

berdasarkan dengan metode penelitian yang digunakan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini menjelaskan hasil yang didapat dari penelitian, dan 

pembahasan tentang sistem yang dibangun. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan beberapa kesimpulan dari pembahasan 

masalah pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang dapat 

memberikan pengembangan selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Ayat Al-Qur’an Yang Berhubungan Dengan Penelitian 

Di dalam Al-qur‟an terdapat penjelasan yang berkaitan dengan penelitian, 

yaitu pada QS. Al- Jumu‟ah : 11, sebagai berikut : 

ا  لِهَّلل اَجِت َجِت َوا ُك ا َو ْو ُك اۚ ا َو اِهَّلل ا  لِّتَجِت َو  َو َجِت ا َو َجِت َو ِهَّلل ْو َجِت ا ال ا َجِت َو ا َو ْو  َجِت ا اِهَّلل ا َو ا َجِت ْو َو ا َو اَجِت ًة اۚ ا ُك ْو َو ا َو َولَو ُك وَو َو ْو  
ِإ
َو ْو ًة ا اْو َو ُّض  ا  ا  ا َأ ْو َو  َو ًة  َو ا َو َأ ْو ا َجِت

ِإ
  َو 

Artinya : “Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, 

mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau 

(Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi 

Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan ", dan Allah pemberi 

rezeki yang terbaik.” (QS. Al-Jumu‟ah [62]:11) 

 

Pada QS. Al-Taubah: 24, sebagai berikut : 

َو ا َنَو ضَو ْو ا َولْو سَو  َجِت ُك هَو ا َو َو ا َوسَو دَو نَو شَو ْو ْو َو  َو  اَتَو فْوتُك ُك هَو ا َو َجِت َو ا  ْوَتَو ا َو َأ ْو َو ل  ْو ا َو َوشَجِت َو ُكُكُك ْو ُكُك ا َو َأاْو َو جُك ْو خْو َو نُكُكُك
ِإ
ْوا َو  ُكُك ْوا َو َأبْو َو ؤُك ُكُك ؤُك ا  َبَو نَو اَكَو نْو

ِإ
ا  ا ُك ْو َيَو

ا  ْو َو  َجِت َجِت َوا ْو َجِت ا  ْو َو ْو َو ا َو ا َو ُك اۗ ا َو اِهَّلل لَجِت َجِت ابَجِت َأ ْو ُك ا اِهَّلل َو َو ْأ َجِت ا  ِهَّلل ُك  ا َو ِهَّلل  ب َو افَوَتَو َجِت ا َو َجِت يَجِت ا َجِت َو دٍد ا َو َجِت َجِت ا َو َو ُك وَجِت َجِت ا اِهَّلل ا َجِت َو ْو َو ْوُكُك  
ِإ
ا    َأ َو ِهَّلل

Artinya : “jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-

isterimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan 

yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang 

kamu sukai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di 

jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". 

Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.” (Qs. Al-

Taubah [9]: 24) 

 

Pada QS. AL-Israa‟ : 27, sebagai berikut : 

ا َو ُك  ًة  ِّتَجِتهَجِت ب ا َجِتلَو ا  ش ِهَّلل ْوطَو نُك نَو َكَو اۖا َو ا  ش ِهَّلل َو طَجِت َجِت خْو َو نَو
ِإ
اُك  ا  اَكَو بَوذِّتَجِت َجِتي َو ا  ْو ُك نِهَّلل

ِإ
  

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah 

saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada 

Tuhannya.”( QS. AL-Israa‟ [17] : 27) 
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2.2 Teori yang Berhubungan dengan Sistem Secara Umum 

Teori yang berhubungan dengan sistem meliputi data, sistem, informasi, dan 

sistem informasi. 

2.2.1 Data 

Berbagai definisi tentang data yang dikutip dari beberapa sumber yang dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang data. 
 

Tabel 2.1 Definisi Data 
 

Sumber Definisi 

(Sutabri,  2012:2) Data adalah bahan mentah yang diproses untuk 

menyajikan informasi. 

(Sutanta, 2011:13) Data dapat didefinisiskan sebagai bahan keterangan 

tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta yang 

dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang 

tidak acak, yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau 

hal.     

(Fatta, 2007:9) Data merupakan nilai, keadaan, atau sifat yang berdiri 

sendiri lepas dari konteks apapun. 

(Jogiyanto, 2005:8) Data adalah kenyataan yang mengambarkan suatu 

kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian 

(event) adalah sesuatu yang terjadi pada saat yang 

tertentu. Data merupakan bentuk yang masih mentah 

yang belum dapat berceritera banyak, sehingga perlu 

diolah lebih lanjut. 
 

Dari berbagai uraian pada Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa data adalah  

bahan mentah seperti kejadian atau fakta, nilai, keadaan atau sifat yang belum 

mempunyai makna atau belum berarti bagi penerima, sehingga perlu diolah atau 

diproses untuk menyajikan suatu informasi. 

2.2.2 Sistem 

Berbagai definisi tentang sistem yang dikutip dari beberapa sumber yang 

dapat dilihat pada Tabel 2.2 untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang 

sistem. 

Tabel 2.2 Definisi Sistem 
 

Sumber Definisi 

(Fathansyah, 2012:11) Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang 

terdiri atas jumlah komponen fungsional (dengan 

satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling 

berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan 
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untuk memenuhi suatu proses tertentu. 

(Sutabri, 2012:6) Sistem adalah sekelompok unsur yang erat 

hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi 

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

(Nugroho, 2010:17) Sistem dapat didefinisikan sebagai sekelompok 

elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama 

untuk mencapai suatu tujuan. Hal pertama yang 

perlu diperhatikan dalam suatu sistem adalah 

elemen-elemennya. Tentunya setiap sistem memiliki 

elemen-elemennya sendiri, yang kombinasinya 

berbeda antara sistem yang satu dengan sistem yang 

lain. Namun demikian, susunan dasarnya tetap 

sama. 

 (Fatta, 2007:3) 

 

Sistem dapat diartikan  sebagai suatu kumpulan atau 

himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang 

saling terorganisasi, saling berinteraksi dan saling 

bergantung sama lain. 
 

Dari berbagai uraian pada Tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa pengertian 

sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan), sekelompok unsur atau elemen yang 

berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan. 

2.2.3 Informasi 

Berbagai definisi tentang informasi yang dikutip dari beberapa sumber yang 

dapat dilihat pada Tabel 2.3 untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang 

informasi. 

Tabel 2.3 Definisi Informasi 

Sumber Definisi 

(Sutabri, 2012:22) Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau 

diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam 

proses pengambilan keputusan. 

(Sutanta, 2011:13) Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga 

menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan 

mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya 

secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung 

pada saat mendatang. 

(Nugroho, 2010:17) Informasi merupakan salah satu elemen dalam 

manajemen perusahaan. Agar informasi dapat mengalir 

lancar, para manajer perlu menempatkan informasi 

dalam suatu kerangka sistem. 
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Dari berbagai uraian pada Tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa pengertian 

informasi adalah data yang telah diolah atau diproses menjadi sebuah bentuk yang 

berarti bagi penerimanya sehingga dapat dijadikan sebuah keputusan. 

2.2.4 Sistem Informasi 

Berbagai definisi tentang sistem informasi yang dikutip dari beberapa sumber 

yang dapat dilihat pada Tabel 2.4 untuk memberikan penjelasan lebih lanjut 

tentang sistem informasi. 

Tabel 2.4 Definisi Sistem Informasi 
 

Sumber Definisi 

(Laudon dan Jane P. 

Laudon, 2014:16) 

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai 

serangkaian komponen yang saling berhubungan 

yang mengumpulkan (atau mendapatkan), 

memproses, menyimpan, dan mendistribusikan 

informasi yang mendukung pengambilan keputusan 

dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. 

(Sutabri, 2012:38) Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan 

kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat 

menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan 

laporan-laporan yang diperlukan. 

(Nugroho, 2010:17) Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai 

integrasi antara orang, data, alat dan prosedur yang 

bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, di 

dalam sistem informasi terdapat elemen orang, data, 

alat dan prosedur atau cara. 

 

Dari berbagai uraian pada Tabel 2.4 dapat disimpulkan bahwa pengertian 

sistem informasi adalah suatu rangkaian komponen yang saling berkaitan untuk 

mengumpulkan, memproses serta menyimpan informasi yang mendukung fungsi 

operasi organisasi dalam pengambilan keputusan. 

2.3 Teori yang Berhubungan dengan Penelitian 

Teori yang berhubungan dengan topik yang diangkat meliputi persediaan 

(inventory), fungsi dan jenis-jenis persediaan (inventory), sistem inventory, 

produk, harga, pemasok, penjualan dan gudang. 
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2.3.1 Persediaan (Inventory)  

Berbagai definisi tentang persedian (inventory) yang dikutip dari beberapa 

sumber yang dapat dilihat pada Tabel 2.5 untuk memberikan penjelasan lebih 

lanjut tentang sistem. 

Tabel 2.5 Definisi Persediaan (inventory) 

Sumber Definisi 

(Assauri, 2016:225) Persediaan (inventory) adalah stok dari suatu item atau 

sumber daya yang digunakan dalam suatu organisasi 

perusahaan. 

(Martono, 2015:210) Inventori (sediaan) yang merupakan semua jenis 

barang yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk 

mendukung proses bisnisnya. 

(Siagian, 2005:161) Persediaan merupakan bahan atau barang yang 

disimpan untuk tujuan tertentu, antara lain untuk 

proses produksi, jika berupa bahan mentah maka akan 

diproses lebih lanjut, jika berupa komponen (spare 

part) maka akan dijual kembali menjadi barang 

dagangan. 

(Yunarto dan santika, 

2005:1) 

Inventori adalah item atau material yang dipakai oleh 

suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan 

bisnisnya.  

Dari berbagai uraian pada Tabel 2.5 dapat disimpulkan bahwa pengertian 

persedian (inventory) merupakan stok dari suatu item atau sumber daya, bahan, 

material yang disimpan dan disediakan oleh suatu perusahaan untuk mendukung 

proses bisnisnya dan memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap 

waktu. 

2.3.2 Fungsi dan Jenis-jenis Persediaan (Inventory)  

Setiap organisasi perusahaan selalu berupaya untuk menjamin terdapatnya 

kelancaran operasi produksinya. Dalam upaya ini, perusahaan mengadakan 

inventory yang tetap selalu ada. Inventory yang diadakan perusahaan adalah 

dalam berbagai jenis, yang akan diuraikan berikut ini : (Assauri, 2016:226-227) 

1. Fungsi dari Inventory 

Inventory dapat memberikan beberapa fungsi, yang akan menambah 

fleksibilitas operasi produksi suatu perusahaan. Sejumlah fungsi yang 

diberikan inventory di antaranya adalah: 
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a. Untuk dapat memenuhi antisipasi permintaan pelanggan, dimana 

inventory merupakan upaya antisipasi stok, karena diharapkan dapat 

menjaga terdapatnya kepuasan yang diharapkan pelanggan. 

b. Untuk memisahkan berbagai parts atau komponen dari operasi produksi, 

sehingga dapat dihindari hambatan dari adanya fluktuasi, karena telah 

adanya inventory ekstra guna memisahkan proses operasi produksi 

dengan pemasok. 

c. Untuk memisahkan operasi perusahaan dari fluktuasi permintaan, dan 

memberikan suatu stok barang yang akan memungkinkan dilakukannya 

pendekatan oleh pelanggan. Inventory itu merupakan jenis upaya 

membanngun ritel. 

d. Inventory berfungsi untuk memperlancar keperluaan operasi produksi, 

dimana inventory dapat membangun kepercayaan dalam mengahadapi 

terjadinya pola musiman, sehingga inventory ini disebut sebagai inventory 

musiman. 

e. Untuk dapat memenfaatkan diskon kuntitas, karena dilakukannya 

pembelian dalam jumlah besar, sehingga mungkin dapat mengurangi 

biaya barang atau biaya deliverinya. 

f. Untuk memisahkan opersi produksi dengan dengan kejadian atau event, 

dimana inventory digunakan sebagai penyangga di antara keberhasilan 

operasi produksi. Dengan demikian, kontinuitas operasi produksi dapat 

terjaga, dan dapat dihindari terdapatnya kejadian kerusakan peralatan, 

yang menyebabkan operasi prduksi terhenti secara temporer. 

g. Untuk melindungi kekurangan stok yang dihadapi perusahaan, karena 

terlambatnya kedatangan delivery dan adanya peningkatan permintaan, 

sehingga kemungkinan terdapatnya resiko kekurangan pasokan. 

h. Untuk memagari terhadap inflasi, dan meningkatnya perubahan harga. 

i. Untuk memanfaatkan keuntungan dari siklus pesanan, dengan cara 

meminimalisasi pembelian, dan biaya persediaan, yang dilakukan dengan 

membeli dalam jumlah yang melebihi jumlah kebutuhan segera. 
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j. Untuk memungkinkan perusahaan beroperasi dengan penambahan barang 

segera, seperti menggunaakan barang yang sedang dalam proses  

2. Jenis-jenis Inventory 

Menurut Assauri (2016:227-228) untuk menjalankan fungsi inventory, 

perusahaan-perusahaan umumnya menjaga adanya empat jenis inventory. 

Keempat jenis inventory itu adalah: (1) bahan baku, (2) inventory dari barang 

dalam proses dikerjakan, (3) inventory maintenance/repair/operating supplier 

(MROs), (4) inventory barang jadi. 

Inventory bahan baku dibeli dalam keadaan belum diperoses. Inventory ini 

digunakan secara terpisah pasokannya dari proses produksi. Dalam 

penanganan inventory bahan baku, umumnya pendekatan yang lebih disukai 

adalah menghilangkan perbedaan dari pemasoknya dalam kualitas, kuantitas, 

atau waktu deliverinya, sehingga tidak perlu dipisah-pisahkan. 

Inventory barang dalam proses atau Work-In-Process (WIP) adalah 

komponen atau bahan baku yang sedang dalam proses pengerjaan, tetapi 

belum selesai. WIP ada karena dari waktu yang telah digunakan dalam 

proses, yang berkaitan dengan produk dalam pembuatannya, disebut siklus 

atau cyle time. 

Maintenance/repair/operating supplier (MROs) adalah mencurahkan 

untuk perlengkapan maintenance/repair/operating yang dibutuhkan, agar 

dapat terjaga mesin-mesin dan proses dapat produktif. MROs ini ada, karena 

terdapatnya kebutuhan dan waktu untuk perawatan dan perbaikan dari 

peralatan, adalah tidak dapat diketahui. 

Inventory barang jadi adalah produk yang sudah selesai diperoses dan 

menunggu pengiriman. Barang jadi diinventorikan, karena permintaan dari 

para pelanggan pada masa depan adalah tidak dapat diketahui. 

Secara umum, persediaan dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara 

lain sebagai berikut : (Siagian, 2005:164-165) 

1. Persediaan bahan baku (raw material) atau yang disebut juga persediaan 

bahan mentah, yaitu bahan atau barang yang akan diproses lebih lanjut 

menjadi barang jadi. 
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2. Persediaan barang dalam proses (work in process inventory), merupakan 

persediaan yang telah mengalami perubahan, tetapi belum selesai. 

3. Supplies inventory adalah persediaan yang berfungsi sebagai penunjang 

dalam proses operasi atau produksi agar berjalan lancer. 

4. Persediaan barang dagangan (marchendise inventory), merupakan 

persediian yang akan dijual kembali sebagai barang dagangan. 

5. Persediaan barang jadi (finished goods inventory), merupakan persediaan 

yang diperoleh dari hasil operasi atau produksi yang sudah selesai dan 

masih disimpan di gudang perusahaan. 

Sedangkan menurut beberapa literatur, persediaan dapat diklasifikasikan 

berdasarkan fungsinya, yaitu : (Hadiguna, 2009:95-96) 

1. Stok siklus (cycle stock), yakni jumlah persediaan yang tersedia setiap 

saat yang dipesan dalam ukuran lot.  

2. Stok tersumbat (congestion stock), persediaan dari produk yang 

diproduksi berkaitan dengan adanya batasan produksi, di mana banyak 

produk yang diproduksi pada peralatan produksi yang sama, khususnya 

jika biaya setiap produksinya relatif besar. 

3. Stok pengaman (sofety stock), jumlah persediaan yang tersedia secara 

rata-rata unfuk memenuhi permintaan dan penyaluran yang tak tentu 

dalam jangka pendek.  

4. Persediaan antisipasi (anticipation inventory), jumlah persediaan yang 

tersedia untuk mengatasi fluktuasi permintaan yang cukup tinggi. 

5. Persediaan pipeline, meliputi produk yang berada dalam perjalanan, yakni 

produk yang ada pada alat angkutan seperti truk antara setiap tingkat pada 

sistem distribusi eselon majemuk.  

6. Stok decoupling, digunakan dalam sistem eselon majemuk untuk 

mengizinkan setiap tingkat membuat keputusan masing-masing terhadap 

jumlah persediaan yang tersedia.  

2.3.3 Sistem Inventory 

Sitem inventory adalah sekumpulan kebijakan dan pengendalian, yang 

memonitor tingkat inventory, dan menentukan tingkat mana yang harus dijaga, 
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bila stok harus diisi kembali dan berapa banyak yang harus dipesan (Assauri, 

2016:225).  

Sistem inventory akan memberikan kemungkinan struktur organisasi dan 

kebijakan operasi produksi, untuk menjaga dan mengawasi barang-barang untuk 

distok. Dengan sistem inventory ini, diharapkan manajenen dapat bertanggung 

jawab terhadap pemesanan dan penerimaan barang yang dipesan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengawasi waktu penempatan pesanan, dan menjaga atau 

mengawasi jalannya jalur dari apa yang dipesan, serta berapa banyak barang yang 

dipesan dan dari siapa vendor-nya (Assauri, 2016:229). 

2.3.4 Produk  

Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud, termasuk di dalamnya 

masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik tokoh yang menjual 

(pengecer), dan paelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang diterima oleh 

pembeli guna memuaskan keinginannya. 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar, untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk terdiri atas barang, jasa, 

pengalaman, events, orang, tempat, kepemilikan, organisasi, informasi dan ide. 

Jadi produk itu bukan hanya berbentuk suatu yang berwujud saja, seperti 

makanan, pakaian, dan sebagainya akan tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud 

seperti pelayanan jasa. Semua diperlukan bagi pemuasan kebutuhan dan keinginan 

(need and wants) dari konsumen. Konsumen tidak hanya membeli produk sekedar 

memuaskan kebutuhan (need), akan tetapi juga bertujuan memuaskan keinginan 

(wants). Misalnya membeli bentuk sepatu, gaya warana, merek, dan harga yang 

menimbulkan/mengangkat prestige (Manap, 2016:255). 

2.3.5 Harga 

Pengertian harga, nilai dan utility, merupakan konsep yang saling 

berhubungan. Yang dimaksud dengan utilitas ialah suatu atribut yang melekat 

pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut, dapat memenuhi 

kebutuhan (need), keinginan (wants) dan memuaskan konsumen (satisfaction). 

Penetapan harga jual berasal dari harga pokok barang tersebut. Sedangkan harga 
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pokok barang ditentukan oleh berapa besar biaya yang dikorbankan untuk 

memperoleh atau untuk membuat barang itu (Manap, 2016:289). 

2.3.6 Pemasok  

Pemasok adalah suatu organisasi atau lembaga yang menyediakan atau 

memasok produk atau pelayanan kepada konsumen (Siregar, 2005:289). 

2.3.7 Penjualan 

Penjualan adalah suatu sistem kegiatan pokok perusahaan untuk memperjual- 

belikan barang dan jasa yang perusahaan hasilkan. Dalam penjualan terdapat dua 

macam yaitu sistem penjualan tunai dan sistem penjualan kredit (Sujarweni, 

2015:79). 

2.3.8 Gudang 

Gudang adalah tempat penyimpana sementara dan pengaambilan inventory 

untuk mendukung kegiatan operasi bagi proses operasi berikutnya, ke lokasi 

distribusi, atau kepada konsumen akhir. Gudang berfungsi untuk : 

a. Menyimpan barang untuk sementara waktu sambil menunggu giliran 

untuk diproses. 

b. Memantau pergerakan dan status barang. 

c. Meminimumkan biaya pergerakan barang, peralatan, dan karyawan. 

d. Menyediakan media komunikasi dengan konsumen mengenai barang. 

e. Titik penyeimbang aliran inventory dan barang. 

Jika inventory berlebihan, diletakkan di gudang. Setelah itu, bagian gudang 

harus memastikan bahwa inventory/barang disimpan baik, terjaga kondisinya, dan 

tercatat statusnya sehinga tidak ada modal perusahaan yang hilang akibat 

kesalahan pengawasan di gudang (Martono, 2015:343-344). 

2.4 Teori yang Berkaitan dengan Alat Bantu Pemodelan 

Dalam melakukan penelitian ini, menjadi sangat penting untuk mengetahui 

tools yang digunakan untuk dapat menyajikan sistem yang dibangun yaitu dengan 

bagan alir atau Flowchart, Diagram Arus Data atau Data Flow Diagram dan  

Entity Relationship Diagram yang digunakan untuk pemodelan sistem dengan 

metodologi terstruktur. 
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2.4.1 Flowchart  

Bagan alir (flowchart) adalah bagan (chart) yang menunjukkan alir (flow) di 

dalam program atau prosedur sistem secara logika (Jogiyanto, 2005:795). Bagan 

alir sistem (systems flowchart) merupakan bagan yang menunjukkan arus 

pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menunjukkan urutan dari 

prosedur-prosedur dan menunjukkan apa yang dikerjakan sistem (Jogiyanto, 

2005:796).  Berikut simbol bagan alir sistem (systems flowchart) dapat dilihat 

pada tabel 2.6 :  

Tabel 2.6 Simbol Systems Flowchart 

No Simbol Keterangan No Simbol Keterangan 

1. Dokumen  

 

Menunjukkan 

dokumen input 

dan output baik 

proses manual, 

mekanil atau 

computer 

11. Hard disk 

 

Menunjukkan input/ 

output menggunakan 

hard disk 

 

 

 

2. Kegiatan 

Manual  
 

 

Menunjukkan 

pekerjaan 

manual 

12. Diskette 

 

Menunjukkan input/ 

output menggunakan 

diskette 

3. Simpanan 

Offline 

 

File non-

komputer yang 

diarsip urut 

angka 

(numerical) 

13. Drum 

magnetik 

 

Menunjukkan input/ 

output menggunakan 

Drum magnetik 

4. Simpanan 

Offline 

 

File non-

komputer yang 

diarsip urut 

huruf 

(alphabetical) 

14. Pita kertas 

berlubang 

 

Menunjukkan input 

/output 

menggunakan Pita 

kertas berlubang 

 

5. Simpanan 

Offline 

 

File non-

komputer yang 

diarsip urut 

tanggal 

(cronological) 

15. Keyboard 

 

Menunjukkan input/ 

output menggunakan 

on-line keyboard 

 

 

6. Kartu 

plong 

 

 

 

Menunjukkan 

input/output 

yang 

menggunakan 

kartu plong  

16. Display  
 

 

Menunjukan output 

yang tampil di 

komputer 
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7. Proses 

 

 

Menunjukkan 

proses dari 

operasi program 

komputer 

17. Pita kontrol 

 

Menunjukkan 

penggunaan pita 

kontrol dalam bacth 

control total untuk 

pencocokan di proses 

bacth processing 

8. Operasi 

luar 

Menujukkan 

operasi yang 

dilakukan diluar 

proses operasi 

komputer 

18. Hubungan 

komunikasi

 

Menunjukkan proses 

transmisi data 

melalui channel 

komunikasi 

9. Pengurutan 

offline 

Menunjukan 

proses 

pengurutan data 

diluar proses 

komputer 

19. Garis alir 

 

Menunjukkan arus 

proses 

10. Pita 

magnetik 

 

 

Menunjukkan 

input/ output 

menggunakan 

pita magnetik 

20. Penjelasan  Penjelelasan dari 

suatu proses 

 21. Penghubung 

 

 

Menunjukan  

penghubung ke 

halaman yang masi 

sama atau ke 

halaman lain 

(Sumber : Jogiyanto, 2005:796-799) 

 

2.4.2 DFD (Data Flow Diagram ) 

Ada banyak cara untuk mempresentasikan proses model salah satunya 

menggunakan DFD (Data Flow Diagram). Ada 2 (dua) jenis DFD yaitu DFD 

logis dan DFD fisik. DFD logis mengambarkan proses tanpa menyarankan 

bagaimana mereka akan melakukan, sedangkan DFD fisik mengambarkan proses 

model (Fatta, 2007:105).  

Data Flow Diagram  (DFD) adalah representasi grafik yang menggambarkan 

aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang 

mengalir dari masukan (input) dan keluaran (output) (Rosa dan Shalahuddin, 

2014:70), sedangkan menurut Bahra (2013:64) Data Flow Diagram (DFD) 

merupakan model dari sistem untuk menggambarkan pembagian sistem ke modul 

yang lebih kecil. Maka dapat disimpulkan Data Flow Diagram (DFD) adalah 
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representasi grafik atau pemodelan proses yang mengambarkan sistem ke modul 

yang lebih kecil. 

Didalam DFD terdiri dari 3 Diagram yaitu (Bahra, 2013:64)  : 

1. Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan 

menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan 

level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem 

atau output dari sistem.  

2. Diagram Nol/Zero (Overview Diagram) Diagram nol adalah diagram yang 

mengambarkan proses dari data flow diagram. Diagram nol memberikan 

pandangan secara menyeluruh  mengenai sistem yang ditangani, 

menunjukkan tentang fungsi-fungsi atau proses yang ada, aliran data, dan 

eksternal entity. 

3. Diagram Rinci (Level Diagram) 

Diagram rinci adalah diagram yang menguraikan proses apa yang ada 

dalam diagram zero  atau diagram level. 

Berikut Tabel 2.7  simbol-simbol DFD   

Tabel 2.7 Simbol DFD 

Keterangan Simbol De Macro dan  

Yourdan 

Proses  

Data flow 

(Arus Data) 

 

Data Store 

(Simpanan Data) 

 

Entitas / Kesatuan 

Luar / Source 

 

 

      (Sumber : Fatta, 2007:107) 
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2.4.3 ERD (Entity Relationship Diagram) 

Diagram ini menunjukkan hubungan antara entitas yang satu dengan yang 

lain dan juga bentuk hubungannya. Dengan adanya hubungan antar-entitas ini 

maka seluruh data menjadi tergabung di dalam satu kesatuan yang terintegrasi 

(Nugroho, 2010:114), sedangkan menurut Fatta (2007:121) ERD (Entity 

Relationship Diagram) adalah gambar atau diagram yang menunjukkan informasi 

dibuat, disimpan dan digunakan dalam sistem bisnis. Berikut simbol-simbol ERD: 

Tabel 2.8 Simbol ERD 

Simbol Chen Keterangan 

 Entitas : Orang, tempat, atau 

benda memiliki nama tunggal  

 

 

 

Attribut : Property dari entitas 

harus digunakan oleh minimal 1 

proses bisnis dipecah dalam 

detail 

 Relationship: Menunjukan 

hubungan antar 2 entitas, 

dideskripsikan dengan kata 

kerja. 

          (Sumber : Fatta, 2007:124) 

Relasi (Relationship) adalah keterhubungan atau keterkaitan antara satu 

dengan satu atau lebih entitas lain. Bentuk hubungan tersebut bermacam-macam, 

yaitu (Nugroho, 2010:119): 

a. One to One 

Satu rekaman di sebuah entitas berhubungan dengan hanya satu rekaman 

di entitas lain. 

b. One to Many 

Satu rekaman di sebuah entitas berhubungan dengan lebih dari satu 

rekaman di entitas lain. 

c. Many to Many 

Lebih dari satu rekaman di sebuah entitas berhubungan dengan lebih dari 

satu rekaman di entitas lain. 
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Atribut atau field adalah suatu karakteristik yang biasa untuk menggambarkan 

seluruh atau sebagian dari record. Kata lain dari atribut adalah elemen data. 

Atribut dan entitas memiliki keterkaitan yang dapat digambarkan dengan notasi 

penghubung. Penghubung atau konektor merupakan bentuk dari keterikatan antara 

entitas, atribut, maupun dengan relasi. Penghubung dapat digambarkan dengan 

garis yang menghubungkan notasi berdasarkan keterikatan yang dimiliki. 

2.5 Metode Pengembangan Sistem 

 Metode pengembangan sistem yang gunakan adalah model prototype. Model 

prototype  dapat digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman pelanggan 

mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan 

pelanggan kepada pengembang perangkat lunak (Rosa dan Shalahuddin, 

2014:31).  Adapun metode pengembangan Prototype digambarkan pada Gambar 

2.1. 

 

        (Sumber : Pressman, 2010:51) 

Gambar 2.1 Model Prototype 

Pembuatan prototype seringkali pelanggan mendefinisikan sejumlah sasaran 

perangkat lunak secara umum, tetapi tidak bisa mengidentifikasi spesifikasi 

kebutuhan yan rinci untuk fungsi-fungsi dan fitur-fitur yang nantinya akan 

dimiliki perangkat lunak yang akan diembangkan. Dalam kasus yang lain, 

pengembang perangkat lunak mungkin merasa tidak pasti tentang efisiensi suatu 
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algoritma yang akan digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk 

beradaptasi dengan sistem operasi yang akan digunakan, atau merasa tidak pasti 

akan bentuk interaksi manusia-komputer yang akan digunakan. Dalam kasus-

kasus seperti ini dan dalam banyak situasi yang lain, paradigma pembuatan 

prototype mungkin menawarkan pendekatan yang lebih baik (Pressman, 2010:50). 

Gambar 2.1, menampilkan serangkaian tahapan pengembangan dengan 

penjelesan mengenai tahapan pada metode yang digunakan pada penelitian, yaitu: 

1. Komunikasi. Tahapan awal dari model prototype guna mengidentifikasi 

permasalahan-permasalahan yang ada, serta informasi-informasi lain 

yang diperlukan untuk pengembangan sistem. 

2. Perencanaan secara cepat. Tahapan ini dikerjakan dengan kegiatan 

penentuan sumberdaya, spesifikasi untuk pengembangan berdasarkan 

kebutuhan sistem,  dan tujuan berdasarkan pada hasil komunikasi yang 

dilakukan agar pengembangan dapat sesuai dengan yang diharapkan.  

3. Pemodelan. Tahapan selanjutnya ialah representasi atau menggambarkan 

model sistem yang akan dikembangkan seperti proses dengan 

perancangan menggunakan Data Flow Diagram (DFD), relasi antar-

entitas yang diperlukan dan perancangan antarmuka dari sistem yang 

akan dikembangkan. 

4. Konstruksi (pembentukan prototype). Tahapan ini digunakan untuk 

membangun prototype dan menguji-coba sistem yang dikembangkan. 

Proses instalasi dan penyediaan user-support juga dilakukan agar sistem 

dapat berjalan dengan sesuai. 

5. Penyerahan. Tahapan ini dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari 

pengguna, sebagai hasil evaluasi dari tahapan sebelumnya dan 

implementasi dari sistem yang dikembangkan. 

2.6 Alat Bantu Perangkat Lunak Pendukung Pemrograman 

Proses konstruksi untuk dapat membangun sebuah prototype yang diinginkan 

membutuhkan alat bantu perangkat lunak pendukung pemrograman seperti My 

Structured Query Language (MySQL), Database, HTML (Hypertext Markup 

Languange), PHP (Personal Home Page) dan XAMPP. 
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2.6.1 MySQL (My Structured Query Languange) 

Berbagai definisi tentang MySQL yang dikutip dari beberapa sumber yang 

dapat dilihat pada Tabel 2.9 untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang 

MySQL. 

Tabel 2.9 Definisi MySQL 
 

Sumber Definisi 

(Faizal & Irnawati, 

2015:4) 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem 

manajemen basis data SQL (bahasa Inggris : 

database management system) atau DBMS yang 

multithread, multi-user.  MySQL menggunakan SQL 

(Struktur Query Language) sebagai bahasa dasar 

untuk mengakses database. 

(Raharjo, 2015:16) MySQL merupakan software RDBMS (atau server 

database) yang dapat mengelola database dengan 

sangat cepat, dapat menampung data dalam jumlah 

sangat besar, dapat diakses oleh banyak user (multi-

user) dan dapat melakukan suatu proses secara 

sinkron atau berbarengan (multi-threaded). 

(Nugroho, 2014: 31) MySQL adalah sofware atau program aplikasi 

database, yaitu sofware yang dapat dipakai untuk 

menyimpan data berupa informasi, teks dan juga 

angka.  

(Ardhana, 2014:46) MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem 

manajemen basis data SQL (database management 

system) atau DBMS yang multithread, dan multi-

user. 

Dari berbagai uraian pada Tabel 2.9 dapat disimpulkan bahwa pengertian 

MySQL adalah  sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau 

DBMS sofware yang dapat dipakai untuk menyimpan data berupa informasi, teks 

dan juga angka. 

2.6.2 Database 

 Berbagai definisi tentang Database yang dikutip dari beberapa sumber yang 

dapat dilihat pada Tabel 2.10 untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang 

Database. 

Tabel 2.10 Definisi Database 
 

Sumber Definisi 

(Tim EMS, 2016:54) Database adalah tempat untuk menyimpan data 

dan nantinya data ini bisa Anda ambil lagi. Tanpa 
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database, aplikasi akan kesulitan menyimpan data. 

(Rosa dan Shalahuddin, 

2014:43) 

 

Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi 

yang tujuan utamanya adalah  memelihara data 

yang sudah diolah atau informasi dan membuat 

informasi tersedia saat dibutuhkan. Basis data 

adalah media untuk menyimpan data agar dapat 

diakses dengan mudah dan cepat. 

(Raharjo, 2015:2) Database didefinisikan sebagai kumpulan data 

yang terintegrasi dan diatur sedemikian rupa 

sehingga data tersebut dapat dimanipulasi, diambil, 

dan dicari secara cepat. 

(Suyanto, 2005:248) Database dapat juga diartikan sebagai program. 

Dalam lingkungan komputer mikro, yang dimaksud 

database adalah sebuah program yang 

memungkinkan pemakai membuat dan menyimpan 

informasi atau melihat suatu informasi tertentu bila 

diperlukan. 

Dari berbagai uraian pada Tabel 2.10 dapat disimpulkan bahwa pengertian 

database adalah media untuk menyimpan data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya yang dapat dimanipulasi, diambil, dan dicari secara cepat.   

2.6.3 HTML (Hypertext Markup Languange) 

HTML adalah sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah 

halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web 

internet dan pemformatan hiperteks sederhana yang ditulis dalam berkas format 

ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi (Faizal, Edi dan 

Irnawati, 2015:1), sedangkan menurut Ardhana (2014:15) HTML adalah bahasa 

marqup untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari World Wide Web, sebuah  

teknologi inti dari internet.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Hypertext Markup Languange 

(HTML) adalah sebuah bahasa marqup untuk membuat sebuah halaman web  

yang menampilkan berbagai informasi untuk menstrukturkan dan menampilkan isi 

dari World Wide Web pada browser yang ditulis dalam berkas format ASCII.  

2.6.4 PHP (Personal Home Page) 

PHP merupakan bahasa pemrograman pelengkap HTML yang 

memungkinkan aplikasi web dinamis untuk pengolahan data, pemrosesan data 

dari user via form, membuat buku tamu, toko online, dan lain sebagainya, dengan 
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mudah PHP dapat melakukan koneksi ke database karena PHP memang 

dilengkapi fitur yang memungkinkan koneksi ke PHP dilakukan dengan mudah, 

tanpa harus melakukan pemrograman yang memusingkan (Tim EMS, 2016:55), 

sedangakan menurut Ardhana (2014:65) PHP merupakan bahasa pemrograman 

berbasis server side yang dapat melakukan parsing scipt php menjadi scipt web 

sehingga dari sisi client menghasilkan suatu tampilan yang menarik. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Personal Home Page (PHP) adalah 

bahasa pemrograman pelengkap HTML berbasis server side yang memungkinkan 

aplikasi web dinamis, dapat melakukan koneksi ke database dan menghasilkan 

suatu tampilan yang menarik.  

2.6.5 Xampp 

Xampp merupakan paket PHP yang berbasis Open Source yang 

dikembangkan oleh sebuah komunitas Open Source (Nugroho, 2008:74). 

Penggunaan perangkat lunak XAMPP diawali dengan install paket Xampp pada 

halaman resmi. Tersedia beberapa update yang dapat di download sesuai dengan 

platform komputer pengguna. Setelah penginstalan selesai maka pengguna dapat 

memulai pemrograman dengan membuka XAMPP Control Panel terlebih dahulu 

untuk mengaktifkan service yang disediakan seperti : Apache, MySQL, FileZilla, 

Mercury dan Tomcat dengan mengklik Action : Start. 

2.7 Pengujian  

Pengujian adalah satu set aktifitas yang direncanakan dan sistematis untuk 

menguji atau mengevaluasi kebenaran yang diinginka. Aktifitas pengujian terdiri 

dari satu set atau sekumpulan langkah dimana dapat menempatkan desain kasus 

uji yang spesifik dan metode pengujian. Secara umum pola pengujian pada 

perangkat lunak adalah sebagai berikut : (Rosa dan Shalahuddin, 2015:272) 

1. Pengujian dimulai dari level komponen hingga integrasi antar komponen 

menjadi sebuah sistem. 

2. Teknik pengujian berbeda-beda sesuai berbagai sisi atau unit uji dalam 

waktu yang berbeda-beda pula bergantung pada pengujian pada bagian 

mana yang dibutuhkan. 



26 
 

 

3. Pengujian dilakukan oleh pengembang perangkat lunak, dan jika untuk 

proyek besar, pengujian bisa dilakukan oleh tim uji yang tidak terkait 

dengan tim pengembang perangkat lunak (independent test group (ITG)). 

4. Pengujian dan penirkutuan (debugging) merupakan aktifitas yang 

berbeda, tapi penirkutuan (debugging) harus diakomodasi pada berbagai 

strategi pengujian. Pengujian lebih fokus untuk mencari adanya kesalahan 

(error) baik dari sudut pandang orang secara umum atau dari sudut 

pandang pengembang tanpa harus menemukan lokasi kesalahan pada 

kode program. Penirkutuan (debugging) adalah proses mencari lokasi 

kesalahan (error) pada kode program sehingga dapat segera diperbaiki 

oleh pembuat program (programmer). 

Metode pengujian digunakan untuk mengetahui fungsi yang telah ditentukan 

bahwa suatu sistem telah dirancang dapat menunjukan bahwa masing-masing 

fungsi sepenuhnya beroperasi. Pada penelitian kali ini pengujian yang digunakan 

adalah black box testing yang hanya berfokus pada pengujian fungsionalnya saja 

atau pengujian yang berfokus pada keluaran hasil dari respon masukan. 

Menurut Pressman (2010:597) black box testing atau pengujian kotak hitam 

juga disebut pengujian perilaku, berfokus pada persyaratan fungsioanal perangkat 

lunak. Artinya, teknik pengujian kotak hitam memungkinkan anda untuk 

membuat beberapa kumpulan kondisi masukan yang sepenuhnya akan melakukan 

semua kebutuhan fungsional untuk program. Pengujian kotak hitam bukan teknik 

alternative untuk kotak putih. Sebaliknya, ini merupakan pendekatan pelengkap 

yang mungkin dilakukan untuk mengungkap kelas kesalahan yang berbeda dari 

yang diungkap oleh metode kotak putih.  

Pengujian kotak hitam berupaya untuk menemukan kesalahan dalam kategori 

berikut: (1) fungsi yang salah atau hilang, (2) kesalahan antarmuka, (3) kesalahan 

dalam struktur data atau akses basis data eksternal, (4) kesalahan perilaku atau 

kinerja, dan (5) kesalahan inisialisai dan penghentian. Dengan menerapkan teknik 

kotak hitam, anda mendapatkan serangkaian test case yang memenuhi kriteria 

berikut : (1) test case yang mengurangi dengan jumlah yang lebih besar dari satu 

jumlah test case tambahan yang harus dirancang untuk mencapai pengujian yang 
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wajar, dan (2) test case yang mengatakan sesuatu tentang ada atau tidaknya kelas 

kesalahan, daripada kesalahan yang terkait hanya dengan pengujian khusus yang 

telah dibuat (Pressman, 2010: 597-598). Berikut adalah contoh pengujian black 

box testing pada menu keluar:  

Tabel 2.11 Contoh Pengujian Black Box Testing 

Fungsi 

yang diuji 

Cara 

pengujian 

Halaman yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

Menu 

Keluar  

Ketika memilih 

tombol keluar 

Keluar.dari 

aplikasi 

[√] Berhasil  

[ ] Tidak Berhasil  

Jadi dapat disimpulkan bahwa black box testing merupakan pengujian yang 

berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak atau proses 

menjalankan aplikasi untuk mengetahui apakah ada error atau ada fungsi yang 

tidak berjalan sesuai harapan. Sehingga untuk pengujian pada sistem inventory 

stok barang ini peneliti lebih memilih menggunakan black box testing untuk  

menguji  semua  fungsi  yang  terdapat  dalam  sistem. 

2.8 Tinjauan Pustaka 

Rahmadi dan Yusmiarti (2016) prosiding yang berjudul “Perancangan Sistem 

Informasi Inventory di Amik Lembah Dempo Pagaralam”. Penelitian ini bertujuan 

untuk membuat sebuah perancangan sistem informasi inventory pada AMIK 

Lembah Dempo Pagaralam yang nantinya hasil dari perancangan ini dapat dipakai 

ataupun dikembangkan untuk pembangunan sistem informasi inventory di AMIK 

Lembah Dempo. Dengan menggunakan sistem informasi inventory dapat 

membantu dan mempermudah proses pengelolaan data inventory pada AMIK 

Lembah Dempo. Karena beban kerja hanya dilakukan satu kali tanpa perlu 

melakukan proses pembukuan terlebih dahulu sebelum menginputkan data. 

Pengambilan data dan informasi jadi lebih cepat dibandingkan dengan sistem 

manual yang lama. Karena baik data ataupun informasi tersimpan rapi di dalam 

database yang terjamin keamannya, tidak bisa diakses oleh siapa saja dan dapat 

dipanggil kapan saja. 
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Nugrahanti (2015) prosiding yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi 

Inventory Sparepart Mesin Fotocopy dengan Menggunakan Visual Delphi 7 

(Studi Kasus di UD. Eka Taruna Madiun)”. Hasil penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan suatu aplikasi program yang dapat melakukan kontrol persediaan 

sparepart mesin fotocopy dan memberikan  laporan update stok dan juga inventory 

sparepart mesin fotocopy ini memudahkan karyawan bagian administrasi dalam 

mengolah data sehingga dapat meminimalisir semua kemungkinan dalam 

manipulasi data dan kesalahan pencatatan. 

Tiara dan Arzia, dkk (2015) jurnal yang berjudul  “Penerapan Sistem 

Inventory Labotarium Digital dengan Metode Critical Succes Factor Pada 

Perguruan Tinggi Raharja”. Hasil Penelitian ini bertujuan untuk pengelolaan data 

barang yang ada menjadi lebih mudah karena penggunaan database yang 

tergintegerasi dengan baik dan diproses secara terkomputerisasi yang dapat 

memungkinkan hasil pengolahan data akan lebih cepat, tepat, akurat sehingga 

persediaan barang didalam labotarium digital pada Perguruan Tinggi Raharja 

dapat termonitoring dengan baik. 

Rahmad dan Setiady (2014) jurnal yang berjudul “Perancangan Sistem 

Informasi Inventory Spare Part Elektronik Berbasis Web PHP (Studi CV. Human 

Global Service Yogyakarta). Hasil Penelitian ini bertujuan untuk membuat 

perangkat lunak sistem informasi inventory sparepart elektronik berbasis Web 

PHP dengan kemampuan dapat menyimpan data penjualan dan pembelian barang, 

mengontrol stok barang masuk dan keluar gudang, dapat mencatat penggunaan 

biaya inventory yang ada. Melalui sistem informasi inventory ini, pihak 

manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan rekapitulasi transaksi, sisa 

stok dan informasi lain. 

Yulianti dan Yupianti (2012) jurnal yang berjudul “Sistem Informasi 

Persediaan Barang Pada PT. Surya Nusa Bhaktindo  Bengkulu”. Penelitian ini 

bertujuan untuk membuat Aplikasi Persediaan Barang pada PT. Surya Nusa 

Bhaktindo Bengkulu sehingga dapat dijadikan sebagai media pendukung dalam 

pembuatan informasi kepada pimpinan. Sistem informasi ini akan menampilkan 

informasi transaksi pemasukan dan pengeluaran material berdasarkan rencana 
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biaya yang telah ditetapkan. Semua informasi ini akan ditampilkan dalam bentuk 

laporan material dan penginputan data material yang dimulai dari permintaan 

hingga pemasukan material menjadi cepat serta dapat mengontrol material 

dilapangan. 

Susanto (2010) skripsi yang berjudul “Pengembangan Sistem Informasi 

Inventory Pada PT. Dwiwarna Inti Sejahtera”. Hasil Penelitian ini bertuajuan 

untuk merancang desain aplikasi yang menarik dan user friendly untuk 

memudahkan karyawan PT. Dwiwarna Inti Sejahtera dalam mengelolah dan 

mengontrol data barang, menyajikan info barang yang akurat serta menyajikan 

laporan yang cepat sesuai kebutuhan perusahaan.  

Beberapa penelitian mengenai sistem informasi inventory yang telah 

dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya. Maka perbedaan yang dimiliki yang 

diusulkan penulis yaitu sistem informasi inventory stok barang berbasis website 

pada CV. Artha Palembang yang menggunakan metode pengembangan prototype 

dan adanya grafik visual penjualan dan barang yang bisa digunakan untuk melihat 

barang mana yang banyak terjual yang bisa dilihat oleh pimpinan berupa 

informasi dalam bentuk grafik dan file yang bisa di print, perhitungan transaksi 

pembayaran yang bisa dilakukan secara tunai dan kredit oleh pelanggan dengan 

ketentuan yang diberikan perusahaan dan transaksi pemesanan bisa dilakukan 

secara online oleh pelanggan yang bisa di pesan melalui website yang telah 

disediakan sehingga pelanggan bisa mengetahui secara langsung informasi 

barang-barang apa saja yang ada. 
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BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

3.1.1 Sejarah CV. Artha Palembang 

CV. Arha ini berdiri sejak tanggal 20 November 2011 yang didirikan oleh 

Wingki Susanto yang terletak di Jln. Mayor Zen No. 78 Kalidoni (depan PT Pusri) 

Palembang. Perusahaan ini menjual bahan bagunan seperti genteng metal, genteng 

pasir, taso, baut reng, aplus acian, spandeck mini, papan gypsum, papan 

kalsiboard, hollow meni dan lain sebagainya.  

CV. Artha merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor 

baja ringan, atap, rangka baja, gypsum dan aksesoris bangunan lainnya. 

Perusahaan yang berdiri pada tahun 2011 ini memiliki perkembangan yang cukup 

pesat, dimana dalam rata-rata petahun bisa menjual ribuan barang kepada 

pelanggan baik untuk di pakai sendiri ataupun untuk di jual kembali.  

3.1.2 Visi dan Misi CV. Artha Palembang 

1. Visi 

Menghadirkan barang-barang dengan kualitas terbaik, aman, dan akurat, 

sesuai dengan Standard National Indonesia, dengan pelayanan terbaik 

untuk kepuasan pelanggan. 

2. Misi 

a. Memberikan pelayanan, mutu, dan kepuasan yang terbaik kepada 

pelanggan. 

b. Memenuhi penyediaan barang yang berorientasi terhadap kualitas dan 

kepuasan pelanggan. 

c. Membangun perusahaan yang handal yang selalu tumbuh, 

berkembang dan memiliki keuntungan yang baik. 

d. Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta 

sumber daya manusia perusahaan yang modern, profesional dan 

handal.
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3.1.3 Struktur Organisasi  

 
 (Sumber : CV. Artha Palembang) 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi CV. Artha Palembang 

3.2 Komunikasi (Communication) 

 Untuk mendapatkan gambaran umum dalam membangun sistem yang baik, 

maka diperlukan sebuah komunikasi yang intensif dengan karyawan CV. Artha. 

Penulis melakukan komunikasi langsung  dengan staff dan kepala CV. Artha 

dengan menggunakan metode wawancara dan observasi.  

3.2.1 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 

Setelah melakukan observasi dan menganalisa pada CV. Artha dapat 

diketahui sistem yang sedang berjalan selama ini masih kurang efektif, 

dikarenakan pendataan untuk pengolahan data barang masih dicatat manual. 

Analisis prosedur yang sedang berjalan menguraikan secara sistematis aktifitas-

aktifitas yang terjadi dalam proses pendataan persediaan stok barang pada CV. 

Artha Palembang. Agar tahapan proses pembangunan sistem dapat berjalan baik 

dan lancar, untuk lebih jelas digambarkan menggunakan pemodelan yang 

digunakan yaitu menggunakan flowchart sistem. 
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a. Flowchart sistem proses barang masuk yang berjalan pada CV. Artha  

Supplier (pemasok) Admin Gudang Checker gudangKepala gudang
Admin Penjualan 
(Bagian Kantor)

Pengecekan 

barang 

masuk

Mulai 

Konfirmasi 

barang 

masuk

Surat jalan

Pendataan 

barang 

masuk

Melakukan 

pemuatan barang 

ke gudang

Melakukan 

pengawasan 

barang

Selesai 

Laporan 
barang masuk

Data barang 

masuk

 

Gambar 3.2 Flowchart Sistem Proses Barang Masuk 

 Gambar 3.2 menjelaskan bahwa setiap barang yang datang atau yang masuk 

dari supplier (pemasok), supplier mengkonfirmasi ke kepala gudang dengan 

memberikan surat jalan yang berisikan jumlah dan barang apa saja yang di bawah 

kemudian kepala gudang akan mengecek barang tersebut dan kepala gudang 

memberikan surat jalan tersebut ke admin gudang untuk mencatat barang yang 

masuk ke gudang kedalam buku yang nantinya akan dibuat laporan barang masuk 

kemudian laporan tersebut akan disalin kembali oleh bagian kantor sebagai arsip. 

Setelah melakukan pengecekan kepala gudang mengonfirmasikan ke checker 

gudang untuk melakukan pemuatan dan pengawasan barang yang masuk ke 

gudang. 
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b. Flowchart sistem proses barang keluar yang berjalan pada CV. Artha 

Admin gudangPelanggan Admin penjualan Kepala gudang Checker gudang

Mulai 

Melihat 

barang

Pembelian 

barang

Transaksi 

pembayaran

Kwitansi/surat 

jalan barang

Pengambilan 

barang

Pecatatan barang 

keluar dan 

pengiriman 

barang

Memuat 

pesanan 

barang

Mengawasi 

dan memeriksa 

pengiriman

Melakukan 

peengiriman 

barang

Selesai 

 

Gambar 3.3 Flowchart Sistem Proses Barang Keluar 

 Gambar 3.3 menjelaskan bahwa setiap pelanggan yang ingin melakukan 

pemesanan barang harus datang langsung ke tempat untuk melihat barang dan 

melakukan pemesanan. Setelah selesai melakukan transaksi pembelian barang di 

bagian kantor, pelanggan akan mendapatkan kwitansi atau surat jalan kemudian 

pelanggan datang ke bagian gudang untuk mengambil barang dengan memberikan 

kwitansi atau surat jalan yang berisikan jumlah dan nama barang yang telah 

dipesan. Kemudian admin gudang akan melakukan pencatatan barang keluar dan 

pengiriman barang  kedalam buku. Selanjutnya admin gudang memberitahu 

kepada kepala gudang untuk memuat barang yang telah dipesan dan checker 

gudang akan mengawasi dan memeriksa pengiriman barang gagar barang yang 

dikrim tidak ada yang cacat dan kurang dan barang pun siap dikirim ke pelanggan. 

3.2.2 Identifikasi Permasalahan 

Beberapa temuan permasalahan yang terdapat pada sistem yang sedang 

berjalan dapat diuraikan permasalahan, penyebab permasalahan dan titik 

keputusan dari permasalahan seperti yang ditampilkan Tabel 3.1: 
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Tabel 3.1 Identifikasi permasalahan 

Masalah Penyebab Masalah Titik Keputusan 

Pengolahan data stok 

barang masih 

dikukan secara 

manual 

Terkadang terjadi selisih 

perhitungan barang dan 

informasi stok barang yang 

diberikan terkadang tidak 

sesuai dengan persediaan 

Proses stok barang 

Pengolahan  data 

persediaan barang 

masih dicatat manual  

Terjadinya penumpukan 

berkas dan untuk pencarian 

data yang diperlukan  

memakan waktu yang lama   

Proses Pengolahan 

data persediaan 

barang  

Kesulitan dalam 

pencatatan dan 

pembuatan laporan 

barang masuk dan 

keluar 

Terkadang terjadi kesalahan 

dalam pencatatan dan 

pembuatan laporan karena 

banyaknya barang yang 

masuk dan keluar  

Proses pencatatan dan 

pembuatan laporan 

 

3.2.3 Uraian Pemecahaan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan maka dapat diuraikan pemecahan 

masalah yang didapatkan dari titik keputusan sehingga dapat diterapkan pada 

sistem yang dibangun seperti yang uraikan Tabel 3.2: 

Tabel 3.2 Pemecahan Masalah 

Titik Keputusan Usulan Pemecahan Masalah 

Proses stok barang Proses perhitungan sistem secara otomatis stok 

barang yang tersistem sehingga mempermuda dalam 

mengetahui informasi stok barang yang tersedia. 

Proses pengolahan data 

persediaan barang 

Proses pengolahan pengolahan data persediaan 

barang yang sudah tersistem mempermudah dalam 

pengolahan data barang dan bisa mengurangi 

penumpukan berkas dan mempermudah dalam 

pencarian data atau informasi yang diperlukan. 

Proses pencatatan dan 

pembuatan laporan 
Proses pencatatan dan pembuatan laporan yang 

sudah tersistem lebih mempermudah dan mengurangi 

kesalahan dalam pencatatan dan pembuatan laporan 
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3.3 Perencanaan Secara Cepat (Quick planning) 

3.3.1 Kebutuhan Fungsional  

Kebutuhan fungsional mendeskripsikan layanan, fitur, atau fungsi yang 

disediakan oleh sistem untuk pengguna, berikut Tabel 3.3 mendeskripsikan 

kebutuhan fungsional : 

Tabel 3.3 Kebutuhan Fungsional 

No. Kebutuhan Fungsional Responsibilities 

1. Admin penjualan 1. Mengelola data pelanggan 

2. Mengelola data pengguna 

3. Mengelola data kredit  

4. Mengelola data sales 

5. Melihat data stok barang 

6. Melihat data barang masuk dan keluar 

7. Melihat dan mengontrol pesanan barang 

8. Mengelola pengiriman 

9. Melihat data kritik saran 

10. Mengelola data FAQ 

2. Pelanggan  1. Registrasi 

2. Melihat katalog barang 

3. Memesan barang 

4. Melihat history pesanan 

5. Konfirmasi pembayaran 

6. Informasi FAQ 

7. Memberikan kritik saran 

3. Admin gudang  1. Mengelola data barang 

2. Mengelola barang masuk 

3. Melihat barang keluar 

4. Pimpinan  Pimpinan login ke sistem untuk melihat : 

1. Laporan pelanggan 

2. Laporan kredit 

3. Laporan pembayaran 

4. Laporan stok barang 

5. Laporan barang masuk 

6. Laporan barang keluar 

7. Laporan pengiriman 

8. Grafik : grafik barang dan penjualan 

5. Sales  1. Melihat stok barang 

2. Melihat pengiriman (barang keluar) 

3.3.2 Kebutuhan Non Fungsional  

Kebutuhan non-fungsional mendeskripsikan jenis kebutuhan perangkat keras 

bersifat properti perilaku yang dimiliki oleh sistem yaitu kebutuhan perangkat 
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keras (hardware), kebutuhan perangkat lunak (software) dan kebutuhan perangkat 

manusia (brainware). Spesifikasi perangkat keras yang digunakan adalah : 

3.3.2.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan sistem ini 

yaitu terdiri dari : 

a. PC (Personal Computer) atau Laptop. 

b. Monitor, spesifikasi yaitu minimal layar 14 inc”. 

c. Prosessor Minimum Pentium Intel Celeron 2955U. 

d. Memory yang digunakan yaitu minimal 2 GB. 

e. Hard Disk Minimum 500 GB. 

f. Keyboard dan mouse. 

3.3.2.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem ini 

yaitu terdiri dari :  

a. Sistem operasi Windows 7 Ultimate 32 bit. 

b. Xampp versi 3.2.1, mencakup web server (apache), database (mysql). 

database  manager (PhpMyadmin) 

c. Bahasa pemrograman PHP. 

d. Web browser Goggle Chrome. 

e. Database MY SQL. 

f. Web editor notepad++ 

g. Bootraps sebagai pembuatan desain. 

3.3.3 Perencanaan Penjadwalan 

 Untuk membangun sistem yang baik, maka diperlukan sebuah jadwal 

penelitian yang jelas, sehingga tahapan proses pembuatan sistem dapat berjalan 

dengan baik dan lancar, tidak hanya itu penjadwalan juga mempengaruhi lamanya 

waktu proses pengerjaan dan kebutuhan biaya, penjadwalan disusun secara detail 

mulai dari tahap komunikasi, tahap perencanaan, tahap pemodelan, tahap 

kontruksi, hingga tahap penyerahan. Untuk lebih detail penjadwalan 

pembangunan sistem dapat dilihat pada Tabel 3.4 : 
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Tabel 3.4 Penjadwalan Perencanaan 

 

 No. 
 

 

 

Tahapan Pekerjaan 
Jadwal Pelaksanaan 

Oktober November Desember Januari Februari Maret 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tahapan komunikasi   

a. Komunikasi                        

b. Pengamatan sistem yang 

berjalan  

                       

c. Pengumpulan Data                         

2. Tahapan Perencanaan  

a. Perencanaan spesifikasi 

dan kebutuhan sistem 

b. Menganalisis sistem yang 

akan dibangun 

                       

3. Tahapan Pemodelan  

a. Mendesain Flowchart                        

b. Mendesain DFD dan ERD                        

c. Mendesain interface                        

4. Tahapan Konstruksi  

a. Pengkodean (PHP dan 

MySql) 

                       

b. Pengujian sistem                         

5. Tahapan Penyerahan                        

6. Dokumentasi                        
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3.4 Pemodelan Secara Cepat (Quick modeling) 

 Tahapan pemodelan untuk sistem yang dibangun dibagi menjadi 4 bagian 

antara lain, desain aliran data sistem menggunakan Data Flow Diagram (DFD), 

representasi relasi menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD), desain 

database sistem yang dibangun, dan desain Antarmuka pengguna sistem yang 

dibangun. 

3.4.1 Perancangan Data Flow Diagram (DFD) 

Diagram aliran data atau data flow diagram  digunakan untuk 

menggambarkan aliran informasi dan transformasi yang diaplikasikan pada saat 

data bergerak dari input menjadi output, berikut adalah data flow diagram yang 

diusulkan : 

3.4.1.1 Diagram Konteks  

Diagram konteks ini menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram 

konteks ini menunjukkan semua entitas luar yang menerima informasi dari 

atau memberikan informasi ke sistem, berikut adalah diagram konteks sistem 

usulan : 

Sistem Informasi Inventory 

Pada CV. Artha Palembang

Pelanggan 

Pimpinan 

Sales  

Admin Gudang

Admin Penjualan

- Data Kredit

- Informasi Pesanan

- Data Pesanan
- Data Konfirmasi Pembayaran
- Data Kritik Saran

- History Pesanan
- Informasi FAQ

- Informasi Barang

- Laporan Pelanggan

- Laporan Barang Masuk
- Laporan Barang Keluar

- Laporan Stok Barang 

- Laporan Pengiriman

- Laporan Kredit

- Informasi Stok Barang
- Informasi Pengiriman (Barang Keluar)

- Data Barang
- Data Barang Masuk

- Informasi Barang Keluar

- Data Pengguna
- Data Sales
- Data Pengiriman

   (Barang Keluar)

- Data FAQ

- Informasi Kredit

- Informasi Pesanan

- Informasi Pelanggan

- Informasi Barang Masuk

- Informasi Stok Barang

- Informasi Kritik Saran

- Data Pelanggan

- Laporan Pembayaran 

- Faktur

- Informasi Barang Keluar

- Laporan Pejualan
- Laporan Barang Terlaris

 

Gambar 3.4 Diagram Konteks 
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3.4.1.2 Diagram Level 1 

Diagram level 1 memberikan pandangan secara menyeluruh  mengenai sistem 

yang ditangani, menunjukkan tentang fungsi atau proses yang ada di sistem. 

berikut adalah diagram level 1 sistem usulan : 

1.0 

Mengelola 

pengguna

2.0 

Mengelola 

barang

3.0 

Mengelola 

barang masuk

4.0 

Mengelola 

pelanggan

5.0 

Mengelola 

pesanan

6.0 

Mengelola 

konfirmasi 

pembayaran

7.0 

Mengelola kredit

8.0 

Mengelola 

barang keluar 

11.0 

Mengelola 

layanan

12.0 

Mengelola 

laporan

Pengguna
Data pengguna

id_pengguna

Barang
Data barang

Barang 

masuk

Data barang masuk

id_barang

Id_barang_masuk

Pelanggan
Data pelanggan

Id_pelanggan

Keranjang
Data pesanan

Konfirmasi 

pembayaran

Registrasi 

kredit

Data konfirmasi

Id_pesanan

id_konfirmasi

Data registrasi kredit

Id_registrasi_kredit

Barang 

keluar

Data barang keluar

Id_barang_keluar

Pelanggan 

Data pelanggan

Data pesanan

Data Konfirmasi 

pembayaran

Kode verifikasi

Admin 

gudang
Data barang

Data barang masuk

FAQ

Kritik saran

Pengiriman

Data registrasi

Data keranjang pesanan

Id_pelanggan

Id_barang_keluar

Id_barang

Id_barang

Id_pelanggan

Admin 

penjualan

Data pengguna

Informasi pelanggan

Sales 

Informasi stok barang

Informasi pesanan

Data kritik saran

Id_kritik saran

Id_FAQ

Data FAQ
Data kritik saran

Informasi barang keluar

Pimpinan

Informasi kritik saran

Laporan pengiriman

Laporan kredit

Laporan pembayaran

Lapiran pelanggan

Laporan barang masuk
Laporan stok barang

Id_keranjang

10.0 

Mengelola 

sales
Sales 

Data sales

Id_sales

9.0 

Mengelola 

pengiriman

Data pengiriman

Id_pengirimanData pengiriman

Id_sales

Id_pelanggan

Informasi barang keluar

Data sales

Laporan barang keluar

Informasi pengiriman

Detail barang 

keluar
Data barag keluar

Data barang keluar

Data kritik FAQ

 

Gambar 3.5 Diagram Level 1 
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3.4.2 Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram adalah notasi yang digunakan untuk melakukan 

aktivitas pemodelan data. ERD mengambarkan relasi antara entitas atau himpunan 

suatu informasi, yang memiliki kemungkinan keterhubungan antar entitas dengan 

entitas lainnya, berikut adalah ERD sistem yang diusulkan : 

Pelanggan

Barang

Pengiriman

Kritik saran
1N

id_brg

nama_brg

jenis_brg harga

stok

satuan

id_kirim

no_faktur

tgl_kirimid_keluar

id_sales

status

nama_pel

alamat

kota

no_tlp

email

username

password

id_ks id_pel

isi

Sales 

Detail barang 

keluar

Barang 

keluar

Barang 

masuk
Pengguna 

Registrasi 

kredit

Memiliki

id_sales

nama_sales

alamat

no_hp

password

username

N

tgl_keluar

id_pel

pembayaran

tgl_masuk

id_masuk

id_brg

harga_beli

harga_jual

jumlah_masuk

id_pg

id_keluarid_brg

hargajumlah

id_pg

username

password

jabatan

id_kredit

nama_pemilik_toko

nama_penanggung_jawab

tgl_berdiri_toko

alamat_toko

no_telepon

id_pel

tgl_kredit

1

N

1

Keranjang

id_keranjang

id_brg

jumlah

id_pel

jam

id_pel

Memiliki

Konfirmasi 

pembayaran

id_konfir

bank_tujuan

nama_penyetor

bukti_pembayaran

jumlah_transfer

id_keluar

Memiliki
1

1

FAQ

id_faq

pertanyaanjawaban

id_pg

1N

Memiliki

N

N
Memiliki

Memiliki  
N

N

Memiliki

Melihat

N

1

N

Memiliki

Mengelola

id_keluar

status

N

1

N
Melihat

N

tgl_bayar

jumlah

Memiliki  

1

N

N 1

N

 

Gambar 3.6 Entity Relationship Diagram Sistem Usulan 

 Pada Gambar 3.6 menjelaskan hubungan antar entitas dan atribut-atributnya. 

Entitas terdiri dari 13, yaitu barang, barang keluar, barang masuk, keranjang, 

detail barang keluar, faq, konfirmasi pembayaran, kritik saran, pelanggan, 

pegguna, pengiriman, registrasi kredit dan sales. 
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3.4.3 Perancangan Struktur Database 

Perancangan tabel merupakan rancangan tabel yang akan dibuat pada 

database untuk memenuhi kebutuhan fungsi bisnis yang didefinisikan pada fase 

pemodelan bisnis, berikut perancangan tabel yang diusulkan : 

1. Tabel Pengguna 

Tabel pengguna digunakan untuk menyimpan data pengguna yang 

berisi id_pg, username, password dan jabatan. Berikut Tabel 3.5 

menjelaskan isi tabel pengguna :  

Nama Tabel : pengguna 

Primary Key  : id_pg 

Foreign Key : - 

Tabel 3.5 Tabel Pengguna 

No Field Type Size Keterangan 

1. id_pg Integer 11 Primary key  

2. username  Varchar 30 Username 

3. password Varchar 15 Password 

4. jabatan Varchar 20 Jabatan 

 

2. Tabel Sales 

Tabel sales digunakan untuk menyimpan data sales yang berisi id_ 

sales, nama_ sales, alamat, no_hp, username dan password. Berikut Tabel 

3.6 menjelaskan isi tabel sales :  

Nama Tabel : sales 

Primary Key  : id_sales 

Foreign Key : - 

Tabel 3.6 Tabel Sales 

No Field Type Size Keterangan 

1. id_sales Integer 11 Primary key 

2. nama_sales Varchar 30 Nama sales 

3. alamat Text - Alamat  

4. no_hp Varchar 12 Nomor hanphone 

5. username  Varchar 30 Username 

6. password Varchar 15 Password 
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3. Tabel Pelanggan 

Tabel pengguna digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang 

berisi id_pel, nama_pel, alamat, kota, no_tlp, email, username dan 

password. Berikut Tabel 3.7 menjelaskan isi tabel pelanggan :  

Nama Tabel : pelanggan 

Primary Key  : id_pel 

Foreign Key : - 

Tabel 3.7 Tabel Pelanggan 

No Field Type Size Keterangan 

1. id_pel Integer 11 Primary key  

2. nama_pel Varchar 35 Nama pelanggan 

3. alamat Text - Alamat  

4. kota Varchar 15 Kota  

5. no_tlp Varchar 12 Nomor telephone 

6. email Varchar 30 Email  

7. username  Varchar 30 Username 

8. password Varchar 15 Password 

9. kode_verifikasi Varchar 10 Kode verifikasi 

 

4. Tabel Barang 

Tabel barang digunakan untuk menyimpan data barang yang berisi 

id_brg, nama_brg, jns_brg, harga, stok dan satuan. Berikut Tabel 3.8 

menjelaskan isi tabel barang :  

Nama Tabel : barang 

Primary Key  : id_brg 

Foreign Key : - 

Tabel 3.8 Tabel Barang 

No Field Type Size Keterangan 

1. id_brg Integer 11 Primary key 

2. nama_brg Varchar 40 Nama barang 

3. jns_brg Varchar 20 Jenis barang 

4. harga Integer 11 Harga barang 

5. stok Integer 11 Stok barang 

6. satuan Varchar 10 Satuan  
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5. Tabel Barang Keluar 

Tabel barang keluar digunakan untuk menyimpan data barang keluar 

yang berisi id_keluar, tgl_keluar, id_pel, status dan pembayaran. Berikut 

Tabel 3.9 menjelaskan isi tabel barang keluar :  

Nama Tabel : barang_keluar 

Primary Key  : id_keluar 

Foreign Key : id_pel 

Tabel 3.9 Tabel Barang Keluar 

No Field Type Size Keterangan 

1. id_keluar Integer 11 Primary key  

2. tgl_keluar Date - Tanggal barang keluar 

3. id_pel Integer 11 Id pelanggan 

4. status Varchar 10 Status  

5. pembayaran Varchar 10 Pembayaran 

 

6. Tabel Barang Masuk 

Tabel barang masuk digunakan untuk menyimpan data barang masuk 

yang berisi id_masuk, tgl_masuk, id_brg, harga_beli, harga_jual, 

jumlah_masuk dan id_pg. Berikut Tabel 3.10 menjelaskan isi tabel barang 

masuk :  

Nama Tabel : barang_masuk 

Primary Key  : id_masuk 

Foreign Key : id_brg, id_pg 

Tabel 3.10 Tabel Barang Masuk 

No Field Type Size Keterangan 

1. id_masuk Integer 11 Primary key 

2. tgl_masuk Date - Tanggal barang masuk 

3. id_brg Integer 11 Id barang 

4. harga_beli Integer 11 Harga beli 

5. harga_jual Integer 11 Harga jual 

6. jumlah_masuk Integer 11 Jumlah barang masuk 

7. id_pg Integer 11 Id pengguna 

 

 

 

 



44 
 

 

7. Tabel Detail Barang Keluar 

Tabel detail barang keluar digunakan untuk menyimpan data barang 

keluar yang berisi id_keluar, id_brg, harga dan jumlah. Berikut Tabel 3.11 

menjelaskan isi tabel detail barang keluar :  

Nama Tabel : detail_barang_keluar 

Primary Key  : - 

Foreign Key : id_keluar, id_brg 

Tabel 3.11 Tabel Detail Barang Keluar 

No Field Type Size Keterangan 

1. id_keluar Integer 11 Id barang keluar 

2. id_brg Integer 11 Id barang 

3. harga Integer 11 Harga  

4. jumlah Integer 11 Jumlah  

 

8. Tabel Pengiriman 

Tabel pengiriman digunakan untuk menyimpan data pengiriman yang 

berisi id_kirim, no_faktur, tgl_kirim, id_keluar, id_sales dan status. Berikut 

Tabel 3.12 menjelaskan isi tabel pengiriman :  

Nama Tabel : pengiriman 

Primary Key  : id_kirim 

Foreign Key : id_keluar, id_sales 

Tabel 3.12 Tabel Pengiriman 

No Field Type Size Keterangan 

1. id_kirim Integer 11 Primary key  

2. no_faktur Varchar 10 Nomor faktur 

3. tgl_kirim Date - Tanggal pengiriman 

4. id_keluar Integer 11 Id keluar 

5. id_sales Integer 11 Id sales 

6. status Varchar 10 Status pengiriman 

 

9. Tabel Kritik Saran 

Tabel kritik saran digunakan untuk menyimpan data kritik saran yang 

berisi id_ks, tgl_ks, isi dan id_pel. Berikut Tabel 3.13 menjelaskan isi tabel 

kritik saran :  
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Nama Tabel : kritik_saran 

Primary Key  : id_ks 

Foreign Key : id_pel 

 

Tabel 3.13 Tabel Kritik Saran 

No Field Type Size Keterangan 

1. id_ks Integer 11 Primary key 

2. tgl_ks Date - Tanggal kritik saran 

3. isi Text - Isi kritik saran 

4.  id_pel Integer 11 Id pelanggan 

 

10. Tabel FAQ 

Tabel FAQ digunakan untuk menyimpan data faq yang berisi id_faq, 

pertanyaan, jawaban dan id_pg. Berikut Tabel 3.14 menjelaskan isi tabel 

FAQ :  

Nama Tabel : faq 

Primary Key  : id_faq 

Foreign Key : id_pg 

Tabel 3.14  Tabel FAQ 

No Field Type Size Keterangan 

1. id_faq Integer 11 Primary key  

2. pertanyaan Text - Pertanyaaan 

3. jawaban Text - Jawaban  

4. Id_pg Integer 11 Id pelanggan  

 

11. Tabel Keranjang 

Tabel keranjang digunakan untuk menyimpan data cart yang berisi 

id_cart, id_brg, qty, id_pel dan jam. Berikut Tabel 3.15 menjelaskan isi 

tabel cart :  

Nama Tabel : keranjang 

Primary Key  : id_keranjang 

Foreign Key : id_brg, id_pel 
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Tabel 3.15 Tabel Keranjang 

No Field Type Size Keterangan 

1. id_keranjang Integer 11 Primary key 

2. id_brg Integer 11 Id barang 

3. qty Integer 11 Quality  

4. id_pel Integer 11 Id pelanggan 

5. jam Integer 11 Jam 

 

12. Tabel Konfirmasi Pembayaran 

Tabel konfirmasi pembayaran digunakan untuk menyimpan data 

konfirmasi pembayaran yang berisi id_konfir, bank_tujuan, nama_penyetor, 

no_rek_pel, jumlah_transfer, id_keluar dan tgl_bayar. Berikut Tabel 3.16 

menjelaskan isi tabel konfirmasi pembayaran :  

Nama Tabel : konfirmasi_pembayaran 

Primary Key  : id_konfir 

Foreign Key : id_keluar 

Tabel 3.16  Tabel Konfirmasi Pembayaran 

No Field Type Size Keterangan 

1. id_konfir Integer 11 Primary key 

2. bank_tujuan Varchar 10 Bank tujuan 

3. nama_penyetor Varchar 35 Nama penyetor 

4. bukti_pembayaran Varchar 30 Nomor rekening pelanggan 

5. jumlah_transfer Integer 11 Jumlah transfer 

6. id_keluar Integer 11 Id keluar 

7. tgl_bayar Date  - Tanggal bayar 

 

13. Tabel Registrasi Kredit 

Tabel registrasi kredit digunakan untuk menyimpan data registrasi 

kredit yang berisi id_kredit, nama_pemilik_toko, nama_penanggung_jawab, 

tgl_berdirinya_toko, alamat_toko, no_telpon, id_pel, tgl_kredit dan jumlah. 

Berikut Tabel 3.17 menjelaskan isi tabel konfirmasi pembayaran :  

Nama Tabel : konfirmasi_pembayaran 

Primary Key  : id_kredit 

Foreign Key : id_pel 
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Tabel 3.17  Tabel Registrasi Kredit 

No Field Type Size Keterangan 

1. id_kredit Integer 11 Id kredit  

2. nama_pemilik_toko Varchar 35 Nama pemilik toko 

3. nama_penanggung_jawab Varchar 35 Nama penanggung jawab 

4. tgl_berdirinya_toko Date  - Tanggal berdirinya toko 

5. alamat_toko Text - Alamat toko 

6. no_telpon Varchar 12 Nomor telepon 

7. id_pel Integer 11 Id pelanggan 

8. tgl_kredit Date  - Tanggal kredit 

9. Jumlah Integer 11 Jumlah  

 

3.4.4 Perancangan Interface Program 

Rancangan interface program merupakan desain untuk membuat rancangan 

tampilan program yang akan dibuat sebagai acuan dalam pembuatan aplikasi, 

berikut rancangan interface program yang diusulkan : 

3.4.4.1 Perancangan  Interface Admin Penjualan 

1. Halaman Login Admin Penjualan 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman login yang akan 

digunakan untuk pengguna admin penjualan masuk ke sistem, berikut 

adalah rancangan halaman login admin penjualan : 

 

Gambar 3.7 Halaman Login Admin Penjualan 
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Pada Gambar 3.7 merupakan halaman login verifikasi username dan 

password  pengguna admin untuk login ke sistem. 

2. Halaman Utama Admin Penjualan 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman utama yang akan 

digunakan oleh admin penjualan, berikut adalah rancangan halaman 

utama admin penjualan : 

 

Gambar 3.8 Halaman Utama Admin Penjualan 

Pada Gambar 3.8 merupakan halaman utama admin penjualan yang berisi 

menu dashboard data pengguna, data sales, data pelanggan, data kredit, 

data stok barang, data barang masuk, data barang keluar, data pesanan, 

data pengiriman, lihat kritik saran, input FAQ dan kelola FAQ. 

3. Halaman Data Pengguna 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman data pengguna yang 

akan digunakan oleh admin penjualan, berikut adalah rancangan halaman 

data pengguna : 
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Gambar 3.9 Halaman Data Pengguna 

Pada Gambar 3.9 merupakan halaman menu data pengguna yang 

digunakan admin penjualan untuk mengelola data pengguna yang bisa di 

tambah, edit dan dihapus. 

4. Halaman Data Sales 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman data sales yang akan 

digunakan oleh admin penjualan, berikut adalah rancangan halaman data 

sales : 

 

Gambar 3.10 Halaman Data Sales 

Pada Gambar 3.10 merupakan halaman menu data sales yang digunakan 

admin untuk mengelola data sales yang bisa di tambah, edit dan dihapus. 
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5. Halaman Data Pelanggan 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman data pelanggan yang 

akan digunakan oleh admin penjualan, berikut adalah rancangan halaman 

data pelanggan : 

 

Gambar 3.11 Halaman Data Pelanggan 

Pada Gambar 3.11 merupakan halaman menu data pelanggan yang 

digunakan admin penjualan untuk melihat, membuat kode verifikasi dan 

menghapus data pelanggan. 

6. Halaman Data Kredit 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman data krdit yang akan 

digunakan oleh admin penjualan, berikut adalah rancangan halaman data 

kredit : 

 

Gambar 3.12 Halaman Data Kredit 
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Pada Gambar 3.12 merupakan halaman menu data kredit yang digunakan 

admin penjualan untuk melihat dan menghapus data pelanggan kredit. 

7. Halaman Data Pembayaran 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman data pembayaran yang 

akan digunakan oleh admin penjualan, berikut adalah rancangan halaman 

data pembayaran pelanggan : 

 

Gambar 3.13 Halaman Data Pembayaran 

Pada Gambar 3.13 merupakan halaman menu data pembayaran yang 

digunakan admin penjualan untuk melihat pembayaran yang telah 

dilakukan oleh pelanggan. 

8. Halaman Data Barang Masuk 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman data barang masuk yang 

akan digunakan oleh admin penjualan, berikut adalah rancangan halaman 

data barang masuk : 
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Gambar 3.14 Halaman Data Barang Masuk 

Pada Gambar 3.14 merupakan halaman data barang masuk yang 

digunakan admin penjualan untuk melihat barang apa saya yang masuk 

setiap harinya ke bagian gudang. 

9. Halaman Data Barang Keluar 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman data barang keluar yang 

akan digunakan oleh admin penjualan, berikut adalah rancangan halaman 

data barang keluar : 

 

Gambar 3.15 Halaman Data Barang Keluar 

Pada Gambar 3.15 merupakan halaman data barang keluar yang 

digunakan admin penjualan untuk melihat barang apa saya yang keluar 

setiap harinya. 
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10. Halaman Data Stok Barang 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman data barang yang akan 

digunakan oleh admin penjualan, berikut adalah rancangan halaman data 

barang : 

 

Gambar 3.16 Halaman Data Stok Barang 

Pada Gambar 3.16 merupakan halaman menu data barang yang 

digunakan admin penjualan untuk melihat data stok barang yang tersedia. 

11. Halaman Data Pesanan 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman data pesanan yang akan 

digunakan oleh admin penjualan, berikut adalah rancangan halaman data 

pesanan : 

 

Gambar 3.17 Halaman Data Pesanan 
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Pada Gambar 3.17 merupakan halaman menu data pesanan yang 

digunakan admin penjualan untuk melihat barang apa saya yang dipesan 

oleh pelanggan yang harus segera diproses untuk dikirim. 

12. Halaman Data Pengiriman 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman data pengiriman yang 

akan digunakan oleh admin penjualan, berikut adalah rancangan halaman 

data pengiriman : 

 

Gambar 3.18 Halaman Data Pengiriman 

Pada Gambar 3.18 merupakan halaman data pengiriman yang digunakan 

admin penjualan untuk mengelola data pengiriman barang ke pelanggan 

yang telah memesan barang. 

13. Halaman Lihat Kritik Saran 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman kritik saran untuk 

pelanggan, berikut adalah rancangan halaman kritik saran : 
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Gambar 3.19 Halaman Lihat Kritik Saran 

Pada Gambar 3.19 merupakan halaman lihat kritik saran yang digunakan 

admin penjualan untuk melihat kritik saran yang di berikan oleh 

pelanggan. 

14. Halaman Kelola FAQ 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman kelola FAQ yang akan 

digunakan oleh admin penjualan, berikut adalah rancangan halaman 

kelola FAQ : 

 

Gambar 3.20 Halaman Kelola FAQ 

Pada Gambar 3.20 merupakan halaman data FAQ yang digunakan admin 

untuk mengelola data FAQ yang bisa di tambah, edit dan hapus. 
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3.4.4.2 Perancangan Interface  Pelanggan 

1. Halaman Login Pelanggan 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman login yang akan 

digunakan untuk pelanggan masuk ke sistem, berikut adalah rancangan 

halaman login pelanggan : 

 

Gambar 3.21 Halaman Login Pelanggan 

Pada Gambar 3.21 merupakan halaman login verifikasi username dan 

password  pelanggan untuk login ke sistem. 

2. Halaman Utama Pelanggan 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman utama yang akan 

digunakan oleh pelanggan, berikut adalah rancangan halaman utama 

pelanggan :  



57 
 

 

 

Gambar 3.22 Halaman Utama Pelanggan 

Pada Gambar 3.22 merupakan halaman utama pelanggan yang berisi 

menu home, tentang kami, pemesanan, FAQ, kontak, navigasi, jenis 

barang dan katalog barang yang bisa di akses oleh pelanggan yang telah 

mempunyai akun. 

3. Halaman Profile Pelanggan 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman profile pelanggan yang 

akan digunakan oleh pelanggan, berikut adalah rancangan halaman 

profile pelanggan : 

 

Gambar 3.23 Halaman Profile Pelanggan 
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Pada Gambar 3.23 merupakan halaman profile pelanggan yang 

digunakan pelanggan untuk melihat dan mengubah data pelanggan yang 

telah dibuat sebelumnya.  

4. Halaman History Pesanan 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman history transaksi 

pesanan yang akan digunakan oleh pelanggan, berikut adalah rancangan 

halaman history pesanan pelanggan :  

 

Gambar 3.24 Halaman History Pesanan 

Pada Gambar 3.24 merupakan halaman history pesanan yang digunakan 

pelanggan untuk melihat status dan pesanan barang yang di pesan 

sebelumnya.   

5. Halaman Kritik Saran 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman kritik saran yang akan 

digunakan oleh pelanggan, berikut adalah rancangan halaman kritik saran 

pelanggan : 
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Gambar 3.25 Halaman Kritik Saran 

Pada Gambar 3.25 merupakan halaman kritik saran yang digunakan 

pelanggan untuk memberikan kritik saran kepada perusahan dari 

pelayanan yang diberikan. 

6. Halaman Keranjang  

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman keranjang yang akan 

digunakan oleh pelanggan, berikut adalah rancangan halaman keranjang 

pelanggan : 

 

Gambar 3.26 Halaman Keranjang 
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Pada Gambar 3.26 merupakan halaman keranjang yang digunakan 

pelanggan untuk mengupdate pesanan, melakukan pesanan lagi dan 

konfirmasi pembayaran. 

7. Halaman Konfimasi Pembayaran 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman konfirmasi pembayaran 

yang akan digunakan oleh pelanggan, berikut adalah rancangan halaman 

konfirmasi pembayaran pelanggan : 

 

Gambar 3.27 Halaman Konfirmasi Pembayaran 

Pada Gambar 3.27 merupakan halaman konfirmasi pembayaran yang 

digunakan pelanggan untuk mengkonfirmasi pembayaran dari pemesanan 

barang yang mereka pilih dan pembayaran bisa dilakukan secara cash 

dan credit. 

3.4.4.3 Perancangan  Interface Gudang 

1. Halaman Login Admin Gudang 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman login yang akan 

digunakan untuk admin gudang masuk ke sistem, berikut adalah 

rancangan halaman login admin gudang : 
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Gambar 3.28 Halaman Login Admin Gudang 

Pada Gambar 3.28 merupakan halaman login verifikasi username dan 

password  admin gudang untuk login ke sistem. 

2. Halaman Utama Admin Gudang 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman utama admin gudang 

yang akan digunakan, berikut adalah rancangan halaman utama admin 

gudang : 

 

Gambar 3.29 Halaman Utama Admin Gudang 

Pada Gambar 3.29 merupakan halaman utama admin gudang yang berisi 

menu input barang, data barang, input barang masuk, data barang masuk, 

data pesanan, kelola pengiriman dan data pengiriman. 
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3. Halaman Data Barang 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman data barang admin 

gudang yang akan digunakan, berikut adalah rancangan halaman data 

barang : 

 

Gambar 3.30 Halaman Data Barang 

Pada Gambar 3.30 merupakan halaman data barang yang digunakan 

admin gudang untuk mengelola data barang yang bisa di edit, tambah dan 

hapus. 

4. Form Tambah Barang Baru 

Tampilan  form tambah barang baru yang dikelola oleh admin gudang. 

Berikut adalah rancangan form tambah barang baru : 

 

Gambar 3.31 Form Tambah Barang Baru 
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Pada Gambar 3.31 merupakan form tambah barang baru yang digunakan 

admin gudang untuk menambah data barang. 

5. Halaman Data Barang Masuk 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman data barang masuk yang 

akan digunakan admin gudang, berikut adalah rancangan halaman data 

barang masuk : 

 

Gambar 3.32 Halaman Data Barang Masuk 

Pada Gambar 3.32 merupakan halaman data barang masuk yang 

digunakan admin gudang untuk mengelola data barang masuk yang bisa 

di edit, tambah dan hapus. 

6. Form Tambah Barang Masuk 

Tampilan form tambah barang masuk yang dikelola oleh admin gudang. 

Berikut adalah rancangan form tambah barang masuk : 

 

Gambar 3.33 Form Tambah Barang Masuk 
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Pada Gambar 3.33 merupakan form tambah barang masuk yang 

digunakan admin gudang untuk menambah data barang masuk. 

7. Halaman Data Barang Keluar 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman data barang keluar yang 

akan digunakan oleh admin gudang, berikut adalah rancangan halaman 

data barang keluar : 

 

Gambar 3.34 Halaman Data Barang Keluar 

Pada Gambar 3.34 merupakan halaman menu data barang keluar yang 

digunakan admin gudang untuk melihat barang yang keluar setiap 

harinya dari gudang. 

3.4.4.4 Perancangan  Interface Sales 

1. Halaman Login Sales 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman login yang akan 

digunakan untuk sales masuk ke sistem, berikut adalah rancangan 

halaman login sales : 
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Gambar 3.35 Halaman Login Sales 

Pada Gambar 3.35 merupakan halaman login verifikasi username dan 

password  sales untuk login ke sistem. 

2. Halaman Utama Sales 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman utama sales yang akan 

digunakan, berikut adalah rancangan halaman utama sales : 

 

Gambar 3.36 Halaman Utama Sales 
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Pada Gambar 3.36 merupakan halaman utama sales yang berisi menu 

untuk melihat stok barang dan lihat barang keluar atau pengiriman. 

3. Halaman Lihat Stok Barang 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman lihat stok barang yang 

akan digunakan, berikut adalah rancangan halaman lihat stok barang 

sales : 

 

Gambar 3.37 Halaman Lihat Stok Barang 

Pada Gambar 3.37 merupakan halaman lihat stok barang yang yang bisa 

digunakan sales untuk melihat dan mengetahuai stok dan harga barang 

yang masih tersedia. 

4. Halaman Lihat Barang Keluar 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman lihat barang keluar yang 

akan digunakan, berikut adalah rancangan halaman lihat barang keluar 

untuk  sales : 
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Gambar 3.38 Halaman Lihat Barang Keluar  

Pada Gambar 3.38 merupakan halaman lihat barang keluar atau 

pengiriman yang bisa dilihat oleh sales untuk mengetahui pesanan 

pelanggan sudah terkirim atau masih diproses. 

3.4.4.5 Perancangan  Interface Pimpinan 

1. Halaman Login Pimpinan 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman login yang akan 

digunakan untuk pimpinan masuk ke sistem, berikut adalah rancangan 

halaman login pimpinan : 

 

Gambar 3.39 Halaman Login Pimpinan 
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Pada Gambar 3.39 merupakan halaman login verifikasi username dan 

password  pimpinan untuk login ke sistem. 

2. Halaman Utama Pimpinan 

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman utama pimpinan yang 

akan digunakan, berikut adalah rancangan halaman utama pimpinan : 

 

Gambar 3.40 Halaman Utama Pimpinan 

Pada Gambar 3.40 merupakan halaman utama pimpinan yang berisi 

menu untuk melihat laporan dan grafik barang. 

3. Halaman Laporan  

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman laporan yang akan 

digunakan pimpinan. Laporan meliputi : pelanggan, kredit, pembayaran, 

stok barang, barang masuk, barang keluar dan pengiriman, berikut adalah 

rancangan halaman laporan : 
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Gambar 3.41 Halaman Laporan  

Pada Gambar 3.41 merupakan halaman laporan pelanggan yang bisa 

dilihat dan dicetak oleh pimpinan.  

4. Halaman Grafik  

Pada halaman ini merupakan rancangan halaman grafik yang akan 

digunakan oleh pimpinan, berikut adalah rancangan halaman grafik : 

 

Gambar 3.42 Halaman Grafik Barang 

Pada Gambar 3.42 merupakan halaman grafik yang bisa dilihat oleh 

pimpinan untuk mengetahui barang yang paling banyak terjual atau dibeli 

oleh pelanggan dan peningkatan penjualan barang. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Kontruksi (Construction) 

Setelah dilakukan perancangan, maka tahapan selanjutnya adalah perbuatan 

source code program dan pengujian sistem. Proses ini dilakukan dengan 

mengkodekan hasil sistem yang dilakukan sebelumnya, untuk melakukan 

pemrograman digunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai 

database, serta melakukan pengujian sistem dengan menggunakan metode 

pengujian yang dipakai oleh peneliti. 

4.2 Implementasi  

Implementasi sistem pada tahap ini melanjutkan kontruksi aplikasi 

(Construction) dari  metode pengembangan prototype yaitu implementasi dari  

perancangan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya. Tampilan program  

akan digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak yang 

dibangun.  Implementasi sistem digunakan sebagai tolak ukur atau pengujian dari 

hasil program yang sudah dibuat untuk pengembangan sistem selanjutnya. 

4.2.1 Implementasi Interface 

4.2.1.1 Implementasi Interface Admin Penjualan 

1. Interface Login Admin Penjualan 

Interface login admin penjualan merupakan halaman yang digunakan 

untuk admin login ke sistem.  Jika username  dan password di ketik 

dengan benar maka admin akan masuk kedalam sistem. Berikut adalah 

interface login admin penjualan : 
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Gambar 4.1 Interface Login Admin Penjualan 

2. Halaman Utama Admin Penjualan 

Halaman utama admin penjualan merupakan halaman yang muncul 

ketika admin sukses login kedalam sistem yaitu masuk ke menu admin.  

Berikut adalah halaman utama admin penjualan : 

 

Gambar 4.2 Halaman Utama Admin Penjualan 

3. Menu Data Pengguna 

Menu data pengguna merupakan halaman yang digunakan admin 

penjualan untuk menginputkan pengguna untuk mengelola website 

sesuai hak akses yang diberikan. Menu data pengguna juga dapat 
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melakukan beberapa fungsi yaitu tambah, edit dan hapus. Berikut 

adalah menu data pengguna : 

 

Gambar 4.3 Menu Data Pengguna 

4. Menu Data Sales 

Menu data sales merupakan halaman yang digunakan admin penjualan 

untuk menginputkan data sales agar bisa masuk ke sistem dengan 

username dan password yang diberikan. Menu data sales juga dapat 

melakukan beberapa fungsi yaitu tambah, edit dan hapus. Berikut 

adalah menu data sales : 

 

Gambar 4.4 Menu Data Sales 
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5. Menu Data Pelanggan 

Menu data pelanggan merupakan halaman yang digunakan untuk 

melihat data pelanggan yang terdaftar yang bisa dilihat oleh admin. 

Menu data pelanggan hanya bisa melakukan fungsi hapus dan membuat 

kode verifikasi untuk kredit. Berikut adalah menu data pelanggan : 

 

Gambar 4.5 Menu Data Pelanggan 

6. Menu Data Kredit 

Menu data kredit merupakan halaman yang digunakan oleh admin 

penjualan untuk melihat data pelanggan yang kredit. Berikut adalah 

menu data kredit : 

 

Gambar 4.6 Menu Data Kredit 
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7. Menu Data Pembayaran 

Menu data pembayaran merupakan halaman yang digunakan untuk 

melihat data pembayaran pelanggan. Berikut adalah menu data 

pembayaran : 

 

Gambar 4.7 Menu Data Kredit 

8. Menu Data Barang Masuk 

Menu data barang masuk merupakan halaman yang digunakan untuk 

melihat data barang-barang apa saja yang masuk ke gudang. Berikut 

adalah menu data barang masuk : 

 

Gambar 4.8 Menu Data Barang Masuk 
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9. Menu Data Barang Keluar 

Menu data barang keluar merupakan halaman yang digunakan untuk 

melihat data barang-barang apa saja yang keluar setiap harinya. Berikut 

adalah menu data barang keluar : 

 

Gambar 4.9 Menu Data Barang Keluar 

10. Menu Data Stok Barang 

Menu data stok barang merupakan halaman yang digunakan oleh admin 

penjulan untuk melihat data stok barang yang masih tersedia sebagai 

informasi yang diperlukan. Berikut adalah menu data stok barang : 

 

Gambar 4.10 Menu Data Stok Barang 
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11. Menu Data Pesanan 

Menu data pesanan merupakan halaman yang digunakan untuk melihat 

data pesanan pelanggan yang sudah memesan barang apakah 

pesanannya sudah diproses atau belum. Berikut adalah menu data 

pesanan :  

 

Gambar 4.11 Menu Data Pesanan 

12. Menu Data Pengiriman 

Menu data pengiriman merupakan halaman yang digunakan untuk 

mengelola data pengiriman pesanan pelanggan yang dilakukan oleh 

admin penjualan. Berikut adalah menu data pengiriman :  

 

Gambar 4.12 Menu Data Pengiriman 
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13. Menu Kritik Saran 

Menu data kritik saran merupakan halaman yang digunakan untuk 

melihat kritik saran yang diberikan oleh pelanggan kepada CV. Artha 

agar pelayanan yang diberikan ke pelanggan bisa lebih baik lagi. 

Berikut adalah menu kritik saran :  

 

Gambar 4.13 Menu Kritik Saran 

14. Menu Kelola FAQ 

Menu kelola FAQ merupakan halaman yang digunakan untuk membuat 

pertanyaan dan jawaban yang umum untuk membantu pelanggan dalam 

mengunakan website. Menu kelola FAQ juga dapat melakukan 

beberapa fungsi yaitu tambah, edit dan hapus.  Berikut adalah menu 

kelola FAQ :  

 

Gambar 4.14 Menu Kelola FAQ 
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4.2.1.2 Implementasi Interface Pelanggan 

1. Interface Login Pelanggan 

Interface login pelanggan merupakan halaman yang digunakan untuk 

pelanggan login ke website untuk memesan barang yang di inginkan. 

Jika belum punya akun pelanggan harus membuat akun terlebih dahulu 

untuk bisa memesan barang. Berikut adalah interface login pelanggan : 

 

Gambar 4.15 Interface Login Pelanggan 

2. Halaman Utama Pelanggan 

Halaman utama pelanggan merupakan halaman yang muncul ketika 

pelanggan sukses login kedalam sistem yaitu masuk ke menu utama 

pelanggan.  Berikut adalah halaman utama pelanggan : 

 

Gambar 4.16 Halaman Utama Pelanggan 
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3. Menu Profile Pelanggan 

Menu profile pelanggan merupakan halaman yang digunakan untuk 

melihat dan mengedit data pelanggan yang sebelumnya sudah dibuat. 

Menu profile pelangga hanya bisa melakukan fungsi edit dan kembali 

kehalaman sebelumnya.  Berikut adalah menu profil pelanggan : 

 

Gambar 4.17 Menu Profile Pelanggan 

4. Menu History Transaksi Pesanan 

Menu history transaksi pesanan merupakan halaman yang digunakan 

untuk melihat data pesanan dan status pesanan yang telah di pesan baik 

pesanan yang sudah lama ataupun pesanan yang baru di pesan. Berikut 

adalah menu history transaksi pesanan : 

 

Gambar 4.18 Menu History Transaksi Pesanan 
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5. Menu Kritik Saran 

Menu kritik saran merupakan halaman yang digunakan pelanggan untuk 

memberikan kritik dan saran yang ingin di berikan ke CV. Artha atas 

pelayanan yang telah diberikan . Berikut adalah menu kritik saran : 

 

Gambar 4.19 Menu Kritik Saran 

6. Menu Keranjang 

Menu keranjang merupakan halaman yang digunakan untuk melihat 

barang yang telah di pesan. Menu keranjang juga dapat melakukan 

beberapa fungsi yaitu update pesanan, hapus pesanan, pesan lagi dan 

konfirmasi pembayaran. Berikut adalah menu keranjang : 

 

Gambar 4.20 Menu Keranjang 



81 
 

 

7. Menu Konfirmasi Pembayaran 

Menu konfirmasi pembayaran merupakan halaman yang digunakan 

untuk mengkonfirmasi pembayaran pemesanan barang yang telah di 

pesan. Pembayaran bisa dilakukan secara cash dan kredit. Untuk proses 

pembayaran kredit pelanggan harus datang langsung ke tempat. Berikut 

adalah menu konfirmasi pembayaran : 

 

Gambar 4.21 Menu Konfirmasi Pembayaran 

4.2.1.3 Implementasi Interface Admin Gudang 

1. Interface Login Admin Gudang 

Interface login gudang merupakan halaman yang digunakan untuk hak 

akses gudang login ke sistem.  Jika username  dan password di ketik 

dengan benar maka akan masuk kedalam sistem. Berikut adalah 

interface login admin gudang : 
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Gambar 4.22 Interface Login Admin Gudang 

2. Halaman Utama Admin Gudang 

Halaman utama gudang merupakan halaman yang muncul ketika bagian 

gudang sukses login kedalam sistem yaitu masuk ke menu admin 

gudang.  Berikut adalah halaman utama admin gudang : 

 

Gambar 4.23 Halaman Utama Admin Gudang 

3. Menu Data Barang 

Menu data barang merupakan halaman yang digunakan untuk 

mengelola data barang yang dilakukan oleh bagian gudang. Menu data 
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barang bisa melakukan beberaa fungsi yaitu edit, tambah dan hapus.  

Berikut adalah menu data barang : 

 

Gambar 4.24 Menu Data Barang 

4. Form Tambah Barang Baru 

Form tambah barang baru merupakan form yang digunakan oleh admin 

gudang untuk menginput atau menambah data barang. Berikut 

tampilannya : 

 

Gambar 4.25 Form Tambah Barang Baru 
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5. Menu Data Barang Masuk 

Menu data barang masuk merupakan halaman yang digunakan untuk 

mengelola dan mendata barang yang masuk kegudang yang dilakukan 

oleh bagian gudang. Menu data barang masuk bisa melakukan beberapa 

fungsi yaitu edit, tambah dan hapus.  Berikut adalah menu data barang 

masuk : 

 

Gambar 4.26 Menu Data Barang Masuk 

6. Form Tambah Barang Masuk 

Form tambah barang masuk merupakan form yang digunakan oleh 

admin gudang untuk menginput atau menambah data barang masuk. 

Berikut tampilannya : 

 

Gambar 4.27 Form Tambah Barang Masuk 
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7. Menu Data Barang Keluar 

Menu data barang keluar merupakan halaman yang digunakan untuk 

melihat data barang yang keluar setiap harinya dari gudang oleh admin 

gudang. Berikut adalah menu data barang keluar : 

 

Gambar 4.28 Menu Data Barang Keluar 

4.2.1.4 Implementasi Interface Sales 

1. Interface Login Sales 

Interface login sales merupakan halaman yang digunakan untuk sales 

login ke sistem.  Jika username  dan password di ketik dengan benar 

maka akan masuk kedalam sistem. Berikut adalah interface login sales : 

 

Gambar 4.29 Interface Login Sales 
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2. Halaman Utama Sales 

Halaman utama sales merupakan halaman yang muncul ketika sales 

sukses login kedalam sistem yaitu masuk ke menu sales.  Berikut 

adalah halaman utama sales : 

 

Gambar 4.30 Halaman Utama Sales 

3. Menu Lihat Stok Barang 

Menu lihat stok barang merupakan halaman yang digunakan oleh sales 

untuk melihat data stok barang yang tersedia dan harga barang sebagai 

informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah menu halaman lihat stok 

barang : 

 

Gambar 4.31 Menu Lihat Stok Barang 
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4. Menu Lihat Barang Keluar (Pengiriman) 

Menu lihat barang keluar (pengiriman) merupakan halaman yang 

digunakan oleh sales untuk melihat data pengiriman barang yang telah 

di proses. Berikut adalah menu lihat barang keluar (pengiriman) : 

 

Gambar 4.32 Menu Lihat Barang Keluar (Pengiriman) 

4.2.1.5 Implementasi Interface Pimpinan 

1. Interface Login Pimpinan 

Interface login pimpinan merupakan halaman yang digunakan untuk 

pimpinan login ke sistem.  Jika username  dan password di ketik 

dengan benar maka akan masuk kedalam sistem. Berikut adalah 

interface login pimpinan : 

 

Gambar 4.33 Interface Login Pimpinan 
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2. Halaman Utama Pimpinan 

halaman utama pimpinan merupakan halaman yang muncul ketika 

pimpinan sukses login kedalam sistem yaitu masuk ke menu pimpinan.  

Berikut adalah halaman utama pimpinan : 

 

Gambar 4.34 Halaman Utama Pimpinan 

3. Menu Laporan 

Menu laporan adalah halaman untuk mencetak laporan data-data seperti 

data pelanggan, sales, stok barang, barang masuk, barang keluar dan 

pengiriman yang bisa dicetak langsung ataupun disimpan. Berikut 

adalah menu laporan pada laporan pelanggan : 

 

Gambar 4.35 Menu Laporan 
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4. Menu Grafik Barang 

Menu grafik barang adalah halaman untuk melihat penjualan barang 

yang paling banyak terjual yang bisa dilihat perkembangannya oleh 

pimpinan. Berikut adalah menu garafik barang : 

 

Gambar 4.36 Menu Grafik Barang 

5. Menu Grafik Penjualan 

Menu grafik penjualan adalah halaman untuk melihat peningkatan 

penjualan yang bisa dilihat perkembangannya oleh pimpinan. Berikut 

adalah menu garafik penjualan : 

 

Gambar 4.37 Menu Grafik Penjualan 
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4.3 Pengujian (Testing) 

Pada tahap ini pengujian yang digunakan yaitu Blackbox Testing, penulis 

melakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun dengan hasil sebagai 

berikut dengan bukti dapat dilihat pada lampiran. 

4.3.1 Pengujian Halaman Admin Penjualan 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Admin Penjualan 

No 
Fungsi 

yang diuji 
Cara pengujian 

Halaman yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

1. Login  Admin penjualan 

memasukkan 

username dan 

password 

Admin masuk 

ke halaman 

admin 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

2. Data  

pengguna 

Klik menu data 

pengguna 

Admin dapat 

melihat data 

pengguna 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

3. Tambah 

pengguna 

Klik tombol 

tambah pengguna 

Admin dapat 

menambahkan 

data pengguna 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

4. Edit 

pengguna 

Klik tombol edit 

pengguna 

Admin dapat 

mengedit data 

pengguna 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

5. Hapus 

pengguna  

Klik tombol hapus 

pengguna 

Admin dapat 

menghapus data 

pengguna 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

6. Data  sales Klik menu data 

sales 

Admin dapat 

melihat data 

sales 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

7. Tambah 

sales 

Klik tombol 

tambah sales 

Admin dapat 

menambahkan 

sales 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

8. Edit sales Klik tombol edit 

sales 

Admin dapat 

mengedit data 

sales 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

9. Hapus sales Klik tombol hapus 

sales 

Admin dapat 

menghapus data 

sales 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

10. Data 

pelanggan 

Klik menu data 

pelanggan 

Admin dapat 

melihat data 

pelanggan 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

11. Hapus Klik tombol hapus Admin dapat [] Berhasil 
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pelanggan pelanggan menghapus data 

pelanggan 

[   ] Tidak Berhasil 

12. Data Kredit Klik menu data 

kredit 

Admin dapat 

melihat data 

kredit 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

13. Buat kode Klik tombol buat 

kode 

Admin dapat 

membuat kode 

untuk pelanggan 

yang ingin 

kredit 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

14. Hapus data 

kredit 

Klik tombol hapus 

kredit 

Admin dapat 

menghapus data 

kredit 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

15. Data 

pembayaran 

Klik menu data 

pembayaran 

Admin dapat 

melihat data 

pembayaran 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

16. Data barang 

masuk  

Klik menu data 

barang masuk 

Admin dapat 

melihat data 

barang masuk 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

17. Data stok 

barang 

Klik menu data 

stok barang 

Admin dapat 

melihat data 

stok barang 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

18. Data 

pesanan 

Klik menu data 

pesanan 

Admin dapat 

melihat data 

pesanan 

pelanggan 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

19. Data 

pengiriman 

Klik menu data 

pengiriman 

Admin dapat 

melihat data 

pengiriman 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

20. Tambah 

pengiriman 

Klik tombol 

tambah 

pengiriman 

Admin dapat 

menambah data 

pengiriman 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

21. Simpan dan 

cetak 

Klik tombol 

simpan dan cetak 

Admin dapat 

menyimpan dan 

mencetak faktur  

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

22. Lihat krtik 

saran 

Klik menu lihat 

ktik saran 

Admin dapat 

melihat kritik 

saran 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

23. Input FAQ Klik menu input 

FAQ 

Admin dapat 

menginput FAQ 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

24. Tambah 

FAQ 

Klik tombol 

tambah FAQ 

Admin dapat 

menambahkan 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 
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data FAQ 

25. Edit FAQ Klik tombol edit 

FAQ 

Admin dapat 

mengedit  FAQ 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

26. Hapus FAQ  Klik tombol hapus 

FAQ 

Admin dapat 

menghapus 

FAQ 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

27. Logout  Klik menu logout Pengguna 

keluar dari 

halaman admin 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

 

4.3.2 Pengujian Halaman Pelanggan 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Pelanggan 

No 
Fungsi 

yang diuji 
Cara pengujian 

Halaman yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

1. Login  Pelanggan 

memasukkan 

username dan 

password 

pelanggan 

masuk ke 

halaman 

pelanggan  

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

2. Profilku Klik menu 

profilku 

pelanggan dapat 

melihat data 

profilnya 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

3. Edit profile Klik tombol edit 

profile 

Pelanggan dapat 

mengedit profile 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

4. History 

pesanan 

Klik menu history 

pesanan 

pelanggan dapat 

melihat history 

pesanan 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

5. Detail 

transaksi 

Klik tombol detail 

transaksi 

Pelanggan dapat 

melihat detail 

transaksi  

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

6. Kritik saran Klik menu kritik 

saran 

Pelanggan dapat 

menginput 

kritik saran 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

7. Lihat 

barang 

Klik tombol lihat  Pelanggan dapat 

melihat detail 

barang 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

8. Pesan 

barang 

Klik tombol pesan 

barang 

Pesanan masuk 

ke keranjang 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

9. Keranjang  Klik menu data 

barang 

Pelanggan dapat 

melihat barang 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 
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yang masuk ke 

keranjang 

10. Update 

pesanan  

Klik tombol 

update 

Pelanggan dapat 

mengupdate 

pesanan yang 

sebelumnya 

telah di pesan 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

11. Pesan lagi Klik tombol pesan 

lagi 

Pelanggan 

kembali 

kehalaman 

beranda untuk 

memesan 

barang kembali 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

12. Konfirmasi 

pembayaran 

Klik tombol 

konfirmasi 

pembayaran 

Pelanggan dapat 

memilih metode 

pembayaran 

secara cas tau 

credit 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

13. Cari Klik tombol cari Pelanggan dapat 

mencari barang 

yang diinginkan 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

14. Logout  Klik menu logout Pengguna 

keluar dari 

halaman 

pelanggan 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

 

4.3.3 Pengujian Halaman Admin Gudang 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Admin Gudang 

No 
Fungsi 

yang diuji 
Cara pengujian 

Halaman yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

1. Login  Admin Gudang 

memasukkan 

username dan 

password 

Masuk ke 

halaman gudang 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

3. Data barang Klik menu barang Admin dapat 

melihat data 

barang 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

4. Tambah 

barang baru 

Klik tombol 

tambah barang 

baru 

Admin dapat 

menambah 

barang baru 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

5. Edit data 

barang 

Klik tombol edit 

barang 

Admin dapat 

mengedit data 

[] Berhasil 
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barang [   ] Tidak Berhasil 

6. Hapus data 

barang 

Klik tombol hapus 

barang 

Admin dapat 

menghapus data 

barang 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

8. Barang  

masuk 

Klik menu barang 

masuk 

Admin dapat 

melihat data 

barang masuk 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

9. Tambah 

barang 

masuk 

Klik tombol 

tambah barang 

masuk 

Admin dapat 

menambah 

barang masuk 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

10. Edit barang 

masuk 

Klik tombol edit 

barang masuk 

Admin dapat 

mengedit data 

barang masuk 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

11. Hapus 

barang 

masuk 

Klik tombol hapus 

barang masuk 

Admin dapat 

menghapus data 

barang masuk 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

15. Barang 

keluar 

Klik menu barang 

keluar 

Admin dapat 

melihat data 

barang keluar  

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

16. Logout  Klik menu logout Admin keluar 

dari halaman 

gudang 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

 

4.3.4 Pengujian Halaman Sales 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Sales 

No 
Fungsi 

yang diuji 
Cara pengujian 

Halaman yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

1. Login  Sales memasukkan 

username dan 

password 

Masuk ke 

halaman sales 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

2. Lihat stok 

barang 

Klik menu lihat 

stok barang 

Sales dapat 

melihat stok 

barang yang 

tersedia 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

3. Lihat 

barang 

keluar  

Klik menu lihat 

barang keluar 

(pengiriman) 

Sales dapat 

melihat barang 

keluar 

(pengiriman) 

yang telah di 

proses 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

4. Cari Klik tombol cari  Sales dapat [] Berhasil 
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mencari barang 

yang diinginkan 

[   ] Tidak Berhasil 

5. Lihat 

barang 

Klik tombol lihat  Sales dapat 

melihat detail 

barang 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

6. Pesan  Klik tombol pesan Ada peringatan 

yang muncul 

ketika mengklik 

tombol pesan 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

7. Logout  Klik menu logout Pengguna 

keluar dari 

halaman sales 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

 

4.3.5 Pengujian Halaman Pimpinan 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Pimpinan 

No 
Fungsi 

yang diuji 
Cara pengujian 

Halaman yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

1. Login  Pimpinan 

memasukkan 

username dan 

password 

Masuk ke 

halaman 

pimpinan  

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

2. Laporan 

pelanggan 

Klik menu laporan 

pelanggan 

Pimpinan dapat 

melihat atau 

mencetak data 

laporan 

pelanggan 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

3. Laporan 

kredit 

 

Klik menu laporan 

kredit 

Pimpinan dapat 

melihat atau 

mencetak data 

laporan kredit 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

4. Laporan 

pembayaran 

Klik menu laporan 

pembayaran 

Pimpinan dapat 

melihat atau 

mencetak data 

laporan 

pembayaran 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

5. Laporan 

stok barang 

Klik menu laporan 

stok barang 

Pimpinan dapat 

melihat atau 

mencetak data 

laporan stok 

barang 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

6. Laporan 

barang 

Klik menu laporan 

barang masuk 

Pimpinan dapat 

melihat atau 

[] Berhasil 
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masuk mencetak data 

laporan barang 

masuk  

[   ] Tidak Berhasil 

7. Laporan 

barang 

keluar 

Klik menu laporan 

barang keluar 

Pimpinan dapat 

melihat atau 

mencetak data 

laporan barang 

keluar 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

8. Laporan 

pengiriman 

Klik menu laporan 

pengiriman 

Pimpinan dapat 

melihat atau 

mencetak data 

laporan 

pengiriman 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

9. Grafik 

barang 

Klik menu grafik 

barang 

Pimpinan dapat 

melihat grafik 

penjualan 

barang yang 

banyak terjual 

atau terlaris 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

10. Grafik 

penjualan 

Klik menu grafik 

penjualan 

Pimpinan dapat 

melihat grafik 

penjualan  

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

11. Logout  Klik menu logout Pengguna 

keluar dari 

halaman 

pimpinan 

[] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

 

4.4 Penyerahan (Deployment) 

Tahapan terakhir yakni penyerahan sistem kepada pihak CV. Artha. Dengan 

melalui proses beberapa tahapan sebelumnya, seperti komunikasi atau wawancara 

kepada pihak CV. Artha, dokumentasi pengambilan data, dan melakukan 

beberapa tahap pengujian. Pada tahapan penyerahan peneliti melakukan 

penyerahan Sistem Informasi Inventory Stok Barang Pada CV. Artha Palembang 

ke objek penelitian yaitu CV. Artha Palembang yang diserahkan kepada Ibu 

Maria.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

berberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Sistem yang dibangun ini dapat mempermudah dalam proses pendataan 

barang masuk dan keluar yang sudah tersistem sehingga lebih mudah 

dalam pencarian data yang diperlukan dan dengan adanya sistem inventory 

ini  dapat mengurangi penumpukan kertas. 

2. Untuk proses pemesanan barang yang dilakukan oleh pelanggan bisa 

dilakukan secara online melalui website yang telah disediakan dengan cara 

pelanggan harus mendaftar terlebih dahulu untuk bisa memesan barang. 

Setelah terdaftar pelanggan bisa memesan barang dan kemudian 

melakukan konfirmasi pembayaran melalui nomor rekening yang tertera di 

website agar barang bisa segera dikirim ke alamat tujuan pelanggan. 

3. Sistem informasi inventory yang dibangun dapat mendata transaksi 

pesanan, pengiriman, barang masuk dan keluar dan transaksi pembayaran 

yang sudah terkomputerisasi dan dengan adanya laporan dan grafik 

sehingga dapat mengertahui dan memberikan informasi yang cepat, tepat 

dan akurat setiap harinya. 

5.2 Saran 

 Saran dari penulis untuk pengembangan sisem berikutnya dan penelitian 

selanjutnya yaitu : 

1. Pengembangan dari sisi bahasa pemprograman yaitu dari PHP ke bahasa 

pemprograman Mobile. 

2. Adanya penambahan denah lokasi pelanggan untuk mempermudah 

pengiriman barang ke pelanggan. 

3. Diharapkan sistem ini terus dikembangkan dengan penambahan fitur yang 

bermanfaat dan desain yang lebih menarik bagi pengguna. 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1. Surat Penelitian 

 

Gambar 1.1 Surat Mohon Izin Penelitian 
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Gambar 1.2 Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian 
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LAMPIRAN 2 Pengesahan Proposal Skripsi 

 

Gambar 2.1 Surat Pengesahan Proposal Skripsi 
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LAMPIRAN 3. Surat Keterangan Pembimbing 

 

Gambar 3.1 SK Pembimbing 
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Gambar 3.2 Lembar Konsultasi Pembimbing I (1) 
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Gambar 3.3 Lembar Konsultasi Pembimbing I (2) 
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Gambar 3.4 Lembar Konsultasi Pembimbing II (1) 
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Gambar 3.5 Lembar Konsultasi Pembimbing II (2) 
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LAMPIRAN 4. Observasi dan Wawancara 

 

Gambar 4.1 Berita Acara Observasi dengan Adm Penjualan 
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Gambar 4.2 Lampiran Wawancara dengan Adm Penjualan (1) 



111 
 

 

 

Gambar 4.3 Lampiran Wawancara dengan Adm Penjualan (2) 
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Gambar 4.4 Lampiran Wawancara dengan Adm Penjualan (3) 
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LAMPIRAN 5. Lembar Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Lembar Komunikasi 
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LAMPIRAN 6. Observasi dan Wawancara 

 

Gambar 6.1 Berita Acara Observasi dengan Adm Gudang 
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Gambar 6.2 Lampiran Wawancara dengan Adm Gudang (1) 
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Gambar 6.3 Lampiran Wawancara dengan Adm Gudang (2) 
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LAMPIRAN 7. Serah Terima Data Observasi 

 

Gambar 7.1 Berita Acara Serah Terima Data Observasi 
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LAMPIRAN 8. Dokumentasi Tempat Penelitian 

 

Gambar 8.1 Tampak Depan CV. Artha 

 

Gambar 8.2 Beberapa Barang yang dijual di CV. Artha 
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Gambar 8.3 Gudang CV. Artha 

 

Gambar 8.4 Penurunan atau Pembongkaran Barang dari Pemasok ke Gudang 

 

Gambar 8.5 Pemuatan atau Pengiriman Barang ke Pelanggan 
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Gambar 8.6 Proses Pendataan Barang Masuk dan Keluar 

 

Gambar 8.7 Penumpukan Surat Jalan dan Laporan Barang Masuk dan Keluar 

 

Gambar 8.8 Buku Data Pengiriman Barang 
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Gambar 8.9 Buku Customer 

 

Gambar 8.10 Form Untuk Pelanggan Kredit 
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Gmbar 8.11Format Pendataan Stok Barang 

LAMPIRAN 9. Dokumentasi Pengujian 

 

Gambar 9.1 Dokumentasi Pengujian dengan Pimpinan 
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Gambar 9.2 Dokumentasi Pengujian dengan Admin Penjualan 

 

Gambar 9.3 Dokumentasi Pengujian dengan Admin Gudang 



124 
 

 

 

Gambar 9.4 Dokumentasi Pengujian dengan Salah Satu Pelanggan 

 

Gambar 9.5 Dokumentasi Pengujian dengan Sales 
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Gambar 9.6 Berita Acara Pengujian (Testing) Pada Pimpinan 
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Gambar 9.7 Angket Pengujian kepada Pimpinan (1) 
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Gambar 9.8 Angket Pengujian kepada Pimpinan (2) 
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Gambar 9.9 Berita Acara Pengujian (Testing) Pada Admin Penjualan 
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Gambar 9.10 Angket Pengujian kepada Admin Penjualan (1) 
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Gambar 9.11 Angket Pengujian kepada Admin Penjualan (2) 
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Gambar 9.12 Angket Pengujian kepada Admin Penjualan (3) 
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Gambar 9.13 Berita Acara Pengujian (Testing) Pada Admin Gudang 
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Gambar 9.14 Angket Pengujian kepada Admin Gudang (1) 
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Gambar 9.15 Angket Pengujian kepada Admin Gudang (2) 
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Gambar 9.16 Berita Acara Pengujian (Testing) Pada Pelanggan 
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Gambar 9.17 Angket Pengujian kepada Pelanggan (1) 
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Gambar 9.18 Angket Pengujian kepada Pelanggan (2) 
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Gambar 9.19 Berita Acara Pengujian (Testing) Pada Sales 
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Gambar 9.20 Angket Pengujian kepada Sales 
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LAMPIRAN 10. Penyerahan Sistem 

 

Gambar 10.1 Berita Acara Penyerahan Sistem 


