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Abstrak 

Perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat dari waktu ke waktu 

membuat pekerjaan yang dilakukan manusia pada umumnya dapat diselesaikan dengan 

cepat. Teknologi merupakan salah satu alat bantu yang sering digunakan dalam 

aktivitas manusia sehari-hari termasuk teknologi informasi harus selalu di tingkatkan 

perkembangannya demi menghasilkan layanan telekomunikasi dan jaringan yang 

berkualitas, sebagai contoh dalam penggunaan manajemen arsip (inventory barang), 

pada UPT. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Muhadi Setibudi 

semua kegiatan (inventory barang) masih dilakukan secara manual dan dalam 

penerimaan barang masuk dan barang keluar masih juga belum terkontrol dengan 

baik, terlihat dengan masih adanya data barang yang tidak sesuai dengan catatan 

stoknya, dan untuk pengolahan data barang masuk dan keluar, data pengiriman 

barang, masih dicatat kedalam buku besar (manual) sehingga terkadang mengalami 

kesulitan dalam perhitungan barang dan mendapatkan informasi ketersediaan barang 

mengalami  kesulitan  terkadang informasi yang  diberikan  tidak  sesuai  dengan  

ketersediaan  barang yang ada. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun 

Sistem Informasi Inventory Barang (SINBAR), yang dapat mengelola barang masuk dan 

keluar, stok barang, dan rakpitulasi yang sudah terstruktur dengan menggunakan 

metode prototype dan menggunakan pemodelan Data Flow Diagram (DFD). Sistem 

Inventory berbasiskan website sehingga lebih dinamis dan dapat digunakan dengan 

mudah (user friendly). 

 
Kata kunci²Sistem Informasi, Inventory, DFD, MySQL, PHP, Xampp. 

 

 

Abstract 

 The rapid development of information technology over time makes the work done by 

humans in general can be solved quickly. Technology is one of the tools that is often used in 

human activities including information technology should always be improved development in 

order to produce quality telecommunications services and networks, as an example in the use of 

archive management (items inventory), on UPT. PTIK (The Center for Information and 

communication technology) at Muhadi Setibudi University all activities (Items inventory) is still 

done manually and in the receipt of incoming and outgoing items are still not well controlled, 

seen in the absence of data that doesnt correspond to its stock records, and for the processing of 

incoming and outgoing items data, delivery data of goods, still recorded in the general ledger 

(manual) so that sometimes have difficulties in the calculation and get information on 

availability of items is experiencing difficulties sometimes the information provided is not in 

accordance with the availability of existing items. This research aims to design and build the 
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Information System Goods Inventory a.k.a (SINBAR), which can manage incoming and 

outgoing items, stock items, and racpitulation that has been structured using prototype methods 

and data modeling Flow Diagram (DFD). The website-based Inventory system is more dynamic 

and can be used easily (user friendly). 

 

Keywords²Information technology, Inventory, DFD, MySQL, PHP, Xampp. 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Sistem inventory merupakan aplikasi aktivitas dalam proses pengolahan data barang 

yang terdapat di dalam suatu ruang penyimpanan. Sistem inventory mempunyai peran yang 

sangat besar terhadap sebuah instansi, sebab sistem inventory bisa menolong menanggulangi 

permasalahan pengolahan data barang dan mempermudah pelaporan data barang yang tersedia. 

Suatu instansi yang tidak mempunyai sistem inventory, akan mengalami sedikit permasalahan 

dalam pengolahan data barang contohnya, pada UPT. Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi di Universitas Muhadi Setiabudi yang menjalankan sistem pencatatan data 

inventory barang secara manual. Staff mengerjakan pendataan barang yang aktifitas 

pendataannya mencakup,data barang baru datang, barang lama yang masih pantas dipakai, 

bahkan barang yang rusak dan seharusnya  diganti, kemudian data tersebut diolah menjadi 

laporan data inventory[1]. Support dan Supply dengan menggunakan Microsoft excel. Proses 

pengumpulan data seperti ini tidak cukup efektif sebab dibutuhkan ketelitian, dalam 

pengumpulan data dengan jumlah barang yang tidak sedikit kerap kali menyebabkan terjadinya 

redundancy data (data ganda) dan dalam proses pengerjaan laporan data inventory 

membutuhkan progres yang lama sebab staff wajib membuat  data baru. Persoalan hal yang 

demikian membuat staff mesti bekerja secara berulang-ulang untuk mendapatkan data ideal, 

contohnya pada kasus pembuatan laporan data inventory untuk  pendataan barang baru yang 

akan diletakan pada ruangan yang tersedia, staff wajib melakukan pengecekan ulang pada 

keadaan barang yang tersedia di ruangan dan merevisi laporan inventory barang tersebut. 

Penelitian ini merupakan pembangunan sistem inventory pada UPT. Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi di Universitas Muhadi Setiabudi. Sistem yang akan dikembangkan bisa 

menyampaikan data secara realtime dan akses data yang kencang sehingga, jika ada barang 

yang baru masuk serta ada perubahan pada status barang karenanya pengguna bisa  langsung 

mengakses data tersebut[2]. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis hendak merancang 

sebuah system informasi inventory untuk mendukung proses pelaporan data barang yang 

tersedia baik itu barang baru maupun barang lama yang masih layak pakai. 

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah 

model prototyping. Metode ini menggunakan pencarian model yang sesuai bagi sistem yang 

akan dikembangkan. Metode prototype juga memudahkan pengguna dalam memilih sistem 

yang diperlukan, karena pengguna dapat mendefisikan sistem dengan kebutuhan sesuai fungsi 

dan kegunaannya. Sehingga diperlukan sebuah pendekatan dan perubahan sistem yang dengan 

pengguna[3]. Sistem informasi ini dikembangkan dengan variabel yang terdapat pada sistem 

informasi inventory barang sesuai kebutuhan yang ada pada unit pelaksana tugas pusat 

teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi pemetaan dibangun menggunakan bahasa 

pemrograman PHP yang berbasis web. 

 

2. METODE PENELITIAN 
 

Dalam penelitian metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai suatu masalah yang ada pada tempat atau lokasi di lakukannya penelitian mengenai 

inventori barang serat menggunakan model pengujian metode prototype yang merupakan salah 
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satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode ini 

pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan system agar 

sesuai dengan kebutuhan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam metode pendekatan sistem 

adalah: Diagram konteks (Context Diagram), Diagram alir (Data Flow Diagram), kamus data 

(Data Dictionary), normalisasi, dan Tabel Relasi[4].  

Sumber data primer adalah semua data yang berkaitan dengan sistem pencatatan data 

barang yang ada pada UPT. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Muhadi 

Setiabudi yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara: 

1. Observasi 

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan melakukan penelitian secara 

pada UPT. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Muhadi 

Setiabudi untuk mengamati masalah yang terjadi di bagian pencatatan data barang. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten dengan 

harapan dapat melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dalam hal 

wawancara dilakukan dengan responden yang berhubungan langsung pada bagian 

pencatatan data barang. 

Data sekunder didapat dengan cara mempelajari data-data yang diberikan oleh pihak 

perusahaan kepada penulis berupa dokumen dan arsip yang telah ada sebelumnya. Dokumen-

dokumen tersebut antara lain: laporan data barang masuk dan keluar, barang lama dan baru. 

2.1 Metode Prototype 

 Dalam perancangan Sistem Informasi Inventori ini, penulis menggunakan metode 

prototype yang merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak 

digunakan. Dengan metode prototypeini pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi 

selama proses pembuatan sistem[5]. Model proses prototype merupakan suatu metode dalam 

pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu program dengan 

cepat dan bertahap sehingga dapat segera dievaluasi oleh pemakai (user). 

 
Gambar 1 Metode Prototype. 

 
Desain berfokus pada representasi dari aspek perangkat lunak dari sudut pengguna: ini 

mencakup input, proses dan format output. Desain cepat mengarah ke pembangunan prototype 

dan dievaluasi oleh pengguna dan bagian analis desain dan digunakan untuk menyesuaikan 

kebutuhan software yang akan dikembangkan. prototypediatur untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna[4].  
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Gambar 2 System Development Cycle. 

2.2 Diagram Konteks 

Diagram Konteks memperlihatkan sistem yang dirancang secara keseluruhan, semua 

external entity harus digambarkan sedemikian rupa, sehingga terlihat data yang mengalir pada 

input-proses-output. Diagram Konteks memperlihatkan sistem yang dirancang secara 

keseluruhan, sehingga terlihat data yang mengalir pada input-proses-output[6]. Contoh symbol 

Digram Konteks: 

Tabel 1 Simbol Diagram Konteks. 
SIMBOL KETERANGAN 

 Kesatuan Luar / External Entity. Merupakan 

sumber/tujuan data atau suatu bagian/orang yang 

berada diluar sistem tapi berhubungan dengan 

sistem tersebut, baik itu memasukkan data maupun 

mengambil data dari sistem. 

 

 

 

 

Proses. Simbol ini digunakan untuk melakukan 

proses pengolahan data di dalam DFD, yang 

menunjukkan suatu kegiatan yang mengubah aliran 

data masuk (input) menjadi aliran data keluar 

(output). 

 

 

 

Penyimpanan Data / Data Store. Berfungsi 

sebagai tempat penyimpanan dokumen-

dokumen/file-file yang dibutuhkan dalam suatu 

sistem informasi. 

 

 

 

Aliran Data. Menunjukkan arus dalam proses, 

dimana simbol aliran data ini mempunyai nama 

tersendiri. 

 

Project Identification and Selection 

Project initiation and planning 

Analysis 

Logical Design 

Physical Design 

Maintenance 
 

Implementation 
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2.3 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram yang di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai DAD (Diagram 

Arus Data) memperlihatkan gambaran tentang masukan-proses-keluaran dari suatu 

sistem/perangkat lunak, yaitu obyek-obyek data mengalir ke dalam perangkat lunak, kemudian 

ditransformasi oleh elemen-elemen pemrosesan dan obyek data hasilnya akan mengalir keluar 

dari sistem/perangkat lunak. Obyek-obyek data dalam penggambaran DFD biasanya 

direpresentasikan menggunakan tanda panah berlabel, dan transformasi-transformasi biasanya 

direpresentasikan menggunakan lingkaran-lingkaran yang sering disebut sebagai gelembung-

gelembung[7]. Dalam DFD ini nantinya akan diperlihatkan aliran sistem mulai dari input, 

proses hingga laporan yang dihasilkan, dan bisa digunakan untuk menggambarkan sistem 

informasi yang logikal, yang akan menggambarkan bagaimana hubungan suatu sistem informasi 

dengan file-file yang akan diakses oleh komputer. DFD pada dasarnya digambarkan dalam 

bentuk hirarki, yang pertama sering disebut sebagai DFD level 0 yang menggambarkan sistem 

secara keseluruhan sedangkan DFD-DFD berikutnya merupakan penghalusan dari DFD 

sebelumnya: 

Tabel 2 Simbol Data Flow Diagram. 
SIMBOL KETERANGAN 

 Dokumen. Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan semua jenis dokumen, merupakan 

formulir yang digunakan untuk merekam data 

terjadinya suatu transaksi, yang menunjukkan input 

dan output baik untuk proses manual, mekanik, atau 

komputer.  

 

 

 

 

Proses Manual. Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan kegiatan manual atau pekerjaan 

yang dilakukan tanpa menggunakan komputer. 

Uraian singkat kegiatan manual dicantumkan di 

dalam simbol ini. 

 

 

 

 

Proses Komputer / Online Computer Process. 

Simbol ini menggambarkan kegiatan proses dari 

pegolahan data dengan komputer secara online. 

Uraian singkat tentang operasi program komputer 

ditulis di dalam simbol. 

 

 

 

 

Arsip. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 

file komputer / non komputer yang disimpan sebagai 

arsip. Di dalam simbol ini bisa ditulis huruf F atau 

huruf A. 

 

 

 

 

Penghubung pada halaman yang sama. Simbol ini 

digunakan untuk menunjukkan hubungan arus proses 

yang terputus masih dalam halaman yang sama. Di 

dalam simbol ini dicantumkan nomor sebagai 

penghubung. 

 

 

 

Penghubung pada halaman yang berbeda. Simbol 

ini digunakan untuk menunjukkan hubungan arus 

proses yang terputus dengan sambungannya ada di 

halaman yang lain, sesuai dengan nomor yang 

tercantum dalam simbol. 
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Garis Alir. Simbol ini menunjukkan aliran/arah dari 

proses pengolahan data. 

 

2.4 Kamus Data 

Kamus data adalah penjabaran dari aliran-aliran data yang ada di dalam sebuah data 

flow diagram. Kamus data dibuat pada tahap analisis sistem dan digunakan baik pada tahap 

analisismaupun pada tahapperancangan sistem. Pada tahap analisis sistem, kamus data dapat 

digunakan sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan pemakai sistem tentang data 

yang mengalir di sistem, yaitu tentang data yang masuk ke sistem dan tentang informasi yang 

dibutuhkan oleh pemakai system (user)[8].  

 

 
Gambar 3 Contoh Kamus Data. 

Pada tahap perancangan sistem, kamus data digunakan untuk merancang input, 

merancang laporan-laporan dan database. Berikut ini contoh kamus data yang ada pada sistem 

informasi inventory barang: 

1. Id_master  : Kode Unik Barang 

Tanggal  : Tanggal Masuk / Keluar Barang 

Jumlah  : Total Barang 

Keterangan : Barang Masuk / Keluar 

2. Id   : Kode Untuk Divisi 

Nama_Divisi : Nama Divisi 

3. Username  : User Login 

Name  : Nama Pengguna 

Email  : Email Pengguna 

Status  : Super Admin / Admin / User 

2.5 Inventory 

Inventory merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris Echols dan Shadily 

merumuskan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai daftar barang disertai dengan 

nilainya masing-masing yang dimiliki instansi dalam kurun waktu tertentu yang digunakan 

dalam kegiatan usaha perusahaan[9]. Dalam praktek, inventory disebut juga sebagai persediaan 

barang yang artinya barang-barang biasanya dapat di jumpai  igudang tertutup, lapangan, 

gudang terbuka, atau tempat-tempat penyimpanan lain, baik berupa bahan  aku, barang setengah 

jadi, barang jadi, barang-barang untuk keperluan operasi atau barang-barang untuk keperluan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pada bagian ini dijelaskan secara lengkap tampilan-tampilan layar pada program aplikasi Sistem 

Inventory.  

1. Form Login 

Form login berfungsi sebagai pengaman dan form masuk ke menu 

utama sistem inventory barang. Seorang user harus memasukan username dan 

password dengan benar untuk masuk ke menu utama. 

 
Gambar 4 Form Login. 

2. Form Menu utama 

Form menu utama merupakan pusat dari program aplikasi ini, artinya 

setiap form dapat dipanggil atau ditampilkan dengan form menu utama ini. 

 
Gambar 5 Form menu utama 1 
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Gambar 6. Form menu utama 2 

3. Form Data 

Form data menampilkan semua data dalam satu tabel di form ini yang 

telah tersimpan dalam database dan untuk menambah atau mengedit data 

produk. 

 
Gambar 7 Form data 1 

 
Gambar 8 Form data 2 
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Gambar 9 Form data 3 

4. Form Report & Histori 

Dalam form ini menampilkan laporan, mulai dari barang masuk dan 

barang keluar dengan menggunakan pdfphp maka tampilan laporan sudah 

sesuai dengan kebutuhan. Format histori digunakan untuk menampilkan histori 

yang dalam penggunan system inventory barang. 

 
Gambar 10 Form laporan dan histori 1 

 
Gambar 11 Form laporan dan histori 2 
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Gambar 12 Form laporan dan histori 3 

 

4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah di sajikan pada penelitian system 

informasi inventory, maka penulis menarik kesimpulan dalam pengolaan data inventory pada 

UPT. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Muhadi Setiabudi yaitu: 

aplikasi di rancang dan di bangun menggunakan metode UML (Unified Modelling Language) 

sebagai gambaran semua fisik system yang sudah dirancang, dengan menggunakan system 

inventory proses peng inputan, pemrosesan dan out (report) lebih  mudah sekaligus peroses 

pengambilan data lebih cepat. Dalam penelitian system inventory mempunyai kekurangan yaitu 

penambahan menu sesuai dengan kebutuhan setiap tahunnya. 

 

5. SARAN 
 

Ssitem Informasi Inventory Barang semakin populer setiap tahunnya bahkan 

pengembangan aplikasi tersebut semakin banyak, saran dari penulis sendiri adalah diharapkan 

system inventory ini dikembangan menggunakan system upload gambar baik itu format .JPG, 

.PNGm, .ICO. 
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