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ABSTRACT - Technology development change system management which was originally to be done
manually be computerized. Benefits of systems that are considered to be managed in a computerized
can benefit the company is no exception PT. Setiajaya Mobilindo. In managing the system supplies
parts PT .Setiajaya Mobilindo have used technology information using desktop based program. But
there are still the problem in system that runs of them were not the availability of programs to perform
stock opname, Making it difficult to seeing how goods in the warehouse with data on database, the
absence of a program to see a groove out of making it difficult to find the transaction goods Based on
the discussion mentioned above then the researcher want to provide solutions by improving program
was with the waterfall, start from analysis software needs , design , encoding , until testing.
Improvement of the program will start from planning system to the stages of the design of detailed
system , includes the design of a database , the design of control , the design of output input , until the
technology. is expected that improvement program that has been there would be produced program to
suit the needs of users and can to be the solution for the existing problems now.
Keywords: Stock Opname Information System
ABSTRAK - Perkembangan teknologi merubah pengelolaan sistem yang semula dilakukan secara
manual menjadi terkomputerisasi. Manfaat dari sistem yang dikelola secara terkomputerisasi dirasa
dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan tidak terkecuali pada PT. Setiajaya Mobilindo. Dalam
mengelola sistem persediaan suku cadang PT. Setiajaya Mobilindo telah memanfaatkan teknologi
informasi menggunakan aplikasi berbasis desktop. Namun masih ada permasalahan pada sistem
yang berjalan diantaranya tidak tersedianya program untuk melakukan stock opname sehingga sulit
melihat kesesuaian barang yang ada di gudang dengan data pada database, tidak adanya program
untuk melihat alur keluar masuk barang sehingga sulit mencari rincian transaksi barang. Berdasarkan
uraian yang dikemukakan diatas maka peneliti ingin memberikan solusi dengan memperbaiki program
yang telah ada dengan metode waterfall mulai dari analisa kebutuhan perangkat lunak, desain,
pengkodean, hingga pengujian. Perbaikan program akan dimulai dari perencanaan sistem hingga
tahap perancangan sistem yang rinci, mencakup perancangan database, perancangan kontrol,
perancangan input output, hingga teknologinya. Diharapkan dengan perbaikan program yang telah
ada akan dihasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta dapat menjadi solusi
untuk permasalahan yang ada sekarang.
Kata Kunci: Sistem Informasi Stock Opname,
1. Pendahuluan
Stock opname merupakan kegiatan
bagian dari sistem persediaan barang.
Kegiatan yang memiliki tujuan menyesuaikan
data antara barang yang ada di gudang
dengan database. Kegiatan pendataan ini
memerlukan waktu yang lama dan ketelitian
sehingga didapat data yang akurat. Sistem
terkomputerisasi tentunya akan membantu
mengelola stock opname menjadi lebih cepat
dan akurat.
Pemanfaatan perkembangan teknologi
telah dilakukan berbagai bidang perusahaan
untuk membantu meningkatkan kemampuan
manusia yang terbatas. Sebagai alat bantu
yang
meringankan
dan
memperlancar
pekerjaan dalam suatu perusahaan misalnya
dalam sistem persediaan barang. PT.
Setiajaya Mobilindo telah memanfaatkan
sistem informasi dalam mengelola sistem
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persediaan barang dalam perusahannya.
Namun, ditemukan beberapa kekurangan
dalam sistem yang telah berjalan diantarnya
program untuk melakukan stock opname
belum tersedia. Alur keluar masuknya barang
tidak ada sehingga pendataan barang
memakan waktu lama (Sholikhin & Riasti,
2013), sulit mengetahui stok ketersediaan
barang (Aji, Astuti & Susilo, 2013) dan sulit
melakukan pelacakan data barang masuk dan
keluar (Sawitri : 2009) dan proses stock
opname memakan waktu yang lama (Hartono,
Rostianingsih & Setiabudi, 2015).
Tujuan
penelitian
ini
adalah
menambahkan sistem informasi persediaan
barang yang telah berjalan dengan sistem
informasi yang dapat memonitoring stok suku
cadang atau stock opname sehingga
pengelolaan persediaan barang pada PT.
Setiajaya Mobilindo dapat berjalan lebih efektif
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dan efisien. Kelemahan yang ditemukan saat
ini dapat teratasi dengan penambahan
program sesuai kebutuhan. Menggunakan
salah satu model pengembangan software
yaitu metode waterfall untuk menunjang
kebutuhan perancangan sistem yang akan
dibangun.
2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan
adalah
metode
penelitian
kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
1. Observasi
Peneliti melakukan studi lapangan
dengan melihat langsung sistem yang
berjalan pada PT. Setiajaya Mobilindo
sehingga didapatkan kelemahan sistem
yang perlu diperbaiki sesuai kebutuhan
pengguna.
2. Wawancara
Peneliti melakukan tanya jawab seputar
permasalahan pada sistem persediaan
barang yang berjalan kepada narasumber
terkait. Hasil Tanya jawab selanjutnya
dijadikan masukan sebagai perbaikan
sistem yang ada.
Sedangkan metode pengembangan
sistem yang peneliti gunakan adalah metode
waterfall yang diadopsi dari buku sukamto dan
shalahuddin, 2013. Tahapan pengembangan
sistem ini nantinya dijadikan urutan untuk
mengembangkan sistem yang ada pada PT.
Setiajaya Mobilindo. Waterfall memiliki lima
tahapan yang digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Sukamto dan Shalahuddin (2013)
Gambar 1. Model Waterfall
Penjabaran tiap tahapan waterfall yang peneliti
gunakan untuk pengembangan software
adalah:
1. Analisa kebutuhan perangkat lunak
Analisis merupakan tahap awal dimana
dilakukan proses pengumpulan data,
identifikasi
masalah,
dan
analisis
kebutuhan
sistem
hingga
aktifitas
pendefinisian sistem. Tahap ini bertujuan
untuk menentukan solusi yang didapat
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dari hasil analisa. Peneliti menganalisa
pengguna dan sistem sehingga di dapat
masukan sistem persediaan barang yang
telah berjalan secara terkomputerisasi
harus diubah sebagian yaitu ditambahkan
pada sistem stock opname.
2. Desain
Pada tahap ini dilakukan pembuatan
model dari perangkat lunak. Maksud dari
pembuatan model ini adalah untuk
memperoleh pengertian yang lebih baik
terhadap aliran data dan kontrol, prosesproses fungsional, tingkah laku operasi
dan
informasi-informasi
didalamnya.
Terdiri dari aktifitas utama pemodelan
proses, pemodelan data dan desin
antamuka. Peneliti mendesain sistem
dengan peralatan pendukung desain
sistem yaitu entity relationship diagram
(ERD) untuk mendefinisikan database,
use case, activity diagram untuk
mendefinisikan perancangan sistem dan
untuk mendefinisikan prosedur sistem
digunakan sequence diagram.
3. Pembuatan Kode Program
Pada tahap ini sistem yang telah
dianalisis
dan
dirancang
mulai
diterjemahkan kedalam bahasa mesin
melalui bahasa pemrograman. Terdiri dari
dua proses yaitu pembuatan kode
program dan pembuatan antarmuka
program untuk navigasi sistem. Peneliti
menggunakan bahasa pemrograman
visual basic 6.0 mengikuti sistem yang
telah berjalan untuk menambahkan
program monitoring persediaan barang
atau stock opname sebagai desain antar
muka
dan
menggunakan
bahasa
pemrograman
MySql
untuk
menambahkan desain database.
4. Pengujian
Selanjutnya program harus diuji coba
dimana difokuskan terhadap tiga aktivitas
yakni logika internal perangkat lunak,
pemastian bahwa semua perintah yang
ada telah dicoba, dan fungsi eksternal
untuk
memastikan
bahwa
dengan
masukan tertentu suatu fungsi akan
menghasilkan keluaran sesuai dengan
yang dikehendaki. Peneliti melakukan
pengujian dengan cara menjalankan
program yang telah dibuat dan mengecek
serta memastikan fungsi dan logika
program serta keluaran yang dihasilkan
sudah sesuai kebutuhan pengguna dan
sistem.
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5. Pendukung (support) atau pemeliharaan
(maintenance)
Pada tahap pemeliharaan ini ada
beberapa hal yang harus diperhatikan,
antara lain operator (user) harus bisa
menjalankan sistem dengan benar. Jika
terjadi kesalahan pada sistem maka
seorang
maintenance
harus
bisa
memperbaiki kesalahan baik pada sistem
ataupun pada jaringan yang terhubung.
Maintenance juga harus melakukan
automatic update pada anti virus agar
komputer tidak terserang virus yang dapat
menyebabkan lambatnya penggunaan
sistem.
3. Hasil dan Pembahasan
A.
Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak
Proses analisa kebutuhan yang telah
peneliti lakukan menghasilkan identifikasi
kebutuhan yang dibagi menjadi identifikasi
kebutuhan
pengguna
dan
identifikasi
kebutuhan sistem.
Kebutuhan pengguna yang diusulkan
dalam pengembangan sistem persediaan
barang difokuskan pada admin gudang yang
bertugas
melakukan
stock
opname.
Sedangkan identifikasi kebutuhan sistem akan
dijabarkan melalui prosedur berikut:
1.

2.

Input Form Spare Part
Admin gudang menginput data spare
part yang meliputi nomor part, nama
part, harga beli, harga jual, stock
minimal, stock real, last stock, quantity
opname, status opname, tanggal
opname, tanggal entry, tanggal edit,
workstation, ip address, lokasi part,
gudang
Input Form Stock Opname
Stock opname dilakukan dengan
mengerjakan beberapa langkah berikut:
a. Lock Transaksi
Lock transaksi digunakan untuk
mengunci
transaksi
selama
melakukan stock opname agar tidak
ada barang masuk dan keluar
selama proses stock opname.
b. Backup Stock
Selanjutnya dilakukan backup data
spare part.
c. Input Adjustment
Data disesuaikan dengan menginput
jumlah spare part yang ada di
gudang.
d. Cetak TAG
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Tag atau label digunakan untuk
menandai spare part dan lokasi
penyimpanan di gudang.
e. Unlock Transaksi
Setelah selesai melakukan stock
opname, transaksi yang semula di
lock kembali di unlock. Hal ini
menadakan proses stock opname
telah selesai.
3.

Cetak Laporan Stock Opname
Cetak laporan stock opname digunakan
sebagai hasil keluaran yang akan
diserahkan kepada kepala bengkel.

B.

Desain

1. Desain Sistem
a. Use Case Diagram sistem informasi
stock opname PT. Setiajaya Mobilindo

Sumber : Hasil Penelitian (2017)
Gambar 2. Use Case Diagram Stock
Opname
b. Activity Diagram Admin Gudang dan
sistem informasi stock opname pada
PT. Setiajaya Mobilindo.

Sumber : Hasil Penelitian (2017)
Gambar 3. Activity Diagram Stock Opname
3
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c. Squence Diagram input form stock
opname sistem informasi monitoring
persediaan barang PT. Setiajaya
Mobilindo.

Desain antar muka sistem usulan
difokuskan pada penambahan sistem
monitoring persediaan barang yaitu sub
sistem stock opname.
a. Form spare part
Form spare part di input oleh admin
gudang untuk mendata spare part.
Form ini memiliki fungsi menambah
data baru, menyimpan, mencari dan
mencetak data spare part.

Sumber : Hasil Penelitian (2017)
Gambar 4. Squence Diagram Stock Opname
2. Desain Database
Desain database menggunakan tools
Entity
Relationship
Diagram
(ERD)
sehingga dapat dilihat relasi masingmasing tabel. Berikut penggambaran ERD
sistem persediaan barang pada PT.
Setiajaya Mobilindo:
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b. Form stock opname
Prosedur menggunakan form stock
opname dengan melakukan lock
transaksi
terlebih
dahulu
untuk
mengunci data transaksi, sehingga
ketika
stock
opname
sedang
dikerjakan, data tidak ada yang
berubah, kemudian lakukan backup
stok spare part. Langkah selanjutnya
menghitung fisik spare part yang
tersedia
di
gudang,
jika
ada
ketidaksesuaian antara jumlah fisik
dengan data dalam database maka
input
penyesuaian
pada
form
adjustment
dengan
mengetikkan
nomor
inventory
dan
jumlah
adjustment nya.
Seperti gambar
berikut:
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Sumber : Hasil Penelitian (2017)
Gambar 6. Form Spare Part
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Sumber : Hasil Penelitian (2017)
Gambar 5. Entity Relationship Diagram
(ERD) Persediaan Barang PT. Setiajaya
Mobilindo
3. Desain Antar Muka
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Sumber : Hasil Penelitian (2017)
Gambar 7. Form Stock Opname
4
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Setelah
penyesuaian
di
input
selanjutnya cetak label atau tag untuk
spare part seperti gambar berikut:

Pengujian
program
dengan
menjalankan semua perintah yang
terdapat dalam program serta
memastikan perintah program dapat
dilaksanakan.
3. Fungsi eksernal
Memastikan
keluaran
sesuai
kebutuhan dengan masukan tertentu.
E.

Sumber : Hasil Penelitian (2017)
Gambar 8. Form Cetak Tag
Jika proses stock opname telah
selesai lakukan unlock transaksi.
c.

Cetak Laporan Stock Opname
Setelah selesai melakukan stock
opname maka hasil laporan dapat
dicetak seperti berikut:

Sumber : Hasil Penelitian (2017)

C.

D.

Gambar 8. Laporan Stock Opname
Pembuatan Kode Program
Pembuatan kode program dilakukan
dengan menterjemahkan desain sistem
yang telah dirancang ke dalam kode
program
menggunakan
bahasa
pemrograman sesuai software yang
digunakan.
Dalam
penelitian
ini
digunakan bahasa pemrograman visual
basic menyesuaikan dengan sistem
berjalan yang telah diterapkan pada PT.
Setiajaya Mobilindo. Desain database
menggunakan bahasa MySql.
Pengujian
Pengujian program dilakukan dalam tiga
aktivitas:
1. Logika perangkat lunak
Melihat logika yang dijalankan
program sudah sesuai dengan
harapan atau masih harus dilakukan
perbaikan.
2. Cek perintah program
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Pendukung
(support)
atau
pemeliharaan (maintenance)
Penerapan sistem harus mendapat
dukungan agar sistem yang diusulkan
dapat berjalan optimal. Dukungan
sistem didapat antara lain dari pengguna
sistem untuk bisa menjalankan sistem
dengan
benar
sesuai
petunjuk
penggunaan program. Pemeliharaan
dilakukan untuk menjaga sistem tetap
dapat berjalan optimal. Kesalahan pada
sistem atau ketidaksesuaian sistem
diwaktu yang akan datang dapat
diperbaiki dengan mengulang tahapan
siklus daur hidup sistem.

4. Kesimpulan
Penambahan sub sistem pada sistem
terkomputerisasi persediaan barang PT.
Setiajaya Mobilindo yang telah berjalan
diharapkan dapat memberikan solusi untuk
permasalahan monitoring persediaan barang
yang ditemukan. Dukungan pengguna sistem
juga dibutuhkan agar penambahan sistem
dapat dijalankan secara optimal. Beberapa
keuntungan
penambahan
sub
sistem
persediaan barang antara lain:
1. Dalam
kegiatan
sehari-hari
yang
menyangkut kegiatan penerimaan dan
pengeluaran
suku
cadang
seperti
pencatatan,
pengumpulan
dan
penyimpanan data menjadi lebih efisien
dan lebih terjamin.
2. Menyediakan tambahan fungsi program
untuk melakukan stock opname sehingga
mempermudah penyesuaian fisik dengan
data di database.
3. Mempermudah user untuk melihat history
barang keluar dan masuk.
4. Memudahkan
admin
gudang
dalam
melaksanakan kegiatan stock opname.
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