
 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTORI 

MEUBEL PADA PT KARYA MANDIRI 

KLATEN 

 

Naskah Publikasi 

 

 

 

 

diajukan oleh 

Adi Suryo Nugroho 

05.11.0895 

 

kepada 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER 

AMIKOM 

YOGYAKARTA 

2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALYSIS AND DESIGN OF MEUBELS INVENTORY INFORMATION SYSTEM ON PT 
KARYA MANDIRI KLATEN 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTORI MEUBEL PADA 
PT KARYA MANDIRI KLATEN 

 
Adi Suryo Nugroho 

Jurusan Teknik Informatika 

STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 

 

ABSTRACT 

Information systems have an important role in companies in providing information 

that is very useful for operation and management. Therefore, many companies have 

information system. So does PT Karya Mandiri, a firm hat have business in selling 

meubels. 

For many time PT Karya Mandiri has used manual information system to handle 

its important activities such as recording transactions and supporting decision making. 

But several questions are waiting to be answered: What should PT Karya Mandiri do 

toward make an application? How to reduce the weaknesses if the company still wants to 

use this manual system? 

On the PT Karya Mandiri, efforts to achieve maximum success in managing the 

provision of object, information and data processing still using manual system thats not 

qualify. Because the inventory process, in this case is the data collection process 

incoming object from suppliers to PT Karya Mandiri, the delivery of object to consumers, 

and the calculation of the stocks held in the Company, require fast data processing and 

producing information quickly and accurately as well. New information system that is 

needed is the report supplier, reports that incoming object, inventory report, and reports 

the object out. 
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1. Pendahuluan 

PT Karya Mandiri adalah suatu bentuk usaha dibidang penjualan barang-barang 

meubel. Banyak berbagai macam meubel tersedia disini, dahulu berawal dari CV 

Karya Mandiri dan sekarang sudah berkembang menjadi PT Karya Mandiri Furniture. 

Karena banyaknya barang yang perlu ditangani, maka diperlukan suatu alat 

bantu, sehingga semua masalah yang berhubungan dengan barang khususnya 

tentang persediaan barang atau yang sering disebut dengan inventori akan dapat 

teratasi dengan baik.  

Mengingat pentingnya masalah inventori, perlu diadakan suatu sistem informasi 

berbasis komputer yang harusnya sistematis, terarah dan lengkap yang tentunya 

dipakai untuk membantu dalam pembuatan laporan dan juga sangat membantu dalam 

memperoleh informasi tentang data persediaan barang. 

Sistem pengolahan data inventori yang ada pada Karya Mandiri sampai saat ini 

masih ditangani secara manual, sehingga sering menimbulkan lambatnya informasi 

tentang barang-barang yang masih tersedia dan juga memperlambat dalam 

pembuatan laporan. Maka dari itu sangat diperlukan untuk menggunakan komputer 

sebagai alat bantu dalam mengolah data persediaan barang yang ada. Dengan 

adanya komputerisasi yang berupa program inventori stok barang diharapkan adanya 

laporan yang informatif, yaitu: 

 Dapat mengetahui secara jelas dan lengkap persediaan barang. 

 Dapat memeriksa semua data yang ada dalam stok barang secara cepat dan 

tepat. 

 Pencarian data-data yang berskala banyak akan cepat diselesaikan. 

 Mengurangi kesalahan-kesalahan yang dapat dilakukan secara manual, 

misalnya dalam penghitungan jumlah persediaan barang. 

 

 

 



2. Landasan Teori 

2.1.   Konsep Dasar  

2.1.1.  Konsep Dasar Sistem 

Terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan sistem, yaitu yang 

menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada elemennya atau 

komponennya.  

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedurnya: 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedurnya yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk 

menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. 1 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai : 

a. Komponen-komponen (Component) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya 

saling bekerja sama membentuk satu kesatuan, komponen-komponen atau elemen-

elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. 

b. Batas sistem (Boundary) 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem 

yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu 

sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang 

lingkup dari sitem tersebut. 

c. Lingkungan luar sistem (Environment) 

Lingkungan luar dari sistem adalah apapun diluar batas sistem yang dipengaruhi dan 

yang mempengaruhi operasi sistem. 

d. Penghubung (Interface) 

Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem 

yang lainnya. 

e. Masukan (Input) 

Masukan adalah bagian sistem yang berfungsi untuk menerima data masukan. 

f. Pengolah (Procces) 

                                                        
1Jerry Fitzgerald,Ardra f.fitzgerald,Warren D.Stalling Jr., Fundamentals of system 

Analisys,(edisi kedua;:New York : John Willey & Sons, 198), hal.5.  



Bagian sistem yang memproses data masukan menjadi informasi sesuai dengan 

keinginan penerima, atau bagian yang akan mengolah masukan menjadi keluaran. 

g. Keluaran (Output) 

Bagian sistem yang berfungsi mengeluarkan informasi (tujuan akhir sistem), seperti: 

laporan, formulir dll. 

h. Sasaran atau tujuan (Objective or goal ) 

Suatu sistem mempunyai sasaran dan tujuan, kalau suatu sistem tidak mempunyai 

sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya.2 Sasaran dari sistem sangat 

menentukan masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan. 

 

 

3. Analisis (Proses Penelitian) 

Dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus 

dilakukan oleh analisis system sebagai berikut: 

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah. 

Masalah adalah suatu pertanyaan yang ingin dipecahkan, yang menyebabkan 

sasaran tidak tercapai. Untuk itu penyebab masalah, titik keputusan dan personil-

personil harus diidentifikasi. 

2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. 

Mempelajari secara terinci bagaimana sistem yang ada dapat beroperasi dengan 

cara melakukan penelitian unuk memperoleh data. 

3. Analyze, yaitu menganalisis sistem. 

Berdasarkan data dari hasil penelitian maka analis sistem akan menganalisis 

masalah yang terjadi untuk menemukan jawaban penyebab sebenarnya masalah 

tersebut. 

4. Report, yaitu membuat laporan analisis. 

Laporan analisis ini ditujukan kepada pemimpin perusahaan dan dibuat    kepada 

pihak manajemen dengan tujuan: 

                                                        
2 .Jogiyanto HM, Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur, Teori dan 
Praktek Aplikasi Bisnis, op. cit., hal.3.   
 



a. Pelaporan bahwa analisis sistem telah selesai dilakukan. 

b. Mencari kesepakatan antara analis dengan pihak manajemen terhadap 

masalah yang ditemukan. 

c. Meminta pendapat dan saran-saran dari pihak manajemen. 

d. Meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan 

selanjutnya seperti meneruskan pada tahap desain sistem atau 

menghentikan proyek jika dianggap tidak layak. 

Adapun metode yang digunakan penulis untuk menganalisis kelemahan dan 

kekuatan sistem  menggunakan metode PIECES, yaitu meliputi: 

a. Analisis Kinerja 

Adalah analisis penigkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga lebih 

efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput dan response time. Throughput 

adalah jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada suatu saat tertentu. 

Sedangkan response time adalah rata-rata waktu yang tertunda untuk 

menanggapi pekerjaan tersebut.  

b. Analisis Informasi 

Analisis informasi yaitu analisis terhadap peningkatan kualitas informasi yang 

disajikan. 

c. Analisis Ekonomi 

Analisis ekonomi yaitu untuk menganalisa biaya-biaya yang digunakan dalam 

pengembangan sistem, kemudian dibandingkan dengan manfaat-manfaat 

atau keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pengembangan sistem 

tersebut. 

d. Analisis Efisiensi 

Yaitu analisis terhadap peningkatan efisiensi operasi. Efisiensi berhubungan 

dengan bagaimana sumber daya tersebut digunakan dengan pemborosan 

yang paling minimum tetapi mempunyai keuntungan yang lebih besar. 

e. Analisis Pelayanan 

Analisis kelayakan yaitu analisis terhadap peningkatan pelayanan yang 

diberikan oleh sistem. 

 

 



4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Langkah-langkah didalam tahap analisis sistem hampir sama dengan langkah-

langkah yang dilakukan dalam mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan 

dikembangkan ditahap perencanaan sistem. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup 

tugasnya. Pada analisis sistem, ruang lingkup tugasnya adalah lebih terinci(detail). 

Pada analisis sistem ini, penelitian yang dilakukan oleh analis sistem merupakan 

penelitian terinci, sedang diperencanaan sistem sifatnya hanya penelitian pendahuluan. 

Di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus 

dilakukan oleh analis sistem adalah sebagai berikut: 

a. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah. 

b. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. 

c. Analyze, yaitu menganalisis sistem. 

d. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis. 

Untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi masalah dan menganalisa sistem yang 

terdapat pada sistem lama dan sistem yang baru maka digunakan kerangka PIECES 

(merupakan singkatan untuk memudahkan mengingat Performance, Information, 

Economy, Control, Efficiency, Service). PIECES juga dapat digunakan sebagai dasar 

analisis tingkat kepentingan suatu masalah atau efektifitas suatu solusi. 

1) Performance (kinerja), sangat berkaitan dengan produktifitas dari hasil kerja yang 

dilakukan. Cara mengukurnya atau menentukan dengan menggunakan throughtput 

dan respontime. Throughput adalah banyaknya pekerjaan yang dihasilkan dalam 

satu satuan waktu yang ditetapkan. Respontime adalah waktu yang digunakan 

untuk menyesuaikan perpindahan pekerjaan. 

Sehubungan dengan hal di atas, Throughput disini kalau dengan 

menggunakan sistem lama dalam pencarian data dan penyajian laporan 

membutuhkan waktu 2 hari, sedangkan pada sistem baru pencarian data dan 

penyajian laporan hanya membutuhkan waktu 5 menit. Kemudian Respontime 

disini jangka waktu untuk merespon pada saat laporan itu dibutuhkan oleh 

pelanggan apakah langsung bisa dikerjakan dengan cepat atau lambat, dan 

hasilnya bisa langsung cepat didapatkan oleh pelanggan. 

2) Information (Informasi), peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. 

Dalam hal ini diharapkan setelah adanya pengembangan dari sistem lama menjadi 

sistem yang baru mengalami peningkatan terhadap kualitas informasi yang 

disajikan. Sementara analisis informasi memeriksa output sebuah sistem, analisis 



data meneliti data yang akan diolah. Dimana informasi harus akurat, relevan, dan 

tepat waktu. 

Akurasi: derajat keakuratan laporan yang dihasilkan pada sistem baru diharapkan 

bisa 100% karena mudah dalam pengecekan data dibandingkan dengan 

memakai sistem lama yang masih manual. 

Relevan: laporan yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan / data yang 

sesungguhnya untuk pelanggan. 

Ketepatan waktu: pada saat laporan itu dibutuhkan kapan saja,  pembuatan 

laporan tidak membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan 

menggunakan sistem manual. 

3) Economy (Ekonomi), peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-

keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi. Dalam pembuatan laporan sistem 

yang masih manual tingkat kesalahannya tinggi sehingga membutuhkan banyak 

biaya. Karena dalam sistem lama terjadi pemborosan pengeluaran (berupa uang), 

sehingga tidak menghasilkan nilai ekonomis. Kemudian dalam sistem baru, akan 

dapat menguntungkan karena dapat banyak menghemat pengeluaran-pengeluaran 

tersebut. 

4) Control (Kendali), Kontrol digunakan untuk meningkatkan dan menambah aliran 

informasi dan kinerja sistem, mencegah atau mendeteksi penyalahgunaan atau 

kesalahaan sistem dan menjamin keamanan data informasi dan persyaratan. 

5) Efficiency (Efisiensi), peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi berbeda 

dengan ekonomis. Bila ekonomis berhubungan dengan menguntungkan dan 

tidaknya suatu sistem tersebut, efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber 

daya tersebut digunakan dengan pemborosan yang paling minimum. Efisiensi 

dapat diukur dari outputnya dibagi dengan inputnya. Efisiensi pada  sistem 

penjualan Karya Mandiri berhubungan dengan bagaimana sumber daya tersebut 

digunakan dengan biaya yang minimal. Dari hasil pengamatan pada sistem yang 

sedang berjalan dapat dinilai bahwa pendayagunaan waktu dan personil masih 

kurang efisien. Selain itu lamanya waktu yang diperlukan untuk mencari data yang 

tersimpan, hal ini juga berakibat tertundanya kegiatan lain yang masih ada 

kaitannya. 

6) Service (Pelayanan), merupakan peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh sistem. Berdasarkan permasalahan diatas dapat diketahui pemberian 

pelayanan yang diberikan masih kurang memuaskan karena sering lambannya 

dalam menangani konsumen yang akan mengadakan transaksi pembelian barang. 



Sedangkan pada sistem baru diharapkan pelayanan dalam menangani konsumen 

bisa memuaskan karena bisa menangani dengan cepat.  

 

5. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada sistem inventori  pada Karya Mandiri 

Klaten, dapat dilihat bahwa pengolahan data untuk menghasilkan sistem informasi 

yang dibutuhkan dengan menggunakan sistem manual sangat tidak efektif. 

Penggunaan sistem informasi persediaan barang yang baru dengan 

menggunakan komputer diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas 

serta dapat membantu dalam proses pembuatan laporan dan pengambilan keputusan. 

Dengan menggunakan sistem informasi inventori yang telah terkomputerisasi, dapat 

diperoleh keuntungan antara lain:  

a. Dapat menyajikan informasi persediaan barang  secara cepat, tepat dan akurat. 

b. Dapat menghemat waktu dalam memasukkan data. 

c. Memudahkan dalam pencarian data-data yang dibutukan. 

d. Hasil laporan data barang yang dibutuhkan dapat diperolah dengan mudah dan 

tepat waktu. 

e. Dengan menerapkan sistem terkomputerisasi beban pekerjaan user menjadi lebih 

ringan sehingga kinerja lebih meningkat. 

f. Meningkatkan kinerja dalam rangka melakukan pelayanan dan menyelesaikan 

tugas-tugas dengan baik. 
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