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Abstract 

Problems that often occur in a company is how to manage inventory. Sometimes in 

company, they will run out of stock and it takes time from to supplier. Inventory control 

policy would interfered with the company's performance in a sufficient customers’ demands 

and managing inventory Maestro Cosmetic. A solution is given to overcome the problem, 

which is the use of inventory system. This system is used to help and manage the inventory 

better, and also provide informations about the inventory. Applications built using inventory 

prototyping method, whereby any changes made to the system, until the user requirements 

have been met. This information system will display information of buying and selling goods, 

stocks, and other supporting informations. 

Keyword: stock, information system,  inventory management. 

Permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah perusahaan yaitu pada persediaan barang. 

Sering kali, persediaan di perusahaan kehabisan stok barang dan untuk memesan kembali 

butuh waktu pengiriman dari suplier. Kebijakan pengendalian persediaan akan berpengaruh 

dengan performa kinerja perusahaan dalam mencukupi permintaan pelanggan dan mengatur 

persediaan Maestro Cosmetic. Guna mengatasi masalah tersebut ditemukan solusi, yaitu 

penggunaan Sistem Persediaan Barang. Sistem ini digunakan untuk membantu dan 

mengelolah persediaan barang lebih baik, serta dapat memberikan informasi mengenai 

persediaan barang. Aplikasi persediaan barang dibangun menggunakan metode prototyping, 

dimana adanya perubahan-perubahan yang dilakukan sampai keinginan user telah tercapai. 

Sistem informasi ini akan menampilkan informasi transaksi jual beli barang, informasi stok 

barang, dan informasi-informasi pendukung lainnya.  

Kata Kunci: stok, sistem informasi, manajemen persediaan. 
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1. Latar Belakang 

Penggunaan teknologi saat ini sangat diperlukan di berbagai perusahaan 

kecil, menengah dan besar. Oleh karena persaingan yang begitu banyak, 

mendorong setiap perusahaan untuk tetap mengikuti kemajuan dan terus 

meningkatkan kemampuannya dalam mengolah data-data dan informasi yang 

dimilikinya dan data yang dibutuhkannya ke dalam teknologi. Diantaranya peran 

teknologi dalam kebutuhan sebuah perusahaan distribusi pada proses sistem 

informasi manajemen persediaan. 

Perusahaan yang bergerak dalam pendistibusian akan lebih efisien waktu dan 

menghemat biaya bila menyediakan persediaan dalam jumlah besar. Tetapi itu 

akan mengakibatkan persediaan yang menumpuk dalam jangka waktu yang 

relatif lama. Berbagai hal yang ditimbulkan, salah satu cara terbaik untuk 

memperbaikinya adalah melakukan sistem informasi persediaan yang tepat. 

Maestro Cosmetic memerlukan adanya aplikasi sistem yang memanajemen 

sistem infromasi persediaan barang berbasis dekstop. Aplikasi dapat digunakan 

petugas pencatatan persediaan barang dalam mengatur data yang ada, meliputi 

pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data. Aplikasi dekstop 

mempermudah dalam pencarian, tidak memerlukan banyak buku, serta Pimpinan 

dapat mengetahui data dengan cepat. 

Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

merancang suatu Sistem Informasi Persediaan Barang untuk mendukung 

pengelolaan persediaan barang Maestro Cosmetic. Adanya aplikasi tersebut 

diharapkan bisa meringankan petugas persediaan dalam kegiatan pelaksanaan 

pengelolaan persediaan di Maestro Cosmetic. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

 Berbagai penelitian mengenai Sistem Informasi Persediaan pada sebuah 

perusahaan sudah banyak dilakukan. Salah satu penelitian yang dilakukan adalah 

"Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang Dagang Dengan 

Basis Data Terdistribusi (Studi Kasus Toko Zam Zam Beringin). Penelitian 

tersebut memaparkan bahwa menggunakan basis data terdistribusi dalam sistem 

informasi persediaan maka dapat menyelesaikan masalah lambatnya pencarian 

sistem informasi persediaan barang dagang. [1] 

Penelitian yang menyinggung mengenai Reorder Point dalam sistem 

persediaan barang, ditemukan dalam penelitiannya menjalankan Reorder Point 

itu sebelumnya ditentukan dengan jumlah pemesanan tetap tertentu yang dilalui 

menggunakan rumus EOQ (Economic Order Quantity). Tetapi yang 

dimanfaatkan penelitian ini lebih fokus terhadap Reorder Point sendiri. [2] 

Reorder Point dan Safety Stock digunakan dalam penelitiannya membuat 

aplikasi perhitungan Reorder Point dan Safety Stock menggunakan Java. 

Berdasarkan penelitiannya, pengolahan persedian dapat melalui beberapa teknik, 

yaitu Sistem Analisis ABC, EOQ (Economic Order Quantity), Reorder Point 

(ROP) dan penggabungan Reorder Point dan Safety Stock. Tetapi penelitiannya 

menggunakan pengabungan Reorder Point dengan Safety Stock yang merupakan 

persediaan pengaman yang muncul ketika perusahaan dihadapkan dengan 

ketidakpastian akan permintaan barang, sehingga ada kemungkinan kehabisan 

stok. [3] 
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Persediaan Barang 

Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, barang dalam proses yang 

dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut.[4] 

Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, misalnya, 

barang dagang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah dan 

properti lainnya untuk dijual kembali. 

Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, 

misalnya, barang dagang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan 

tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakup barang 

jadi yang telah diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi 

perusahaan, dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam 

proses produksi. [5] 

3. Metode Penelitian 

Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan yang digunakan dalam aplikasi ini adalah metode 

prototyping. Dengan metode prototype ini pengembang dan pengguna dapat saling 

berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Metode tersebut merupakan salah satu 

teknik atau pendekatan dalam menerapkan desain sistem. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Metode Prototyping (Sommerville, 2001). 

Tahapan-tahapan metode prototype adalah sebagai berikut. [6] 

1. Pengumpulan kebutuhan user 

Pengguna dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh 

perangkat lunak, mengindentifikasikan kebutuhan yaitu sistem yang dapat 

mempercepat proses serta sistem yang dapat diaplikasikan dalam sebuah jaringan 

LAN dan garis besar sistem yang akan dibuat. 

2. Perancangan 

Perancangan dilakukan dengan cepat dan rancangan mewakili semua aspek 

perangkat lunak yang diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan 

prototype. 

3. Evaluasi prototype 

Pengguna mengevaluasi prototype yang dibuat dan digunakan untuk memperjelas 

kebutuhan software. Pada tahap ini prototype melewati dua kali evaluasi.  
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Desain Sistem 

UML merupakan satu kumpulan konvensi permodelan yang digunakan untuk 

menentukan atau menggambarkan sebuah sistem software yang terkait dengan obyek. 

[7] 

 

Use Case Diagram 

Use case merepresentasikan operasi-operasi yang dilakukan oleh actor. Use case 

digambarkan berbentuk elips dengan nama operasi dituliskan di dalamnya. Actor 

yang melakukan operasi dihubungkan dengan garis lurus ke use case. [7] 
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                         Gambar 2. Use case Diagram Sistem Persediaan Barang 

Gambar 2 menggambarkan diagram use case untuk sistem informasi persediaan 

barang. Dalam diagram use case terdapat dua pengguna. Pengguna utama adalah 

administrator dan operator. Pengguna kedua adalah pengguna umum, yaitu karyawan 

bagian manager. Administrator mempunyai fungsionalitas yang dimiliki oleh sistem 

persediaan barang, sedangkan pengguna umum terbatas. Fungsionalitas yang dimiliki 

oleh pengguna umum hanya melihat, mencari dan medapatkan laporan. 

Activity Diagram 

Acticity diagram merupakan gambaran narasi proses bisnis yakni alur event yang 

berada di dalam event table, dimana setia event tersebut digambarkan secara 

berurutan dan dilengkapi alur informasi yang diperlukan dari setiap event. [7 
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Gambar 3. Diagram Aktivitas Barang Masuk 

Gambar 3 merupakan gambar activity diagram barang masuk, dimana sebelum 

dapat menginput barang masuk, seorang admin yang dipercayakan untuk mengisi 

data barang masuk memerlukan login dengan user name dan password yang telah 

ditentukan sebelumnya. Setelah valid, maka main form akan tampil dengan berbagai 

menu pilihan, untuk mengisi data barang masuk, maka admin harus memilih menu 

Master Data, kemudian memilih menu Barang. Ketika menu Barang dipilih, maka 

menu Barang akan tampil, di sana admin baru bisa menginputkan data barang yang 

akan dimasukkan ke dalam sistem, dan dapat di simpan ke dalam database. 

Start

Memilih Master 

Data

Memilih Menu 

Barang

Input Barang 
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End

LogOut

Login
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Gambar 4. Diagram Aktivitas Barang Keluar 

Gambar 4 merupakan gambar activity diagram barang keluar, dimana sebelum 

dapat menginput barang keluar, seorang operator yang dipercayakan untuk mengisi 

data barang keluar memerlukan login dengan user name dan password yang telah 

ditentukan sebelumnya. Setelah valid, maka main form akan tampil dengan berbagai 

menu pilihan, untuk mengisi data barang keluar, maka operator harus memilih menu 

Master Data, kemudian memilih menu Barang, pilih tab Barang Keluar. Ketika tab 

Barang Keluar dipilih, maka tab menu Barang Keluar akan tampil, di sana operator 
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baru bisa menginputkan data barang yang telah keluar ke dalam sistem, dan dapat di 

simpan ke dalam database. 

Sequence Diagram 

Sequence diagram menjelaskan secara rinci urutan proses yang dilakukan dalam 

sistem untuk mencapai tujuan dari use case. 

 : Admin

 : 

ActManaje...

 : 

Controller_...

 : EntityBarang

Login

GetData()

Select

Return Data

Open DB

Close DB

SetData()

 

Gambar 5. Sequence Diagram Barang Masuk 

Gambar 5 merupakan gambar sequence diagram barang masuk. Barang masuk di 

Maestro Cosmetic di inputkan oleh seorang admin. Sebelum admin dapat 

memasukkan data barang yang masuk, admin diharuskan login terlebih dahulu 

dengan user name dan password yang telah ditentukan. Setelah login dan valid, data 

didapatkan dan diterima, selama admin memilih menu barang masuk, database 

dibuka, data-data dapat dimasukkan, di simpan dan database di tutup kembali. Data 

barang masuk telah di atur sedemikian rupa di dalam sistem database.  

 : Operator

 : 

ActManajemenBarang

 : 

Controller_ManajemenBarang

 : EntityBarang

Login

GetData()

Select

SetData()

Open DB

Return Data

Close DB

 

Gambar 6. Sequence Diagram Barang Keluar 
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Gambar 6 merupakan gambar sequence diagram barang keluar. Barang keluar di 

Maestro Cosmetic di inputkan oleh seorang operator. Sebelum operator dapat 

memasukkan data barang yang keluar, operator diharuskan login terlebih dahulu 

dengan user name dan password yang telah ditentukan. Setelah login dan valid, data 

didapatkan dan diterima, selama operator memilih menu barang keluar, database 

dibuka, data-data dapat dimasukkan, di simpan dan database di tutup kembali. Data 

barang keluar telah di atur sedemikian rupa di dalam sistem database.  

Class Diagram 

Class diagram menunjukkan hubungan antar class dalam sistem yang sedang 

dibangun dan bagaimana mereka saling berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan.  

 

 Gambar 7. Class Diagram Sistem Informasi Persediaan  

Deployment Diagram 

Deployment / physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di-

deploy dalam infrastrutur sistem, dimana komponen akan terletak (pada mesin, 

server atau piranti keras apa), bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, 

spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. [8] 
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Gambar 8. Deployment Diagram dari Sistem Persediaan Barang 

4. Hasil dan Pembahasan 

Analisa Kebutuhan 

Sebelum menggunakan sistem, perusahaan sering kali mengalami kesulitan 

dalam pencarian dan pengolahan data persediaan barang. Data yang selama ini 

ditulis pada kertas dan ada juga yang dipindahkan ke dalam file excel, tetapi cara 

tersebut dirasa kurang maksimal dalam kegiatan pencarian informasi persediaan. 

Data-data tersebut hanya boleh dilihat oleh pihak yang memiliki wewenang 

dalam persediaan. Oleh karena itu, pencarian menjadi lebih lama, karena hanya 

boleh di cari oleh pihak yang terkait. 

Maestro Cosmetic menginginkan suatu sistem informasi yang bisa membantu 

perusahaan tersebut dalam memanajemen persediaan lebih baik. Sehingga bisa 

menurunkan kerugian yang sering kali di rasa oleh perusahaan karena tidak 

berjalannya sistem yang ada selama ini. Kerugian biasa di dapat dari barang-

barang yang tidak begitu baik daya jualnya, sehingga menumpuk di gudang dan 

menjadi kadaluarsa. Kerugian yang lainnya didapat dari kurangnya barang yang 

membuat pelanggan yang sering kali kecewa dan tidak mau menunggu lama 

barang datang kembali.  

Proses Bisnis 

Proses bisnis setelah diterapkan adanya bantuan sistem persediaan barang 

yang dirancang adalah dimulai dengan seorang operator stok yang mendapat 

pesan dari peringatan dapat mencatat ke dalam form pemesanan kemudian 

dilaporkan kepada admin, setelah ditelaah oleh admin, admin menyerahkan 

kepada manager untuk memesan kepada suplier. Kemudian suplier akan 

mengirimkan barang dan faktur pembelian, faktur itu akan diterima oleh admin. 

Admin yang menerima barang tersebut, wajib memeriksa barang sesuai atau 

belum dengan yang dipesan. Jika sudah sesuai, admin akan menginputkan data 

suplier dan data barang ke dalam database dan membuat laporannya. Setelah itu, 

admin memberikan barang-barang kepada operator stok. Apabila barang telah 

dijual, operator dapat memberikan data kepada admin dan admin akan 

menginputkannya ke dalam database serta membuat laporan barang keluar dan 

persediaan. Data barang yang masuk ke dalam sistem adalah barang yang 

pertama kali dipesan, sehingga barang tidak menumpuk dan kadaluarsa serta bisa 

mendapatkan harga pokok penjualan yang lebih baik. Lebih jelasnya proses 

bisnis terdapat di Gambar 9.  
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Gambar 9. Proses Bisnis 

Implementasi Sistem 

Tampilan pada Program 

 Tampilan awal pada aplikasi yang dirancang ini dapat dilihat pada Gambar 10. 

Tampilan tersebut yang akan menjembatani user masuk ke dalam aplikasi 

persediaan barang.  

 

Gambar 10. Halaman Login User 
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Gambar 10 merupakan Form Login ini bisa diakses oleh user yang telah terdaftar di 

dalam database. Dalam aplikasi ini, ada 3 user, yaitu user admin, manager dan 

operator. Pengguna dapat memulai aplikasi ini dengan memasukkan user name dan 

password yang telah diberikan. Setelah berhasil login dengan user name dan 

password yang benar, maka akan bertemu dengan form-form lainnya. 

a. Main Form pada Program 

 

Gambar 11. Halaman Utama dari Aplikasi 

Gambar 11 merupakan main form dari aplikasi yang di rancang. Setelah user dan 

password valid akan masuk pada tampilan awal seperti gambar. Pada main form ini, 

pengguna dapat menentukan pilihannya, apakah dia ingin melihat data barang masuk, 

keluar dan persediaan, menginput data barang, menginput data suplier, melihat data 

suplier, menulis pemesanan pada form pemesanan, melihat master data barang, atau 

mencari data. 

b. Tampilan dari Form Barang 

 

Gambar 12. Halaman data barang persediaan 
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Gambar 12 merupakan form data barang persediaan. Pengguna dapat melihat stok, 

melihat status barang yang masuk dan keluar serta adanya pemberitahuan kepada 

pengguna untuk memesan kembali barang pada jumlah barang yang sudah 

ditentukan. 

 

Gambar 13. Data Grid View sisa stok barang beserta keterangan barang lainnya. 

Gambar 13 adalah gambar keterangan sisa stok barang yang merupakan hasil dari 

barang masuk dikurangi barang keluar terdapat pada data grid view pertama. Jadi 

user dapat dengan mudah tahu sisa stok dengan menginputkan jumlah barang masuk 

dan barang yang keluar beserta keterangan yang lainnya. 

 

Gambar 14. Keterangan hasil perhitungan dari salah satu rumus pemesanan kembali barang. 
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Gambar 14 adalah gambar keterangan hasil dari salah satu rumus yang membantu 

menentukan jumlah barang yang akan dipesan kembali. Jadi user dapat menghitung 

pemesanan kembali dengan mengetahui kebutuhan dalam jangka waktu dikalikan 

dengan lead time kemudian ditambah dengan safety stock. 

c. Tampilan dari Form Barang Keluar 

 

Gambar 15. Halaman barang keluar dengan pemberitahuan harus memesan barang kembali. 

Gambar 15 halaman barang keluar ini merupakan salah satu form yang berfungsi 

sebagai informasi kepada pengguna mengenai adanya pemberitahuan stok barang 

sudah mencapai titik dimana barang harus dipesan kembali.  

 

Gambar 16. Crystal Report Persediaan 



 

18 

 

Gambar 16 merupakan report dari persediaan barang yang memberikan informasi 

mengenai kode barang, nama barang serta sisa stok barang yang tersisa.  

Pengujian Sistem 

Pada pengujian sistem ini, penulis memakai metode Blackbox sebagai sarana 

penguji dalam menguji sistem yang telah dibuat. Pengujian dengan metode Blackbox 

ini merupakan metode pengujian yang berfokus pada persyaratan fungsional 

perangkat lunak yang dibuat. Blackbox tersebut ada di Tabel 1. 

Tabel 1. Pengujian Fungsionalitas Sistem 

Operation ID  Kondisi  Respon Sistem Hasil 

01 

Login 

Memasukkan user name dan 

password yang lengkap dan 

benar sesuai yang ditentukan. 

Melanjutkan ke main form 

sesuai dengan hak 

penggguna. 

Login berhasil 

 Kesalahan mengisi user name 

atau password. 

Menampilkan pesan eror 

dan gagal untuk login. 

User name dan password 

tidak sesuai. 

Login gagal 

02 

Search Data 

Parameter sudah sesuai, tapi 

data yang dicari tidak ada 

dalam database. 

Tidak ada data yang 

ditampilkan. 

Data Grid 

View kosong 

 Parameter sesuai dan cocok 

dengan database. 

Menampilkan data yang 

dicari. 

Data Grid 

View berisi 

data yang 

dicari. 

03 

Add Data 

Data yang dimasukkan lengkap. Data berhasil ditambah dan 

akan muncul di data grid 

view. 

Berhasil 

ditambah 

 Duplicate primary key. Menampilkan pesan eror 

dan tidak bisa 

ditambahkan. 

Gagal 

ditambah 

04 

Delete Data 

Data yang akan dihapus sudah 

dipilih. 

Data di data grid view 

hilang dan data berhasil 

dihapus. 

Berhasil 

dihapus 

 Data yang akan dihapus tidak 

dipilih. 

Data di data grid view 

tetap ada. 

Gagal dihapus 

05 

Edit Data 

Mengisi perubahan pada 

textbox dengan lengkap 

Menampilkan pesan 

berhasil data telah 

diperbaharui 

Berhasil 

diupdate 

 

 Duplicate primary key Menampilkan pesan eror 

dan tidak bisa di edit. 

Gagal diedit. 

06 

Hitung rumus 

pemesanan 

kembali 

Parameter nya tidak sesuai, 

Contoh perhitungan rumus 

pemesanan kembali tanpa ada 

jarak pada waktu tanggal yang 

ditentukan 

Tidak dapat menghitung 

proses rumus pemesanan 

kembali 

Gagal 

menampilkan 

keterangan. 

 Perhitungan rumus pemesanan 

kembali telah diberikan jarak 

tanggalnya dan permintaan. 

Dapat menghitung proses 

rumus pemesanan kembali 

Menampilkan 

keterangan 

hasil dan stok 

minimal. 

Hasil pengujian BlackBox yang telah dilakukan, akan dapat disimpulkan bahwa 

sistem ini sudah berjalan secara fungsional dan dapat menghasilkan output sesuai 

dengan yang diharapkan. Hasil pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa 

sistem yang dibangun telah memenuhi uji kriteria dengan penyesuaian terhadap 

peraturan yang berlaku dan membuktikan bahwa setelah sistem diuji. 
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5. Simpulan 

Sistem Informasi Persediaan Barang dapat menyajikan informasi-informasi 

tentang laporan persediaan Maestro Cosmetic dan disertai dengan laporan yang 

bisa dibutuhkan setiap saat. Sistem tersebut menjadikan pekerjaan persediaan 

untuk mendapatkan informasi mengenai persediaan menjadi lebih mudah 

didapatkan. Data-data menjadi lebih aman daripada pencatatan dengan kertas-

kertas yang bisa hilang kapan saja. Serta dengan adanya sistem tersebut tidak 

menyebabkan barang yang berlebihan atau kekurangan, sehingga tidak membuat 

kerugian karena kekecewaan pelanggan yang menanti barang ketika barang habis, 

serta dapat membantu menjaga kualitas barang. Aplikasi ini diharapkan dapat 

dikembangkan lagi menjadi aplikasi sistem informasi persediaan yang berisi juga 

dengan akutansi persediaan barangnya juga dapat dilengkapi dengan alat barcode. 

Sehingga dapat membantu sistem berjalan lebih efektif dan lebih efisien lagi. 
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