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ABSTRAK 

 
Gigih Putrazta Gegar Gegar Pratama : Pengembangan Sistem Informasi Persediaan Barang pada Distro, Prodi 

Sistem Informasi,  Fakultas Teknik UN PGRI Kediri, 2018. 

Di dalam pengolahan data sistem inventori barang di distro pada umumnya masih dilakukan secara manual di 

buku pencatatan sehingga belum terkoordinir dengan baik sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan 

informasi dan kebenaran akan perhitungan yang kurang terjamin. Dalam melakukan bisnis atau usaha sistem 

informasi sangatlah dibutuhkan terutama dalam ketepatan dan kecepatan prosesnya.  

Berdasarkan hasil survei masalah yang terjadi dalam pengelolaan stok barang yang ada diatas dibuatlah 

sistem informasi persediaan barang distro tersebut untuk mengelola informasi dengan sangat baik, tepat dan 
cepat dalam penyajian informasi yang dibutuhkan distro tersebut. 

Agar pelaksanaan penyimpanan barang dalam distro  dapat berjalan dan dikelola secara baik, maka perlu 

dikembangkan suatu sistem inventory stok barang yang dapat membantu proses efisiensi kegiatan pengelolaan 

barang. 

 

KATA KUNCI  : Pengembanagan, Sistem Informasi, Persediaan, Apliaksi, Distro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



I. LATAR BELAKANG 

 Teknologi informasi yang semakin pesat 

berkembang dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. 

Salah satu contohnya yaitu teknologi 

informasi dimanfaatkan untuk pengolahan 

data persediaan barang. Penggunaan sistem 

yang terkomputerisasi akan lebih banyak 

menghemat waktu, tidak menyita banyak 

tenaga, dan menghasilkan keakuratan 

penyajian data. 

Di dalam pengolahan data sistem inventori 

barang di distro pada umumnya masih 

dilakukan secara manual di buku 

pencatatan sehingga belum terkoordinir 

dengan baik sehingga dapat 

mengakibatkan keterlambatan informasi 

dan kebenaran akan perhitungan yang 

kurang terjamin. Dalam melakukan bisnis 

atau usaha sistem informasi sangatlah 

dibutuhkan terutama dalam ketepatan dan 

kecepatan prosesnya.  

Berdasarkan hasil survei masalah yang 

terjadi dalam pengelolaan stok barang 

yang ada diatas dibuatlah sistem informasi 

persediaan barang distro tersebut untuk 

mengelola informasi dengan sangat baik, 

tepat dan cepat dalam penyajian informasi 

yang dibutuhkan distro tersebut. 

Agar pelaksanaan penyimpanan barang 

dalam distro  dapat berjalan dan dikelola 

secara baik, maka perlu dikembangkan 

suatu sistem inventory stok barang yang 

dapat membantu proses efisiensi kegiatan 

pengelolaan barang. 

II. METODE 

2.1 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar-

benar akurat ada beberapa cara untuk 

mendapatkan sumber data antara lain : 

1. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dimana pengamatan 

yang dilakukan mencakup segala hal yang 

berhubungan dengan objek penelitian, 

fenomena serta korelasi yang ada 

diantaranya, dan disajikan dalam bentuk 

angka. 

2.  Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dalam studi 

kasus ini adalah sebagai berikut : 

a. Studi Literatur 

Tahap ini adalah tahap pembelajaran 

konsep tentang pengambilan keputusan 

dengan menggunakan metode Profile 

Matching. Dalam pemahaman serta 

penjelasan konsep ini didapat dari buku-

buku referensi, jurnal penelitian ataupun 

artikel yang didapat dari internet. 

Setelah materi yang dibutuhkan untuk 

pembuatan sistem ini telah terkumpul 

dan terseleksi, maka dapat dilakukan 

pembelajaran materi.   

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan data atau informasi 

tentang sistem yang ingin kita buat 

secara rinci. Data itu di dapat dari tanya 

jawab dengan staf yang bertanggung 

jawab mengelola penjurusan. 
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c. Observasi  

Proses ini adalah proses dimana 

dilakukanya studi observasi/lapangan 

yaitu mencari informasi tentang 

kebutuhan dalam membangun aplikasi 

ini. Pengamatan secara umum dengan 

kenyataan yang ada saat ini yang mana 

sistem pendataan dan pengolahan 

menjadi output hasil dari keputusan. Ini 

dilakukan untuk mensinkronkan hasil 

wawancara yang didapat dengan 

melakukan observasi langsung ke 

lapangan. 

d. Studi Sistem 

Melakukan studi sistem dengan 

mengamati proses inventory barang 

yang ada di distro thrall division dan 

mengumpulkan data yang diperlukan 

dalam penelitian, seperti data data 

dibawah ini: 

1) Pengelolaan distribusi baju yang 

masuk dan keluar gudang penyimpanan. 

2) Proses pengelolaan informasi 

persediaan. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

3.1 Analisa Proses Bisnis 

Tahapan – tahapan dalam proses 

pembuatan sistem diperlukan sebuah 

Analisa proses bisnis yang bertujuan untuk 

proses pengambaran atas proses berjalannya 

sistem yang baik yang akan diterapkan, oleh 

karena itu diperlukan rancangan analisa 

proses bisnis dengan membuat BPMN 

(Busines Process Modelling and Notation) 

untuk mengambarkan proses bisnis yaitu 

meliputi  sebagai berikut ini 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Gambaran proses bisnis 

BPMN saat ini 

Pada Gambar 4.1 Gambaran proses 

bisnis BPMN saat ini, Menjelaskan bahwa 

terdapat 2 macam orang terlibat dalam 

proses bisnis tersebut yaitu adalah pembeli 

dan karyawan, pembeli melakukan 

pemilihan dan karyawan melayani 

pembelian dan melakukan pencatatan 

pembelian. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Gambaran proses bisnis 

BPMN akan diterapkan 

Pada Gambar 4.2 Gambaran proses 

bisnis BPMN akan diterapkan, 

Menjelaskan bahwa terdapat 2 macam 

orang terlibat dalam proses bisnis tersebut 

yaitu adalah pembeli dan karyawan, 

pembeli melakukan pemilihan dan 
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karyawan melayani pembelian, namun 

perbedaanya adalah saat melakukan 

pencatatan pembelian disimpan dalam 

aplikasi. 

 

3.2 Pemodelan Data dan Proses 

3.2.1 Use Case 

 

 

 

 

 

 

 

Keteragan use case 

 

Admin membuka 

layanan utama 

Sistem menampilkan 

menu input data 

Admin melakukan 

input data 

Sistem memproses 

data barang 

masuk/keluar yang 

sudah diinputkan 

Admin mengolah 

data barang 

Sistem mengupdate 

jumlah barang 

masuk dan keluar 

Admin mengecek 

pengolaan barang 

Sistem mengecek 

data barang dengan 

masuk data barang 

Setelah selesai 

admin mengklik 

exit 

Sistem memproses 

semua data yang di 

update dan 

menhasilkan laporan 

data inventory. 

 

3.2.2 Actifity Diagram log in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Activity Diagram log in 

Activity diagram menunjukkan proses 

log in yaitu, dari admin mengakses sistem 

inventory , kemudian sistem akan 

menampilkan form log in, user name, 

password dan sistem pun akan mengecek 

data log in jika data itu benar maka akan 

masuk ke halaman utama apabila data log 

in salah, maka akan kembali ke form log in 

dan mengulang masukkan user name 

password. 

 

 Activity diagram lihat barang 
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Gambar 4.4 Activity Diagram lihat barang 

Urutan activity  lihat barang dari diagram 

diatas dijelaskan sebagai  berikut: 

1. Setelah berhasil  login, administrator 

(operator) masuk halaman utama. 

2. Kemudian admin memilih  menu lihat 

barang. 

3. Admin bisa memilih pilihan melihat 

barang masuk atau barang keluar. 

4. Sistem akan menampilkan data 

barang. 

 

 

 

 

 

 

 Activity diagram edit barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram edit barang 

Urutan activity edit barang dari diagram 

diatas dijelaskan sebagai berikut: 

1. Setelah berhasil  login, admini 

memilih menu barang. 

2. Kemudian admin memilih sub menu 

edit barang. 

3. Admin bisa memilih pilihan form edit 

barang. 

4. Admin mengklik tombol edit barang 

yang akan di edit. 

5. Setelah selesai sistem akan 

menampilkan hasil. 

 Activity diagram lihat barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram lihat barang 

Urutan activity  lihat barang dari diagram 

diatas dijelaskan sebagai  berikut: 

1. Setelah berhasil  login, administrator 

(operator) masuk halaman utama. 

2. Kemudian admin memilih  menu lihat 

barang. 

3. Admin bisa memilih pilihan melihat 

barang masuk atau barang keluar. 

4. Sistem akan menampilkan data barang. 

 Activity diagram hapus barang 
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        Gambar 4.7 Activity Diagram Hapus 

barangtan activity  hapus data dari diagram 

diatas dijelaskan sebagai berikut: 

1. Setelah berhasil  login, admin memilih 

menu barang. 

2. Kemudian admin memilih sub menu 

hapus barang masuk atau keluar. 

3. Sistem akan menampilkan barang 

yang akan dihapus. 

4. Admini mengklik tombol hapus 

barang. 

5. Jika berhasil sistem akan menghapus 

data barang dalam database dan 

menampilkan pesan berhasil 

menghapus data barang. Tetapi jika 

gagal sistem  akan menampilkan pesan 

gagal menghapus data barang. 

 Activity diagram tambah barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Activity Diagram 

tambah barang. 

Activity diagram di atas 

menggambarkan proses input barang 

yaitu, mulai admin mengklik menu 

masukan barang, lalu sistem akan 

menampilkan form input yang harus 

diisi oleh admin berdasarkan  barang 

yang sudah ada dan keterangan 

barangnya, sistem pun akan mengecek 

data input dari operator jika data itu 

benar maka akan masuk kedalam 

sistem dan disimpan, apabila data 

input salah, admin akan menerima 

pesan kesalahan dan mengulangi 

proses penginputan. 

 

 

 

 

3.2.3 Sequence Diagram 

 Sequence diagram log in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Sequence Diagram Log in 
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Urutan dari  sequence diagram login diatas 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. User mengakses / klik sistem 

2. Menampilkan form log in  

3. Admin mengisi username & password 

4. Sistem mengecek dan memferivikasi 

data barang 

5. Tampil pesan kesalahan jika data 

barang tidak cocok 

6. Sistem mengambil data jika data 

cocok 

7. Mengecek data log in di database 

8. Log in OK 

 

 

 

 

 Sequence diagram masukkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Sequence 

Diagram masukkan. 

Urutan dari  sequence diagram masukan 

data diatas dijelaskan sebagai berikut: 

1. Admin mengakses / klik sistem 

2. Menampilkan form untuk log in 

3. Operator mengisi barang masuk 

4. Operator mengisi barang keluar 

5. Sistem mengecek dan memvalidasi 

data 

6. Tampil pesan kesalahan jika data tidak 

cocok 

7. Sistem mengambil jika data tidak 

cocok 

8. Mengecek data input database 

9. Data sukses 

10. Menampilkan data yang dipilih 

 

 

 

 

 

 

 

 Sequence diagram olah data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Sequence Diagram olah data. 

Keterangan sequence diagram olah data 

yaitu: 

1. Admin masuk olah barang 
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2. Sistem menampilkan form olah barang 

masuk dan keluar 

3. Operator / admin mengedit, hapus, 

tambah barang 

4. Menampilkan pesan kesalahan jika 

barang yang diinput tidak cocok 

5. Melakukan update barang 

6. Barang sukses di edit 

7. Simpan  

 

3.3 Tampilan Input 

a. Halaman Login  

Dalam Tahapan implementasi diperlukan 

sebuah tampilan interfaces yang  simple, 

menarik danmudah dipahami oleh karena 

itu tampilan input output dan laporan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Halaman Login 

 Pada Gambar 5.6 Halaman Login, 

Menjelaskan mengenai halaman yang 

digunakan admin untuk masuk ke aplikasi 

persediaan barang di distro thrall division. 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 4.13 Halaman Beranda, 

Menjelaskan mengenai halaman utama 

aplikasi persediaan barang di distro thrall 

division. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Halaman Produk 

 Pada Gambar 4.13 Halaman 

Produk, Menjelaskan mengenai halaman 

yang digunakan admin untuk kelola data 

produk di distro thrall division. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Halaman Penjualan 

 Pada Gambar 4.14 Halaman 

Penjualan, Menjelaskan mengenai halaman 

yang digunakan admin untuk kelola data 

penjualan yang ada di aplikasi persediaan 

barang di distro thrall division. 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Gigih Putrazta Gegar Pratama| 13.1.03.03.0082 
Teknik – Sistem Informasi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 7|| 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Halaman Laporan 

 Pada Gambar 4.15 Halaman 

Laporan, Menjelaskan mengenai halaman 

yang digunakan admin untuk membuat 

laporan di aplikasi persediaan barang di 

distro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Halaman Cetak Laporan PDF 

 Pada Gambar 4.16 Halaman Cetak 

Laporan PDF, Menjelaskan mengenai 

halaman yang digunakan admin untuk 

mencetak hasil laporan penjualan yang 

berformat pdf yang ada di aplikasi 

persediaan barang di distro thrall division. 
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