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ABSTRAKSI 

Teknologi sistem informasi saat ini berkembang dengan cepat dan 

mulai di butuhkan di dalam segala bidang termasuk pada bidang pendataan 

barang. Sehingga diperlukan sistem informasi yang dapat membantu 

memudahkan user dalam mengolah data yang diperlukan untuk menjadi 

sebuah informasi yang berguna. Serta dengan adanya sistem informasi, maka 

pekerjaan yang ada dapat diselesaikan dengan cepat, akurat dan tepatguna. 

 Pada bagian inventori dan inventaris pada PT. Surya Mitranet 

Indonesia menangani data barang, input barang dan pengecekan barang masuk 

dan keluar yang dilakukan oleh bagian gudang dan Tim WLAN. Karena pada 

bagian inventori PT. Surya Mitranet Indonesia ini semuanya masih dikerjakan 

secara manual dengan menggunakan form kertas serta dengan banyaknya 

barang yang ada, maka yang menjadi kendala dalam pekerjaan antara lain 

susahnya mencari data data yang bersangkutan dan memperbaharui data. 

Dengan berkembangnya teknologi, maka dibuatlah sistem yang dapat 

digunakan oleh bagian gudang untuk mengolah data secara cepat, akurat dan 

tepatguna. 

 Maka dengan adanya sistem informasi inventori dan invetaris ini 

diharapkan dapat memperbaiki sistem yang ada saat ini, karena sistem 

informasi yang terkomputerisasi dapat merubah pekerjaan yang dilakukan 

secara manual menggunakan kertas biasa dan memakan waktu yang lama akan 

dapat berubah secara cepat, akurat dan tepatguna. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai salah satu perusahaan perseroan penyelenggara internet dan 

penyedia layanan jasa telekomunikasi khususnya di bidang Internet Service 

Provider (ISP) di Indonesia, PT Surya Mitranet Indonesia selalu berusaha untuk 

dapat meningkatkan pelayanan dan kepercayaan terhadap kemitraan. Dan juga 

agar dapat terus bersaing yang dalam perkembangannya senantiasa dititik 

beratkan pada kualitas dan kompetensi pelayanan akan informasi. Informasi yang 

akurat dan tepatguna, dapat membuat perusahaan mengambil keputusan atau 

mengolah data secara cepat dan tepat yang berhubungan langsung dengan kualitas 

dan kompetensi pelayanan akan informasi. 

PT Surya Mitranet Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa dan penjualan barang. Hal ini dapat dilihat pada proses 

transaksi keluar masuk barang. Dapat dikatakan dalam bidang jasa, karena PT 

Surya Mitranet Indonesia merupakan salah satu penyedia jasa telekomunikasi 

dimana melayani pemasangan wireless sebagai layanan jasa di bidang Internet 

Service Provider (ISP). Selain itu, perusahaan juga menjual barang-barang seperti 

modem, kabel, penguat wireless dan pemancar wireless bagi kemitraan yang 

membutuhkan. 

Sistem informasi adalah sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 
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pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto,1999:11). 

Penggunaan sistem ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan dalam suatu organisasi yang membutuhkan pengolahan transaksi harian 

dan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk membuat keputusan. 

Pengembangan dari sistem yang sudah ada akan menghasilkan aplikasi yang dapat 

melakukan pendataan barang inventori dan inventaris yang cepat, akurat dan 

tepatguna. Adapun salah satu kegunaan dari pengembangan sistem adalah 

pendataan barang masuk, barang keluar, serta data barang secara keseluruhan 

sehingga dapat menghasilkan laporan secara periodik guna kebutuhan dalam 

mengambil keputusan suatu organisasi. 

Hingga saat ini, sistem yang digunakan pada perusahaan masih 

menggunakan form permintaan barang keluar dan form barang masuk yang 

menggunakan kertas. Sedangkan kebutuhan untuk menghasilkan laporan masih 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena masih menggunakan Microsoft 

Excel dan Microsoft Word untuk pembuatan laporan. 

Sebagai salah satu perusahaan yang memiliki kemitraan ternama dan 

terbesar, PT. Surya Mitranet Indonesia harus mempunyai sistem pengolah 

informasi yang akurat dan tepatguna agar dapat memberikan pelayanan terbaik 

baik bagi customer ataupun kemitraan. Untuk itu, Sistem Informasi Inventori dan 

Inventaris disini sangat diperlukan. Guna keperluan untuk mencatat arus barang 

keluar ataupun masuk juga untuk keperluan informasi barang transaksi penjualan, 

pemasangan ataupun transfer antar kantor cabang dan rekapitulasi laporan secara 

periodik. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu Bagaimana membuat Sistem Informasi Inventori dan Inventaris 

yang baik serta menghasilkan informasi yang akurat dan tepatguna pada PT. 

Surya Mitranet Indonesia yang dapat mencatat barang masuk ataupun keluar dari 

proses transaksi penjualan, pemasangan ataupun transfer antar kantor cabang dan 

membuat rekapitulasi laporan secara periodik. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka batasan masalah dalam 

pembuatan Sistem Informasi Inventori ini sebagai berikut: 

1.  Sistem Informasi Inventori ini membahas 3 (tiga) transaksi barang keluar 

yang dilakukan oleh perusahaan. Antara lain : 

- Penjualan barang kepada pelanggan. 

- Pemasangan barang kepada pelanggan. 

- Transfer barang ke kantor cabang. 

2. Setiap transaksi hanya berlaku untuk satu tujuan. 

3. Sistem ini tidak membahas pemesanan dan permintaan stok barang karena 

stok yang kosong. Bila ada stok yang kosong, petugas melaporkan kepada 

bagian gudang dan akan dilakukan pemesanan secara manual oleh bagian 

gudang. Sistem hanya dapat melihat stok barang yang akan habis atau 

kosong, tidak dapat melakukan pemesanan secara otomatis. 

4. Sistem Informasi Inventori ini hanya mencatat barang masuk, update data 

barang dan harga barang. 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka tujuan dari sistem informasi 

penilaian ini sebagai berikut: 

a. Membuat Sistem Informasi Inventori dan Inventaris atau data barang yang 

dapat mencatat barang masuk ataupun keluar. 

b. Memudahkan dalam melakukan pendataan barang ataupun rekapitulasi 

laporan barang secara periodik guna kebutuhan informasi pengambilan 

keputusan perusahaan. 

1.5 Manfaat 

Sistem informasi penilaian dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Pengguna 

tersebut antara lain: 

a. Bagian Sarana dan Prasarana (Inventori dan Inventaris) 

Memudahkan dan mempercepat proses pendataan barang 

b. Pimpinan 

 Memudahkan dan memepercepat dalam mengetahui semua kegiatan yang 

terjadi berdasarkan laporan periodik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan di dalam memahami permasalahan dan 

pembahasannya, maka penulisan Laporan Kerja Praktek ini dibuat dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 
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Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan pembuatan sistem, manfaat bagi penggunannya, serta 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum PT. Surya Mitranet 

Indonesia dan lingkup kerjanya beserta struktur organisasi yang bersangkutan. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang berbagai macam teori yang mendukung 

dalam pembuatan Sistem Informasi Inventori yaitu pengertian konsep dasar sistem 

informasi, pengertian sistem informasi inventori, database dan pengembangan 

sistem. 

BAB IV DESKRIPSI KERJA PRAKTEK 

Bab ini membahas tentang spesifikasi prosedur dalam menyelesaikan 

Proyek Sistem Informasi, meliputi analisis document flow, data flow diagram, 

context diagram, entity relationship diagram beserta struktur file dan desain 

input/output yang baru.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan 

sistem ini serta saran yang bertujuan untuk pengembangan sistem ini dimasa yang  

mendatang. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Surya Mitranet Indonesia berdiri sejak tahun 1995 dengan pendirinya 

yang bemama Romi H. Budiardjo. Beranjak dari pengalaman sejak tahun 1995 

dan terpacu oleh perkembangan teknologi informasi, PT. Surya Mitranet 

Indonesia mengambil arah serta langkah untuk mengembangkan diri secara terus 

menerus seiiring dengan dinamika dan laju dunia. 

Terinspirasi untuk selalu berubah, berkembang dan menampilkan sesuatu 

yang baru serta berguna maka Mitranet mengadakan perubahan besar dengan 

dukungan Loral Cyberstar dan Excelcomindo serta melalui koneksi langsung 

intemasional melalui satelit Singtel, jalur serat fiber optik Jakarta untuk hubungan 

dengan sesama pengguna internet di Indonesia (Excelcomindo), dan kabel bawah 

laut (marine-cable) untuk sambungan intemasional (Singapore Technology 

International eXchange/STEX). 

Posisi satelit Singtel yang berada di atas benua Asia (Singapura) 

memungkinkan Mitranet memberi layanan akses internet lebih cepat ke akses 

internet intemasional di kawasan Asia. Dengan adanya dua buah hubungan satelit 

untuk akses internet intemasional (Loral dan Singtel). maka diharapkan tidak ada 

gangguan apapun untuk menyediakan jasa layanan tersebut selama 24 jam sehari. 

Sedangkan jalur fiber optik Excelcomindo memberi layanan akses internet 

dengan kecepatan tinggi bagi pengguna Mitranet ke Indonesia Internet eXchange 

(HX) di Jakarta, yang merupakan pusat akses internet di Indonesia. Bulan 
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Februari 2005, Mitranet menggunakan VSAT dengan teknologi terakhir yaitu 

DVB RCS. Dalam hal ini Mitranet didukung sepenuhnya oleh Singtel untuk 

produk DVB RCS tersebut untuk wilayah Indonesia. 

Pada akhir tahun 2006, Mitranet berkomitmen pada pelanggan dibuktikan 

dengan penggunaan fiber optik yang didukung sepenuhnya oleh Internet Service 

Provider NTT Jepang dengan delay-time yang jauh lebih baik. dengan adanya 

tambahan koneksi internasional, maka Mitranet memiliki dua buah saluran 

langsung internasional dan menjadikan Mitranet salah satu penyedia layanan 

internet dengan koneksi internasional terbanyak dari sisi jumlah dan ragam. 

Dengan konfigurasi jaringan seperti tersebut diatas, Mitranet tidak kalah dengan 

pemimpin pasar ataupun provider internet lain dalam penerapan dan pemanfaatan 

teknologi. Masuknya operator seluler ke dalam pangsa pasar internet retail, maka 

membuat persaingan di industri internet semakin ketat. Namun, industri internet 

yang berkembang begitu pesat, ternyata juga diimbangi dengan besarnya pasar di 

Indonesia. Sehingga perseroan dalam perjalanannya dalam persaingan yang ketat 

masih mendapatkan porsi pasar untuk mempertahankan dan meningkatkan 

pendapatannya. 

 

2.2  Logo Perusahaan 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Logo Perusahaan 
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Arti logo perusahaan : 

1. Nama Perusahaan ditulis dengan font yang memiliki sudut dan kelengkungan 

yang fleksibel, mencerminkan perusahaan yang selalu beradaptasi dengan 

perkembangan zaman. 

2. Warna logo menggunakan warna dasar korporasi yaitu biru dan abu-abu, yang 

mencerminkan konsistensi dan kesinambungan perusahaan. 

3. " YOUR CONNECTION " berarti bahwa layanan perusahaan ini merupakan 

produk terbaik bagi pelanggan. 

 

Memasuki usia yang ke-10 tahun, Mitranet telah mampu membuktikan 

fceliaQdalan infrastruktur dan manajemennnya sebagai Internet Service Provider 

(ISP) pilihan terbaik serta sebagai penyedia layanan internet yang sudah hadir 

sejak gelombang pertama era pertumbuhan internet di Indonesia, perseroan 

sainpai saat ini masih menjadi salah satu perusahaan penyedia dan jasa internet di 

Indonesia dengan basis pelanggan cukup besar, terutama untuk pelanggan 

korporat dan retail. 

 

2.3  Visi, Misi dan Tujuan Organisasi 

Visi PT. Surya Mitranet Indonesia adalah sebagai perusahaan yang 

menyediakan layanan internet premium pilihan di Indonesia serta senantiasa 

memberikan layanan nilai lebih kepada para klien yang membutuhkan akses, 

informasi, dan hiburan secara berkesinambungan dengan fokus pada efisiensi dan 

koneksi yang tinggi. 
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Misi PT. Surya Mitranet Indonesia adalah sebagai perusahaan yang 

memaksimalkan nilai-nilai bagi para stageholder atau pemegang saham dengan 

terus berinovasi dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang kuat dan 

secara konsisten. 

Tujuan organisasi atau perusahaan ini adalah menghadirkan layanan 

internet berkualitas tinggi serta akses data yang bernilai tinggi untuk pelanggan. 

Secara khusus menciptakan layanan dan produk untuk memenuhi kebutuhan dan 

gaya hidup pelanggan, tidak hanya terbatas pada pelanggan tetap, namun juga 

remaja profesional muda maupun kalangan eksekutif. 

 

2.4  Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.2 : 

Struktur Organisasi Perusahaan 
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2.5 Alamat Perusahaan 

Head Office Surabaya Intiland Tower Lantai 11, Suite 1106 

Jl. Panglima Sudirman 101-103 Surabaya 60271 

Jawa Timur, Indonesia 

Ph. (031) 5357655 

Fax (031) 5479110 

 

Malang Jl. Sukarno Hatta 30 Kav. 4 Malang 65141 

Jawa Timur, Indonesia 

Ph. (0341) 405220 

Fax (0341) 405221 

 

Banyuwangi Jl. Jendral Sudirman 164 Banyuwangi 68412 

Jawa Timur, Indonesia 

Ph. (0333) 420989 

 

Blitar Jl. Veteran 41-43 Blitar 66111 

Jawa Timur, Indonesia 

Ph. (0342) 801569 

 

2.6 Lingkup Pekerjaan 

Bidang usaha PT. Surya Mitranet Indonesia adalah sebagai jasa 

penyelenggara internet dan menyediakan layanan jasa telekomunikasi khususnya 

bidang Internet Service Provider (ISP) di Indonesia. Dalam rangka untuk terus 
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meningkatkan pendapatan bagi perseroan, pada tahun 2006, perseroan melakukan 

ekspansi aktivitas dan pengembangan dalam jaringannya dengan menambah 

cabang kantor operasionalnya di Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, 

Banyuwangi, menambah kapasitas jaringan fiber optik Jakarta-Surabaya, 

melakukan kerjasama dengan PT. Mobile-8 Tbk., untuk menyelenggarakan 

layanan unlimited prabayar dan pascabayar Wireless Internet Mobile, yaitu 

dimana para pengguna maupun pelanggan dapat mengakses internet dimanapun 

dan kapanpun dengan menggunakan perangkat mobile yang menggunakan 

jaringan GSM maupun CDMA. 

Pada awal 2007, perseroan menambah pengembangan kerjasama dengan 

hotel-hotel dan tempat publik di area Surabaya seperti Hotel ELMI, Prime Steak 

bistro dan Puri Darmo Center Park dalam menyediakan layanan broadband 

internet baik koneksi gratis maupun koneksi berbayar bagi pelanggan dengan 

teknologi distribusi secara wireless atau yang lebih dikenal dengan hotspot. 

Kemudian untuk aktivitas promosi yang dilakukan perseroan pada 

pertengahan tahun 2007, sebagian besar dititik beratkan pada promosi penjualan 

produk baru yang diluncurkan, yaitu Unlimited Wireless Internet yang merupakan 

hasil kerjasama dengan PT. Excelcomindo Pratama Tbk. 

Sedangkan aktivitas lain juga dijalankan oleh perseroan, yaitu berupa 

penyebaran brosur produk perseroan serta kerjasama strategis dengan pihak ketiga 

yang merupakan penyedia perangkat modem yang dibutuhkan untuk menunjang 

layanan internet. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori adalah adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi 

yang disusun guna menyelesaikan masalah secara sistematis. Pada bab ini akan 

membahas landasan teori yang membahas tentang ilmu dan landasan pemikiran 

yang terkait dan mendukung dalam kerja praktek ini. 

 

3.1  Inventori 

3.1.1  Pengertian Inventori 

Dalam inventori terdapat istilah efektive stock management, yang memiliki 

arti subjek yang berperan terhadap rendahnya biaya dan tingginya keuntungan 

suatu perusahaan. Efektive stock management berarti menyediakan permintaan 

stok barang atau memaksimalkan keuntungan, selain itu yang dapat menhaga total 

biaya stok serendah mungkin dengan cara : 

a. Memilih barang yang layak jual 

b. Membeli barang pada waktu yang tepat 

c. Membeli barang dengan jumlah yang tepat 

d. Menjaga total inventory investment agar seimbang dengan penjualan 

 

3.1.2  Pengertian Inventaris 

Inventaris adalah kegiatan untuk melakukan pencatatan, pengaturan dan 

pendaftaran hak milik (perlengkapan organisasi) pada suatu saat tertentu. Daftar 

barang inventaris adalah suatu dokumen berharga yang menunjukkan sejumlah 
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barang milik perusahaan atau organisasi yang berada pada semua bagian, baik 

yang bergerak maupun tidak bergerak. 

Adanya daftar inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan di semua 

tingkat dapat melancarkan pencapaian ataupun maksud organisasi. selain itu juga 

sebagai salah sat pengendalian dan pengawasan setiap hak milik. 

 

3.1.3  Inventory Control 

Inventory Control merupakan salah satu kegiatan dari urutan kegiatan-

kegiatan yang bertautan erat satu sama lain dalam seluruh operasi produksi 

perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan terlebih dahulu 

baik waktu, jumlah, kualitas maupun biayanya. Kegiatan inventory control ini 

tidak terbatas pada penentuan atas perencanaan tingkat dan komposisi persediaan, 

tetapi juga pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang-barang yang 

diperlukan sesuai dengan jumlah dan waktu yang dibutuhkan serta dengan biaya 

yang serendah-rendahnya. Jadi kegiatan dari inventory control meliputi 

perencanaan persediaan, schedulling untuk pemesanan, pengaturan penyimpanan 

dan lainnya. 

Inventory control dapat dicapai melalui catatan-catatan dan laporan-

laporan persediaan yang menyajikan informasi seperti penggunaan persediaan, 

saldo persediaan, tingkat minimal dan  maksimal persediaan. Titik order ulang dan 

prosedur-prosedurnya harus ditetapkan. Titik order ulang adalah tingkat 

persediaan dimana harus dilakukan order tambahan untuk menghindari kurangnya 

persediaan. Penentuan titik order ulang mensyaratkan dilakukannya anailisi 

permintaan produk, biaya set-up pengorderan atau produksi, lead time pasokan 
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atau produksi, biaya penanganan persediaan dan biaya-biaya yang berkaitan 

dengan kondisi tidak adanya persediaan seperti kerugian penjualan atau 

penggunaan fasilitas-fasilitas produksi secara tidak efisien. 

Karena tujuan pengendalian persediaan adalah meminimalkan total biaya 

persediaan, keputusan penting yang harus dibuat adalah besarnya kuantitas 

ekonomis setiap order pembelian, yang disebut Economic Order Quantity (EOQ). 

kuantitas order ulang harus sama dengan total carrying cost dan total ordering 

cost. Rumus untuk menghitung EOQ adalah :(George H. Bodnar, William 

S.HopWood, 1996) 

 

 

 

Dimana, 

EOQ = Economic Order Quantity (unit) 

R = kebutuhan barang periode berjalan (unit) 

S = biaya pembelian perorder 

P = biaya per unit 

I = carrying cost persediaan per periode, sebagai presentasi nilai 

persediaan selama periode. 

 

Jika EOQ telah dihitung, saat pengorderan harus diputuskan. Jadi, titik 

order ulang harus ditentukan. Jika lead time dan tingkat persediaan diketahui, 

maka penentuan titik order ulang dapat dilakukan secara langsung. Lead time 

adalah waktu yg dibutuhkan mulai order sampai penerimaan barang. 

 
EOQ =   √  2 x R x S 

     P x I 



 15

Bagian penting dalam inventory control adalah evaluasi perputaran 

persediaan untuk menentukan umur, kondisi, dan status persediaan. Pengendalian 

khusus harus dilakukan untuk menentukan persediaan yang usang dan persediaan 

yg bergerak lambat dan untuk membandingkan saldo dengan tingkat persediaan 

yang telah ditetapkan. Laporan status persediaan yang menunjukan penggunaan 

secara rinci per periode sangat membantu menjaga persediaan berada dalam 

tingkat yang mencukupi dan mengendalikan barang-barang yang bergerak lambat. 

 

3.1.4  Aliran Biaya 

Metode aliran persediaan mengacu pada cara barang diambil dari 

persediaan. Aliran persediaan diasumsikan untuk tujuan akuntansi dan mungkin 

tidak sama dengan arus fisik barang yang sebenarnya. Pemilihan metode aliran 

persediaan diasumsikan oleh akuntan untuk menentukan biaya aliran dari 

persediaan. Ada berbagai macam asumsi aliran persediaan dalam pelaksanaannya. 

Berikut ini empat metode yang memiliki frekuensi paling sering digunakan 

adalah: 

1. FIFO ( first in, first out) 

2. LIFO (last in, first out) 

3. Average Cost 

4. Specific cost 

FIFO 

Metode persediaan aliran yang paling banyak digunakan adalah disebut 

FIFO, yang berarti "first in, first out". Hal ini diasumsikan bahwa bahan-bahan 

yang dikeluarkan dari gudang, dan unit yang dimasukan dihitung biayanya dengan 



 16

biaya terlama yang tercatat sebelumnya, dengan bahan di tangan setiap saat 

menjadi pembelian paling baru. 

FIFO cukup sederhana dan kompatibel dengan banyak operasi pada suatu 

organisasi. Catatan persediaan biasanya secara terus menerus atau secara periodik. 

Dengan sistem berkelanjutan atau terus menerus, semua perubahan pada gudang 

dicatat untuk setiap transaksi yang masuk atau keluar. Dengan sistem berkala atau 

periodik, hanya penambahan barang  yang masuk, dan jumlah fisik barang pada 

gudang dilakukan pada interval waktu tertentu untuk menentukan status barang. 

FIFO yaitu penyesuaian baik sistem persediaan berkelanjutan atau berkala. 

Penggunaan FIFO menyederhanakan persyaratan penulisan catatan, sebagai aliran 

aktual yang biasanya bertepatan dengan kegiatan pencatatan. 

 

 

LIFO 

LIFO, yang berarti "last in, first out" yang mengasumsikan bahwa biaya 

yang paling bertanggung jawab terhadap biaya pokok penjualan adalah saat 

barang masuk paling akhir. Dalam LIFO, biaya unit yang tersisa dalam persediaan 

merupakan biaya tertua yang tersedia, dan isu-isu yang dihitung biayanya pada 

biaya yang baru tersedia. Biaya pendapatan LIFO saat ini mendekati dengan 

jumlah biaya penggantian barang masuk saat ini. 

LIFO dapat mengakibatkan penilaian persediaan yang realistis guna 

keperluan pembuatan neraca, yang mendistorsi rasio dan hubungan aktiva lancar 

lainnya. Seperti FIFO, LIFO dapat digunakan dengan baik pada sistem persediaan 

berkelanjutan atau berkala. 

Biaya pokok penjualan = (total cost) – (persediaan akhir) 
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Average Cost 

Metode ini tidak berusaha untuk menunjukkan unit apa yang keluar 

pertama atau terakhir, namun untuk menentukan biaya rata-rata untuk setiap item 

selama jangka waktu tertentu. Ada tiga jenis average cost yang dapat digunakan: 

1. Simple average 

2. Weighted average 

3. Moving average 

Ketiga average di atas dapat digunakan pada sistem persediaan secara 

periodik, tapi hanya metode moving average yang paling cocok untuk sistem 

persediaan secara berkelanjutan atau terus menerus. 

Simple Average ditentukan dengan membagi jumlah produksi atau biaya 

pembelian unit dengan jumlah produksi. Weighted Average melakukan 

pemeriksaan distorsi dari hasil Simple Average dengan mempertimbangkan 

kuantitas serta biaya satuan. Moving average digunakan untuk menghitung rata-

rata biaya unit masing-masing setelah pembelian atau penambahan ke dalam 

gudang. Hal ini sangat cocok bagi organisasi yang telah terkomputerisasi. 

Weighted Average dan Simple Average tidak dapat dihitung sampai 

periode berakhir. Mereka tidak cocok untuk sistem persediaan terus-menerus atau 

berkelanjutan. Moving Average-lah yang digunakan untuk sistem persediaan 

terus-menerus. Semua metode Average sangat cocok untuk sistem persediaan 

secara berkala atau periodik, karena di dalamnya biaya tidak dialokasikan sampai 

akhir periode. 

Biaya pokok penjualan = (total cost) – (persediaan akhir) 
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Simple average 

Unit cost = total harga pembelian 

        Jumlah pembelian 

Nilai akhir persediaan= (persediaan akhir) x (unit cost) 

Biaya pokok penjualan= (Barang yang di keluarkan) x (unit cost) 

Weighted average 

Unit cost = total (jumlah unit x harga pembelian) 

        Total jumlah unit 

Nilai akhir persediaan= (persediaan akhir) x (unit cost) 

Biaya pokok penjualan= (Barang yang di keluarkan) x (unit cost) 

Moving average 

Unit cost = Is obtained by summing the total cost and dividing by the number of 

units. 

Nilai akhir persediaan= (persediaan akhir) x (unit cost) 

Biaya pokok penjualan= (Barang yang di keluarkan) x (unit cost) 

 

Weighted Average dan Moving Average adalah average yang 

menghasilkan biaya yang sama. Sedangkan Simple Average menghasilkan 

distorsi biaya yang sedikit. 

 

Specific Cost 

Dari semua asumsi aliran persediaan, metode Specific Cost memberikan 

penilaian yang paling realistis untuk mengakhiri persediaan dan harga pokok 

penjualan. Catatan biaya maintaning dengan metode Specific Cost bisa terkover 
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dengan cepat, sehingga sangat cocok untuk barang dari nilai yang cenderung 

sedikit. Specific Cost memiliki fleksibilitas tambahan karena baik untuk sistem 

berkelanjutan atau berkala (periodik).  

 

 

 

3.2  Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Informasi adalah data yang diolah 

menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. 

Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak, 

sehingga perlu diolah lanjut. (Jogiyanto,1999:8) 

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan sistem informasi, kita perlu 

mendefinisikan istilah informasi dan sistem. Produk dari sistem informasi adalah 

informasi yang dihasilkan. Informasi tidak sama dengan data. Data adalah fakta, 

angka bahkan simbol mentah. Secara bersama-sama mereka merupakan masukan 

bagi suatu sistem informasi. Sebaliknya, informasi terdiri dari data yang telah 

ditransformasi dan dibuat lebih bernilai melalui suatu pemrosesan. Idealnya, 

informasi adalah pengetahuan yang berarti dan berguna untuk mencapai sasaran.  

Sistem adalah suatu kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu sasaran 

atau lebih. Sistem ini mengkoordinasi sumber daya yang dibutuhkan untuk 

mengubah masukan-masukan menjadi keluaran. Sumber daya dapat berupa 

bahan(material) atau mesin ataupun tenaga kerja, bergantung pada macam sistem 

Ending inventory = (number of unit) x (jumlah harga pembelian bulan terakhir) 
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yang dibahas. Sistem informasi karenanya adalah suatu kerangka kerja dengan 

mana sumber daya (manusia, an komputer) dikoordinasikan untuk mengubah 

masukan (data) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran 

perusahaan. 

Definisi lain dari sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, 

brainware, prosedur dan atau aturan yang dirganisasikan secara integral untuk 

mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah 

dan pengambilan keputusan. Sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan 

yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam 

bentuk gambar, suara maupun tulisan. 

Sistem informasi adalah sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi 

manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk 

mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan 

manajemen. (Jogiyanto,1999:11)  

 

3.2.1  Komponen Sistem Informasi 

John Burch dan Gary Grudnitski mengemukakan bahwa sistem informasi 

masih terdiri dari komponen-komponen yang disebutnya dengan istilah blok 

bangunan (building block), yaitu blok masukan (input block), blok model (model 

block), blok keluaran (output block), blok teknologi (technology block), blok basis 

data (database block) dan blok kendali (controls block). sebagai suatu sistem, 
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keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lainnya 

membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya. 

 

A.  Blok Masukan 

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input disini 

termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

B.  Blok Model 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik 

yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan 

cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

C.  Blok Keluaran 

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi 

yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan 

manajemen serta semua pemakai sistem. 

D.  Blok Teknologi 

Teknologi merupakan “kotak alat” (toolbox) dalam sistem informasi. 

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan 

mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu 

pengendalian dari sistem secara keseluruhan. 

 

E.  Blok Basis Data 
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Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan 

digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan di dalam 

basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis 

data perlu diorganisasikan sedemikian rupa, supaya informasi yang dihasilkan 

berkualitas. Organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas 

penyimpannya. Basis data diakses atau dimanipulasi dengan menggunakan 

perangkat lunak paket yang disebut dengan DBMS (Database Management 

Systems). 

F.  Blok Kendali 

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti misalnya 

bencana alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-

kegagalan sistem itu sendiri, kesalahan-kesalahan, ketidak-efisienan, sabotase, dan 

lain sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk 

meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila 

terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung diatasi. 

 

3.2.2  Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 

Analisa sistem merupakan tahap yang paling penting dari suatu 

pemrograman, karena merupakan tahap awal untuk mengevaluasi permasalahan 

yang terjadi serta kendala-kendala yang dihadapi. 

Analisa yang efektif akan memudahkan pekerjaan penyusunan rencana 

yang baik di tahap berikutnya. Sebaliknya, kesalahan yang terjadi pada tahap 

analisa ini akan menyebabkan penyusunan sistem gagal (Jogiyanto, 2005). 
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 Untuk itu diperlukan ketelitian didalam melakukan sebuah analisa 

sistem, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap 

perancangan sistem. Langkah-langkah yang diperlukan didalam menganalisa 

sistem adalah : 

a. Tahap perencanaan sistem 

b. Tahap analisis sistem 

c. Tahap perancangan sistem 

d. Tahap penerapan sistem 

e. Membuat laporan dari hasil analisa 

Pada tahap perencanaan, dilakukan identifikasi masalah serta diperlukan 

adanya analisa yang digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi 

permasalahan dalam sistem yang telah ada atau digunakan. 

Data-data yang baik yang berasal dari sumber-sumber internal seperti 

misalnya laporan-laporan, dokumen, observasi maupun dari sumber-sumber 

eksternal seperti pemakai sistem, dikumpulkan sebagai bahan pertimbangan 

analisa. Jika semua permasalahan telah diidentifikasi, dilanjutkan dengan 

mempelajari dan memahami alur kerja dari sistem yang digunakan. 

Kemudian diteruskan dengan menganalisa dan membandingkan sistem 

yang terbentuk dengan sistem sebelumnya. Dengan adanya perubahan tersebut 

langkah selanjutnya adalah membuat laporan-laporan hasil analisa sebelumya dan 

sistem yang akan diterapkan. Perancangan sistem adalah proses menyusun atau 

mengembangkan sistem informasi yang baru. Dalam tahap ini harus dipastikan 

bahwa semua persyaratan untuk menghasilkan informasi dapat terpenuhi. 
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Hasil sistem yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan pemakai, 

karena rancangan tersebut meliputi perancangan mulai dari sistem yang umum 

hingga diperoleh sistem yang lebih spesifik. Dari hasil rancangan sistem tersebut 

dibentuk pula rancangan database disertai struktur file antara sistem yang satu 

dengan sistem yang lain. Selain itu dibentuk pula rancangan keluaran dan 

masukan (input dan output) sistem misalnya menentukan berbagai bentuk dan isi 

laporan beserta pemasukan data. 

Apabila didalam perancangan sistem terdapat kesalahan, maka kita perlu 

melihat kembali analisa dari sistem yang telah dibuat. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa analisa sistem mempunyai hubungan erat dengan perancangan 

sistem. 

 

3.3  Sistem Informasi Inventori 

Sistem Informasi inventori adalah sebuah sistem yang disusun untuk 

mencapai tujuan sebagai berikut : 

1. Mendukung rutinitas kerja dalam bagian kontrol inventori. 

Mencatat data yang berhubungan dengan inventory, misalnya mencatat 

transaksi penjualan maupun transaksi pembelian. 

2. Mendukung pembuatan keputusan-keputusan untuk personel-personel 

yang mengatur gudang dan bagian kontrol inventori. 

3. Mendukung persiapan laporan-laporan internal dan eksternal. 

Memberi data tentang transaksi-transaksi yang berhubungan dengan 

penambahan stok ataupun pengurangan stok. 
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Sistem informasi yang akan dibuat merupakan suatu sistem untuk mengatur 

dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang-barang yg 

diperlukan sesuai dengan jumlah dan waktu yg dibutuhkan serta melakukan 

pengaturan dan penyimpanan barang. 

 

3.4 Bagan Alir Dokumen  

Bagan alir dokumen (document flowchart) atau disebut juga bagan alir 

formulir (form flowchart) atau paperwork flowchart merupakan bagan alir yang 

menunjukkan dokumen gambaran arus data dengan menggunakan simbol seperti 

pada tabel 3.1 berikut : 

NO SIMBOL NAMA SIMBOL 

FLOWCHART 

FUNGSI 

1. 

 

Dokumen Untuk menunjukkan 

dokumen input dan 

output baik untuk 

proses manual, 

mekanik, atau 

komputer. 

2. 

 

Proses Komputerisasi Menunjukkan kegiatan 

dari operasi program 

komputer. 

3. 

 

Database Untuk menyimpan 

data. 
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4. 

 

Penghubung Menunjukkan 

hubungan di halaman 

yang sama. 

5. 

 

Penghubung 

Halaman Lain 

Menunjukkan 

hubungan di halaman 

lain. 

6. 

 

Terminator Menandakan awal 

/akhir dari suatu sistem.

7. 

 

Decision 

 

Menggambarkan 

logika keputusan 

dengan nilai true atau 

false. 

8. 

 

Kegiatan Manual Untuk menunjukkan 

pekerjaan yang di- 

lakukan secara manual. 

9. 

 

Simpanan Offline 

 

Untuk menunjukkan 

file non komputer yang 

diarsip urut angka . 

10.  Catatan Menunjukan data 

catatan 

 

Tabel 3.1 : Dokument Flowchart 
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3.5  Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity relationship diagram adalah suatu bentuk perencanaan database 

secara konsep fisik yang nantinya akan dipakai sebagai kerangka kerja dan 

pedoman dari struktur penyimpanan data. ERD digunakan untuk menggambarkan 

model hubungan data dalam sistem, dimana dimana di dalamnya terdapat 

hubungan entitas beserta atribut relasinya dan mendokumentasikan kebutuhan-

kebutuhan untuk sistem pemrosesan data. ERD memiliki beberapa jenis model 

yaitu : 

NO JENIS ERD KETERANGAN 

1. Conceptual Data Model (CDM) 

 

Merupakan model universal dan dapat 

menggambarkan semua struktur logic 

database (DBMS), dan tidak 

bergantung dari software atau 

pertimbangan struktur data storage. 

Sebuah CDM dapat diubah langsung 

menjadi PDM.  

2. Physical Data Model (PDM) 

 

Merupakan model ERD yang mengacu 

pada pemilihan software DBMS yang 

spesifik. Hal ini seringkali berbeda 

secara signifikan dikarenakan oleh 

struktur tipe database yang bervariasi, 

dari model schema, tipe data 

penyimpanan dsb.   

Tabel 3.2 : Jenis ERD 
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ERD memiliki 4 jenis obyek, yaitu : 

1. Entity 

 Sesuatu yang ada dan terdefinisikan bisa berupa nyata maupun abstrak yang 

dapat dibedakan satu dengan yang lainya dan adanya hubungan saling 

ketergantungan. Ada 2 macam tipe entity, yaitu : 

a. Strong Entity  

 Strong Entity merupakan tipe entity yang mempunyai key attribute untuk 

setiap individu yang ada didalamnya.  

b. Weak Entity 

 Strong Entity merupakan entity yang tidak memiliki key atribut, oleh 

karena itu weak entity harus dihubungkan dengan strong entity untuk 

menggunkan atribut kunci secara bersama-sama. 

2. Attribute 

 Setiap entity memiliki beberapa attribute, yang merupakan ciri atau 

karakteristik dari entity tersebut. Attribute sering disebut juga data elemen atau 

data field.  

3. Key 

Beberapa elemen data memiliki sifat, dengan mengetahui nilai yang telah 

diberikan oleh sebagian elemen data dari entity tertentu, dapat 

diidentifikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam elemen-elemen data lain 

ada entity yang sama. Elemen penentu tersebut adalah sebagai elemen data 

kunci (key).    

4. Relationship 
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 Relationship menggambarkan hubungan yang terjadi antar entity yang 

mewujudkan pemetaan antar entity. Bentuk relationship yaitu : 

a. One to One Relationship 

  Hubungan satu entity dengan satu entity yang lain. 

b. One to Many Relationship 

 Hubungan antar entity satu dengan entity yang lainnya adalah satu 

berbanding banyak. 

 

3.6  Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram atau yang sering disebut Bubble Chart atau diagram, 

model proses, digram alur kerja atau model fungsi adalah alat pembuatan model 

yang memungkinkan pofesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai 

suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alir 

data baik secara manual maupun komputerisasi. DFD merupakan alat pembuat 

model yang sering digunakan untuk menjelaskan aliran informasi dan 

transformasi data yang bergerak dari pemasukan data hingga keluaran. Untuk 

memudahkan proses pembacaan DFD, maka penggambaran DFD disusun 

berdasarkan tingkatan atau level dari atas ke bawah, yaitu : 

1. Context Diagram  

 Merupakan diagram paling atas yang terdiri dari suatu proses dan 

menggambarkan ruang lingkup proses. Hal yang digambarkan dalam diagram 

konteks adalah hubungan terminator dengan sistem dan juga sistem dalam 

suatu proses. Sedangkan hal yang tidak digambarkan dalam Context Diagram 

adalah hubungan antar terminator dan data source.  
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2. Diagram Zero (Level 0) 

 Merupakan diagram yang berbeda diantara diagram konteks dan diagram 

detail serta menggambarkan proses utama dari DFD. Hal yang digambarkan 

dalam Diagram Zero adalah proses utama dari sistem serta hubungan entity, 

proses, alur data dan data source. 

3. Diagram Detail (Primitif) 

 Merupakan penguraian dalam proses yang ada dalam Diagram Zero. Diagram 

yang paling rendah dan tidak dapat diuraikan lagi. 

Data Flow Diagram (DFD) memiliki empat komponen, yaitu : 

1. Terminator 

 Terminator atau External Entity atau kesatuan luar mewakili entitas external 

yang berkomunikasi dengan sistem yang dikembangkan. Terminator 

merupakan kesatuan di lingkungan sistem yang dapat berupa orang atau 

sistem yang berada di lingkungan luar sistem  yang memberikan inputan 

maupun yang menerima output dari sistem serta berupa bagian atau divisi 

diluar sistem yang berkomunikasi dengan sistem. Terminator ini sering juga 

disebut entitas (external), sumber atau tujuan (source and sink).  

2. Proses 

 Proses sering dikenal dengan Bubble, fungsi atau informasi. Komponen proses 

menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input ke output, 

atau dapat dikatakan bahwa komponen proses menggambarkan transformasi 

satu inputan atau lebih menjadi output dari sistem. Dilambangkan dengan 

lingkaran atau empat persegi panjang tegak dengan sudut tumpul. Proses 

diberi nama untuk menerangkan proses  atau kegiatan apa yang sedang atau 
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kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan setiap proses harus diberi penjelasan 

lengkap sebagai berikut :  

a. Identifikasi Proses  

 Umumnya berupa angka yang menunjukkan nomor dari proses dan 

ditulis pada bagian atas simbol. 

b. Nama Proses  

 Menunjukkan apa yang sedang dikerjakan oleh proses tersebut. Nama 

proses harus jelas dan lengkap menggambarkan bagian prosesnya. Nama 

proses diletakkan dibawah identifikasi proses. 

3. Data Store 

 Data Store digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data. Data Store 

disimbolkan dengan dua garis horizontal yang paralel dimana tertutup pada 

satu ujungnya atau dua garis horizontal. Suatu nama perlu diberikan pada data 

store menunjukkan nama dari filenya. Data Source biasanya berkaitan dengan 

penyimpanan file atau database yang dilakukan secara terkomputerisasi. Data 

Store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses 

pengertiannya sebagai berikut : 

a. Alur data dari store yang berarti sebagai pengaksesan data untuk suatu 

proses. 

b. Alur data ke proses berarti meng-update data seperti menambah data, 

mengurangi data maupun mengubah data. 

4. Alur Data 
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 Alur data dapat digambarkan dengan anak panah yang menuju ke dalam 

proses maupun ke luar proses. Alur data digunakan untuk menerangkan 

perpindahan data atau informasi dari suatu bagian ke bagian lainnya. 

5. Syarat-syarat sebuah DFD : 

a. Pemberian nama untuk setiap komponen DFD. 

b. Pemberian nomor pada proses DFD. 

c. Penggambaran DFD serapi mungkin. 

d. Menghindari pembuatan DFD yang rumit. 

e. Memastikan DFD dibangun secara konsisten. 

   

3.7  Database  

Database adalah suatu sistem menyusun dan mengelola record-record 

menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data 

operasional lengkap dengan sebuah organisasi/perusahaan sehingga mampu 

menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan pemakai untuk proses 

pengambil keputusan (Linda, 2004:1). Database dapat dinyatakan sebagai suatu 

sistem ang memiliki karakteristik seperti berikut: 

a. Merupakan suatu kumpulan interaksi data yang disimpan bersama dan tanpa 

mengganggu satu sama lain atau membentuk duplikat data. 

b. Kumpulan data di dalam database dapat digunakan oleh sebuah program 

secara optimal. 

c. Penambahan data baru, modifikasi dan pengambilan kembali dari data dapat 

dilakukan dengan mudah dan terorganisasi. 
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Dalam arsitektur database terdapat tiga tingkatan yang saling mendukung. 

Di bawah ini adalah penjelasannya yaitu: 

a. Internal level yaitu tingkat yang basis datanya secara fisik ditulis atau 

disimpan di media storage dan level yang berkaitan. 

b. External level disebut juga indivisual user views, yaitu tingkat yang basis 

datanya dapat berdasakan kebutuhan masing-masing aplikasi di user atau level 

yang berkaitan dengan para pemakai. 

c. Conceptual level disebut juga community user view, yaitu tingkat user view 

dari aplikasi yang berbeda digabungkan sehingga menggunakan basis data 

secara keseluruhan dengan menyembunyikan penyimpanan data secara fisik 

yang merupakan penghubung dari internal level dan external level. 

Seluruh operasi yang dilakukan pada database didasarkan atas tabel-tabel 

dan hubungannya. Dalam model relasional dikenal antara lain table, record, field, 

indeks, query penjelasannya seperti dibawah ini: 

a. Tabel atau entity dalam model relasional digunakan untuk mendukung antar 

muka komunikasi antara pemakai dengan professional komputer. 

b. Record atau baris atau dalam istilah model relasional yang formal disebut 

tuple adalah kumpulan data yang terdiri dari satu atau lebih. 

c. Field atau kolom atau dalam istilah model relasional yang formal disebut 

dengan attribute adalah sekumpulan data yang mempunyai atau menyimpan 

fakta yang sama atau sejenis untuk setiap baris pada table. 

d. Indeks merupakan tipe dari suatu table tertentu yang berisi nilai-nilai field 

kunci atau field. 
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e. Query merupakan sekumpulan perintah Structure Query Language (SQL) 

yang dirancang untuk memanggil kelompok record tertentu dari satu tabel 

atau lebih untuk melakukan operasi pada tabel. 

 

3.8  Microsoft Visual Basic.Net 2005 

Visual Basic (VB) 2005 merupakan bahasa pemrograman yang terdapat 

dalam satu paket aplikasi Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 merupakan 

suatu produk Microsoft yang merupakan penerus dari Visual Studio 2003. 

Budiharto(2006:1) menyebutkan, “Visual Basic 2005 ialah bahasa pemrograman 

terbaru yang memudahkan programmer VB 6/VB.Net beralih ke VB 2005”. 

Budiharto(2006:3-4) juga menyebutkan alasan penting lainnya untuk melakukan 

migrasi VB 2005, yaitu : 

a. Visual Basic 2005 mengatasi semua masalah yang sulit di sekitar 

pengembangan aplikasi berbasis Windows dan mengurangi pengguanaan 

aplikasi lainnya serta versi komponen, bahkan mewarisi sifat C++ dan berbau 

Java. 

b. Visual Basic 2005 memiliki fasilitas penanganan bug yang hebat dan real time 

background compiler yang mengakibatkan developer visual C# dapat 

mengetahui kesalahan kode yang terjadi secara up-to-date. 

c. Windows Form designer memungkinkan developer memperoleh aplikasi 

desktop dalam waktu yang singkat.  

d. Bagi developer, Visual Basic 2005 menyediakan model pemrograman data 

akses ActiveX Data Object (ADO) yang sudah dikenal dan diminati, ditambah 

XML baru yang berbasis Microsoft ADO.Net dengan ADO.Net, developer 
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akan memperoleh akses ke komponen yang lebih powerfull, seperti control 

DataSet. 

e. Visual Basic 2005 menghasilka web. Menggunakan form web yang baru, anda 

dapat dengan mudah membangun thin – client aplikasi berbasis web yang 

secara cerdas berjalan di browser dan platform manapun. 

f. Mendukung pembangunan Aplikasi client-server, terdistribusi serta berupa 

aplikasi yang berbasis Windows serta web. 

g. .NET Framework secara mendasar dibuat untuk dipasangkan dengan 

Windows 2003 dengan keunggulan memonitor kelalaian dari aplikasi yang 

sedang berjalan, dan mengisolasi setiap aplikasi yang sedang berjalan dan 

mengisolasi setiap aplikasi.  

h. Developer dengan berbagai latar belakang dapat dengan segera menguasai 

.NET karena kemudahan dan kemiripan kode yang ditawarkannya. 

i. Deployment/Penyebaran yang mudah, baik untuk aplikasi windows maupun 

aplikasi web karena sudah tersedia wizard atau tool secara khusus dengan 

fasilitas tambahan yang menarik. Tool canggih ini tidak tersedia pada aplikasi 

sebelumnya bahkan pada bahasa pemrograman lain. 

j. Integrasi dengan sistem yang sudah ada sangat mudah, Net Framework com 

memungkinkan Anda berinteraksi dan dengan sistem yang sudah ada 

menggunakan XML web Service. Terakhir, Visual Studio Upgrate tool yang 

tersedia pada Visual Studio.NET dan Java Language Convention Assistant 

membantu Anda mengkonfersi Visual Basic 6 dan Visual J++ agar berjalan 

pada .Net Framework. 
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k. Mendukung lebih dari 20 bahasa pemrograman, NET Framework mendukung 

integrasi lebih dari 20 bahasa pemrograman yang tidak terbayang sebelumnya. 

Memungkinkan pengembang memilih bahasa pemrograman yang tepat sesuai 

latar belakang pemrogramannya. 

 

3.9 MySQL 

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal 

Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar 

untuk mengakses databasenya.MySQL bersifat Open Source (tidak perlu 

membayar untuk menggunakannya) pada berbagai platform (kecuali untuk 

jenis Entrepise,yang bersifat komersial). 

MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational Database Management 

System). Itulah sebabnya, istilah seperti table, baris, dan kolom digunakan 

pada MySQL. Pada MySQL, sebuah database mengandung satu atau sejumlah 

tabel. Tabel terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau 

sejumlah tabel. 
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BAB IV 

DESKRIPSI KERJA PRAKTEK 

 

4.1 Analisa Permasalahan 

Berdasarkan data yang didapat, identifikasi masalah yang didapat adalah 

kesulitan dalam proses perekapitulasian ataupun pembuatan laporan secara 

periodik terhadap data barang dan transaksi serta proses pendataan data barang 

keluar dan masuk hasil transaksi penjualan, pemasangan ataupun transfer antar 

kantor cabang.  

Hingga saat ini proses pembuatan laporan yang ada masih dilakukan 

secara manual dengan cara menghitung dan merekap satu persatu proses transaksi, 

sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak serta tingkat 

keakuratan data yang kurang maksimal. Untuk proses pendataan barang masuk 

dan keluar juga masih dilakukan secara manual, yakni pengisian form untuk 

permintaan barang keluar dan barang masuk yang menggunakan kertas biasa. 

Dimana pengecekan stok data barang yang adapun masih dilakukan secara manual 

berdasarkan pencocokan barang dengan stok gudang. 

Proses yang dilakukan oleh PT. Surya Mitranet Indonesia antara lain 

adalah proses input barang dan request barang keluar guna kebutuhan 

pemasangan, penjualan kepada kemitraan ataupun transfer antar kantor cabang. 

Berikut ini gambar Document flow yang menggambarkan alur input barang yang 

dijalankan oleh PT. Surya Mitranet Indonesia seperti pada Gambar 4.1: 
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Gambar 4.1 : Document flow Input barang 

 

Document flow untuk proses input barang terdiri dari 2 entitas, yaitu 

petugas dan gudang. Dimana petugas menerima barang datang yang akan di 

berikan kepada gudang untuk di catat detail barangnya. Bila barang sudah pernah 

ada, maka gudang akan memperbarui data barang. Bila tidak, maka gudang akan 

mencatatnya sebagai barang baru dan membuat kode barang berdasarkan detail 

barang dari supplier. 
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Selain proses input barang, ada juga proses request barang keluar oleh 

tim WLAN kepada gudang untuk keperluan transaksi pemasangan, penjualan 

kepada kemitraan ataupun transfer barang antar kantor cabang. Yang ada pada 

alur dokumen seperti Gambar  4.2 : 

 

Gambar 4.2 : Document flow request barang keluar 
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Dalam proses request barang keluar juga terdapat dua entitas, yaitu tim 

WLAN dan gudang. Dimana awal proses dimulai oleh tim WLAN, dengan 

memberikan daftar kebutuhan barang kepada gudang berdasarkan order yang 

didapat. Kemudian gudang melakukan pengecekan terhadap barang apakah 

barang tersedia (stok cukup) atau tidak. Bila barang tidak tersedia atau stok tidak 

cukup, maka proses akan berakhir dan tim WLAN akan melakukan pemesanan 

manual yang tidak di bahas pada sistem informasi inventori dan inventaris ini. 

Bila barang tersedia, maka gudang akan mengecek keperluan barang dan 

memberikan laporan transaksi berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh petugas. 

Mengacu pada permasalahan yang ada, PT. Surya Mitranet Indonesia 

membutuhkan sistem pendataan barang yang terkomputerisasi agar lebih cepat, 

akurat dan tepatguna dalam melakukan proses transaksi. Sistem yang mampu 

memberikan kemudahan dalam melakukan pendataan barang dan detail data 

barang serta pembuatan laporan secara periodik. Oleh karena itu, dirancanglah 

sebuah Sistem Informasi Inventori dan Inventaris yang diharapkan dapat 

mengatasi permasalahan tersebut. 

 

4.2 Perancangan Sistem 

Berdasarkan hasil analisa permasalahan di atas, diperlukan suatu sistem 

informasi yang terkomputerisasi untuk mendapatkan suatu hasil pendataan dan 

pemantauan data barang yang lebih cepat dan akurat. Maka dibuatlah sistem 

informasi inventori dan inventaris ini yang dapat menyajikan suatu informasi 

dalam bentuk laporan data barang, pelanggan dan transaksi yang mudah dipahami. 

 



 

 

41

4.2.1 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) adalah gambaran aliran informasi yang 

terlibat dalam suatu prosedur (event) yang terdapat dalam suatu sistem. Diagram 

ini menjelaskan alur data yang terjadi pada setiap proses. Adapun penjelasan dari 

DFD dapat dilihat sebagai berikut: 

 

a. Context Diagram 

Context diagram merupakan diagram pertama dalam rangkaian dari suatu 

DFD yang menggambarkan entitas-entitas yang berhubungan dengan suatu 

sistem. Context diagram pada sistem informasi inventori dan invetaris ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 : Context diagram sistem informasi inventori dan inventaris 
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b. Data Flow Diagram Level 0 

Penurunan proses dari context diagram sistem informasi inventori dan 

inventaris ke DFD level 0 terbagi atas tiga proses, yaitu proses menginputkan 

barang, proses meminta barang keluar dan proses membuat laporan, dan semua 

database yang ada dalam sistem. Seperti yang terlihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 : Data flow diagram level 0 

 

b. Data Flow Diagram Level 1 

Penurunan proses dari DFD level 0 sistem informasi inventori dan 

inventaris ke DFD level 1 terbagi atas beberapa data flow, antara lain: 
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a. Data Flow Diagram level 1 Menginputkan Barang 

Penurunan dari proses Menginputkan Barang terbagi atas 3 proses, yaitu 

proses menerima barang datang, mengecek barang datang dan menyimpan 

barang. Seperti terlihat pada gambar 4.5 
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Gambar 4.5 : Data flow diagram level 1 Menginputkan Barang 

 

b. Data Flow Diagram level 1 Meminta Barang Keluar 

Penurunan dari proses Menginputkan Barang terbagi atas 4 proses, yaitu 

proses menerima order, mengecek stok barang, membuat laporan transaksi dan 

menyimpan data transaksi. Seperti terlihat pada gambar 4.6 
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Gambar 4.6 : Data flow diagram level 1 Meminta Barang Keluar 

 

b. Data Flow Diagram level 1 Membuat Laporan 

Penurunan dari proses Menginputkan Barang terbagi atas 2 proses, yaitu 

proses merekap data barang dan transaksi dan membuat laporan stok barang dan 

transaksi bulanan. Seperti terlihat pada gambar 4.7 berikut ini : 
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Gambar 4.7 : Data flow diagram level 1 Membuat Laporan 

 

4.2.2 Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu desain sistem yang 

digunakan   untuk   merepresentasikan, menentukan   dan   mendokumentasikan 

kebutuhan-kebutuhan untuk sistem pemrosesan database. ERD juga menyediakan 

bentuk untuk menunjukkan struktur keseluruhan dari data pemakai. Dalam 

perancangan sistem ini telah terbentuk ERD yang merupakan lanjutan dari 

pembuatan desain dengan menggunakan DFD. Pada gambar berikut akan 

dijelaskan relasi-relasi atau hubungan antar tabel dalam perancangan sistem ini 

dalam bentuk Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM). 

 

a. Conceptual Data Model 

Sebuah Conceptual Data Model (CDM) menggambarkan secara 

keseluruhan konsep struktur basis data yang di rancang untuk suatu aplikasi 

sebagaimana terlihat pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4.8 : Conceptual Data Model 

 

b. Physical Data Model 

Sebuah Physical Data Model (PDM) menggambarkan secara detil konsep 

rancangan struktur basis data yang dirancang untuk suatu aplikasi. PDM 

merupakan hasil generate dari CDM. Pada PDM tergambar jelas tabel-tabel 

penyusun basis data beserta field-field yang terdapat pada setiap tabel 

sebagaimana terlihat pada pada Gambar 4.10. 
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KDBARANG = KDBARANG

KDBARANG = KDBARANG

KDBARANG = KDBARANG

KDSUPPLIER = KDSUPPLIER

SUPPLIER

KDSUPPLIER varchar(20)
NAMASUPPLIER varchar(20)
ALAMAT varchar(30)
KOTA varchar(20)
TELP varchar(15)
FAX varchar(15)

BARANG

KDBARANG varchar(20)
NAMABARANG varchar(30)
HARGA integ er
DESKRIPSI varchar(50)
STOK integ er
KDSUPPLIER varchar(20)
HARGAJUAL integ er

BRANCH

KDBRANCH varchar(20)
NAMABRANCH varchar(20)
ALAMAT varchar(30)
KOTA varchar(20)
TELP varchar(15)

CUSTOM ER

KDCUST varchar(20)
NAMACUST varchar(20)
ALAMAT varchar(30)
KOTA varchar(20)
CP varchar(20)
TELP varchar(15)

TRANSAKSI

NOTRANS varchar(20)
TGLTRANS date
KEPERLUAN varchar(20)
KDPET varchar(20)
KDCUST varchar(20)
KDBRANCH varchar(20)

DETILTRANS

NOTRANS varchar(20)
KDBARANG varchar(20)
JUM LAH integer
HARGA integer

PETUGAS

KDPET varchar(20)
NAMAPET varchar(20)
ALAMAT varchar(30)
KOTA varchar(20)
TELP varchar(15)

PEM ESANAN

KDBARANG2 varchar(20)
JUM LAH integer
TANGGALPESAN date
TANGGALBUTUH date

KDSUPPLIER

KDSUPPLIER varchar(20)
KDBARANG varchar(20)

KDBARANG

KDBARANG varchar(20)

KDBARANG2

KDBARANG varchar(20)

 

Gambar 4.9 : Physical Data Model 

 

4.2.3 Struktur Tabel 

Dari PDM yang sudah terbentuk, dapat disusun struktur basis data yang 

nantinya akan digunakan untuk menyimpan data yang diperlukan yaitu: 

1.  Nama Tabel : Supplier 

 Primary Key : kdSupplier 

 Foreign Key : - 

 Fungsi : Untuk menyimpan data supplier  

Nama Kolom  Tipe Data  Ukuran Constraint 

kdSupplier  varchar  20  Primary Key 

namaSupplier  varchar  20  not null 

alamat  varchar  30  allow null 

kota  varchar  20  allow null 

telp  varchar  15  allow null 

fax  varchar  15  allow null 

 

Tabel 4.1 : Tabel Supplier 
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2.  Nama Tabel :    Barang 

 Primary Key : kdBarang 

 Foreign Key : kdSupplier 

 Fungsi : Untuk menyimpan data barang 

Nama Kolom  Tipe Data  Ukuran Constraint 

kdBarang  varchar  20  Primary Key 

namaBarang  varchar  30  not null 

harga  int  7  allow null 

deskripsi  varchar  50  allow null 

stok  int  2  allow null 

kdSupplier  varchar  20  Foreign Key 

hargaJual  int  7  allow null 

 

Tabel 4.2 : Tabel Barang 

 

3.  Nama Tabel :    Branch 

 Primary Key : kdBranch 

 Foreign Key : - 

 Fungsi :   Untuk menyimpan data kantor cabang (branch) 

Nama Kolom  Tipe Data  Ukuran Constraint 

kdBranch  varchar  20  Primary Key 

namaBranch  varchar  20  not null 

alamat  varchar  30  allow null 

kota  varchar  20  allow null 

telp  varchar  15  allow null 

 

Tabel 4.3 : Tabel Branch 
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4.  Nama Tabel :    Customer 

 Primary Key : kdCust 

 Foreign Key : - 

 Fungsi :   Untuk menyimpan data customer 

Nama Kolom  Tipe Data  Ukuran Constraint 

kdCust  varchar  20  Primary Key 

namaCust  varchar  20  not null 

alamat  varchar  30  allow null 

kota  varchar  20  allow null 

cp  varchar  20  allow null 

telp  varchar  15  allow null 

 

Tabel 4.4 : Tabel Customer 

 

5.  Nama Tabel :    Petugas 

 Primary Key : kdPet 

 Foreign Key : - 

 Fungsi :   Untuk menyimpan data petugas 

Nama Kolom  Tipe Data  Ukuran Constraint 

kdPet  varchar  20  Primary Key 

namaPet  varchar  20  not null 

alamat  varchar  20  allow null 

kota  varchar  30  allow null 

telp  varchar  15  allow null 

 

Tabel 4.5 : Tabel Petugas 

 

6.  Nama Tabel :    Transaksi 

 Primary Key : noTrans 

 Foreign Key : kdPet, kdCust dan kdBranch 
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 Fungsi :   Untuk menyimpan data transaksi 

Nama Kolom  Tipe Data  Ukuran Constraint 

noTrans  varchar  20  Primary Key 

tglTrans  date  ‐  not null 

keperluan  varchar  20  not null 

kdPet  varchar  20  Foreign Key, allow null 

kdCust  varchar  20  Foreign Key, allow null 

kdBranch  varchar  20  Foreign Key, allow null 

 

Tabel 4.6 : Tabel Transaksi 

 

7.  Nama Tabel :    DetilTrans 

 Primary Key : - 

 Foreign Key : noTrans dan kdBarang 

 Fungsi :   Untuk menyimpan data petugas 

Nama Kolom  Tipe Data  Ukuran Constraint 

noTrans  varchar  20  Foreign Key 

kdBarang  varchar  20  Foreign Key 

jumlah  int  2  not null 

harga  int  7  not null 

 

Tabel 4.7 : Tabel DetilTrans 

 

8.  Nama Tabel :    Pemesanan 

 Primary Key : - 

 Foreign Key : kdBarang 

 Fungsi :   Untuk menyimpan data pemesanan barang 
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Nama Kolom  Tipe Data  Ukuran Constraint 

kdBarang  varchar  20  Foreign Key 

jumlah  int  2  not null 

tanggalPesan  date  ‐  not null 

tanggalButuh  date  ‐  not null 

 

Tabel 4.8 : Tabel Pemesanan 

 

4.3 Desain Input Output 

4.3.1 Desain Input 

Desain input adalah bagian dari perencanaan form-form yang dibangun 

untuk mendukung pembuatan sistem informasi ini. Berikut ini adalah desain input 

sistem tersebut: 

A. Desain Form Menu Utama 

Berikut ini adalah desain Form Menu Utama : 

File  Tools  Help          

Login    

Keluar    

     

     

   MitraNet    

   Your Connection    

     

     

     

     

                 

 

Gambar 4.10 : Desain Form Menu Utama 

Desain Form menu utama seperti gambar 4.7 digunakan untuk mengakses 

semua menu yang ada di program. Lakukan klik pada login terlebih dahulu agar 
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dapat memulai atau klik pada menu yang ingin dipilih, maka akan keluar menu 

baru. Tombol keluar digunakan untuk keluar dari program. 

 

B. Desain Form Pemasangan, Penjualan dan Transfer 

Desain Form pemasangan, penjualan dan transfer digunakan untuk 

menginputkan daftar detail kebutuhan barang serta tujuan pengiriman barang. 

Dimana masing-masing transaksi seperti pemasangan, penjualan dan transfer 

tidak memiliki perbedaan yang jauh, hanya berbeda pada tujuan pengiriman saja.  

Bila transfer ditujukan kepada branch (kantor cabang) sedangkan bila 

pemasangan atau penjualan ditujukan kepada customer (pelanggan). Berikut 

tampilan masing-masing desain Form pemasangan, penjualan dan transfer seperti 

terlihat pada Gambar 4.11, 4.12, dan 4.13. 

         Pemasangan          

     

    Barang  Label Barang :          

      Nama Barang :          

      Deskripsi :          

      Harga :     Stok :       

        

      Nama Customer :          

      Alamat:          

      Jumlah :          

     

   Tambah Pesanan  Refresh    

     

                    

           

                    

     

   Simpan  Hapus  Batal  Keluar    

                    

   

Gambar 4.11 : Desain Form Pemasangan 
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      Penjualan   

     

    Barang  Label Barang :          

      Nama Barang :          

      Deskripsi :   

      Harga :     Stok :       

        

      Nama Customer :   

      Alamat:   

      Jumlah :          

     

   Tambah Pesanan Refresh    

     

                    

           
        

     

   Simpan  Hapus  Batal  Keluar    

        

 

  Gambar 4.12 : Desain Form Penjualan 

 

         Transfer          

     

    Barang  Label Barang :          

      Nama Barang :   

      Deskripsi :          

      Harga :     Stok :       

        

      Nama Branch :          

      Alamat:          

      Jumlah :          

     

   Tambah Pesanan  Refresh    

     

                    

           
                    

     

   Simpan  Hapus  Batal  Keluar    

                    

   

Gambar 4.13 : Desain Form Transfer 
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Dari desain Form pemasangan, penjualan dan transfer tersebut dapat dilihat 

bahwa tombol tambah pesanan berfungsi untuk menambah barang apabila 

pesanan memiliki lebih dari satu barang, sedangkan tombol refresh digunakan 

untuk memuat ulang data-data barang pada tabel barang. Tombol simpan 

digunakan untuk menyimpan transaksi yang telah terisikan pada kontrol-kontrol 

pada Form, seperti nama barang, kode barang, jumlah barang, nama customer atau 

branch dan alamat customer atau branch. Tombol hapus digunakan untuk 

menghapus transaksi, tombol batal untuk membersihkan seluruh transaksi yang 

akan dipesan dan tombol keluar digunakan untuk keluar dari Form. 

 

C. Desain Form Input Barang 

Desain Form input barang digunakan untuk memasukan data barang baru 

dari supplier. Dengan mengisi pada kontrol-kontrol textbox data barang dan data 

supplier. Tampilan desain Form Input Barang terlihat pada Gambar 4.14. 

 

        
Input 
Barang          

     

Kode barang:     Kode Supplier:    

Nama barang:     Nama Supplier:    

Deskripsi:     Alamat:       

Harga:     Stok:     Kota:       

   No.Telp:       

     

      Simpan  Bersih  Batal       

                    

 

Gambar 4.14 : Desain Form Input Barang 
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Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data barang baru, sedangkan 

tombol bersih untuk menghapus text pada kontrol-kontrol textbox. Dan tombol 

batal digunakan untuk membatalkan proses Input Barang. 

D. Desain Form Update Stok 

Desain Form update stok digunakan untuk mengupdate atau mengubah 

data stok barang. Tampilan desain Form update stok terlihat pada Gambar 4.15. 

 

     
Update 
Stok       

     

   Kode barang:       

   Nama barang:       

   Stok asal:          

   Tambah:          

     

   Update  Batal    

              

 

Gambar 4.15 : Desain Form Update Stok 

Tombol update digunakan untuk mengupdate data stok barang 

berdasarkan kode barang dan nama barang yang dimasukkan. Data stok di tambah 

berdasarkan jumlah pada textbox tambah. Tombol batal berfungsi untuk keluar 

dari Form Update Stok. 

 

4.3.2 Desain Output 

Desain output adalah form-form hasil proses dari data-data yang telah 

dimasukkan oleh user pada form-form input. Berikut ini adalah desain output dari 

Sistem Informasi Inventori dan Inventaris pada PT. Surya Mitranet Indonesia. 
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Berikut ini desain dari faktur yang di hasilkan dari setiap proses 

transaksi, yang meliputi pemasangan, penjualan dan transfer antar kantor cabang. 

 

                    

Mitranet  Tanggal Cetak : 

PT. Surya Mitranet Indonesia  Perihal :    

Intiland Tower Lt.11 Suite 11‐01E  Kepada :    
Jl. Panglima Sudirman 101‐
103    

Surabaya 60271    
     

   Faktur    
     

No. Transaksi :    

     

      Nama Barang     Jumlah    

                    

                    

            Total :       

     

   Yang menerima,  Hormat Kami, 

     

     

               Petugas    

 

Gambar 4.16 : Desain Faktur 

 

Selain desain Faktur, desain output yang lainnya adalah desain Laporan 

Transaksi dari setiap transaksi. Dimana laporan yang dihasilkan dapat 

dikategorikan berdasarkan proses transaksinya, yaitu pemasangan, penjualan dan 

transfer. Selain itu, laporan transaksi yang dihasilkan dapat dipilah sesuai dengan 

bulan yang dipilih pada kontrol combobox atau seluruh transaksi. Seperti yang di 

tunjukkan pada gambar 4.17 berikut ini. 
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Laporan 
per :    

   Pemasangan  Penjualan Transfer Semua    

   Semua Transaksi  Keluar  Bulan :     

                    

                    
Mitranet    
PT. Surya Mitranet Indonesia    
Intiland Tower Lt.11 Suite 11‐01E   
Jl. Panglima Sudirman 101‐103   
Surabaya 60271    
     
Perihal :    
Tanggal Cetak:    
     

        
Laporan 
Transaksi          

Nama 
Barang  Kode Barang  Jumlah  Harga 

Tanggal 
Transaksi  Keperluan    

     
     
     
     
   Hormat Kami, 
     
     
               Petugas    

 

Gambar 4.17 : Desain Form Laporan Transaksi 

 

Desain output lainnya adalah desain untuk Laporan Stok Barang, yang 

mana dapat menunjukkan stok barang mana yang akan habis sesuai dengan 

inputan user pada kontrol textbox. Gambar 4.18 adalah desain output untuk 

Laporan Stok Barang. 
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   Tampilkan Laporan    

  
Semua 
Barang 

Stok yang akan 
habis <       

                    

                    

Mitranet    

PT. Surya Mitranet Indonesia    

Intiland Tower Lt.11 Suite 11‐01E    
Jl. Panglima Sudirman 101‐103    

Surabaya 60271    
     

Perihal :    

Tanggal Cetak:    
     

        
Laporan Stok 

Barang          

  
Nama 
Barang 

Kode 
Barang  Harga  Stok 

Nama 
Supplier    

     

     
     

     
   Hormat Kami, 

     
     

               Petugas    

 

Gambar 4.18 : Desain Form Laporan Stok Barang 

 

4.4  Hasil dan Implementasi 

Untuk dapat menjalankan Sistem Informasi Inventori dan Inventaris pada 

PT. Surya Mitranet Indonesia, dibutuhkan beberapa perangkat keras(Hardware) 

dan perangkat lunak(Software).  

A. Software 

Adapun beberapa perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan 

Sistem Informasi Inventori dan Inventaris pada PT. Surya Mitranet Indonesia 

adalah sebagai berikut: 
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1. Dot Net Framework FX versi 2.0 

2. Sistem Operasi Windows 2000/XP 

3. MySQL. 

 

B. Hardware 

Rekomendasi perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan Sistem 

Informasi Inventori dan Inventaris pada PT. Surya Mitranet Indonesia ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Prosesor Pentium III 1,2 Ghz 

2. Memori 256 MB 

3. Harddisk 40 GB 

4. VGA Card 32 MB 

Peralatan pendukung lainnya yang mendukung sistem ini adalah printer 

yang berguna untuk mencetak laporan-laporan transaksi barang dan faktur yang 

diperlukan. 

 

4.4.1 Implementasi 

A. Form Utama 

Form Utama merupakan form yang berisikan menu-menu yang dapat 

digunakan, seperti menu login, transaksi pemasangan, penjualan atau transfer. 

Form ini berisi menu yang sama untuk user maupun admin, hanya saja terdapat 

perbedaan pada hak akses di dalamnya. Form utama untuk user dan admin dapat 

dilihat pada gambar 4.19. 
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Gambar 4.19 : Form Utama 

 

B. Form Pemasangan, Penjualan dan Transfer 

Seperti telah digambarkan pada desain input, form pemasangan, 

penjualan dan transfer memiliki struktur form yang hampir sama. Hanya tujuan 

barang yang berbeda, yaitu kepada customer untuk form pemasangan dan 

penjualan, dan kantor cabang untuk form pemasangan. Seperti terlihat pada 

gambar 4.20, 4.21, 4.22 berikut ini : 
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Gambar 4.20 : Form Pemasangan 

 

Gambar 4.21 : Form Penjualan 
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Seperti terlihat pada gambar 4.20 dan 4.21, form pemasangan dan 

penjualan ditujukan kepada customer. Dimana petugas dapat memilih tombol  

untuk mencari data customer, dan dapat memilih tombol  untuk menambah 

customer. Data barang ditampilkan dalam bentuk Data Grid View, petugas juga 

dapat mencari data barang sesuai dengan yang diinginkan dengan mengklik 

tulisan .  

Lalu petugas dapat menekan tombol  atau langsung menekan 

tombol enter pada keyboard untuk dapat mencari barang. Petugas dapat memuat 

ulang seluruh data barang dengan menekan tombol . Nomor 

transaksi digenerate secara otomatis sesuai dengan tanggal dan keperluan.  

Petugas dapat melihat daftar permintaan barang sebelum benar-benar melakukan 

permintaan barang pada Data Grid View paling bawah. 

Tombol  digunakan untuk menambah pesanan sementara 

sebelum petugas benar-benar melakukan permintaan barang dengan menekan 

tombol . Untuk dapat membatalkan pesanan sementara, petugas dapat 

menekan tombol  untuk menghapus pesanan. Tombol  

digunakan untuk membersihkan kontrol pada seluruh textbox. Tombol  

digunakan untuk keluar dari form. 
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Gambar 4.22 : Form Transfer 

 

Form transfer memiliki cara penggunaan yang sama seperti pada form 

pemasangan dan penjualan. Hanya berbeda pada tujuan transaksi. Petugas dapat 

memilih tujuan transfer barang dengan mengklik combobox . 

Yang secara otomatis akan mengisi alamat dari tujuan branch atau kantor cabang. 

 

C. Form Input Barang 

Form Input Barang digunakan petugas untuk menginputkan jenis barang 

baru. Form Input Barang dapat dilihat pada Gambar 4.17. 
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Gambar 4.23 : Form Input Barang 

 

Petugas dapat memilih supplier barang dengan menekan tombol  . 

Apabila supplier merupakan supplier baru yang datanya sebelumnya belum 

tersimpan, petugas dapat menekan tombol  untuk menambah supplier. 

Tombol  digunakan untuk menyimpan data barang baru, tombol 

 digunakan untuk membersihkan kontrol pada textbox, dan tombol 

 digunakan untuk keluar dari form. Petugas juga dapat melihat data 

barang yang ada saat ini dengan mengklik tulisan . Sehingga data 

barang akan muncul seperti ditunjukan pada gambar 4.24 berikut ini : 
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Gambar 4.24 : Form Input Barang (Lihat Data Barang) 

 

Petugas dapat menutup data barang dengan cara mengklik tulisan 

, sehingga form input barang kembali seperti sebelumnya. Seperti 

ditunjukan pada gambar 4.23 sebelumnya. 

 

D. Form Update Stok 

Form Update Stok digunakan untuk mengupdate stok barang yang baru 

datang. Seperti terlihat pada Gambar 4.25 berikut ini : 
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Gambar 4.25 : Form Update Stok 

 

Tombol  digunakan untuk mencari barang yang mana akan di 

update data stok barangnya. Tombol  digunakan untuk mengupdate 

data stok barang yang telah dipilih. Sedangkan tombol   digunakan 

untuk keluar dari form. 

 

4.4.2 Hasil 

A. Form Cetak Faktur 

Form untuk mencetak faktur dapat dilihat pada gambar 4.26 berikut ini : 
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Gambar 4.26 : Form Cetak Faktur 

 

Petugas dapat menekan tombol  pada form cetak faktur untuk dapat 

memulai mencetak faktur. 

 

B. Form Laporan Transaksi 

Gambar form laporan transaksi dapat dilihat pada gambar 4.27 berikut : 
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Gambar 4.27 : Form Laporan Transaksi 

 

Petugas dapat melihat laporan berdasarkan bulan, dengan memilih radio 

 lalu memilih bulan yang ingin ditampilkan dengan memilih melalui 

combobox . Sedangkan radio  digunakan untuk 

menampilkan seluruh transaksi. 

Kemudian petugas dapat melihat seluruh transaksi dengan menekan 

tombol . tombol  digunakan untuk melihat transaksi 

pemasangan, tombol  digunakan untuk melihat transaksi penjualan 
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sedangkan tombol  digunakan untuk melihat transaksi transfer. 

Tombol  digunakan untuk keluar dari form laporan transaksi ini. 

 

C. Form Laporan Stok Barang 

Gambar form laporan stok barang dapat dilihat pada gambar 4.28 : 

 

Gambar 4.28 : Form Laporan Stok Barang 

 

Petugas dapat melihat laporan stok data barang berdasarkan semua barang 

dengan memilih radio  dan menekan tombol . Petugas 

juga dapat melihat stok data barang yang akan habis dengan memilih radio 



 

 

70

 dan mengisikan jumlah stok barang minimal yang 

diinginkan pada textbox. Dan kemudian menekan tombol  untuk 

menampilkan atau melihat data barang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Kerja Praktek di PT. Surya Mitranet Indonesia, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Dengan adanya sistem informasi inventori dan inventaris pada PT. Surya 

Mitranet Indonesia dapat membantu proses pencatatan barang masuk ataupun 

keluar. 

2. Melalui sistem informasi ini, pihak PT. Surya Mitranet Indonesia dapat 

melakukan pendataan barang ataupun rekapitulasi laporan barang secara 

periodik guna kebutuhan informasi pengambilan keputusan perusahaan. 

 

5.2  Saran 

Sistem informasi ini dapat dikembangkan lagi dengan melakukan 

integrasi sistem pada setiap bagian, tidak hanya pada bagian gudang saja, 

melainkan juga dapat terintegrasi dengan bagian pembelian, penjualan dan 

keuangan. 
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