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ABSTRAK 

 

Dalam periode 1 (satu) tahun pihak Pertamina memiliki anggaran sebesar 

2 (dua) Milyar Rupiah yang hanya untuk pembelian peralatan kantor serta 

supplies. Pertamina sendiri dalam 1 (satu) tahun melakukan transaksi pembelian 

kurang lebih 32 kali untuk menyuplai kebutuhan  masing-masing peralatan kantor 

seperti tinta printer atau toner, flashdisk, harddisk, serta beberapa spare part yang 

mendukung kegiatan operasional. PT. Pertamina Unit Pemasaran V tidak hanya 

mencakup atau  melayani daerah Surabaya saja, tetapi meliputi Jawa, Bali, Nusa 

Tenggara Barat (NTB), serta Nusa Tenggara Timur (NTT). Sehingga sangat 

sering terhambat masalah, mulai dari stok barang yang kurang, adanya permintaan 

dari departemen yang tidak terpenuhi, stok lama yang menumpuk di gudang, serta 

beberapa masalah lain yang berhubungan dengan manajemen persediaan. 

Sistem informasi supply chain management peralatan  kantor dan supplies 

dibangun untuk menangani masalah yang telah disebutkan. Metode yang 

digunakan adalah supply chain management untuk mengelola inventori dan 

distribusi peralatan kantor, serta single moving average untuk metode yang 

digunakan dalam memprediksi rencana pembelian periode selanjutnya. 

Sistem informasi supply chain management peralatan kantor dan supplies 

ini valid pada saat uji coba. Metode supply chain management dapat diterapkan 

untuk mengelola inventori dan distribusi barang, serta metode single moving 

average dapat diterapkan untuk memprediksi rencana pembelian untuk periode 

selanjutnya sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. 

Kata kunci : Supply chain management, inventori, stok, manajemen, permintaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

PT.Pertamina memiliki 20 supplier kontrak yang masing-masing 

mempunyai masa kontrak selama 1 (satu) tahun. Dalam periode 1 (satu) tahun 

pihak Pertamina memiliki anggaran sebesar 2 (dua) Milyar Rupiah yang hanya 

untuk pembelian peralatan kantor serta supplies, Pertamina sendiri dalam 1 (satu) 

tahun melakukan transaksi pembelian kurang lebih 32 kali pembelian untuk 

menyuplai kebutuhan masing-masing peralatan kantor seperti tinta printer atau 

toner, flashdisk, harddisk, serta beberapa spare part yang mendukung Pertamina. 

PT. Pertamina Unit Pemasaran V tidak hanya mencakup atau melayani daerah 

Surabaya saja, tetapi meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Nusa 

Tenggara Timur (NTT). Maka sangat sering terhambat masalah, mulai dari stok 

barang yang kurang, adanya permintaan dari departemen atau cabang luar 

Surabaya yang tidak terpenuhi, adanya stok lama yang menumpuk di gudang, 

serta beberapa masalah lain yang berhubungan dengan manajemen persediaan. 

Pertamina menggunakan sistem sewa untuk hardware (PC Desktop, printer, 

scanner, notebook atau laptop) dengan masa kontrak selama 3 (tiga) tahun. 

Anggaran pembelian barang tersebut dalam tiap periode (pertahun) telah 

ditetapkan, sehingga perencanaan pembelian barang harus direncanakan dengan 

baik sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perbagian. Pemesanan barang ke 

supplier pada saat ini dilakukan jika ada permintaan dari user atau bagian 

perusahaan yang tidak terpenuhi. Tidak ada pengecekan stok dan safety stok pada 
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inventory yang sering menyebabkan terjadi nya barang kosong pada gudang dan 

menyebabkan banyaknya permintaan dari fungsi-fungsi dan anak cabang yang 

tidak terpenuhi. Jika barang-barang yang sangat vital dalam menunjang kegiatan 

operasional tersebut berada dalam keadaan kosong dan terjadi permintaan, maka 

dipastikan kegiatan operasional perusahaan akan terhambat atau terhenti.  

Untuk anggaran pembelian supplies pertahunnya Pertamina memiliki 

anggaran sebesar 2 (dua) milyar rupiah, tetapi seringkali pembelian yang 

dilakukan melebihi anggaran itu yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan belum 

adanya manajemen anggaran serta perencanaan pembelian supplies dan 

penggunaan supplies per tahun nya. Untuk pembelian per tahun nya, dana 2 (dua) 

milyar rupiah tersebut pasti habis apabila memasuki bulan ke-8 atau bulan 

Agustus dan seringkali menggunakan dana cadangan untuk pembelian supplies. 

Apabila dana cadangan tersebut digunakan setiap periode nya, hal ini bisa 

menyebabkan Pertamina tidak memiliki dana cadangan untuk menunjang kegiatan 

operasional yang lain. 

Pembelian supplies itu sendiri disesuaikan dengan kontrak dari masing-

masing suplier, mulai dari merk dan tipe supplies ditentukan sewaktu kontrak 

dengan suplier. Masa kontrak dengan supplier, adalah 1 (satu) tahun. Seringkali 

Pertamina kewalahan apabila masa kontrak habis, banyak supplies yang 

menumpuk digudang dikarenakan merk dan tipe suplies pada periode yang lama 

tidak dapat digunakan pada periode yang baru yang disebabkan perbedaan merk 

dan tipe suplies. Hal ini disebabkan sewaktu pembelian suplies, Pertamina kurang 

memperhitungkan jangka waktu atau waktu kadaluarsa dari suplies yang 
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digunakan. Sehingga banyak supplies dan peralatan kantor dari periode yang lama 

menumpuk di gudang. 

Oleh karena itu dibutuhkan sistem pendukung keputusan yang tepat untuk 

mengatur proses supply chain management (SCM) mulai dari perencanaan 

pembelian supplies, manajemen anggaran, stok barang pada gudang atau 

inventory hingga pendistribusian sesuai dengan permintaan masing-masing 

departemen., serta prediksi yang tepat sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. 

 
1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang-bangun Sistem Informasi Supply Chain Management 

Peralatan Kantor dan Supplies pada PT.Pertamina Unit Pemasaran V 

Surabaya. 

2. Bagaimana membuat laporan serta informasi pembelian, gudang, 

pendistribusian supplies secara terperinci sehingga dapat membantu pihak 

manajemen dalam pengambilan keputusan. 

 
1.3.  Pembatasan Masalah 

Agar tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai maka pembahasan 

masalah untuk tugas akhir ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Sistem Informasi Supply Chain Management Peralatan Kantor dan Supplies 

ini digunakan departemen Sistem Informasi dan Komunikasi (SI&K) bagian 

Jasa dan Administrasi Teknologi dalam menangani dan mengolah data 

peralatan kantor dan supplies dari pembelian hingga pendistribusian. 
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2. Pencatatan transaksi dilakukan secara terpusat yaitu departemen SI&K pada 

PT. Pertamina Unit Pemasaran V Surabaya. 

3. Sistem tidak membuat layanan permintaan melainkan melalui form 

permintaan. 

4. Sistem yang dibuat hanya mencakup proses pembelian, inventory, peramalan 

pembelian atau prediksi pembelian, serta pendistribusian sesuai dengan 

permintaan yang dilakukan oleh masing-masing departemen pada Pertamina. 

5. Wilayah distribusi SCM hanya mencakup daerah Unit Pemasaran V saja, 

yaitu Surabaya, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 

6. Metode Peramalan yang digunakan untuk prediksi pemesanan barang adalah 

metode single moving average, serta sistem ini tidak fokus kepada proses 

peramalan tetapi fokus kepada proses supply chain management. 

7. Periode peramalan yang digunakan adalah periode 3 bulan yang lalu. 

 
1.4.  Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka tujuan dari dibuatnya sistem ini 

adalah: 

1. Merancang bangun Sistem Informasi Supply Chain Management Peralatan 

Kantor dan Supplies pada PT. PERTAMINA Unit Pemasaran V Surabaya. 

2. Membuat laporan dan informasi pembelian, gudang, pemintaan supplies 

secara terperinci sehingga dapat membantu pihak manajemen dalam 

pengambilan keputusan. 
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1.5.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini 

dibedakan dengan pembagian bab-bab dengan rincian sebagai berikut: 

 
BAB 1 : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang dari pembuatan sistem 

informasi supply chain management peralatan kantor dan supplies, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan tugas akhir ini. 

 
BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum supply chain 

management dan teori serta konsep yang berkaitan dengan tugas ini akhir ini 

seperti konsep dan implementasi sistem informasi, konsep supply chain 

management yang meliputi safety stock, manajemen anggaran, serta sub-sub 

proses supply chain management yang berkaitan dengan tugas akhir ini. 

 
BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

 Dalam bab ini menjelaskan tentang tahap-tahap yang dikerjakan dalam 

penyelesaian Tugas Akhir mulai dari identifikasi masalah sistem, model 

pengembangan (survei dan merancang desain), prosedur pengembangan (Data 

Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), Struktur Database, 

dan Design Input Output). 

 
BAB IV : EVALUASI 

 Dalam bab ini menjelaskan tentang implementasi dari rancangan sistem 

yang telah dibuat mencakup konfigurasi sistem yang dibutuhkan untuk 
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menjalankan aplikasi, cara kerja dari program, dan evaluasi yang dilakukan 

setelah dilakukan implementasi sistem. 

 
BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan tentang aplikasi yang dibuat dan saran untuk 

pengembangan dari sistem informasi supply chain management peralatan kantor 

dan supplies. 

 

 



7 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1. Sistem Informasi 

Sebelum merancang sistem perlu dikaji konsep dan definisi dari sistem. 

Pengertian sistem tergantung pada latar belakang cara pandang orang yang 

mencoba mendefinisikannya. Menurut Herlambang dan Tanuwijaya (2005:47), 

sistem informasi terdiri dari input, proses dan output seperti yang terlihat pada 

Gambar 1. Pada proses terdapat hubungan timbal balik dengan 2 (dua) elemen, 

yaitu kontrol kinerja sistem dan sumber-sumber penyimpanan data, baik berupa 

karakter-karakter huruf maupun berupa numerik. Saat ini data bisa berupa audio 

maupun video. Data ini diproses dengan metode-metode tertentu dan akan 

menghasilkan output yang berupa informasi. Informasi yang dihasilkan dapat 

berupa laporan atau report maupun solusi dari proses yang telah dijalankan.  

Control of System Performance

Storage of Data Resources

Processing Data
Input of Data 
Resources

Output of 
Information 
Products

 
Gambar 2.1. Proses Sistem Informasi 

(Sumber : Herlambang dan Tanuwijaya, 2005:46) 
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Sedangkan menurut Sutabri (2004:36), Sistem informasi terdiri dari 

komponen-komponen yang saling berinteraksi yaitu :  

1. Komponen masukan, yaitu data yang masuk kedalam sistem informasi yang 

dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

2. Komponen model, yaitu komponen yang 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. 

3. Komponen keluaran, yaitu komponen yang merupakan informasi yang 

berkualitas dan dokumentasi yang berguna. 

4. Komponen teknologi, yaitu komponen yang digunakan untuk menerima 

input, menjalankan model, menyimpan, dan mengakses data, menghasilkan 

dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian sistem secara 

keseluruhan. Komponen ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu teknisi, 

perangkat lunak dan perangkat keras. 

5. Komponen basis data, merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Basis data tersimpan dalam 

perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang memanipulasinya. Data 

dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa dan digunakan 

untuk keperluan penyediaan informasi. 

 
2.2. Supply Chain Management 

Supply chain management (SCM) adalah sebuah proses payung dimana 

produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural. 

Sebuah supply chain management merujuk kepada jaringan yang rumit dari 
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hubungan dimana organisasi atau perusahaan mempertahankan hubungan dengan 

rekan bisnisnya untuk mendapatkan sumber produksi dalam menyampaikan 

kepada konsumen (Kalakota, 2000:197). Melihat departemen atau fungsi SI&K 

pada PT.Pertamina yang akan menerapkan metode supply chain management 

(SCM) ini bukan merupakan departemen (fungsi) manufaktur atau terdapat proses 

pengolahan dari bahan baku (mentah) menjadi barang jadi atau setengah jadi, 

tetapi memegang proses distribusi peralatan kantor atau supplies serta sebagai 

pemegang kontrol mulai dari pembelian, penditribusian, pergudangan, dan 

manajemen keuangan. SCM yang dapat diterapkan pada departemen ini bukan 

SCM untuk perusahaan manufaktur, namun perusahaan jasa atau distributor. 

Namun tidak menutup kemungkinan sub-sub proses SCM yang terdapat pada 

perusahaan manufaktur dapat diterapkan pada PT.Pertamina ini. 

Tujuan yang hendak dicapai dari setiap supply chain management adalah 

untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan secara keseluruhan (Chopra, 2001:5). 

Supply chain yang terintegrasi akan meningkatkan keseluruhan nilai yang 

dihasilkan oleh supply chain tersebut. Supply chain management itu sendiri adalah 

koordinasi dari bahan, informasi dan arus keuangan antara perusahaan yang 

berpartisipasi.  

Untuk departemen SI&K pada PT.Pertamina ini, koordinasi bahan pada 

perusahaan manufaktur digantikan oleh koordinasi supplies atau peralatan kantor 

yang nantinya akan didistribusikan kepada masing-masing departemen serta 

cabang Pertamina Unit Pemasaran V yang meliputi Jawa, Bali, NTB, dan NTT. 

Berikut penjelasan dari arus bahan, informasi dan arus keuangan. 
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1. Arus material melibatkan arus produk fisik dari pemasok sampai konsumen 

melalui supply chain, sama baiknya dengan arus balik dari arus retur produk, 

layanan, daur ulang dan pembuangan. 

2. Arus informasi meliputi ramalan atau prediksi permintaan, transmisi 

pesanan dan laporan status pesanan. 

3. Arus keuangan meliputi informasi kartu kredit, syarat kredit, jadwal 

pembayaran dalam penetapan kepemilikan dan pengiriman (Kalakota, 

2000:198). 

Secara garis besar struktur supply chain management yang disederhanakan 

oleh para pakar managemen, serta proses-proses supply chain management yang 

dilakukan oleh perusahaaan-perusahaan besar dapat dilihat pada 2.2 : 

 

 
Gambar 2.2. Proses Supply Chain yang disederhanakan. 

     (Sumber : Mahendrawati, 2006:7) 

 
Sedangkan proses supply chain yang diterapkan oleh Sistem Informasi dan 

Komunikasi (SI&K) bukan supply chain yang seperti pada umumnya, tidak 

seperti yang diterapkan kepada perusahaan manufaktur. Supply chain yang 

diterapkan merupakan supply chain yang berjalan pada perusahaan distribusi 
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(distributor), untuk proses supply chain yang diterapkan dapat dilihat pada gambar 

2.3 dibawah ini. 

 
Gambar 2.3. Proses Supply Chain yang diterapkan. 

 

Menurut Turban et al (2004:321), terdapat 3 (tiga) macam komponen supply 

chain, yaitu: 

1. Upstream supply chain 

Bagian upstream (hulu) chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan 

manufaktur dengan para penyalurnya (yang mana dapat manufaktur, 

assembler, ataupun kedua-duanya) dan koneksi mereka kepada penyalur 

mereka (second tier). Hubungan para penyalur dapat diperluas kepada 

beberapa strata, semua jalan dari asal material (contohnya biji tambang, 

pertumbuhan tanaman, atau yang terdapat pada PT.Pertamina ini salah satu 

nya adalah penyaluran atau distribusi peralatan kantor dan supplies ke 

masing-masing cabang atau departemen pada Unit Pemasaran V). Didalam 

upstream (hulu), aktivitas yang utama adalah pengadaan. Contoh kegiatan 

upstream pada kasus PT.Pertamina ini adalah pengadaan peralatan kantor 

dan supplies yang dimulai dari perencanaan pembelian dan pembelian 

peralatan kantor dan supplies. 

 



 

 

12 

2. Internal supply chain management 

Bagian dari internal supply chain management meliputi proses inhouse yang 

digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur kedalam 

keluaran organisasi itu. Hal ini meluas dari waktu masukan masuk kedalam 

organisasi. Didalam internal supply chain management, perhatian yang 

utama manajemen produksi, pabrikasi, dan pengendalian persediaan. Proses 

internal SCM pada PT.Pertamina adalah proses setelah pembelian, yaitu 

manajemen inventory untuk peralatan kantor dan supplies yang telah dibeli. 

3. Downstream supply chain 

Dowstream (arah muara) supply chain meliputi semua aktivitas yang 

melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Didalam 

downstream supply chain, perhatian yang diarahkan pada distribusi, 

pergudangan atau inventory, transportasi, dan after sales service. Setelah 

dilakukan pembelian, kemudian manajemen inventory departemen SI&K 

pada PT.Pertamina akan melakukan proses distribusi ke masing-masing 

cabang atau departemen pada Unit Pemasaran V Surabaya sesuai dengan 

permintaan dan kebutuhan dari masing-masing cabang atau departemen 

tersebut. 

 
2.2.1. Fungsi Supply Chain Management 

Secara umum konsep Supply Chain Management memiliki 2 (dua) fungsi, 

yaitu: 

1. SCM secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan 

menghantarkan ke pemakai akhir. Fungsi pertama ini berkaitan dengan 
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ongkos-ongkos fisik, yaitu ongkos material, ongkos penyimpanan, ongkos 

produksi, ongkos transportasi dan sebagainya. 

2. SCM sebagai mediasi pasar, yakni memastikan bahwa apa yang disuplai 

oleh supply chain mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir 

tersebut. Fungsi kedua ini berkaitan dengan biaya-biaya survei pasar, 

perancangan produk, serta biaya-biaya akibat tidak terpenuhi nya aspirasi 

konsumen oleh produk yang disediakan oleh sebuah supply chain.  Ongkos-

ongkos ini bisa berupa ongkos markdown, yakni penurunan harga produk 

yang tidak laku dijual dengan harga normal, atau ongkos kekurangan supply 

yang dinamakan dengan stockout cost. 

 
2.2.2. Prinsip-Prinsip Supply Chain Management 

Prinsip utama yang harus dipegang dalam sinkronisasi aktivitas-aktivitas 

sebuah supply chain adalah untuk menciptakan resultan yang lebih besar, bukan 

hanya bagi tiap anggota rantai, tetapi bagi keseluruhan sistem. Kesuksesan 

implementasi prinsip ini biasanya membutuhkan perubahanperubahan pada 

tingkatan strategis maupun taktis. Sebaliknya, kegagalan biasanya ditandai oleh 

ketidakmampuan manajemen mendefinisikan langkah-langkah yang harus 

ditempuh dalam menggiring komponen-komponen supply chain yang komplek ke 

arah yang sama. Anderson et al (1997) memberikan 7 (tujuh) prinsip dalam SCM 

yang diperuntukkan bagi manajer dalam merumuskan keputusan strategis, yaitu : 

1. Segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. 

2. Sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang 

berbeda. 
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3. Dengarkan signal pasar dan jadikan signal tersebut sebagai dasar dalam 

perencanaan kebutuhan (demand planning) sehingga bisa menghasilkan 

ramalan yang konsisten dan alokasi sumber daya yang optimal. 

4. Deferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan 

percepat konversinya disepanjang supply chain . 

5. Kelola sumber-sumber suplai secara strategis untuk mengurangi ongkos 

kepemilikan dari material maupun jasa. 

6. Kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan supplay chain yang 

mendukung pengambilan keputusan berhirarki serta berikan gambaran yang 

jelas dari aliran produk, jasa, maupun informasi. 

7. Adopsi pengukuran kinerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan 

dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen akhir. 

 
2.2.3. Mengelola Persediaan Pada Supply Chain 

Persediaan pada supply chain memiliki dampak yang besar terhadap 

kegiatan operasional perusahaan tersebut. Jumlah modal yang digunakan untuk 

pembelian persediaan tidaklah sedikit sehingga persediaan merupakan asset 

terpenting yang dimiliki supply chain. Mengelola aliran material/produk dengan 

tepat adalah salah satu tujuan utama dari supply chain. Aliran yang tepat disini 

berarti tidak terlalu terlambat dan tidak terlalu dini, sehingga jumlah yang tersedia 

sesuai dengan kebutuhan. Karena apabila terlalu lambat maka kegiatan 

operasional dari suatu perusahaan akan mengalami keterlambatan dan apabila 

terlalu dini maka biaya yang digunakan untuk me-maintenance persediaan akan 

banyak. Perusahaan perlu  menggunakan ukuran-ukuran untuk melihat kinerja 

persediaan. Pada prinsipnya persediaan harus berorientasi pada efisiensi operasi di 
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satu pihak dan pelayanan terhadap pelanggan (sevice level) di pihak lainnya. 

Kedua hal ini sering bertolak belakang jika tidak dilakukan perubahan mendasar 

pada system, peningkatan service level biasanya berimplikasi pada peningkatan 

persediaan. Ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk memonitor kinerja 

persediaan adalah: 

1. Tingkat putaran persediaan (inventory turnover rate). Ukuran ini melihat 

seberapa lama sebuah persediaan tersebut disimpan didalam gudang. Dapat 

diukur dengan dua cara yaitu menghitung nilai masing-masing barang 

maupun menghitung nilai secara agregat. Semakin tinggi nilai putaran 

persediaan maka nilainya semakin baik. 

2. Inventory days of supply. Yaitu mengukur kinerja persediaan sebagai rata-

rata jumlah hari suatu perusahaan dapat beroperasi dengan jumlah 

persediaan yang dimiliki. Ukuran penilaiaan ini bisa disebut juga dengan 

penilaiaan pengukuran yang seirama dengan tingkat perputaran persediaan. 

3. Fill rate mempunyai presentase jumlah item yang tersedia pada saat item 

atau persediaan tersebut diminta. Fill rate juga bisa diukur untuk tiap item 

persediaan maupun untuk keseluruhan item persediaan secara agregat. 

Namun jika perusahaan menginginkan terciptanya supply chain manajemen 

yang efektif, maka hendaknya perusahaan tersebut membedakan target fill 

rate untuk tiap pelanggan dengan target fill rate tiap item. Karena target fill 

rate ini dapat memberikan gambaran nilai yang strategis dari masing-masing 

kelompok item. 

Persediaan inventory dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan 

klasifikasi yaitu: 
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1. Berdasarkan bentuknya persediaan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) 

golongan berdasarkan bentuknya, yaitu: 

a. Barang atau bahan baku (raw materials). 

b. Barang setengah jadi. 

c. Barang jadi (finished product) 

2. Berdasarkan fungsinya persediaan dapat dibedakan menjadi 4 (empat) 

golongan barang persediaan, yaitu: 

a. Pipeline / transit inventory. Persediaan ini muncul karena lead time 

pengiriman dari satu tempat ke tempat yang lain. Persediaan yang 

waktu lead timenya lama maka semakin banyak pula barang tersebut 

disimpan didalam gudang sehingga persediaan jenis barang ini bisa 

mengubah alat atau model transportasi atau dengan mencari pemasok 

yang lokasinya lebih dekat (tentunya dengan mempertimbangkan 

konsekuensi lain seperti ongkos kirim, harga dan kualitas). 

b. Cycle Stock. Persediaan ini terjadi akibat lead time waktu pengiriman 

yang relatif lama oleh karena itu pada saat pemesanan barang yang 

diminta relatif banyak kemudian sedikit demi sedikit berkurang akibat 

dipakai atau dijual sampai akhirnya habis atau hampir habis, kemudian 

mulai dengan siklus baru lagi. 

c. Persediaan Pengamanan (Safety stock). Fungsi dari persediaan ini 

adalah sebagai perlindungan apabila terjadi ketidakpastian pasokan 

maupun ketidakpastian permintaan. Perusahaan-perusahaan biasanya 

menyimpan lebih banyak daripad kebutuhan selama satu periode 

tertentu supaya permintaan dapat bisa terpenuhi tanpa perlu menunggu. 
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Menentukan perkiraan / estimasi persediaan yang akan dibutuhkan 

pada satu periode bukanlah pekerjaan yang mudah. Besar kecilnya 

persediaan pengamanan tergantung pada biaya persediaaan dan service 

level. 

d. Anticipation Stock adalah persediaan yang dibutuhkan untuk 

mengantisipasi kenaikan permintaaan akibat sifat musiman dari 

permintaan terhadap suatu item. Meskipun jenis persediaan ini dapat 

mengantisipasi permintaan yang tidak pasti, namun perusahaan dapat 

memprediksi adanya kenaikan dalam jumlah yang signifikan (bukan 

sekedar pola acak). 

3. Persediaan juga dapat dilasifikasikan berdasarkan sifat ketergantungan 

kebutuhan antara satu item dengan item yang lainnya. Item-item yang 

kebutuhannya tergantung pada kebutuhan item yang lain dinamakan 

depentdent demand item. Sebaliknya kebutuhan independend demand item 

tidak tergantung pada kebutuhan item lain. Klasifikasi ini dilakukan karena 

penggolongan kedua jenis item ini biasanya berbeda. 

 
2.2.4. Mengakomodasikan Ketidakpastian 

Apabila sebuah perusahaan beroperasi dengan ketidakpastian persediaan 

maka perusahaaan tersebut membutuhkan pengamanan persediaan untuk 

menanggulangi terjadinya kekurangan terhadap barang persediaan tersebut. Selain 

itu untuk pemesanan sampai dengan kedatangan barang yang dibutuhkan juga 

membutuhkan waktu tenggang (lead time). Jika waktu tenggang tersebut konstan 

selama l hari maka hendaknya kita melakukan pemesanan barang persediaan yang 

dibutuhkan l hari sebelum barang persediaan tersebut habis terpakai. Namun 



 

 

18 

apabila barang yang dipesan tersebut waktu tenggang dan permintaan akan barang 

tersebut tidak tetap maka hendaknya kita harus melakukan pemesanan barang 

tersebut dengan memperhatikan kedua aspek tersebut. 

Waktu pemesanan sering diwujudkan dalam bentuk niai reorder point. 

Pengertian reorder point itu sendiri adalah banyaknya barang tersisa dimana kita 

harus melakukan transaksi pemesanan kembali. Bila waktu tenggang tidak sesuai 

dengan waktu pengiriman misalkan saja waktu pengiriman dalam prakteknya 

lebih cepat dari waktu tenggang ataupun sebaliknya maka pada situasi ini 

hendaknya perusahaan menentukan probabilitas terjadinya kekurangan barang 

persediaan tersebut sebelum barang pesanan tersebut datang. Pada situasi-situasi 

seperti saat itu reorder point dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

.................... (2.1) 
 

Atau dapat menggunakan rumus dibawah ini: 
 

.......................... (2.2) 
(Sumber : Erlina, 2002:3) 

Keterangan : 

LD = Lead Time (l) 

AU = Average Usage (Pemakaian Rata-rata) 

SS = Safety Stock 

 
2.2.5. Menentukan Safety Stock 

Safety stock berfungsi untuk melindungi kesalahan dalam memprediksi 

transaksi permintaan yang terjadi pada saat waktu tenggang atau waktu tunggu 
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sebelum barang pesanan dikirim. Untuk mendapatkan ilustrasi seberapa 

ketidakpastian itu terjadi hendaknya perusahaan memerlukan mengumpulkan 

data-data yang digunakan untuk menganalisa pendistribusiannya. Misalkan data 

permintaan selama lead time berdistribusi normal, maka penghitungan safety stock 

dapat dilakukan secara mudah. Yang perlu diperhatikan hanyalah standar deviasi 

permintaan selama lead time(Sdl) dan probabilitas tertentu (Z). Nilai Z adalah hasil 

keputusan dari manajemen.. Besarnya safety stock (SS) secara umum dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 
…………………. (2.3) 

 
atau 

 

 
............................. (2.4) 

(Sumber : Erlina, 2002:3) 
 

Keterangan : 

SS = Persediaan pengaman (Safety Stock) 

Z   = Probabilitas yang telah ditentukan manajemen 

Sdl = Rata-rata permintaan per periode dan pada saat lead time 

 
2.3. Metode Peramalan 

Pengertian peramalan menurut Makridakis dkk (1993:4), peramalan 

merupakan bagian integral dari kegiatan pengambilan keputusan manajemen. 

Organisasi selalu menentukan sasaran dan tujuan, berusaha menduga-duga faktor 

lingkungan, lalu memilih tindakan yang diharapkan akan menghasilkan 
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pencapaian sasaran dan tujuan tersebut. Kebutuhan akan peramalan meningkat 

seiring dengan usaha manajemen untuk mengurangi ketergantungannya atas hal-

hal yang belum pasti. Peramalan menjadi lebih ilmiah sifatnya dalam menghadapi 

lingkungan manajemen. Karena setiap bagian organisasi berkaitan satu sama lain, 

baik buruknya ramalan dapat  mempengaruhi seluruh bagian organisasi. 

Suatu sistem peramalan harus mempunyai kaitan diantara ramalan-ramalan 

yang dibuat pada bisang manajemen yang lain. Jika peramalan ingin berhasil, 

maka harus diperhatikan adanya saling ketergantungan yang tinggi diantara 

ramalan berbagai divisi atau departemen. Sebagai contoh, kesalahan dalam 

proyeksi penjualan dapat menimbulkan reaksi berantai yang mempengaruhi 

ramalan anggaran, pengeluaran, operasi, arus kas, tingkat persediaan, harga dan 

seterusnya.  

Menurut Martiningtyas (2004:101), apabila dilihat dari sifat ramalan yang 

disusun, maka peramalan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu: 

1. Peramalan Kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif 

pada masa yang lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada 

orang yang menyusunnya karena hasil peramalan tersebut ditentukan 

berdasrkan pemikiran yang bersifat intuisi, judgment, atau pendapat, dan 

pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. 

2. Peramalan Kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif 

pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metose 

yang diperguankan dalam peramalan tersebut. Metode yang baik adalah 

metode yang memberikan nilai-nilai perbedaan atau penyimpangan yang 
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paling kecil. Peramalan kuantitatif hanya dapat digunakan apabila terdapat 

kondisi sebagai berikut: 

a. Tersedianya informasi tentang masa lalu. 

b. Adanya informasi yang dapat dikuantufikasikan dalam bentuk data 

numerik. 

c. Dapat diasumsikan bahwa pola yang lalu akan berkelanjutan pada masa 

yang akan datang. 

 
2.3.1. Metode Single Moving Average 

Menurut Martiningtyas (2004:105), tujuan utama dari penggunaan rata-

rata bergerak tunggal (single moving average) adalah untuk menghilangkan atau 

mengurangi acakan (randomness) dalam derek berkala. Tujuan ini dapat dicapai 

dengan melakukan penghalusan sebuah data deret berkala, yaitu dengan merata-

ratakan nilai data bersama-sama. Metode moving average sesuai untuk data 

berpola horisontal berfluktuasi di awal. 

Metode single moving average  mempunyai karakteristik khusus yaitu; 

1. Untuk menentukan ramalan pada periode yang akan datang memerlukan data 

historis selama jangka waktu tertentu. Misalnya, dengan 4(empat) bulan 

moving average, maka ramalan bulan ke-5 baru dibuat setelah bulan ke 4 

selesai/berakhir. Jika bulan moving average ramalan bulan ke-7 baru bisa 

dibuat setelah bulan ke-6 berakhir. 

2. Semakin panjang jangka waktu moving average, efek pelicinan semakin 

terlihat dalam ramalan atau menghasilkan moving average yang semakin 

halus. 
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Persamaan matematis single moving average: 

Rumus : 

 

M t  =  Ŷ t+1  =  (Yt + Yt-1 +Yt-2 + …. + Yt-n+1)                ......................................(2.5) 

            n 

Dimana 

M t  =  moving average pada periode t 

Yt+1 =  nilai ramalan untuk periode berikutnya 

Yt =  nilai sebenarnya pada periode t 

n =  jumlah batas dalam moving average 
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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

 

3.1. Analisis Permasalahan 

Untuk dapat mengetahui lingkup permasalahan yang ada, maka dilakukan 

analisis permasalahan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tahap ini adalah 

untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang ada dan memberikan solusi 

penyelesaian dari permasalahan tersebut. 

Proses supply chain management (SCM) yang terdapat pada PT.Pertamina 

mulai dari pembelian, pergudangan hingga distribusi sesuai ke masing-masing 

departemen atau cabang pada Unit Pemasaran 5 (lima) Surabaya (UPMS V 

Surabaya) yang meliputi daerah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan 

Nusa Tenggara Timur (NTT). Distribusi yang dilakukan sesuai dengan 

permintaan yang dilakukan oleh departemen-departemen atau cabang UPMS V 

Surabaya, UPMS V berpusat pada daerah Surabaya dan departemen yang 

menangani bagian ini adalah departemen Sistem Informasi dan Komunikasi atau 

biasa disebut SI&K. Melihat luasnya daerah distribusi yang dicakup serta banyak 

nya permintaan yang masuk, SI&K seringkali menemukan hambatan dan masalah 

dalam menangani permintaan serta distribusi ke masing-masing departemen dan 

cabang. Seperti contoh, biaya belanja tahunan yang sering defisit sehingga 

menggunakan dana cadangan. Apabila sering menggunakan dana cadangan hanya 

untuk anggaran belanja tahunan, maka dapat dipastikan dana cadangan dapat 

habis terpakai hanya untuk anggaran belanja. Untuk kebutuhan perusahaan yang 
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menggunakan dana apa nantinya. Untuk pergudangan, banyaknya stok barang 

yang menumpuk digudang, stok barang yang menumpuk merupakan barang-

barang yang tidak digunakan lagi. Hal ini dapat memicu kerugian untuk 

perusahaan ini. Sedangkan untuk distribusi barang, banyaknya permintaan yang 

tidak dapat dipenuhi yang disebabkan stok yang kosong untuk barang yang 

penting, yang disebabkan banyak permintaan untuk barang yang sama. Barang 

yang diminta merupakan barang yang penting, yang dapat membantu kinerja atau 

proses kelancaran kegiatan perusahaan. 

Salah satu alternatif yang digunakan untuk menangani permasalahan 

tersebut serta memaksimalkan sumber daya yang ada yaitu dengan penerapan 

SCM serta sistem informasi (SI) ke dalam proses bisnis. Mulai dari proses 

pembelian hingga distibusi. Penerapan sistem informasi supply chain management 

(SISCM) kedalam proses pembelian yang meliputi manajemen anggaran, rencana 

pembelian, estimasi pembelian, pemesanan barang. Untuk proses pergudangan 

meliputi penerimaan barang, update stok barang, safety stock. Sedangkan untuk 

proses distribusi meliputi manajemen permintaan tidak terpenuhi, distribusi sesuai 

dengan permintaan user atau bagian. 

Penerapan SISCM kedalam proses bisnis ini setidaknya dapat mengurangi 

hambatan yang dihadapi, dalam penanganan banyaknya stok barang yang tidak 

digunakan di gudang dengan penerapan pengelolaan persediaan, pengelolaan 

ketidapastian hingga safety stock. Untuk estimasi atau rencana pembelian, agar 

membeli barang yang paling banyak diminta oleh departemen atau cabang. 

Barang yang memiliki prioritas dalam kelancaran kegiatan perusahaan, serta 

meminimalisasi penggunaan dana cadangan. Dengan adanya SISCM ini, 
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diharapkan meningkatkan efisien dan efektif dari proses-proses kegiatan 

perusahaan mulai dari manajemen anggaran belanja, manajemen inventory hingga 

distribusi. Memperhatikan alternatif serta solusi yang cukup baik dari sedikit 

uraian diatas maka kiranya solusi yang layak dibuat untuk membantu departemen 

SI&K pada UPMS V ini adalah dengan membuat Sistem Informasi Supply Chain 

Management Supplies dan Peralatan Kantor pada PT. Pertamina UPMS V 

Surabaya. 

 
3.2. Analisis Kebutuhan 

Setelah melakukan analisis permasalahan, maka tahap selanjutnya adalah 

mengidentifikasi akan kebutuhan User atau calon pemakai untuk sistem ini. User 

atau calon pemakai sistem dalam hal ini adalah departemen SI&K. Pendekatan 

yang dilakukan dalam menganalisis kebutuhan sistem dan pengumpulan data 

adalah dengan cara metode survei dan wawancara langsung kepada Asisten 

Administrasi Sistem Informasi dan Komunikasi. Survei dan wawancara dilakukan 

untuk mendapatkan informasi yang nantinya digunakan sebagai data pada Sistem 

Informasi ini. Survei dan wawancara yang dilakukan untuk mengetahui proses 

bisnis yang dilakukan oleh SI&K dalam alur Supply Chain Management (SCM), 

yang meliputi proses pembelian kepada supplier atau rekanan perusahaan, proses 

penerimaan barang hingga pergudangan, serta proses pendistribusian ke masing-

masing departemen serta anak cabang yang dimiliki Pertamina UPMS V. Melihat 

banyak nya sub-sub proses pada aliran SCM, dan mengingat SI&K bukan 

dibidang manufaktur, maka dilakukan pembatasan pada masalah yang ditangani. 

Implementasi SCM pada bidang jasa, dan sub-sub proses yang ditangani hanya 

sub-sub proses pembelian, inventory serta pendistribusian. Setelah melakukan 
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survei dan wawancara, dilakukan studi literatur untuk mendapatkan informasi 

detil mengenai konsep serta implementasi SCM pada perusahaan. 

 
3.3. Perancangan Sistem 

3.3.1. Desain Umum Sistem 

 

Gambar 3.1. Desain Umum Sistem 

 

Gambaran umum dari desain sistem informasi supply chain management 

peralatan kantor dan supplies pada PT.Pertamina UPMS V Surabaya. Keterangan 

dari gambar 3.1 tersebut sebagai berikut :  

a. Input 

Pada bagian input, terdiri dari rekap data permintaan peralatan kantor dan 

supplies. 

b. Proses 

Pada bagian proses, rekap data permintaan peralatan kantor dan supplies 

akan diproses melalui pengelolaan material supplies dengan menggunakan supply 

chain management. 

c. Ouput 

Sedangkan pada bagian ouput, akan menghasilkan informasi yang berupa 

laporan-laporan yang dibutuhkan oleh bagian SI&K untuk mengelola supplies dan 

peralatan kantor untuk periode selanjutnya. 
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3.3.2. Document Flow 

Document flow merupakan suatu gambaran aliran dokumen pada proses 

bisnis yang terdapat dalam perusahaan. Untuk document flow pada sistem 

informasi supply chain management peralatan kantor dan supplies dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Document flow Pembelian 

Aliran dokumen pada proses bisnis pembelian barang dapat dilihat pada gambar 

3.2 dihalaman 28. Mula-mula asisten administrasi SI&K mengecek daftar 

permintaan yang tidak terpenuhi, jika terdapat permintaan yang tidak terpenuhi 

(hal ini disebabkan stok barang yang kosong digudang sehingga tidak dapat 

memenuhi permintaan departemen atau anak cabang yang melakukan permintaan) 

maka selanjutnya asisten akan membuat perencanaan pembelian atau material 

requirement (MR), jika tidak terdapat permintaan yang tidak terpenuhi maka 

proses dianggap selesai. Setelah asisten membuat MR, rencana MR tersebut 

diserahkan kepada manajer atau kepala bagian SI&K untuk tanda tangan atau 

persetujuan rencana pembelian (MR). Rencana pembebelian yang telah disetujui 

kemudian diserahkan kepada departemen pengadaan barang (POPP) untuk 

dilakukan penyesuaian harga, apabila harga pada rencana pembelian (MR) 

disetujui oleh pihak POPP maka rencana pembelian (MR) tersebut diserahkan 

kembali ke pihak asisten SI&K untuk dilakukan pembelian barang kepada 

supplier. Apabila harga pada rencana pembelian (MR) tidak disetujui oleh POPP, 

pihak POPP akan memberikan rekomendasi atau harga baru yang sesuai dengan 

versi POPP, kemudian diserahkan kembali ke asisten SI&K untuk persetujuan 

ulang oleh manajer SI&K, kemudian diserahkan kembali ke POPP untuk 
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persetujuan. Pihak supplier akan mempersiapkan barang-barang yang sesuai 

dengan rencana pembelian serta membuat surat jalan barang (SJB), kemudian 

barang dan SJB diserahkan ke pihak SI&K. Setelah barang sampai SI&K 

mengecek barang serta SJB sesuai dengan MR (pengecekan kesesuaian barang 

yang dibeli dengan rencana pembelian), apabila sesuai dilakukan pembuatan 

purchase order (PO) yang nanti nya akan berlanjut ke proses inventory. Apabila 

tidak sesuai maka dilakukan proses retur pembelian. 

 

Gambar 3.2. Document Flow Pembelian 
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b. Document flow Gudang 

Aliran dokumen pada proses gudang atau inventory dapat dilihat pada 

gambar 3.3. Barang diterima serta purchase order (PO), maka selanjutnya 

dilakukan update barang pada gudang. Setelah melakukan update barang, 

dilakukan pengecekan stok barang sesuai safety stock (SS). Apakah terdapat stok 

barang dibawah safety stock, jika ada maka dilakukan membuar daftar barang 

dengan stok dibawah SS. Daftar barang tersebut kemudian diserahkan ke asisten 

SI&K untuk dilakukan pembuatan MR yang nantinya digunakan untuk pembelian 

barang. Apabila tidak terdapat stok barang yang dibawah SS maka proses 

dianggap selesai.  

 
Gambar 3.3. Document Flow Gudang 
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c. Document flow Permintaan  

Aliran dokumen pada proses pendistribusian (permintaan yang dilakukan 

departemen atau anak cabang) dapat dilihat pada gambar 3.4. Proses dimulai saat 

departemen atau cabang melakukan pengajuan permintaan barang. Jika 

departemen atau cabang dari surabaya, langsung mengisi memo yang selanjutnya 

diserahkan kepada manajer SI&K. 

 
Gambar 3.4. Document Flow Permintaan 

 

Kemudian memo diserahkan kepada asisten administrasi SI&K untuk 

proses pengecekan barang yang diminta, apakah tersedia atau tidak. Jika stok 
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barang tersedia, maka dilakukan pengisian formulir permintaan barang. Kemudian 

formulir permintaan barang tersebut diserahkan ke manajer SI&K untuk 

persetujuan, formulir yang telah disetujui oleh manajer kemudian dicatat ke buku 

besar (buku transaksi) oleh asisten administrasi SI&K. Barang beserta copy 

formulir permintaan barang diserahkan kepada departemen yang melakukan 

permintaan. Apabila stok barang digudang tidak tersedia, maka diberikan 

informasi barang tidak tersedia, dan dicatat kedalam buku transaksi permintaan 

yang tidak terpenuhi. Untuk departemen yang berasal dari luar surabaya, 

terkadang via telepon atau mendatangi langsung asisten administrasi SI&K, 

kemudian dilakukan proses permintaan. 

 
3.3.3. System Flow 

a. System Flow Pembelian  

Sistem flow pembelian dapat dilihat pada gambar 3.5 dihalaman 32, 

dimana sistem ini menjelaskan mengenai proses sistem pembelian barang 

(supplies dan peralatan kantor). Asisten administrasi SI&K mengecek stok barang 

pada database barang dengan modul view stok barang, dengan modul view stok 

barang ini user dapat mengetahui stok barang  yg memiliki jumlah stok mendekati 

limit atau pada posisi safety stock. Kemudian asisten SI&K akan men-generate 

rencana pembelian atau material requirement (MR) dengan menggunakan modul 

generate pemesanan barang, MR dapat dibuat secara manual menggunakan modul 

estimasi pembelian, kemudian MR tersebut diserahkan kepada manajer SI&K 

untuk proses persetujuan, setelah MR disetujui dan diserahkan ke departemen 

pengadaan barang (POPP) untuk proses penyesuaian harga. 
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Gambar 3.5. System Flow Pembelian 

 
Apabila harga barang pada MR sesuai dengan harga barang yang dimiliki 

POPP maka MR tersebut disetujui dan diserahkan kembali ke asisten administrasi 

SI&K untuk proses pemesanan barang ke supplier. Jika harga barang pada MR 

tidak sesuai dengan harga POPP, maka POPP akan melakukan penyesuaian harga 
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dengan membuat ulang MR tersebut dan diserahkan ke pihak SI&K. MR yang 

telah disesuaikan tersebut kemudian diserahkan ke manajer SI&K untuk disetujui 

dan diserahkan ke POPP untuk ditanda tangani dan diserahkan kembali ke asisten 

administrasi SI&K untuk proses pembelian, setelah itu dilakukan proses 

pembelian ke supplier dengan menyerahkan salinan MR. Supplier kemudian 

menyiapkan barang sesuai MR serta surat jalan barang (SJB). Barang dan SJB 

kemudian diserahkan ke departemen SI&K, dan dilakukan pengecekan kesesuaian 

barang antara SJB dengan MR yang terdapat pada modul view laporan MR. Jika 

sesuai dilanjutkan dengan membuat purchase order (PO) dan dilakukan 

pencatatan transaksi pembelian, apabila terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan 

proses retur pembelian. 

b. System Flow Gudang 

System flow pergudangan atau inventory dapat dilihat pada gambar 3.6 

dihalaman 34, dimana sistem ini menjelaskan mengenai proses pergudangan atau 

inventorisasi. Bagian SI&K melakukan proses update stok barang, kemudian 

menyerahkan PO beserta barang ke bagian gudang. Gudang akan mengecek 

kembali apakah ada barang dengan stok mendekati limit atau kurang dari safety 

stock. Jika ada, maka gudang akan men-generate daftar barang dengan stok 

mendekati limit atau stok dibawah safety stock. 
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Gambar 3.6. System Flow Gudang 

 

c. System Flow Permintaan 

System flow permintaan barang atau pendistribusian barang dapat dilihat 

pada gambar 3.7 dihalaman 35. Sistem ini menjelaskan mengenai proses 

pendistribusian barang ke departemen, asisten administrasi login sebagai admin 

dan mengecek stok barang yang diminta oleh departemen. Apakah stok tersebut 
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tersedia atau tidak, bila stok barang yang diminta masih tersedia permintaan yang 

dilakukan departemen akan disetujui, apabila stok barang yang diminta tidak 

tersedia maka permintaan tersebut akan ditolak dan akan dicatat sebagai transaksi 

yang tidak terpenuhi. 

Sistem Flow Permintaan Peralatan Kantor & Supplies

Asisten adms SI&K Manajer SI&K
Departemen (Fungsi-fungsi Unit 

Pemasaran V Pertamina)

Mulai

Luar Surabaya

Telp atau 

datang 

langsung

Membuat 

Memo

Ya Tidak

2

1

Memo

Informasi Barang 

tidak tersedia

Selesai

Memo

Login Sistem

2
Tabel Master 

Login

Cek user login

Input nama barang

Cek stok barang

Tabel Master 

Barang

Informasi 

Stok Barang

Stok CukupTidak

Input Data 

Permintaan

Ya

Proses 

Transaksi 

Permintaan

Tabel Master 

Departemen

Tabel Transaksi 

Permintaan

Formulir 

Permintaan

2
Formulir 

Permintaan

1

1

Memo

Menerima 

dan 

Mengecek 

Memo

Memo

Formulir 

Permintaan

1

ACC 

Permintaan

Formulir 

Permintaan

1

Formulir 

Permintaan

1

Input data 

penyerahan barang

Proses Status 

pengambilan 

barang

Supplies

+Formulir 

Permintaan

1

Supplies

+Formulir 

Permintaan

1

N

 
Gambar 3.7. System Flow Permintaan 
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3.3.4. Data Flow Diagram (DFD) 

Dalam tahap ini dilakukan perancangan diagram aliran data dari sistem 

informasi supply chain management peralatan kantor dan supplies. Rancangan ini 

dibuat dengan menggunakan tool Power Designer 6.0, rancangan yang dimaksud 

akan dijelaskan pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.8. Context Diagram Sistem Informasi Supply Chain Management 
Peralatan Kantor dan Supplies. 

 

Context diagram dari sistem, context diagram tersebut yang dibangun 

dapat dilihat pada gambar 3.8, context diagram tersebut menggambarkan secara 

umum proses dari Sistem Informasi Supply Chain Management Peralatan Kantor 

dan Supplies. Dimana departemen atau cabang Pertamina mengajukan transaksi 

permintaan supplies dengan memberikan data permintaan kepada sistem. 

Departemen sendiri akan mendapatkan informasi stok barang yang tersedia 

digudang, apabila stok barang tidak ada maka departemen tidak dapat melakukan 
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transaksi. Asisten administrasi akan membuat MR apabila stok barang digudang 

mendekati safety stock, MR ini selanjutnya akan dikirim kepada manajer SI&K 

untuk di setujui. Setelah MR disetujui, MR akan dikirim ke supplier untuk proses 

pembelian.
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Gambar 3.9.  DFD Level 0 Sistem Informasi Supply Chain Management 
Peralatan Kantor dan Supplies. 

 

Gambar 3.9 merupakan DFD level 0 dari sistem informasi supply chain 

management peralatan kantor dan supplies. Pada level 0 ini terdapat 4 (enam) sub 

proses, antara lain : maintenance data, distribusi barang, pembelian barang, serta 

sub proses login user. 
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3.3.5. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relatioship Diagram (ERD) yaitu alat untuk mempresentasikan 

semua kebutuhan-kebutuhan sistem yang berkaitan dengan field’s tersebut, serta 

relationship dari tabel-tabel yang mendukung sistem. Ada 2 (dua) macam ERD 

yaitu Conceptual Data Model (CDM) yang ditunjukkan pada gambar 3.10 dan 

Physical Data Model (PDM) pada gambar 3.11. 
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Gambar 3.10. Conceptual Data Model (CDM) Sistem Informasi 

Supply Chain Management Peralatan Kantor dan Supplies. 
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Gambar 3.11. Physical Data Model (PDM) Sistem Informasi 
Supply Chain Management Peralatan Kantor dan Supplies. 
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3.3.6. Struktur Tabel 

Struktur tabel dalam aplikasi sistem informasi supply chain management 

peralatan kantor dan supplies adalah sebagai berikut : 

1. Tabel BARANG 

Nama Tabel  : Barang 

Primary Key (PK) :  KodeBarang 

Foreign Key (FK) :  --- 

Fungsi   : Menyimpan data barang 

Tabel 3.1. BARANG 
Nama Kolom Tipe Data Length Allow Nulls 
Kode Barang Varchar 10  
Nama Barang Varchar 60  
Satuan Varchar 50  
Harga Satuan Numeric 9  
Safety Stock Numeric 9  
JumlahStok Numeric 9  
Deskripsi Varchar 200  

 

2. Tabel TRANSAKSI PERMINTAAN SUPPLIES 

Nama Tabel  :  TransaksiPermintaanSupplies 

Primary Key (PK) :  KodeTransaksi 

Foreign Key (FK) :  --- 

Fungsi   : Menyimpan data transaksi permintaan 

Tabel 3.2. TRANSAKSIPERMINTAANSUPPLIES 
Nama Kolom Tipe Data Length Allow Nulls 

KodeTransaksi Varchar 10  
Tanggal DateTime 8  
NamaLokasi Varchar 50  
Bagian Varchar 50  
Penerima Varchar 50  
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3. Tabel DETAIL BARANG 

Nama Tabel  :  DetailBarang 

Primary Key (PK) :  --- 

Foreign Key (FK) :  

a) KodeTransaksi yang mengacu pada tabel 

TransaksiPermintaanSupplies kolom KodeTransaksi. 

b) KodeBarang yang mengacu pada tabel Barang kolom KodeBarang. 

Fungsi   : Menyimpan detail data keluar masuk barang 

Tabel 3.3. DETAILBARANG 
Nama Kolom Tipe Data Length Allow Nulls 

KodeTransaksi Varchar 10  
KodeBarang Varchar 10  
NamaBarang Varchar 100  
Jumlah Numeic 9  
JumlahPenyerahan Numeric 9  
TglAmbil DateTime 8  
Keterangan Varchar 200  

 

4. Tabel DETAIL TRANSAKSI 

Nama Tabel  : DetailTransaksi 

Primary Key (PK) :  --- 

Foreign Key (FK) : 

a) KodeTransaksi yang mengacu pada tabel 

TransaksiPermintaanSupplies kolom KodeTransaksi. 

b) KodeBarang yang mengacu pada tabel Barang kolom KodeBarang. 

Fungsi   : Menyimpan detil transaksi permintaan 
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Tabel 3.4. DETAILTRANSAKSI 
Nama Kolom Tipe Data Length Allow Nulls 

KodeTransaksi Varchar 10  
KodeBarang Varchar 10  
StokAwal Numeric 9  
JumlahPenyerahan Numeric 9  
StokAkhir Numeric 9  

 

5. Tabel LOKASI 

Nama Tabel  : Lokasi 

Primary Key (PK) : Lokasi 

Foreign Key (FK) :    ---  

Fungsi   : Menyimpan data lokasi 

Tabel 3.5. LOKASI 
Nama Kolom Tipe Data Length Allow Nulls 
Lokasi Varchar 50  

 

6. Tabel DATA LOKASI 

Nama Tabel  : DataLokasi 

Primary Key (PK) : KodeLokasi 

Foreign Key (FK) :  

a) Kolom NamaLokasi mengacu pada tabel Lokasi kolom Lokasi 

Fungsi   : Menyimpan detail data lokasi serta departemen 

atau cabang pertamina unit pemasaran 5 (lima). 

Tabel 3.6. DATALOKASI 
Nama Kolom Tipe Data Length Allow Nulls 
KodeLokasi Varchar 10  
NamaLokasi Varchar 50  
Bagian Varchar 50  
Deskripsi Varchar 200  
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7. Tabel PENERIMAAN BARANG 

Nama Tabel  : PenerimaanBarang 

Primary Key (PK) :  --- 

Foreign Key (FK) :  

a) KodeBarang mengacu pada tabel Barang kolom KodeBarang 

b) KodeSupplier mengacu pada tabel Supplier kolom KodeSupplier 

Fungsi   : Menyimpan data penerimaan barang atau data 

pembelian barang. 

Tabel 3.7. PENERIMAANBARANG 
Nama Kolom Tipe Data Length Allow Nulls 
No SJB Varchar 15  
No PO Varchar 15  
KodeSupplier Varchar 10  
KodeBarang Varchar 10  
Jumlah Numeric 9  
Tgl DateTime 8  

 

8. Tabel PEMESANANBARANG 

Nama Tabel  : Pemesanan Barang 

Primary Key (PK) : KodePemesanan 

Foreign Key (FK) :  

Fungsi   : Menyimpan data pemesanan barang. 

Tabel 3.8. DETAILPEMESANANBARANG 
Nama Kolom Tipe Data Length Allow Nulls 

KodePemesanan Int 4  
Tanggal Datetime 8  
NamaSupplier Varchar 30  

 

9. Tabel DETAIL PEMESANAN BARANG 

Nama Tabel  : DetailPemesananBarang 

Primary Key (PK) :  --- 
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Foreign Key (FK) :  

a) KodeBarang mengacu pada tabel Barang kolom KodeBarang 

b) KodePemesanan mengacu pada tabel PemesananBarang kolom 

KodePemesanan 

Fungsi   : Menyimpan data pemesanan barang. 

Tabel 3.9. DETAILPEMESANANBARANG 
Nama Kolom Tipe Data Length Allow Nulls 

KodePemesanan Int 4  
Tanggal Datetime 8  
Bagian Varchar 30  
KodeBarang Varchar 10  
Jumlah Numeric 9  

 

10. Tabel MANAJEMENANGGARAN 

Nama Tabel  : ManajemenAnggaran 

Primary Key (PK) :  --- 

Foreign Key (FK) :  

a) KodeLokasi mengacu pada tabel DataLokasi kolom KodeLokasi 

Fungsi   : Menyimpan data manajemen anggaran. 

Tabel 3.10. MANAJEMENANGGARAN 
Nama Kolom Tipe Data Length Allow Nulls 

KodeLokasi Varchar 10  
ProsentaseJatah Numeric 9  
Anggaran1Tahun Numeric 9  
TahunAnggaran Datetime 8  

 

11. Tabel ESTIMASI 

Nama Tabel  : Estimasi 

Primary Key (PK) : NoMR 

Foreign Key (FK) :  

Fungsi   : Menyimpan data estimasi pembelian. 
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Tabel 3.11. ESTIMASI 
Nama Kolom Tipe Data Length Allow Nulls 

NoMR Varchar 15  
MaterialGroup Varchar 10  
Plant Varchar 10  
PGroup Varchar 5  
Buyer Varchar 10  
KodePembebanan Varchar 5  
GL Varchar 15  
CostCenter Varchar 10  
Purposes Varchar 50  
Tanggal Datetime 8  

 

12. Tabel DETAILESTIMASI 

Nama Tabel  : DetailEstimasi 

Primary Key (PK) :     --- 

Foreign Key (FK) :  

a) NoMR mengacu pada tabel Estimasi kolom NoMR 

b) KodeBarang mengacu pada tabel Barang kolom KodeBarang 

Fungsi   : Menyimpan detail estimasi pembelian barang. 

Tabel 3.12. DETAILESTIMASI 
Nama Kolom Tipe Data Length Allow Nulls 

NoMR Varchar 15  
KodeBarang Varchar 10  
Jumlah Numeric 9  
kursDollar Numeric 9  
RequiredDate Datetime 8  
Total Numeric 9  
Keterangan Varchar 250  

 

13. Tabel SUPPLIER 

Nama Tabel  : Supplier 

Primary Key (PK) : KodeSupplier 

Foreign Key (FK) :        --- 
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Fungsi   : Menyimpan data supplier. 

Tabel 3.13. SUPPLIER 
Nama Kolom Tipe Data Length Allow Nulls 

KodeSupplier Varchar 15  
NamaPerusahaan Varchar 50  
NPWP Varchar 30  
ContactPerson Varchar 50  
AlamatPerusahaan Varchar 50  
Kota Varchar 15  
TelpToko Varchar 50  
Fax Varchar 50  
TelpCP Varchar 50  
Email Varchar 50  
Keterangan Varchar 200  

 

14. Tabel LOGIN 

Nama Tabel  : Login 

Primary Key (PK) : UserLogin 

Foreign Key (FK) :  

Fungsi   : Menyimpan data userlogin. 

Tabel 3.14. LOGIN 
Nama Kolom Tipe Data Length Allow Nulls 

UserLogin Varchar 50  
Password Varchar 50  

 
 
3.3.7. Rancangan Input Output 

Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan input dan ouput 

dari aplikasi yang dibangun, beserta penjelasan program dari sistem informasi 

supply chain management peralatan kantor dan supplies. Berikut rancangan input 

dan ouput dari sistem informasi supply chain management peralatan kantor dan 

supplies. 
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1. Rancangan Master Barang 

Form ini digunakan untuk entry atau update data yang berkaitan dengan 

data-data peralatan kantor atau supplies yang digunakan. 

 
Gambar 3.12. Rancangan Master Barang 

 

2. Rancangan Master Bagian (Master Departemen) 

Form ini digunakan untuk entry atau update data yang berkaitan dengan 

data-data bagian atau departemen yang ada di PT. PERTAMINA khususnya 

region Unit Pemasaran V Surabaya (UPMSV) yang meliputi Jawa Timur, 

Madura, Bali, NTB  dan NTT. 

 
Gambar 3.13. Rancangan Master Bagian 
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3. Rancangan Master Supplier 

Form ini digunakan untuk entry atau update data yang berkaitan dengan 

data-data supplier yang telah menjalin kerjasama baik dalam masa kontrak 

ataupun yang telah menyelesaikan masa kontrak (rekanan). 

 
Gambar 3.14. Rancangan Master Supplier 

 
 

4. Rancangan Cek Inventory 

Form ini digunakan untuk entry melakukan pengecekan data peralatan 

kantor atau supplies pada gudang.  

 
Gambar 3.15. Rancangan Cek Inventory 
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5. Rancangan Cek Status 

Form ini digunakan untuk mengecek status dari peralatan kantor, apakah 

stok barang masih ada, stok barang habis, atau stok mendekati limit. 

 
Gambar 3.16. Rancangan Cek Status 

 
 

6. Rancangan View Permintaan Tidak Terpenuhi 

Form ini berfungsi sebagai view atau laporan dari permintaan-permintaan 

yang tidak terpenuhi. 

 
Gambar 3.17. Rancangan View Permintaan Tidak Terpenuhi 

 



49 
 

 

7. Rancangan Estimasi 

Form ini digunakan untuk melakukan proses estimasi pembelian peralatan 

kantor atau supplies. 

 
Gambar 3.18. Rancangan Estimasi 

 
 

8. Rancangan Laporan Permintaan Supplies 

Form ini berfungsi sebagai view atau laporan permintaan supplis yang 

dilakukan selama periode tertentu. 

 

Gambar 3.19. Rancangan Laporan Permintaan Supplies 
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9. Rancangan Laporan Permintaan Barang per Item 

Form ini berfungsi sebagai laporan atau view dari permintaan barang per 

item. 

 

Gambar 3.20. Rancangan Laporan Permintaan Barang per Item 

 
3.3.8. Desain Uji Coba Fitur Dasar Sistem 

Desain uji coba bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut telah 

dibuat dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. 

Proses pengujian menggunakan blackbox testing dimana aplikasi akan diuji 

dengan melakukan berbagai percobaan untuk membuktikan bahwa aplikasi yang 

telah dibuat telah sesuai dengan tujuan.  

1. Desain Uji Coba Fitur Login 

Proses login dilakukan dengan cara memasukkan username dan password. 

Dari username dan password ini akan diketahui status login, apakah sebagai 

admin atau karyawan biasa. Test case login dapat dilihat pada Tabel 3.15. 

Tabel 3.15. Desain Test case Login 
No. Tujuan Input Output 

diharapkan 
1. Deskripsi username dan 

password valid 
Memasukkan data login 
username=administrator 
dan password=admin 

Login sukses dan 
tampilan menu 
utama berubah 
menjadi tampilan 
home admin. 
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No. Tujuan Input Output 
diharapkan 

2. Deskripsi username dan 
password invalid 

Memasukkan data login 
username=administrator 
dan password=tes 

Muncul pesan 
username atau 
password salah 
dan tetap 
dihalaman form 
login. 

 
2. Desain Uji Coba Fitur Maintenance Master Barang 

Proses maintenance master barang adalah proses menambah atau update 

data barang yang terdapat pada database. Rancangan uji coba ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah proses maintenance master barang dapat dengan benar 

dilakukan melalui aplikasi. Test case maintenance master barang ditunjukkan 

pada Tabel 3.16 di halaman 54. 

Tabel 3.16. Desain Test Case Maintenance Master Barang 
No. Tujuan Input Output 

diharapkan 
1. Tambah data baru ke 

tabel barang 
Memasukkan data 
barang kemudian tekan 
SIMPAN 

Pada datagrid 
muncul data 
barang yang baru 
saja disimpan. 

2. Update data barang dari 
tabel barang 

Tekan EDIT kemudian 
update data barang 
yang akan dirubah, 
kemudian tekan 
SIMPAN. 

Pada datagrid, 
data yang baru 
saja diupdate 
akan berubah. 

 

3. Desain Uji Coba Fitur Maintenance Master Bagian 

Proses maintenance master bagian adalah proses menambah atau update 

data bagian atau departemen yang terdapat pada database. Rancangan uji coba ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah proses maintenance master bagian dapat 

dengan benar dilakukan melalui aplikasi. Test case maintenance master bagian 

ditunjukkan pada Tabel 3.17. 
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Tabel 3.17. Desain Test Case Maintenance Master Bagian 
No. Tujuan Input Output 

diharapkan 
1. Tambah data baru ke 

tabel bagian  
Memasukkan data 
bagian kemudian tekan 
SIMPAN 

Pada datagrid 
muncul data 
bagian yang baru 
saja disimpan. 

2. Update data barang dari 
tabel bagian 

Tekan EDIT kemudian 
update data bagian 
yang akan dirubah, 
kemudian tekan 
SIMPAN. 

Pada datagrid, 
data yang baru 
saja diupdate 
akan berubah. 

 

4. Desain Uji Coba Fitur Maintenance Master Supplier 

Proses maintenance master supplier adalah proses menambah atau update 

data supplier atau rekanan yang terdapat pada database. Rancangan uji coba ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah proses maintenance master supplier dapat 

dengan benar dilakukan melalui aplikasi. Test case maintenance master supplier 

ditunjukkan pada Tabel 3.18. 

Tabel 3.18. Desain Test Case Maintenance Master Supplier 
No. Tujuan Input Output 

diharapkan 
1. Tambah data baru ke 

tabel supplier  
Memasukkan data 
bagian kemudian tekan 
SIMPAN 

Pada datagrid 
muncul data 
supplier yang 
baru saja 
disimpan. 

2. Update data barang dari 
tabel supplier 

Tekan EDIT kemudian 
update data supplier 
yang akan dirubah, 
kemudian tekan 
SIMPAN. 

Pada datagrid, 
data yang baru 
saja diupdate 
akan berubah. 

 

5. Desain Uji Coba Fitur Transaksi Permintaan 

Proses transaksi permintaan adalah proses menambah data transaksi 

permintaan. Rancangan uji coba ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses 
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pencatatan transaksi kedalam database dapat dengan benar dilakukan melalui 

aplikasi. Test case transaksi permintaan ditunjukkan pada Tabel 3.19. 

Tabel 3.19. Desain Test Case Maintenance Transaksi Permintaan 
No. Tujuan Input Output 

diharapkan 
1. Tambah data baru ke 

tabel transaksi 
permintaan. 

Tekan BARU untuk 
data transaksi 
baru,kemudian masuk 
data transaksi 
kemudian tekan 
SIMPAN 

Akan muncul 
pesan “Data 
tersimpan” 

 

6. Desain Uji Coba Fitur Laporan Cek Stok 

Proses cek stok adalah proses pengecekan stok barang. Rancangan uji coba 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengecekan stok barang dari database 

dapat dengan benar dilakukan melalui aplikasi. Test case cek stok ditunjukkan 

pada Tabel 3.20. 

Tabel 3.20. Desain Test Case Laporan Cek Stok 
No. Tujuan Input Output 

diharapkan 
1. Menampilkan stok 

barang.  
Pilih opsi untuk 
pengecekan stok 
dengan memilih 
SEMUA BARANG 
atau pencarian 
berdasarkan NAMA 
BARANG, kemudian 
tekan CARI. 

Akan muncul 
pesan data stok 
barang dengan 
jumlah tertentu. 

 

7. Desain Uji Coba Fitur Generate Pemesanan Barang 

Proses generate pemesanan barang adalah proses pembuatan rencana 

pembelian barang menggunakan peramalan sesuai data transaksi permintaan. 

Rancangan uji coba ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses pembuatan 
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rencana pembelian dapat dengan benar dilakukan melalui aplikasi. Test case 

generate pemesanan barang ditunjukkan pada Tabel 3.21. 

Tabel 3.21. Desain Test Case Generate Pemesanan Barang 
No. Tujuan Input Output diharapkan 
1. Membuat rencana 

pembelian.  
Tekan GENERATE 
PEMESANAN 
BARANG untuk data 
rencana pembelian  
baru, kemudian tekan 
SIMPAN 

Akan muncul rencana 
pembelian barang, 
kemudian tekan 
SIMPAN untuk 
menyimpan data. Akan 
muncul pesan “Data 
tersimpan” 

 

8. Desain Uji Coba Fitur Penerimaan Barang 

Proses penerimaan barang adalah proses pencatatan barang yang diterima 

setelah melakukan pembelian. Rancangan uji coba ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah proses pencatatan penerimaan barang dapat dengan benar dilakukan 

melalui aplikasi. Test case penerimaan barang ditunjukkan pada Tabel 3.22. 

Tabel 3.22. Desain Test Case Penerimaan Barang 
No. Tujuan Input Output diharapkan 
1. Mencatat 

penerimaan 
barang  

Tekan BARU untuk 
data penerimaan barang 
baru,kemudian masuk 
data transaksi 
kemudian tekan 
SIMPAN 

Akan muncul pesan 
“Data tersimpan” 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

 

4.1. Kebutuhan Sistem 

Sebelum melakukan implementasi sistem dan menjalankan aplikasi Sistem 

Informasi Supply Chain Management Peralatan Kantor dan Supplies, dibutuhkan 

spesifikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) tertentu 

agar dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah kebutuhan perangkat lunak 

(software) dan perangkat keras (hardware) untuk menjalankan aplikasi: 

A. Perangkat Lunak 

1. Sistem Operasi Windows XP Professional Service Pack 2 

2. .Net Framework 2.0 

3. Microsoft SQL Server 2000 

4. Program Aplikasi Sistem Informasi Supply Chain Management Peralatan 

Kantor dan Supplies. 

B. Perangkat Keras 

1. Alat Masukan 

a. Keyboard 

b. Mouse 

2. Alat Pemrosesan dan Penyimpanan 

a. 1 Unit Komputer : PC Desktop Intel Pentium IV 1.8GHz 

b. Memory (RAM) : Minimal 512 MB 

c. Harddisk : Minimal 40 GB 
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3. Alat Keluaran 

a. Monitor 

b. Printer 

4. Alat Pengaman 

a. Stabilizer : Stavolt atau UPS (uninterruptible power supply) 

 
4.2. Implementasi Sistem 

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang penggunaan aplikasi yang telah 

dibuat, mulai dari tampilan aplikasi, fungsi dan cara penggunaanya. Tampilan 

utama adalah tampilan yang pertama kali muncul pada saat menggunakan aplikasi 

Sistem Informasi Supply Chain Management Peralatan Kantor dan Supplies. Pada 

form ini terdapat 6 (enam) menu, yaitu menu file, master, view, transaksi, laporan, 

serta popp. Sebelum melakukan login hanya menu file yang hanya bisa diakses.  

 
Gambar  4.1. Form Menu Utama 
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Tampilan form login tampak pada 4.2 digunakan untuk memasukkan 

username dan password yang akan menentukan hak akses ke masing-masing 

modul yang terdapat pada sistem. Untuk aplikasi ini, pemakaian user telah 

ditentukan. Hanya 4 user dengan hak akses yang berbeda yang dapat 

menggunakan aplikasi ini. Terdapat 1 (satu)  combobox user dan 1 (satu) textbox 

password. Pada combobox user hanya berisi 4 user yang telah ditentukan, pada 

textbox password secara otomatis inputan akan diubah menjadi karakter * 

(bintang). Pada bagian bawah terdapat 2 (dua) button yaitu button login dan 

button cancel. Button login digunakan untuk mengecek apakah data login yang 

dimasukkan benar apa tidak. Apabila data login benar, status data login akan 

diketahui dan akan mempengaruhi hak dari user tersebut. Button cancel 

digunakan untuk membatalkan proses login. 

 
Gambar 4.2. Form Login 

 

Terdapat 3 (tiga) status login dalam aplikasi ini yaitu sebagai 

administrator, asisten administrasi, dan manajer. Perbedaan dari status login 

adalah hak yang dimiliki oleh user dalam aplikasi ini. Administrator berhak 

melakukan pengelolaan data-data master. Sedangkan asisten administrasi  berhak 

untuk mengakses transaksi permintaan, pemesanan, penerimaan dan laporan-

laporan. Dan untuk manajer, hanya berhak mengakses modul laporan. 



 

 

58 

 Apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan username dan password 

akan muncul pesan seperti yang tampak pada Gambar 4.3. Jika username sudah 

benar secara otomatis masuk ke menu utama dengan hak akses sesuai user yang 

digunakan. 

 
Gambar 4.3. Tampilan Informasi Untuk Login User 

 

 
Gambar 4.4. Form Master Barang 

 

Untuk entry data barang baru klik button baru, secara otomatis field kode 

barang akan terisi sesuai index data barang pada tabel Barang di database. 

Kemudian isi field-field yang berkaitan dengan data barang yang baru, seperti 

nama barang, satuan, harga satuan, jumlah stok, dan keterangan dari barang 
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tersebut. Apabila semua field telah terisi, tekan button simpan untuk menyimpan 

kedalam database. Apabila ingin mengupdate data barang, pilih data barang yg 

akan diupdate dengan menekan tabel barang yg ada di sebelah kiri dekat field 

kode barang. Kemudian tekan button edit, secara otomatis field-field akan terisi 

sesuai dengan data barang yang dipilih. Edit data barang yang akan di update, 

kemudian tekan simpan. Akan muncul pesan seperti pada gambar 4.5 apabila 

berhasil menyimpan atau mengupdate data barang. Apabila telah selesai untuk 

proses entry data barang baru atau update data barang, tekan button keluar untuk 

keluar dari form master barang. 

 
Gambar 4.5. Tampilan Informasi Untuk Insert dan  

                                              Update Data Barang 
 

Untuk entry data bagian atau departemen baru klik button baru, secara 

otomatis field kode bagian akan terisi sesuai index data departemen pada tabel 

bagian di database. Kemudian isi field-field yang berkaitan dengan data bagian 

yang baru, seperti nama bagian, wilayah dan keterangan dari bagian tersebut. 

Apabila semua field telah terisi, tekan button simpan untuk menyimpan kedalam 

database. Apabila ingin mengupdate data bagian, pilih data bagian yg akan 

diupdate dengan menekan tabel bagian yg ada di sebelah kiri dekat field kode 

bagian. Kemudian tekan button edit, secara otomatis field-field akan terisi sesuai 

dengan data bagian yang dipilih. Edit data bagian yang akan di update, kemudian 
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tekan simpan. Akan muncul pesan seperti pada gambar 4.7 apabila berhasil 

menyimpan atau mengupdate data bagian. 

 

 
Gambar 4.6. Form Master Bagian 

 

 
Gambar 4.7. Tampilan Informasi Untuk Insert dan Update Data Bagian 

 

Untuk entry data supplier baru klik button baru, secara otomatis field kode 

supplier akan terisi sesuai index data supplier pada tabel bagian di database. 

Kemudian isi field-field yang berkaitan dengan data supplier yang baru. Apabila 

semua field telah terisi, tekan button simpan untuk menyimpan kedalam database. 

Apabila ingin mengupdate data supplier, pilih data supplier yg akan diupdate 
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dengan menekan tabel supplier yg ada di sebelah kiri dekat field kode supplier. 

Kemudian tekan button edit, secara otomatis field-field akan terisi sesuai dengan 

data supplier yang dipilih. Edit data supplier yang akan di update, kemudian tekan 

simpan. Akan muncul pesan seperti pada gambar 4.9 apabila berhasil menyimpan 

atau mengupdate data supplier. 

 
Gambar 4.8. Form Master Supplier 

 

 
Gambar 4.9. Tampilan Informasi Untuk Insert dan Update Data Supplier 
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Gambar 4.10. Form View Status Stok berdasarkan Semua Barang 

 

Form view status berfungsi untuk melihat atau mengecek status stok 

barang, apakah barang tersebut cukup memiliki stok atau tidak. Dapat terlihat 

pada Gambar 4.10 status stok barang yang ada, apabila pada data barang tersebut 

berwarna merah hal ini menandakan bahwa stok barang tersebut kurang dan 

dibawah safety stock. Apabila berwarna kuning, menandakan stok memasuki 

safety stock. Dan apabila berwarna hijau, stok dalam keadaan aman atau stok 

cukup. Terdapat 2 (dua) jenis cara menampilkan pengecekan stok barang, yaitu 

dengan menampilkan semua stok barang dapat dilihat pada Gambar 4.10 dan 

menampilkan sesuai dengan inputan dapat dilihat pada Gambar 4.11 di halaman 

63. Serta dapat mengurutkan stok barang sesuai dengan status stok barang, apakah 

barang tersebut aman, memasuki safety stock, atau stok kosong. Yaitu dengan 

menggunakan combobox urutkan berdasarkan status. Tekan button keluar untuk 

keluar dai form cek status stok. 
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Gambar 4.11. Form View Status Stok berdasarkan Kata Kunci 

 
 

Form view cek inventory berfungsi untuk melihat atau mengecek status 

stok akhir barang pada inventory. Dapat terlihat pada Gambar 4.12 status stok 

akhir barang yang ada. Terdapat 2 (dua)  jenis filter pencarian data barang, yaitu 

pencarian sesuai dengan kode barang dapat dilihat pada Gambar 4.12 dan 

pencarian sesuai dengan nama barang dapat dilihat pada Gambar 4.13 di halaman 

64. Textbox-textbox tersebut bersifat readonly serta menampilkan detail barang 

yang dipilih. Tekan button keluar untuk keluar dari form cek inventory. 

 
Gambar 4.12. Form View Cek Inventory berdasarkan KodeBarang 
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Gambar 4.13. Form View Cek Inventory berdasarkan NamaBarang 

 

Form permintaan tidak terpenuhi berfungsi sebagai laporan atau view yang 

hanya menampilkan ada atau tidaknya permintaan yang tidak terpenuhi sewaktu 

transaksi permintaan barang. Dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

 
Gambar 4.14. Form View Transaksi Permintaan Tidak Terpenuhi 
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Gambar 4.15. Form Transaksi Permintaan Supplies 

                        (Tampilan jika stok barang masih ada) 
 

 
Form transaksi permintaan supplies merupakan form yang berfungsi untuk 

mencatat transaksi-transaksi permintaan supplies dan peralatan kantor yang 

dilakukan. Tekan button baru untuk mencatat data transaksi baru secara otomatis 

field kode transaksi akan terisi sesuai dengan urutan transaksi yang dilakukan, 

kemudian isi field-field yang berhubungan dengan data transaksi seperti 

departemen yang melakukan permintaan barang beserta penerima atau pemohon 

permintaan. Kemudian isi data barang yang diminta, apabila telah lengkap 

mengisi data barang yang diminta tekan button tambah untuk menambah kedalam 
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daftar permintaan barang. Apabila stok barang cukup maka, field stok barang 

berwarna hijau dan dapat dilakukan penambahan pada daftar permintaan barang 

(dapat dilihat pada Gambar 4.15 dihalaman 65). Namun jika stok barang kosong 

dan berwarna merah, maka tidak dilakukan penambahan pada daftar permintaan 

barang (dapat dilihat pada Gambar 4.16). Apabila terdapat data barang yang tidak 

sesudai dengan permintaan, pilih data barang pada listview daftar permintaan 

barang kemudian tekan button hapus. Maka data barang tersebut akan terhapus 

dari daftar permintaan barang. Tekan button simpan untuk menyimpan data 

transaksi, akan muncul pesan jika data tersimpan dapat dilihat pada Gambar 4.17 

di halaman 67. Jika ingin membatalkan pencatatan data transaksi tekan button 

batal maka daftar permintaan serta field-field akan kembali kosong sepert awal. 

Tekan button keluar untuk keluar dari form transaksi permintaan supplies. 

 
Gambar 4.16. Form Transaksi Permintaan Supplies 

                    (Tampilan jika stok barang kosong) 
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Gambar 4.17. Tampilan Informasi Untuk Insert  

              Data Transaksi Permintaan 
 

Form penerimaan barang digunakan untuk mencatat barang masuk setelah 

terjadi pembelian kepada supplier dapat dilihat pada Gambar 4.19 di halaman 68. 

Pilih tanggal penerimaan barang, kemudian pilih kode pemesanan barang yang 

telah dibuat. Secara otomatis kode supplier terisi sesuai dengan rencana pembelian 

yang telah dibuat, kemudian isi field-field yang berkaitan dengan pembelian 

barang seperti nomor PO yang didapat dari bukti transasaksi pembelian barang, 

kemudian masukkan data barang yang diterima kemudian tekan button tambah 

untuk menambah ke dalam daftar penerimaan barang. Tekan button hapus apabila 

terdapat salah inputan data barang. Kemudian tekan button simpan untuk 

menyimpan data penerimaan barang, akan muncul pesan apabila proses 

penyimpana berhasil dapat dilihat Gambar 4.18. Tekan button keluar untuk keluar 

dari form transaksi penerimaan barang. 

 

 
Gambar 4.18. Tampilan Informasi Untuk Insert 

         Data Penerimaan Barang 
 



 

 

68 

 
Gambar 4.19. Form Transaksi Penerimaan Barang 

 

Form generate pemesanan barang digunakan untuk melakukan peramalan 

untuk rencana pembelian barang periode selanjutnya. Pilih nama supplier yang 

akan dijadikan rekanan transaksi pembelian barang, kemudian tekan button 

generate pemesanan barang untuk membuat daftar rencana pembelian. 

 
Gambar 4.20. Form Generate Peramalan Pemesanan Barang 
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Form cetak bon dapat dilihat pada Gambar 4.21 berfungsi untuk mencetak 

bukti transaksi permintaan yang dilakukan oleh departemen, dengan 

menginputkan kode transaksi yang terjadi kemudian tekan button cetak untuk 

mencetak bukti transaksi dapat dilihat pada Gambar 4.22 yang telah dilakukan. 

 
Gambar 4.21. Form Cetak Bon 

 

 
Gambar 4.22. Bon Penyerahan Peralatan Kantor dan Supplies 

 

Form laporan permintaan supplies dapat dilihat pada Gambar 4.23 di 

halaman 70, pilih periode transaksi permintaan supplies yang dilakukan kemudian 
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tekan button lihat. Lalu muncul history  transaksi permintaan supplies. Format 

laporan default group by jenis barang. 

 
Gambar 4.23. Laporan Permintaan Supplies 

 

Form laporan permintaan supplies per item dapat dilihat pada Gambar 

4.24, pilih barang yang akan ditampilkan dan periode yang ingin ditampilkan 

kemudian tekan button lihat. Lalu muncul history laporan permintaan barang per 

item. Format laporan default group by periode bulan. 

 
Gambar 4.24. Laporan Permintaan Barang per Item 
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Form laporan permintaan supplies per user atau departemen dapat dilihat 

pada Gambar 4.25, pilih wilayah, departemen, dan periode yang ingin ditampilkan 

kemudian tekan button lihat. Lalu muncul history laporan permintaan barang per 

departemen. Format laporan default group by barang. 

 
Gambar 4.25. Laporan Permintaan per Departemen 

 

Form laporan permintaan supplies per penerima barang dapat dilihat pada 

Gambar 4.26, pilih periode yang ingin ditampilkan kemudian tekan button lihat. 

Lalu muncul history laporan permintaan barang per penerima.  

 
Gambar 4.26. Laporan Permintaan per Penerima Barang 
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Form laporan barang masuk dapat dilihat pada Gambar 4.27, pilih periode 

yang ingin ditampilkan kemudian tekan button lihat. Lalu muncul history laporan 

barang masuk. Format laporan default group by periode 

 
Gambar 4.27. Laporan Barang Masuk 

 

Form laporan penerimaan barang per item dapat dilihat pada Gambar 4.28, 

pilih nama barang dan periode yang ingin ditampilkan kemudian tekan button 

lihat. Lalu muncul history laporan penerimaan barang. Format laporan default 

group by barang 

 
Gambar 4.28. Laporan Penerimaan Barang per Item 
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Form laporan last update barang dapat dilihat pada Gambar 4.29, klik 

menu laporan kemudian pilih menu laporan last update barang. 

 
Gambar 4.29. Laporan Last Update Barang 

 

Form laporan stok akhir barang dapat dilihat pada Gambar 4.30, klik menu 

laporan kemudian pilih menu laporan stok akhir barang. 

 
Gambar 4.30. Laporan Stok Akhir Barang 
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Form laporan grafik permintaan barang dapat dilihat pada Gambar 4.31, 

pilih periode yang ingin ditampilkan kemudian tekan button lihat. Lalu muncul 

grafik laporan permintaan barang. 

 
Gambar 4.31. Laporan Grafik Permintaan Barang 

 

Form laporan MR per periode dapat dilihat pada Gambar 4.32, pilih 

periode yang ingin ditampilkan kemudian tekan button lihat. Lalu muncul laporan 

MR per periode, default group by periode. 

 
Gambar 4.32. Laporan MR per Periode 
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Form laporan pivot tabel dapat dilihat pada Gambar 4.33, klik menu 

laporan kemudian pilih grafik fluktuasi per barang.  

 
Gambar 4.33. Pivot Tabel (Laporan dinamis) 

 
 

4.3. Uji Coba dan Evaluasi Sistem 

4.3.1. Uji Coba Fitur Dasar Sistem 

4.3.1.1. Login 

Proses login dilakukan dengan cara menginputkan username dan 

password. Status dari user yang login dapat dibedakan berdasarkan hak dari 

masing-masing user, hak A untuk admin, hak B untuk user yang dapat mengakses 

modul transaksi, dan hak C untuk user yang hanya mengakses modul laporan atau 

view. Data login yang digunakan seperti terlihat pada Tabel 4.1 yang berisi 

username dan password untuk masing-masing user. 

Tabel 4.1 Data Login 

Username Password Hak 

Administrator admin A 

AsistenSIK asistensik B 

ManajerSIK manajersik C 

Manajerpopp manajerpopp C 
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Setelah melakukan login dengan username dan password seperti pada 

Tabel 4.1, kemudian dilakukan test case pada proses login tersebut, sebagaimana 

terlihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Test Case Login 
Test 
Case 

Tujuan Input 
Output 

Diharapkan 
Output 
Sistem 

1 

Deskripsi 
Username & 
password 
yang valid 

Memasukkan 
data login 
username: 
“Administrator” 
dan password: 
“admin” 

Form utama 
dapat diakses, 
semua modul 
dapat diakses 

Form utama 
dapat diakses, 
semua modul 
dapat diakses 

2 
Deskripsi 
password yang 
tidak valid 

Memasukkan 
data login 
username: 
“ADMIN” dan 
password: 
“NGAWUR” 

Muncul pesan 
“Password 
salah” 

Muncul pesan 
“Password 
salah” 

 
Uji test case yang ke 2 (dua) yaitu apabila user memasukan username 

yang valid tetapi password tidak valid maka akan muncul pesan password salah. 

 
4.3.1.2.Master Barang 

 Proses maintenance master barang adalah proses menambah atau update 

data barang yang terdapat pada database. Test case ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah proses maintenance master barang dapat dengan benar 

dilakukan melalui aplikasi. Data inputan master barang yang digunakan terlihat di 

tabel 4.3. 

Tabel 4.3.  Data Barang 
Field Inputan 

Nama Barang Tinta Canon 

Satuan Buah 
Harga Satuan 200000 
Safety Stock 10 
Jumlah Stock 40 
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 Kemudian dilakukan uji test case dengan inputan yang terdapat pada 

tabel 4.3 dihalaman 76. Uji test case dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Test Case Maintenance Master Barang 
No. Tujuan Input Output 

diharapkan 
Output 
Sistem  

1. Tambah data 
baru ke tabel 
barang 

Memasukkan 
data barang 
kemudian 
tekan 
SIMPAN 

Pada datagrid 
muncul data 
barang yang 
baru saja 
disimpan. 

Muncul pesan 
“Data 
tersimpan”, 
pada datagrid 
tampil data 
yang baru 
saja 
tersimpan 

2. Update data 
barang dari 
tabel barang 

Tekan EDIT 
kemudian 
update data 
barang yang 
akan dirubah, 
kemudian 
tekan 
SIMPAN. 

Pada datagrid, 
data yang 
baru saja 
diupdate akan 
berubah. 

Muncul pesan 
“Data 
terupdate”, 
pada datagrid 
tampil data 
yang baru 
saja 
terupdate. 

 

4.3.1.3.Master Bagian 

Proses maintenance master bagian adalah proses menambah atau update 

data bagian atau departemen yang terdapat pada database. Test case ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah proses maintenance master bagian dapat dengan benar 

dilakukan melalui aplikasi. Data inputan master barang yang digunakan terlihat di 

tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Data Bagian 

Field Inputan 

Wilayah Surabaya 

Bagian Komunikasi 

 

 Kemudian dilakukan uji test case dengan inputan yang terdapat pada tabel 

4.5. Uji test case dapat dilihat pada tabel 4.6 di halaman 78. 
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Tabel 4.6. Test Case Maintenance Master Bagian 
No. Tujuan Input Output 

diharapkan 
Output Sistem 

1. Tambah data 
baru ke tabel 
bagian  

Memasukkan data 
bagian kemudian 
tekan SIMPAN 

Pada datagrid 
muncul data 
bagian yang 
baru saja 
disimpan. 

Muncul pesan 
“Data 
tersimpan”, pada 
datagrid tampil 
data yang baru 
saja tersimpan 

2. Update data 
barang dari 
tabel bagian 

Tekan EDIT 
kemudian update 
data bagian yang 
akan dirubah, 
kemudian tekan 
SIMPAN. 

Pada datagrid, 
data yang 
baru saja 
diupdate akan 
berubah. 

Muncul pesan 
“Data terupdate”, 
pada datagrid 
tampil data yang 
baru saja 
terupdate. 

 

4.3.1.4.Master Supplier 

Proses maintenance master supplier adalah proses menambah atau update 

data supplier atau rekanan yang terdapat pada database. Test case ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah proses maintenance master supplier dapat dengan benar 

dilakukan melalui aplikasi. Data inputan master barang yang digunakan terlihat di 

tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Data Supplier 

Field Inputan 

Nama Supplier PT. BINA TEKNOLOGI 

Contact Person Arif Budiman 

Alamat Perusahaan Jl. Semampir 10-15 

Kota Surabaya 

Telp Perusahaan 031676887 

Fax 031676888 

TelpCP 081888998 

Email BinaTeknologi@bitek.co.id 

 

 Kemudian dilakukan uji test case dengan inputan yang terdapat pada tabel 

4.7. Uji test case dapat dilihat pada tabel 4.8 di halaman 79. 
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Tabel 4.8. Test Case Maintenance Master Supplier 
No. Tujuan Input Output 

diharapkan 
Output Sistem 

1. Tambah data baru 
ke tabel supplier  

Memasukkan 
data bagian 
kemudian tekan 
SIMPAN 

Pada datagrid 
muncul data 
supplier yang 
baru saja 
disimpan. 

Muncul pesan 
“Data 
tersimpan”, 
pada datagrid 
tampil data 
yang baru saja 
tersimpan 

2. Update data 
barang dari tabel 
supplier 

Tekan EDIT 
kemudian 
update data 
supplier yang 
akan dirubah, 
kemudian tekan 
SIMPAN. 

Pada datagrid, 
data yang 
baru saja 
diupdate akan 
berubah. 

Muncul pesan 
“Data 
terupdate”, 
pada datagrid 
tampil data 
yang baru saja 
terupdate. 

 

4.3.1.5.Transaksi Permintaan 

Proses transaksi permintaan adalah proses menambah data transaksi 

permintaan. Test case ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses pencatatan 

transaksi kedalam database dapat dengan benar dilakukan melalui aplikasi. Data 

inputan transaksi permintaan yang digunakan terlihat di tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Data Transaksi Permintaan 

Field Inputan 

Wilayah Surabaya 

Bagian HRD 

Penerima Kurniawan 

Nama Barang Tinta Hitam Canon Pixma 

Jumlah Permintaan 2 

Jumlah Diterima 2 

 

 Kemudian dilakukan uji test case dengan inputan yang terdapat pada tabel 

4.9. Uji test case dapat dilihat pada tabel 4.10 di halaman 80. 
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Tabel 4.10. Test Case Maintenance Transaksi Permintaan 
No. Tujuan Input Output 

diharapkan 
Output 
Sistem 

1. Tambah data baru 
ke tabel transaksi 
permintaan. 

Tekan BARU 
untuk data 
transaksi 
baru,kemudian 
masuk data 
transaksi kemudian 
tekan SIMPAN 

Akan muncul 
pesan “Data 
tersimpan” 

Data 
transaksi 
berhasil 
tersimpan 
dan muncul 
pesan 
“Data 
Tersimpan” 

 

4.3.1.6.Laporan Cek Status Stok 

Proses cek stok adalah proses pengecekan stok barang. Test case ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah pengecekan stok barang dari database dapat 

dengan benar dilakukan melalui aplikasi. Test case cek stok ditunjukkan pada 

Tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Test Case Laporan Cek Status Stok 
No. Tujuan Input Output 

diharapkan 
Output 
Sistem 

1. Menampilkan stok 
barang.  

Pilih opsi untuk 
pengecekan stok 
dengan memilih 
SEMUA 
BARANG atau 
pencarian 
berdasarkan 
NAMA 
BARANG, 
kemudian tekan 
CARI. 

Akan muncul 
pesan data 
stok barang 
dengan jumlah 
tertentu. 

Menampilkan 
stok barang 
dengan status 
stok aman, 
memasuki 
safety stok, 
dan stok 
kosong. 

 

4.3.1.7.Generate Pemesanan Barang 

Proses generate pemesanan barang adalah proses pembuatan rencana 

pembelian barang menggunakan peramalan sesuai data transaksi permintaan. Test 

case ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses pembuatan rencana pembelian 
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dapat dengan benar dilakukan melalui aplikasi. Test case generate pemesanan 

barang ditunjukkan pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12. Test Case Generate Pemesanan Barang 
No. Tujuan Input Output 

diharapkan 
Output 
Sistem 

1. Membuat 
rencana 
pembelian.  

Tekan 
GENERATE 
PEMESANAN 
BARANG untuk 
data rencana 
pembelian  baru, 
kemudian tekan 
SIMPAN 

Akan muncul 
rencana 
pembelian 
barang, kemudian 
tekan SIMPAN 
untuk menyimpan 
data. Akan 
muncul pesan 
“Data tersimpan” 

Menampilkan 
hasil 
peramalan 
pemesanan 
barang, 
kemudian 
data berhasil 
disimpan. 

 

4.3.1.8.Penerimaan Barang 

Proses penerimaan barang adalah proses pencatatan barang yang diterima 

setelah melakukan pembelian. Test case ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

proses pencatatan penerimaan barang dapat dengan benar dilakukan melalui 

aplikasi. Data inputan transaksi penerimaan barang yang digunakan terlihat di 

tabel 4.13.  

Tabel 4.13. Data Transaksi Penerimaan Barang 

Field Inputan 

Tanggal Penerimaan 01/01/2010 

Nomor MR 31122009001 

Nomor PO 12331122009 

Nama Supplier PT. Bina Teknoligi 

Nama Barang Tinta Hitam Canon Pixma 

Jumlah 200 

 

 Kemudian dilakukan uji test case dengan inputan yang terdapat pada tabel 

4.13. Uji test case dapat dilihat pada tabel 4.14 di halaman 82. 
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Tabel 4.14. Desain Test Case Penerimaan Barang 
No. Tujuan Input Output 

diharapkan 
Output 
Sistem 

1. Mencatat 
penerimaan 
barang  

Tekan BARU 
untuk data 
penerimaan barang 
baru,kemudian 
masuk data 
transaksi kemudian 
tekan SIMPAN 

Akan muncul 
pesan “Data 
tersimpan” 

Data 
transaksi 
berhasil 
tersimpan 
dan muncul 
pesan “Data 
Tersimpan” 

 

 
4.3.2. Analisa Hasil Uji Coba 

1. Analisa Hasil Uji Coba Fitur Dasar Sistem 

Analisa hasil uji coba dari keseluruhan uji yang dilakukan akan 

menentukan kelayakan fitur dasar sistem berdasarkan desain yang telah 

ditetapkan. Fitur-fitur dasar sistem dinilai layak bilamana keseluruhan hasil uji 

coba ini sesuai dengan output yang diharapkan. Pada uji coba yang telah 

dilakukan  pada fitur-fitur dasar sistem seperti tampak pada test case 1 sampai test 

case 8 dapat disimpulkan bahwa fitur-fitur dasar tersebut telah berjalan dengan 

baik dan tidak terdapat error. Fungsi-fungsi tambah, ubah, simpan maupun tampil 

dapat berjalan sebagaimana mestinya 

2. Analisa Hasil Uji Coba Perhitungan Sistem 

Analisa hasil uji coba dilakukan untuk menentukan kelayakan proses 

penerapan supply chain management berdasarkan desain yang telah ditetapkan. 

Proses supply chain management yang diterapkan dalam sistem ini meliputi 

peramalan pemesanan barang, pendistribusian sesuai dengan permintaan 

departemen, dan penerimaan stok untuk inventory. Untuk proses peramalan 

pemesanan barang dinilai layak bilamana keseluruhan hasil uji coba ini sesuai 

dengan output yang diharapkan. Dari uji coba perhitungan sistem yang telah 
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dilakukan didapatkan hasil bahwa proses peramalan dengan data yang 

diskenariokan telah berjalan dengan baik. Untuk pendistribusian adalah tidak 

adanya permintaan yang tidak terpenuhi karena permintaan yang dilakukan oleh 

departemen dapat dipenuhi sesuai dengan anggaran yang ada. Sedangkan untuk 

penerimaan barang sekaligus inventory control dikatakan layak, apabila dapat 

meminimalisasi adanya banyak stok yang menumpuk pada gudang serta sering 

terjadinya kekosongan stok barang yang menyebabkan terjadi nya permintaan 

yang tidak terpenuhi. 

3. Analisa Hasil Uji Coba Validasi Sistem 

Analisa hasil uji coba validasi sistem dilakukan untuk mengetahui dan 

menganalisa apakah proses-proses utama dalam sistem dengan masukan 

keseluruhan data yang ada telah berjalan sebagaimana mestinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. KESIMPULAN 

Dari pembuatan Tugas Akhir ini yang mengangkat penerapan supply chain 

management dalam manajemen peralatan kantor dan supplies dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil uji coba, Sistem Informasi Supply Chain Management Peralatan 

Kantor dan Supplies dapat membantu departemen Sistem Informasi dan 

Komunikasi dalam manajemen peralatan kantor dan supplies. 

2. Hasil keluaran sistem dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pihak 

manajemen dalam memanajemen peralatan kantor mulai dari prediksi 

rencana pembelian untuk periode selanjutnya, inventory, hingga 

pendistribusian ke masing-masing departemen. Serta memberikan laporan-

laporan yang berguna bagi pihak manajemen dalam pengambilan 

keputusan. 

 
5.2. SARAN 

Beberapa saran yang dapat digunakan sebagai ide untuk pengembangan 

dalam penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut: 

1. Penambahan modul pada sistem seperti modul prosentase jatah untuk 

masing-masing departemen, sehingga meminimalisasi ada nya departemen 

yang melakukan permintaan yang berlebihan. 
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2. Sistem dapat dikembangkan dengan menggunakan sistem online atau web, 

hal ini untuk mempermudah transaksi permintaan yang dilakukan oleh 

departemen yang berada di luar Surabaya. Bahkan terintegrasi dengan 

rekanan supplier, sehingga dapat mempermudah transaksi pemesanan 

barang. 

  



 86 

DAFTAR PUSTAKA 

 
 
Anderson, L.D., Britt, E.F., and Favre, J.D., The Seven Principles of Supply Chain 

Management, Suppy Chain Management Review, Spring 1997. 
 
Chopra, S., and Meindl, P. , 2001. Supply chain management: Strategy, planning, 

and operations. New Jersey - Prentice-Hall. 
 
Dwiningsih, Nurhidayati, 2000. Material Requirement Planning dan Just In Time, 

STEKPI, Jakarta. 
 
Eko Indrajit, Richardus dan Djokopranoto, Richardus, 2002. Konsep Manajemen 

Supply Chain, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,. 
 
Enggasari, Nerlita, 2007. Membangun Kualitas Melalui Strategi Informasi dan 

Supply Chain Management pada Industri CPO, UGM, Malang. 
 
Erlina, 2002. Manajemen Persediaan, Universitas Sumatera Utara, USU digital 

library, Sumatera Utara. 
 
Herlambang, Soendoro dan Haryanto Tanuwijaya, 2005, Edisi Pertama, Sistem 

Informasi Konsep, Teknologi & Manajemen, Graha Ilmu, Surabaya. 
 
Kalakota, R. (2000). “Next Generation B2B Solutions”. Supply Chain 

Management Review. 
 
Mahendrawati, 2006. Pengantar Supply Chain Management, ITS, Surabaya 
 
Makridakis. Wheelwright and McGee. 1993. Edisi Kedua. Metode dan Aplikasi 

Peramalan. Erlangga. Jakarta. 
 
Martiningtyas, Nining. 2004. Buku Materi Kuliah STIKOM Statistika. STIKOM 

Surabaya. Surabaya. 
 
Pujawan, I Nyoman, 2005. Supply Chain Management, cetakan pertama, Guna 

Widya,  Surabaya. 
 
Sutabri, Tata, 2004. Analisa Sistem Informasi, Andi, Yogyakarta. 
 
Turban et al, 2004. Information Technology for Management 4th edition, John 

Wiley & Sons, Inc. 
 
Watanabe, Ryoichi, 2001. Supply Chain Management Konsep dan Teknologi, 

Edisi 2, Usahawan, Jakarta. 
 



 87 

Wiyono, Didik S dan Yusep Rosmansyah, 2008. Review Peranan Teknologi 
Informasi (Information Technology) dalam Manajemen rantai pasok 
(Supply Chain Management), ITB, Bandung. 

 
Zabidi, Yasrin, 2001. Supply Chain Management : Teknik Terbaru dalam 

Mengelola Aliran Material / Produk dan Informasi dalam Memenangkan 
Persaingan, Usahawan, Surabaya. 


