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ABSTRACT

Information System inventory on the CV.AW ELEKTRIC is the system that used in the
warehouse of CV.AW ELEKTRIC Kotabumi the inventory data processing where data
prosessing is still using the notes, like using a manual notes that use ledgers book and card
stock. Therefore, many problems in the record, such as the accuracy of the information
obtained is less detailed and tend to the information obtained is very slow. Therefore, the
researchers are taking this matter to be investigated and created a better system. This is
expected to help CV.AW ELEKTRIC to processing data inventory in the warehouse, so the
information is relative more quickly and accurately.
Development method of information system inventory are made by using waterfall method
with using a system development tool flowchart document ( Flow map ), Context Diagram (
Context Diagram ), DFD ( Data flow Diagram ), table relationships, normalization from using
programming language Visual Basic 6.0
Information System Inventory on the CV.AW ELEKTRIC has the advantage program look
attractive and easy to operate. This system as also capable of providing managerial assistance
to the parties to determine whether inventory has been sold or still exist in the barn, and this
system can help the user to control the stock of goods that can anticipate empty stocks and
also easier to determine the amount of the order and the distance of time ordering the goods
to the supplier.
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1. Latar Belakang
Istilah informasi menyiratkan suatu sistem integrasi yang mampu menyediakan informasi
yang bermanfaat untuk mendukung operasi manajemen dalam suatu organisasi. Begitu juga
informasi dalam suatu perusahaan, sangatlah penting untuk mengetahui perkembangan dan
kemajuan serta tahapan dari pelaksanaan sebuah program untuk mengetahui kendala atau
permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan tersebut.
CV. AW ELEKTRIC yang berlokasi di Jl. Ahmad Akuan Gg.Raya No. 57 , Rejosari ,
Kotabumi Lampung Utara , merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang
perdagangan . Yang mana mempunyai kegiatan lalu lintas keluar masuknya barang dari
gudang sangatlah padat , sehingga memerlukan pencatatan ± pecatatan yang sangat rinci ,
terutama pecatatan pada stok persediaan barang di gudang.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mencoba membantu
pihak CV. AW ELEKTRIC
untuk mewujudkan sistem yang di butuhkan dan
membahasnya dalam skripsi penulis dengan judul :
³ 3HUDQFDQJDQ 6LVWHP ,QIRUPDVL 3HUVHGLDDQ %DUDQJ 3DGa CV. AW ELEKTRIC
Kotabumi , Lampung Utara ( Study Kasus CV. AW ELEKTRIC Kotabumi ,
/DPSXQJ 8WDUD ³

2. Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah menggunakan
metode pengembangan System waterfall . Waterfall adalah suatu metode pengembangan
perangkat lunak yang mengusulkan pendekatan kepada perangkat lunak sistematik dan
sekuensial yang mulai dari pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh
analisis,desain,kode,pengujian dan pemeliharaan.

Penjelasan dari tahap ± tahap waterfall model adalah sebagai berikut :
1. Perancanagn sistem ( System Enginering )
Dari masalah dan potensi yang ada , selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang
penulis peroleh dari observasi, wawancara dan studi pustaka . Data yang diperoleh
digunakan sebagai bahan untuk pembuatan perancangan sistem informasi pada CV. AW
ELEKTRIC Kotabumi.
2. Analisa Kebutuhan piranti lunak ( Sofware requirement analysis )
Sistem yang dibahas berupa pengolahan data pemasukan barang ( Input ) , pengeluaran
barang ( Output) dan persediaan ( Stock ) barang gudang pada admin gudang CV. AW
ELEKTRIC.
3. Perancangan ( Desaign )
Penulis disini merancang tentang tampilan pemasukan ( Input ) barang ke gudang ,
merancang tampilan pengeluaran ( Output ) barang dari gudang ke customer dan
merancang tampilan ± tampilan menu dalam program yang akan di buat serta desain
laporan.
4. Pengkodean ( Coding )
Pada tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain . Disini penulis membuat kodekode seperti kode barang, kode custumer , kode suppulier serta kode user dengan
menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0

5. Pengujian ( Testing )
Proses ini akan menguji kesalahan ± kesalahan program maupun fungsi dari sistem .
Setelah semua fungsi program diuji coba terbebas dari kesalahan ± kesalahan dari

hasilnya harus benar ± benar sesuai dengan kebutuhan yang telah di definisikan
sebelumnya .
3.

Hasil Program
1. Form Menu Utama
Pada tampilan ini akan ditampilkan 4 ( Empat ) pilihan menu yaitu :
a. Master yaitu untuk menginput data barang, data supplier, dan data customer
b. Transaksi yaitu untuk melakukan penginputan transaksi permintaan, pengeluaran ,
penerimaan dan cek stok barang di gudang.
c. Laporan yaitu untuk mencetak laporan ± laporan yang di butuhkan.
d. Menu keluar untuk keluar dari program

Gambar 1 Form Menu Utama
2. Form Menu Master Input Data Barang
Sub menu input data barang terletak pada menu master dengan tampilan yg sederhana dan
mudah di operasikan untuk menginput data data barang. Pada submenu input data barang
di sediakan fasilitas yang memudahkan dalam proses input data-data barang yaitu berupa
tombol input, simpan, edit, hapus, batal dan keluar. Pada submenu input data barang juga
disediakan table navigasi yang memudahkan untuk melihat data yang di input apakah
benar-benar tersimpan. Berikut ini tampilan dari submenu input data barang.

Gambar 2 Form Input Data Barang
3. Form Menu Master Input Data User
Submenu input data user terletak pada menu master di gunakan untuk menginput datadata user. Pada submenu input data user disediakan fasilitas yang akan memudahkan
dalam proses input data user yaitu berupa tombol input, edit, hapus, simpan, batal dan
tutup. Pada submenu input data user juga tersedia table navigasi yang memudahkan untuk
melihat data yang di input apakah benar-benar tersimpan. Berikut ini tampilan dari
submenu input data user.

Gambar 3 Form Input Data User

4. Form Menu Master Input Data Customer
Submenu input data customer terletak pada menu master di gunakan untuk menginput
data-data customer . Pada submenu input data customer di sediakan fasilitas yang akan
memudahkan dalam proses input data customer yaitu berupa tombol input, edit, simpan,
hapus, batal dan tutup. Pada sub menu input data customer juga di sediakan table navigasi
yang memudahkan untuk melihat data yang di input apakah benar-benar tersimpan.
Berikut ini tampilan dari sub menu input data customer :

Gambar 4 Form Data Customer
5. Form Menu Master Input Data Supplier
Submenu input data supplier terletak pada menu master di gunakan untuk menginput
data-data supplier . Pada submenu input data supplier di sediakan fasilitas yang akan
memudahkan dalam proses input data supplier yaitu berupa tombol input, edit, simpan,
hapus, batal dan tutup. Pada sub menu input data supplier juga di sediakan table navigasi
yang memudahkan untuk melihat data yang di input apakah benar-benar tersimpan.
Berikut ini tampilan dari sub menu input data supplier :

Gambar 5 Form Data Supplier
6. Form Menu Transaksi Permintaan
Submenu transaksi permintaan terletak pada menu transaksi di gunakan untuk menginput
data permintaan barang dari customer. Pada submenu transaksi di sediakan fasilitas yang
akan memudahkan dalam proses input data barang yang diminta oleh customer yaitu
tombol simpan, batal, tutup dan lihat kode barang. Pada sub menu input permintaan
barang juga di sediakan table navigasi yang memudahkan untuk melihat data yang di
input apakah benar-benar tersimpan. Berikut ini tampilan dari sub menu input permintaan
barang :

Gambar 6 Form Menu Transaksi Permintaan Barang
7. Form Menu Transaksi Pengeluaran
Submenu transaksi terletak pengeluaran pada menu transaksi di gunakan untuk menginput
data pengeluaran barang dari gudang untuk customer. Pada submenu transaksi di sediakan
fasilitas yang akan memudahkan dalam pengeluaran barang yang diminta oleh customer
yaitu tombol simpan, batal, tutup dan lihat kode barang. Pada sub menu input permintaan
barang juga di sediakan table navigasi yang memudahkan untuk melihat data yang di
input apakah benar-benar tersimpan. Berikut ini tampilan dari sub menu transaksi
pengeluaran barang :

Gambar 7 Form Transaksi Pengeluaran
8. Form Menu Transaksi Penerimaan
Sub menu transaksi penerimaan barang dari supplier terletak pada menu transaksi
digunakan untuk menginput data penerimaan barang dari supplier. Pada sub menu
penerimaan barang di sediakan fasilitas yang akan memudahkan dalam proses input data
penerimaan yaitu ketika memasukkan kode supplier maka akan otomatis data supplier
akan tampil kemudian masukkan data penerimaan barang kedalam table navigasi. Dan
tersedia fasilitas yang memudahkan proses berupa tombol simpan, batal dan tutup. Pada
submenu penerimaan barang juga tersedia table navigasi yang memudahkan untuk
melihat data yang di input apakah benar-benar tersimpan. Berikut ini tampilan dari
submenu penerimaan barang.

Gambar 8 Form Transaksi Penerimaan
9. Form Laporan Data Barang
Sub menu laporan merupakan sub menu yang digunakan untuk menampilkan data barang
dan digunakan untuk mencetak data barang dengan perintah yang sangat mudah. Untuk
menampilkan data barang cukup dengan klik menu laporan, kemudian klik laporan data
master pilih laporan barang dan untuk mencetaknya cukup dengan klik icon print pada
tampilan data barang tersebut. Berikut ini tampilan data barang.

Gambar 9 Laporan Data Barang
10. Form Laporan Data Customer
Sub menu laporan merupakan sub menu yang digunakan untuk menampilkan data
customer dan digunakan untuk mencetak data customer dengan perintah yang sangat
mudah. Untuk menampilkan data customer cukup dengan klik menu laporan, kemudian
klik laporan data master pilih laporan customer dan untuk mencetaknya cukup dengan
klik icon print pada tampilan data barang tersebut. Berikut ini tampilan data customer.

Gambar 10 Laporan Data Customer

11. Form Laporan Data Supplier
Sub menu laporan merupakan sub menu yang digunakan untuk menampilkan data
supplier dan digunakan untuk mencetak data supplier dengan perintah yang sangat
mudah. Untuk menampilkan data supplier cukup dengan klik menu laporan, kemudian
klik laporan data master pilih laporan supplier dan untuk mencetaknya cukup dengan klik
icon print pada tampilan data barang tersebut. Berikut ini tampilan data supplier.

Gambar 11 Laporan Data Supplier
12. Form Laporan Permintaan
Sub menu laporan merupakan sub menu yang digunakan untuk menampilkan data laporan
permintaan dan digunakan untuk mencetak data permintaan dengan perintah yang sangat
mudah. Untuk menampilkan data permintaan barang cukup dengan klik menu laporan,
kemudian klik laporan transaksi pilih laporan permintaan dan untuk mencetaknya cukup
dengan klik icon print pada tampilan data permintaan tersebut. Berikut ini tampilan data
permintaan.

Gambar 12 Laporan permintaan
13. Form Laporan Pengeluaran
Sub menu laporan merupakan sub menu yang digunakan untuk menampilkan data laporan
pengeluaran dan digunakan untuk mencetak data perngeluaran dengan perintah yang
sangat mudah. Untuk menampilkan data pengeluaran barang cukup dengan klik menu
laporan, kemudian klik laporan transaksi pilih laporan pengeluaran dan untuk
mencetaknya cukup dengan klik icon print pada tampilan data pengeluaran tersebut.
Berikut ini tampilan data pengeluaran.

Gambar 13 Laporan Pengeluaran
14. Form Laporan Penerimaan Barang Dari Supplier
Sub menu laporan merupakan sub menu yang digunakan untuk menampilkan data laporan
penerimaan barang dari supplier dan digunakan untuk mencetak data penerimaan barang
dengan perintah yang sangat mudah. Untuk menampilkan data pengeluaran barang cukup
dengan klik menu laporan, kemudian klik laporan transaksi pilih laporan penerimaan dan

untuk mencetaknya cukup dengan klik icon print pada tampilan data penerimaan tersebut.
Berikut ini tampilan data penerimaan barang dari supplier.

2.

Gambar 14 Laporan Penerimaan
Keunggulan Dan Kelemahan Sistem
Keunggulan Sistem
Keunggulan dari sistem ini adalah tampilan program yang menarik dan mudah untuk
di operasikan oleh operator computer ( User ). Proses pencarian data yang mudah dan
lebih cepat, sistem ini sudah mempunyai database khusus , sehingga semua data
tersimpan pada database tersebut.
Sistem ini juga sangat memudahkan dalam pembuatan laporan-laporan. Laporan yang
disediakan oleh sistem ini adalah laporan data barang, laporan data penerimaan
barang, laporan permintaan barang dari customer, laporan pengeluaran barang dan
dapat langsung di cetak pada tampilan masing masing laporan tersebut.
Kelemahan Sistem
Kelemahan dari sistem ini yaitu sistem ini belum di dukung dengan sistem jaringan
komputer yang banyak. Sistem ini di khususkan untuk komputer non jaringan atau
bisa di bilang sistem ini hanya untuk satu user saja.

3. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai persediaan barang CV. AW
ELEKTRIC Kotabumi yang mana telah diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka
penulis menyimpulkan bahwa :
1. Keunggulan dari sistem yang penulis buat adalah tampilan program yang menarik dan
mudah untuk dioperasikan oleh operator komputer ( User) , Proses pencarian data yang
cepat, dan sistem ini memiliki database khusus, sehingga semua data akan tersimpan
aman pada database tersebut .
2. Sistem yang dibangun mampu memberikan bantuan kepada pihak managerial untuk
mengetahui persediaan barang baik yang sudah terjual maupun barang yang masih ada
pada gudang.

3. Sistem informasi ini bisa menjadi alat bantu bagi user dalam proses pengolahan data dan
transaksi. User juga terbantu untuk melakukan pengontrolan stok barang sehingga dapat
mengantisipasi kekosongan stok dan juga lebih dimudahkan dalam menentukan jumlah
pesanan dan jarak waktu pemesanan suatu barang ke supplier.
4. Saran
Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis mencoba untuk mengajukan beberapa saran dengan
harapan saran yang diberikan dapat bermanfaan terutama bagi perusahaan dalam
menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan persediaan dan penjualan barang agar
lebih efektif. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut
1. Sistem informasi yang sudah dibangun bisa dikembangkan kearah jaringan client server
sehingga bisa mempercepat proses pengolahan data dan transaksi.
2. Mengadakan program pelatihan atau training bagi karyawan yang akan bekerja dalam
perusahaan terutama bagi yang menggunakan komputer, sehingga diharapkan dapat lebih
menguasai aplikasi dengan baik.
3. Program aplikasi yang diajukan ini masih sederhana, oleh karena itu diharapkan masukan
dan saran dari pembaca sehingga program aplikasi ini dapat lebih baik untuk kedepannya.
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