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Abstrak

Penelitian ini membahas tentang rancang bangun sistem informasi persediaan barang berbasis web di
PT. ISS Indonesia cabang jawa timur. Rancang bangun sistem informasi persediaan barang ini dapat
meningkatkan standart operasi kerja yang optimal pada PT. ISS Indonesia bagian logistic. Rancang bangun
sistem informasi persediaan barang akan memperbaiki sistem yang sedang berjalan dan dapat mempermudah
aliran informasi yang cepat dan akurat dalam perusahaan.Analisis permasalahan dilakukan dengan cara
melakukan opservasi dan wawancara terhadap sistem yang berjalan, analisis terhadap temuan, identifikasi
kebutuhan informasi yang dibutuhkan perusahaan dan identifikasi persyaratan sistem dengan menggunakan
metode waterfall. Data tersebut diambil dari PT. ISS Indonesia cabang jawa timur pada bagian logistic. Rancang
bangun sistem informasi persediaan barang berbasis web dilakukan dengan menggunakan pemrograman PHP
dan firebird sebagai databasenya.Hasil dari penelitian ini menghasilkan suatu aplikasi sistem persediaan barang
gudang berbasis web yang dapat menunjang pengelolahan data barang pada gudang, memberikan laporan
dengan akurat, efektif, dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan.

Kata kunci : Sistem Informasi, Persediaan Barang, Waterfall, Web, Php, Fierbird.

1. Pendahuluan

PT.  ISS  Indonesia  merupakan  salah  satu
perusahaan penyedia jasa, terbesar di Indonesia.
Perusahaan ini dimulai tahun 1901 yang lalu di
Denmark, sebagai perusahaan keamanan.
Perusahaan ini kemudian memasuki pasar jasa
pembersihan dan seiring perkembangannya layanan
bisnis yang di berikan pun bertambah, dari yang
pada awalnya hanya satu konsep bisnis (single
service) menjadi lebih dari satu jasa (facility
services). Dengan cakupan layanan (cleaning
service, office support service, gardening &
landscaping, Integrated Pest Management, building
maintenance service, indoor air quality service,
wash room service, portable toilet service) , Acces
Control (security service), Catering Service,
Parking Management Service. Dari semua jasa
yang dikelola ISS jasa kebersihan merupakan jasa
yang paling banyak diminati dari jenis jasa yang
lain.

Pergudangan PT. ISS Indonesia cabang Jawa
Timur selalu melakukan pengawasan dan
pencatatan terhadap barang persediaan. Pengolahan
data gudang pada PT. ISS Indonesia cabang Jawa
Timur sampai saat ini masih manual seperti
pencatatan informasi persediaan barang dengan
menggunakan buku pencatatan dan laporan yang
masih ditulis tangan. Untuk menunjang kinerja
operasi kerja yang optimal maka, PT. ISS Indonesia
cabang Jawa Timur membutuhkan suatu sistem
aplikasi yang dapat membantu dalam melakukan
perancangan sistem informasi persediaan barang.
melihat hal tersebut maka PT. ISS Indonesia cabang
Jawa Timur berupaya untuk membuat dan
merancang aplikasi sistem informasi persediaan
barang di gudang berbasis web yang terstruktur,
memberikan solusi dalam pencatatan, pengolahan
data barang, menjadikan sistem aplikasi kebutuhan
yang baik bagi perusahaan dan dapat memberikan
keunggulan yang kompetitif.
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2. Landasan Teori
2.1  Pengertian Persediaan Barang

Menurut Tamodia (2013), “Persediaan
merupakan barang-barang yang dimiliki untuk
kemudiaan dijual atau digunakan dalam proses
produksi atau dipakai untuk keperluan non
produksi dalam siklus kegiatan yang normal”.

Menurut Rusdah (2011), “Persediaan adalah
suatu aktivitas yang meliputi barang pemilik
organisasi dengan maksud untuk dijual dalam suatu
periode usaha tertentu atau persediaan barang-
barang yang masih dalam pengerjaan proses
produksi ataupun persediaan bahan baku yang
menunggu penggunaanya dalam proses produksi”.

Berdasarkan beberapa pendapat yang
dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan
pengendalian persediaan (inventory control)
merupakan pengumpulan atau penyimpanan
komoditas yang akan digunakan untuk memenuhi
permintaan dari waktu ke waktu. Persediaan
memegang peranan penting agar perusahaan dapat
berjalan dengan baik.

2.2  Metode Waterfall

Menurut Pressman (2010) model waterfall
adalah model klasik yang bersifat sistematis dan
berurutan dalam membangun software. Berikut ini
ada gambaran 2.1 dari waterfall model.

Gambar 1. Model waterfall
(Sumber : Pressman 2010)

Tahapan utama model ini dibagi menjadi lima
bagian berdasarkan pengembangan kegiatannya,
diantaranya :
1. Communication langkah ini merupakan

analisis terhadap kebutuhan software, dan
tahap untuk mengadakan pengumpulan data
dengan melakukan pertemuan dengan
pelanggan, maupun mengumpulkan data-data
tambahan.

2. Planning proses yang merupakan lanjutan dari
Communication. Tahapan ini akan
menghasilkan dokumen user requirement atau
bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan
dengan keinginan user dalam pembuatan

software, termasuk rencana yang akan
dilakukan.

3. Modeling proses ini menerjemahkan syarat
kebutuhan ke sebuah perancangan software
yang dapat diperkirakan sebelum dibuat
coding. Proses ini berfokus pada rancangan
struktur data, arsitektur software, representasi
interface, detail (algoritma) prosedural.
Tahapan ini menghasilkan dokumen yang
disebut software requirement. Construction
merupakan proses membuat kode. Coding
atau pengkodean merupakan penerjemah
desian dalam bahasa yang bisa dikenali oleh
komputer. Programmer akan menerjemakan
transaksi yang diminta oleh user. Tahapan ini
ialah yang merupakan tahapan secara nyata
dalam mengerjakan sesuatu software, artinya
penggunaan komputer akan dimaksimalkan
dalam tahapan sistem ini. Setelah pengkodean
ini selesai makan akan dilakukan testing
terahapan sistem yang telah dibuat tadi.
Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-
kesalahan terhadap sistem tersebut untuk
kemudian bisa diperbaiki.

4. Deployment tahapan ini dikatakan final dalam
pembuatan software atau sistem. Setelah
melakukan analisis, desain dan pengkodean
maka sistem yang sudah jadi akan digunakan
oleh user. Kemudian software yang telah
dibuat harus dilakukan pemeliharan secara
berkala.

2.3  Metode Black Box
Menurut Soetam Rizky (2011), berpendapat

bahwa “Black box testing adalah tipe testing yang
memperlakukan perangkat lunak yang tidak
diketahui kinerja internalnya. Sehingga para tester
memandang perangkat lunak seperti layaknya
sebuah “kotak hitam” yang tidak penting dilihat
isinya, tapi cukup dikenai proses testing di bagian
luar”.

Menurut Agustiar Budiman (2012),
berpendapat bahwa “Pengujian black box
merupakan metode perancangan data uji yang
didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak. Data
uji dibangkitkan, dieksekusi pada perangkat lunak
dan kemudian keluaran dari perangkat lunak diuji
apakah telah sesuai dengan yang diharapkan”.

Berdasarkan beberapa pendapat yang
dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
metode pengujian black box digunakan untuk
menguji sistem dari segi user yang dititik beratkan
pada pengujian kinerja, spesifikasi dan antarmuka
sistem tersebut tanpa menguji kode program yang
ada.
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Uji coba blackbox berusaha untuk
mencemukan kesalahan dalam beberapa kategori,
diantaranya :
1. Fungsi-fungsi yang salah atau hilang.
2. Kesalahan interface.
3. Kesalahan dalam struktur data atau akses

database eksternal.
4. Kesalahan performa.
5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi.

3.2 Modelling

Pada tahap ini dilakukan perancangan model
dimana perancang menerjemahkan kebutuhan
sistem ke dalam bentuk representasi model dengan
menggunakan perancangan sistem secara struktural.
Adapun tahapan-tahapan dalam perancangan sistem
yang dilakukan adalah pembuatan Document
Flowchart, System Flowchart, Context Diagram,
Data Flow Diagram, Conceptual Data Model,
Physical Data Model, Interface System.

Gambar 2. Metodologi Penelitian

3.2.1 Analysis

Tahapan analisis dapat dilakukan dengan
manganalisa hasil pengumpulan kebutuhan sistem
yang sudah dilakukan sebelumnya. Metode analisis
data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
yang memberikan gambaran umum sistem
informasi persediaan barang gudang pada PT. ISS
Indonesia cabang Jawa timur. Alat bantu yang akan
digunakan untuk menganalisa kebutuhan sistem
yang akan dibangun tersebut diantaranya :

a. Perancangan Document Flowchart
b. Perancangan System Flowchart

3.2.2 Design

Setelah tahap analisa sistem dilakukan dan
mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang
harus dikerjakan, maka pada tahap ini akan
dipikirkan bagaimana merancang dan membuat
desain sistem berdasarkan evaluasi yang telah
dilakukan pada tahapan analisa.

Alat bantu yang digunakan untuk membuat
suatu rancangan desain sistem yang akan dibangun
tersebut diantaranya :
a. Context Diagram,
b. Data Flow Diagram,
c. Conceptual Data Model,
d. Physical Data Model,
e. Interface System.

3.4 Construction

Setalah melalui tahapan modelling, tahapan
selanjutnya dilakukan contruction untuk
membangun sistem. Tahapan perancangan sistem
ini telah dilakukan dengan coding dan testing.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1  Analisa Sistem Manual

Pergudangan PT. ISS Indonesia cabang Jawa
Timur selalu melakukan pengawasan dan
pencatatan terhadap persediaan barang.
Pengelolahan data gudang sampai saat ini masih
manual seperti pencatatan, pengelolahan, pelaporan
data persediaan barang digudang menggunakan
buku pencatatan dan laporan yang masih ditulis
tangan. Sistem tersebut menjadikan pihak kantor
pusat tidak dapat mengontrol dan mengetahui data
dari gudang dengan efektif.

Untuk menunjang kinerja operasi kerja yang
optimal maka, PT. ISS Indonesia cabang Jawa
Timur memerlukan adanya aplikasi sistem
persediaan barang digudang berbasis web. Aplikasi
yang dapat digunakan dalam mengontrol persediaan
barang digudang. Dengan adanya aplikasi berbasis
web, PT. ISS Indonesia dapat melihat laporan dari
gudang dengan tepat sasaran.

Berikut ini dokumen flowchart permintaan
barang secara manual yang ditunjukkan pada
gambar 3 sebagai berikut :
1. Bagian gudang membuat form permintaan

persediaan barang.
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2. Pimpinan menerima form permintaan dari
bagian gudang, selanjutnya pimpinan
membuat daftar permintaan Material Request
(MR) dan diberikan kepada manager.

3. Manager menerima daftar permintaan
Material Request (MR) dari pimpinan,
kemudian pihak manager memeriksa dan
menyetujui permintaan Material Request
(MR) dari pimpinan.

4. Bagian keuangan menerima daftar permintaan
persetujuan Material Request (MR) dari
manager, selanjutnya bagian keuangan
melakukan pemesanan barang dan melakukan
pembayaran untuk pengiriman persediaan
barang digudang.

5. Supplier menerima pembayaran dan
menyiapkan barang pemesanan sesuai daftar
permintaan barang, selanjutnya supplier
membuat surat jalan dan melakukan
pengiriman barang.

Bagian gudang menerima daftar pengiriman
kemudian melakukan pengecekan barang yang
dikirim dari supplier, pengecekan barang lengkap
sesuai daftar barang yang dikirim oleh supplier,
bagian gudang membuat tanda terima barang
rangkap 3 lembar untuk bukti bahwa barang sudah
datang dan diterima. Tanda terima barang lembar 1
disimpan oleh bagian gudang, tanda terima barang
lembar 2 diberikan ke bagian keuangan dan tanda
terima barang lembar 3 dibawa oleh supplier.

Gambar 3. Dokumen Flowchart Permintaan
Barang

Gambar 4. Dokumen Flowchart Stok Barang

Pada gambar 4 dapat dlihat bagian gudang
membuat daftar pengecekan dan melakukan
pengecekan persediaan barang digudang.
Selanjutnya bagian gudang membuat laporan stok
barang digudang, laporan stok barang rangkap 2
lembar. Laporan stok barang lembar 1 disimpan
untuk bagian gudang dan laporan stok barang
lembar 2 diberikan kepada pimpinan untuk
dibuatkan permintaan persediaan barang di periode
selanjutnya.

4.2 System Flowchart

System flowchart merupakan gambaran sistem
yang akan dibangun, system flowchart pada PT. ISS
Indonesia cabang Jawa Timur dapat dilihat pada
gambar berikut :
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4.2.1 Login Pengguna

Gambar 5. Login Pengguna

Pada proses login dimulai dengan pengguna
membuka aplikasi, kemudian pengguna mengisi
username dan password, lalu sistem melakukan
proses login dengan verifikasi username dan
password yang telah dimasukkan dengan data yang
sudah ada. Jika login tidak berhasil maka sistem
akan kembali pada input username dan password,
dan jika login berhasil maka sistem akan
menampilkan pada form halaman utama.

4.2.2 Permintaan Barang

Pada gambar 6 dijelaskan bagian gudang
membuka aplikasi, kemudian melakukan
permintaan barang, sistem akan mengecek data
barang dari database, jika bagian gudang tidak ingin
tambah ke daftar permintaan, maka akan kembali ke
permintaan barang. Jika bagian gudang ingin
tambah ke daftar permintaan, maka sistem akan
membaca permintaan barang. Selanjutnya sistem
akan memunculkan data berhasil disimpan. Setelah
permintaan barang selesai, jika bagian gudang ingin
mencetak laporan, maka laporan tersebut bisa
dicetak. Jika tidak, maka laporan selesai.

PERMINTAAN BARANG

SistemGudang

Mulai

Permintaan barang
Pengecekan barang Data barang

Barang ada?

Permintaan barang Penyimpanan ke
data base

Cetak laporan Laporan

Laporan

Mulai

Gambar 6. Permintaan Barang

4.3  Implementasi Sistem

Implementasi dilakukan agar dapat
diketahui apakah sistem dapat berjalan sesuai
dengan baik. Tahap ini akan menjelaskan
bagaimana jalannya sistem mulai dari awal
sampai dengan akhir, serta dilengkapi
denganGraphical Unit Interface (GUI).

4.3.1 Halaman Login

Halaman login adalah halaman yang
pertama kali ditampilkan ketika user membuka
aplikasi sistem informasi manajemen inventori.
Agar bisa masuk ke dalam aplikasi ini, user
harus melakukan login terlebih dahulu, dengan
memasukkan username dan password di dalam
tampilan login, dapat dilihat pada gambar 7.

Gambar 7. Halaman Login
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4.3.2 Halaman Form Transaksi Pemakaian
Barang

Halaman ini hanya bisa diakses oleh bagian
gudang, halaman ini diperuntukkan bagi keperluan
transaksi pemakaian data barang. Terdapat menu
tanggal untuk melakukan pemakaian barang dan
menu simpan untuk menyimpan transaksi
pemakaian barang yang telah dibuat oleh bagian
gudang. Berikut tampilan halaman tersebut seperti
diperlihatkan pada gambar 8 dan gambar 9.

Gambar 8. Halaman inputan barang

Gambar 9. Halaman view pemasukan barang

4.3.8 Halaman laporan print

Halaman ini hanya bisa diakses olehbagian
gudang, halaman ini diperuntukkan bagi keperluan
download laporan yang akan di print atau di cetak
di gudang PT. ISS Indonesia cabang jawa timur.
Berikut tampilan halaman tersebut seperti
diperlihatkan pada gambar 10.

Gambar 10. Laporan permintaan barang

Gambar 11. Laporan pemakaian barang

5. PENUTUP
5.1  Kesimpulan

Dari hasil evaluasi dan implementasi Metode
Waterfall kedalam website Sistem Informasi
persediaan barang pada PT. ISS Indonesia cabang
jawa timur dapat diambil beberapa kesimpulan
diantara lain :
1. Dengan adanya aplikasi sistem informasi

persediaan barang berbasis website, pihak
perusahan lebih terbantu dengan adanya sistem
informasi persediaan barang, data barang, dan
data laporan barang.

2. Membantu divisi pengelolahan dalam melakukan
melaporkan persediaan dan membantu divisi
bagian gudang memberikan kemudahan
karyawannya dan meningkatkan kinerja divisi
tersebut.

3. Penerapan Metode Waterfall kedalam aplikasi
sangat tepat di gunakan dalam studi kasus sistem
informasi persediaan barang berbasis web di PT.
ISS Indonesia cabang Jawa Timur.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem
informasi persediaan barang di PT. ISS Indonesia
cabang jawa timur ini, dapat diajukan beberapa
saran, yaitu :
1. Sistem dapat dimungkinkan untuk penambahan

jumlah alur proses lainnya sesuai dengan
kebutuhan penelitian lain ataupun pihak divisi
pergudangan PT. ISS Indonesia cabang jawa
timur selanjutnya.

2. Guna mendapatkan hasil yang lebih baik,
penggunaan Metode Waterfall dapat
dimungkinkan untuk dikombinasikan dengan
metode-metode sejenis yang sesuai.
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