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Abstrak - Di zaman yang sekarang sudah modern ini teknologi muncul dan berkembang disetiap bidang. Tidak dapat
dipungkiri bahwa penerapan teknologi pada berbagai bidang diterapkan agarlpekerjaan tersebut bisaolebih efektifudan
efisien sehinggatdapat meningkatkan di berbagai bidang tersebut. Karena hal tersebut, sebuah perusahaan yang bernama
CV. Nanjung perlu menerapkan Sistem Informasi dalam kegiatan usahanya, sehingga dapat menunjang kinerja usaha
yang mereka lakukan. Dalam penelitianeini metodelpenelitiansyang digunakanpialah metoderdeskriptif, untukqmetode
pengumpulancdata menggunakanj metode observasi dannwawancara, dan untuk metode pengembangan menggunakan
metode waterfall serta alatnbantu yangidigunakan adalahvUML (UnifiedkModeling Language). Dengan adanya sistem
informasi persediaan barang diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pemilik dan staff di bidangnya dalam
mengolah data persediaan barang.
Kata kunci : Persediaan , Sistem Informasi, Barang
Abstract - In the present era, modern technology has emerged and developed in every field. It cannot be denied that the
application of technology in various fields is applied so that theawork can be morexeffective and efficientkso that itlcan
improve in various fields. Because of this, a company called CV. Nanjung needs to implement an Information System in
its business activities, so that it can support the business performance they do. Inothis study the researchfmethod used is
descriptive method, for data collection methods using observation and interview methods, and fortthe development
emethod using the waterfall method and the tools used are UML (Unified Modeling Language). With the existence of an
inventory supply chain information system, it is expected to facilitate and accelerate the owners and staff in their fields
in processing inventory data.
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I. PENDAHULUAN
Penerapan teknologi pada berbagai bidang pada jaman sekarang sangat penting diterapkanjagar pekerjaanrtersebut
bisa lebih efektifydan efisien sehinggakdapat meningkatkan di berbagai bidang tersebut. Dengan
begituvpenerapanvteknologi dalam setiaptaspek kehidupan sudahpdianggap sebagaiosuatu kebutuhan. Karenazhal
tersebut, sebuah perusahaan yang bernama CV. Nanjung perlu menerapkan Sistem Informasi dalam kegiatan usahanya,
sehingga dapat menunjang kinerja usaha yang di lakukan. Seiring dengan semakin banyaknya keinginan konsumen
pada barang yang dibutuhkan, barang yang ada pun mulai bertambah dan otomatis data barang dan data pemesanan
semakin bertambah sehingga akan cukup sulit untuk mengatur data jika dilakukan secara manual .
Pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penelitian ini pengkajian tentang distribusi dengan
sistem Persediaan. Perbedaan dari penelitan sebelumnya adalah bagaimana prosedur Persediaan dan barang yang
dipasok. Sedangkan untuk kesamaan dari penelitianlyang dilakukan olehwdengan penelitian inihadalah lebih mengacu
kepada penelitian secara deskriptif dan orientasi penelitian yang mengarah kepada sistem Persediaan yang digunakan .
Tujuan perancangan sistem ini dilakukan yaitu untuk mencari permasalahan yang terjadi pada CV Nanjung dan
membuat sistem informasi yang mempermudah, membantu dan memberikan solusi dari permasalah yang dimiliki
pemilik dan staff dalam melakukan proses penyimpanan stok barang dan pembelian barang dari supplier . Dalam
pembuatan sistem informasi ini menggunakanaPHP sebagai bahasa pemograman,gdan database menggunakan MySql.

II. KAJIAN PUSTAKA
A. Rantai Persediaan
Rantai Persediaan atau Supply Chain Manajemen adalah suatuekonsep ataupuntuk meningkatkanhproduktivitas
perusahaan pada rantairsupplai melalui pengoptimalanxwaktu, lokasi dan aliran kuantitas pada bahan.[1] Rantai

Persediaan memiliki segalanaktivitas yang telah terintegrasiptermasukhdidalamnya jugakterdapat aliranoinformasi
yang terhubung dengan tigayaspek, yaitu: (1) sumber; (2)nproses produksi,gdan (3) prosesvpenghantaran produk.
[2] Dengan demikian barang dan jasa bisa didistribusikan dengan jumlah, waktuddan lokasi yangvtepat untuk
meminimalisir biaya agar memenuhi kebutuhanekonsumen. Dan menekankan pada aktifitas untuk memenuhi
kebutuhan konsumen yang terdapat didalamnyaraliran dan transformasi barangjmulai dari bahanebaku sampaihke
konsumennakhir danbdisertai denganraliran informasildan uang.
Terdapat tigalkomponenkdalam rantai Persediaan,lyaitu:
1) Rantai Persediaan hulur(upstreamcsupply chain), melewatiyberbagai macam aktivitaspperusahaan denganepara
pemasok, antaratlain pengadaandbahan pendamping danqbahan baku.
2) Rantai Persediaan internal (internal supply chain), melewati berbagai prosesopemasukan barangkke gudang
sampai nantinakan digunakanrpada prosesvproduksi.mAktivitas utamanya seperti produksitdan juga pengendalian
kpersediaan.
3)dRantai Persediaan hilire(downstreamwsupply chain), melewati berbagai aktivitasdyang melibatkanqpengiriman
produkfkepada pelanggan.gFokus utama kegiatan yang dilakukan seperti distribusi,lpergudangan,ltransportasiadan
pelayanan.f
B. Barang
Barang adalah sebuah benda yang berwujud secara fisik,syang biasa digunakan pada kehidupan masyarakat
untuk melengkapi kebutuhannya sehari-hari atau untuk diolah dan mengahasilkan bendan dengan bentuk yang
berbeda untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang dapat didefinisikan sebagai suatu produk yang berbentuk
fisik yang bisa diperoleh seorang pembeli dengan melibatkan proses pemindahan kepemilikan dari penjual ke
pelanggan atau pembeli.
C. Data
Data adalah sebuah kumpulan informasiqatau nilaiwyang diperolehsdari pengamatank(observasi) suatu obyek
dapataberupa sepertizangka dan dapatepula merupakan suatuylambanghatau sifat.[3] Padaqdasarnya penggunaanll
data yaitu sebagaiqdasar objektif dalambproseshpembuatan kebijaksaan ataufkeputusan untuk menemukan solusi
persoalan oleh pengambil keputusan. Data yang berkualitas yaitu databyang dapat dipercaya,vtepat waktupdan
melingkupi ruanggyang luas atau dapat menghasilkan gambaranctentang sebuah masalahzsecara keseluruhan.rData
yang berkualitas yaitu dataeyang dapat dipercaya,wtepat waktuwdan melingkupi ruang yangoluas atauodapat
menghasilkan gambaranjtentang sebuah masalahysecara keseluruhan.
D. SistembInformasi
Sistembinformasi adalahqsuatu sistem yang ada didalamnsuatu organisasityang membantu berbagai kebutuhan
seperti mendukunggoperasi, pengelolaan transaksi harian, bersifatumanajerial, menyediakanppihak luarttertentu
denganllaporan-laporannyang dibutuhkan dankkegiatan strategimdari suatuoorganisasi [4]. SistemlInformasi pada
biasanya adalahysistem bersifat terbuka,vyang berarti sistem tersebut bisa menerima bermacam masukan dari
lingkungan disekitarnya.
E. MySQLQ
MySQLbadalah sebuah salahhsatu perangkattlunak yang penting untuk membantu sistembmanajemen basissdata
SQLL(bahasaIInggris:DDatabase ManagementTSystem)katau DBMSDyang multithread,gmulti-user, dan memiliki
instalasi sekitarb6 juta yang telah tersebar difseluruh dunia.[5] MySQLMmerupakanSsalah satuJjenis databases
serveryyang dapat diakui sangatyterkenal dan banyak dipakaiuuntuk membuat sebuah aplikasiwweb yang terhubung
denganmdatabase.
F. PhpMyAdmin
PhpMyAdmin adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak bebas (opensource) yang ditulis menggunakan
bahasa pemrograman PHP yang dipakai untuk menangani administrasi database MySQL melalui jaringan lokal
maupun internet. PhpMyAdmin sudah dapat mendukung berbagai operasi MySQL, diantara lain seperti
(mengelolajbasisddata, mengelolattabel-tabel, mengelola bidang((fields), mengelola relasiI(relations),mengelolaA
indeks, mengelolapengguna ((users), mengelola perijinann (permissions), danllain-lain) [6].
G. XAMPP
XAMPP adalah sebuahksoftware websserver apachekyang didalamnya telah tersediahdatabase serverkMySQL
dan sudah dapatvmendukung pemrogramanHPHP [7]. XAMPPLmerupakangsingkatan darir“X” yaitu empatfsistem
operasi seperti Apace,GMySQL,BPHP dan juga Perl. Fungsi yang dimilik XAMPP yaitu sebagai server yang telah
berdiri secara sendiri (localhost), terdiri atas MySQL database, program ApachejHTTP Server, danepenerjemah
bahasagyang ditulis menggunakan bahasakpemrograman PHPHdanhPerl.
H. PHP
PHPfmerupakantscript yang digunakan untukwpemrograman scripttwebbserver-side,tscriptnyang dapat
membuatedokumen HTMLvsecara on thehfly, atau lebih rincinya yaitu dokumencHTMLnyang telah
dihasilkanddaritsuatu aplikasi yang bukanpdokumen HTMLrdibuat dengan memakai editorqteks atauoeditor
HTMLf [8]. Pertama kali dikembangan padaxtahun 1995eoleh Rasmust Lerdorfmdan setelahnya dikembangkan

olehwThe PHPsGroup hingga sekarang.
I. HTML
HTMLjadalah singkatandHypertextHMarkupCLanguage, adalah filedteks yang disusun menggunakankaturanaturanzkode tertentu yangykemudian ditampilkan kepada userlmelalui aplikasiywebpbrowser [9-10]. HTML
kemudian ditulis didalam berkas format ASCII agar bisa menghasilkan tampilan wujud yang terinterigerasi. HTML
dikembangan tahun 1989 olehekolaborasi CaillauRTIM denganFBerners-Lee Robertipada saatamereka bekerjandi
CERN atau lembagaipenelitiantfisika energidtinggi dilJenewa.

III.METODEPPENELITIAN
A. Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan adalah Desain Penelitian Kualitatif, yang pada umumnya masihgmemiliki
tigaekarakteristik yaituztidak dinyatakanqsecara detail,abersifat fleksibel,pberkembang sesuaiydengan situasihdan
kondisiryang ada ditempat usaha tersebut. Desaincpenelitian kualitatifrpada umumnyautidakomengemukakan
hipotesesryang harusodites, tetapiulebih seringjberupa pertanyaandpenelitian yangrlebih mengarahkanfpada
ketercapaianppegumpulan datagsecara langsung.
B. Metode PengumpulanfData
Metodempengumpulan data memilik dua sumber yaitulsumber datajprimer danvsumber datal sekunder.TSumber
datakprimer padakpenelitian initdidapat daribhasil wawancaraudengan pemilik tokoldan staff dibidangnya sebagai
narasumber. Sumbertdata sekunder padakpenelitian iniijdidapat darindata pada dokumen yang ada seperti kwitansi
pembelian barang dan bukti pembayaran.
C. Metode Pendekatan Sistem
UML adalah singkatan dari “Unified Modelling Languange” yaitu suatu metode pendekatan sistem yang
ditampilkan secara visual bertujuan sebagai sarana perancangan sistem yang berorientasi objek dan smenjadikan
sebuah bahasa standar pada pendekomentasian sistem Software dan visualisasi perancangan. UML membantu
developer merancang permodelan secara visual, yaitu penekanan pada penggambaran yangbukan didominasi oleh
narasi.
D. MetodefPengembangan Sistem
Waterfallkatau airhterjun adalah salah satu dari modelnyang diciptakanguntuk membatujpengembangan sistem
yangdmembuat sebuah perangkatrlunak. Modelyini mengusulkanxsebuah pendekatanpkepada softwarevyang
sistematikudan sekuensialwyang mulaihdari tingkatrkemajuan sistemqpada seluruhlanalisis,ldesain,lkode,cpengujian
dankpemeliharaan.
Analisis

Desain

Implementasi

Pengujian

Pemeliharaan

Gambar 1 MetodemWaterfall
(Sumber : [16])

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Use CasevDiagram
Untuklmelihat perilakuiatau deskripsiodan urutanpaksi yanghdilakukan olehjsistem untuklmemberikan hasilk
kepada aktortmaka digunakanmUse case Diagram. Adapan Usevcase Diagramnuntuk yanghditunjukkan pada
gambar dibawah ini :

Login
<<include>>

Pendataan
<<include>>

Supplier

Staff Pemesanan

Pemesanan

<<include>>

Pemilik

Penerimaan

Gambar 2. Usevcase Diagramkyang diusulkan

B. ImplementasiePerangkat lunak
Perangkat lunakoyang digunakan untuk melakukan implementasinsistem informasi rantai persediaan barang pada
cv nanjung yaitu sebagaidberikut :
1. SistemqOperasi: MicrosoftyWindows 78Ultimate
2. TextyEditor

: Sublime Text 3

3. Server Database : MySQL
4. Web Server

: Apache

5. Web Browser

: Google Chrome

C. ImplementasioPerangkat Keras
Perangkatykeras yanghdigunakan untuklmelakukan implementaso sistem informasi rantai persediaan barang pada
cv nanjung yaitu sebagaioberikut :
1. Processor IntellCore i3
2. RAMA6 GB
3. Harddisk 470 GB
4. Alat penunjang masukan lainnya seperti mouse
D. Implementasi Antar Muka
Tampilan antar mukanyang telah diimplementasikanyadalah sebagai dberikut :
1.

HalamanmLogin

Gambar 3.rTampilanmHalaman

2.

HalamaniForm Barang

Gambar 4. Tampilan Halaman Form Barang
3.

Halaman Form Pemesanan

Gambar 5. TampilangHalaman Form Pemesanan

4.

Tampilan Form Supplier

Gambar 6. Tampilan Halaman Form Pemesanan

5.

Halaman DatauBarang

Gambar 7. Tampilan HalamanlData Barang

6.

HalamanhData Pemesanan

Gambar 8. TampilankHalamandData Pemesanan

7.

HalamaneData Supplier

Gambart9. TampilanfHalamansData Supplier

V.KESIMPULANIDAN SARAN
A. Kesimpulan
Darikpenelitian yangntelah dipaparkanzsebelumnya makaedapat disumpulkanfbahwa :
1.
2.
3.
4.

Merancanglsistem informasivpersediaan mempermudahsproses persediaanmyang sudahtberjalan.
Pencatatanxdata baranghdan pemesananzlebih mudahndengan adanyaksistem informasitpersediaan.
Jumlahpstok barangylebih akuratvkarena dihitungusecara otomatis.
Pemilikqdapat melakukanspemesanan kapantsaja kepadaisupplier karenarmelalui sistemjinformasi persediaan.

Saran
Selain penelitian yang telah dilakukan masih ada kemungkinan alternatif lainnya dalam pengolahan data pada
proses rantai persediaan selain di bidang teknologi informasi yang fungsinya bisa juga membantu dalam proses
rantai persediaan lainnya. Meskipun dalam penelitian ini mengharapkan kesempurnaan, tetapi pada kenyataannya
banyakjkekurangan yangcperlu untuk diperbaiki.xHal tersebut dikarenakanimasih minimnyazpengetahuan tentang
bahasan penelitian ini. Oleh karenalitu kritik dan saran yang membangunktsangat diharapkan untuk kedepannya
sebagai bahan evaluasi.
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