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Abstract - Global Era insane encourage every effort to 
make progress in the world of commerce. Not only 
segmenting the market but the waiter to the customer 
must also necessarily be improved. Not deny the 
development of highly sophisticated computer and 
encompass all aspects of life. This encourages 
commercial actors renew the system works with the 
computing system. This system will speed up the selling 
power of R&D Collection. 
 In this paper the authors try to analyze the main 
points of the existing problems and try providing 
guidance to employees in the field of technology 
intimation to wake the system should launch their own 
edicts reputable. Inventory application will make it 
easier for owners to oversee stock R&D Collection 
incoming goods and goodies out. 
 Well-integrated system will allow businesses to 
conduct transactions, especially supported by the 
computing system well. Inventory system makes it easy to 
see the stock of merchandise in shops R & D Collection 
thus minimize recording errors committed by employees 
of the tavern R & D Collection. 
 Keywords – Application, System, R&D Collection, 
Inventory 
 

1.  Pendahuluan 

1.1  Latar Belakang 
Di era globalisasi teknologi berkembang begitu 

pesatnya sehingga manusia mau tidak mau harus 
mengikuti perkembangannya. Dengan berkembangnya 
teknologi tersebut manusia dituntut untuk menggunakan 
waktu dengan efisien dan efektif. Dalam konteks ini 
peneliti akan membantu pengontrolan terhadap kinerja 
dari Toko R&D Collection yang dalam hal ini masih 
menggunakan metode manual bagi penjualan, pembelian 
barang dagang dan penyetokan barang. Karena tuntutan 
waktu mereka harus mulai memikirkan cara yang tepat 
agar pekerjaan bisa diselesaikan lebih cepat dan akurat 
dengan meminimalisasi resiko yang ada seperti korup 
barang dagang,pencatatan barang keluar ataupun masuk. 
Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi diharapkan 

pelayanan terhadap konsumen akan lebih meningkat dan 
lebih efisien waktu disbanding dengan metode manual 
yang telah kami sebutkan sebelumnya. 

Toko R&D Collection bergerak dalam bidang 
konveksi atau grosir pakaian jadi yang dimana toko ini 
menjadi basis penyuplai pakaian jadi di mall,toko baju 
yang ada di daerah D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah. 
Sistem informasi akuntansi pada persediaan barang  
dagang yang berjalan sudah sesuai dengan standar 
akuntansi keuangan. Dari journal sudah sesuai tetapi 
masih ada beberapa perbedaan dengan kode akun dan 
nama kertas kerja yang ada pada perusahaan dan laporan 
yang dihasilkan laporan bulanan selain itu permasalahan 
yang timbul akibat pengecekan barang disaat penerimaan 
barang. 

1.2 Rumusan Masalah 
       Rumusan masalah dalam pembuatan aplikasi ini 
adalah sebagai berikut : 

• Bagaimana merancang sistem yang dapat 
melakukan pencatatan stock barang di toko 
R&D Collection? 
 

1.3 Batasan Masalah 
Penelitian ini memiliki batasan masalah: 
• Informasi Sistem informasi ini hanya akan 

menampilkan informasi yang berhubungan 
dengan stock barang dagang yang ada 
di toko R&D Collection. 

2.  Pembahasan 
2.1 Definisi Sistem, Informasi, Sistem Informasi 
2.1.1 Sistem 
Menurut ANATOL RAPOROT Sistem adalah 
suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu 
sama lain. Secara sederhana sistem dapat diartikan 
sebagai suatu atau beberapa elemen yang saling 
bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu. 
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2.1.2 Informasi 
 Menurut GORDON B.DAVIS Informasi 
adalah Informasi adalah data yang telah 
dirposes/diolah ke dalam bentuk yang sangat 
berarti untuk penerimanya dan merupakan nilai 
yang sesungguhnya atau dipahami dalam tindakan 
atau keputusan yang sekarang atau nantinya. 

 
2.1.3 Sistem Informasi 
 Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem 
informasi yang sering digunakan merujuk kepada 
interaksi antara orang, proses algoritmik, data, 
dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini 
digunakan untuk merujuk tidak hanya pada 
penggunaan organisasi tekhnologi informasi dan 
komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana 
orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam 
mendukung proses bisnis. Ada yang membuat 
perbedaan yang jelas antara sistem informasi, dan 
komputer sistem TIK, dan proses bisnis. Sistem 
informasi yang berbeda dari teknologi informasi 
dalam sistem informasi biasanya terlihat seperti 
memiliki komponen TIK. Hal ini terutama 
berkaitan dengan tujuan pemanfaatan teknologi 
informasi. Sistem informasi juga berbeda dari 
proses bisnis. Sistem informasi membantu untuk 
mengontrol kinerja proses bisnis[1]. 

 

2.2 Inventori 
 Inventory meliputi semua barang yang 
dimiliki perusahaan pada saat tertentu, dengan 
tujuan untuk dijual kembali atau dikomsumsikan 
dalam siklus operasi normal perusahaan sebagai 
barang yang dimiliki untuk dijual atau 
diasumsikan untuk dimasa yang akan datang, 
semua barang yang berwujud dapat disebut 
sebagai inventory, tergantung dari sifat dan jenis 
usaha perusahaan. 
 Menurut Koher,Eric L.A. Inventory adalah : 
" Bahan baku dan penolong, barang jadi dan 
barang dalam proses produksi dana barang-barang 
yang tersedia, yang dimiliki dalam perjalanan 
dalam tempat penyimpanan atau konsinyasikan 
kepada pihak lain pada akhir periode". Secara 
umum pengertian Inventory adalah merupakan 
suatu aset yang ada dalam bentuk barang-barang 
yang dimiliki untuk dijual dalam operasi 
perusahaan maupun barang-barang yang sedang 
di dalam proses pembuatan. Diantara pengertian 
diatas maka inventory dapat diklasifikasikan yang 
ditentukan oleh perusahaan, apabila jenis 

perusahaan yang membeli barang akan dijual lagi, 
maka klasifikasi hanya ada satu macam saja 
persedian barang dagangan. Sedangkan bila jenis 
perusahaan adalah pabrikasi yaitu perusahaan 
yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, 
maka klasifikasi inventory dibagi menjadi 3 
kelompok yaitu: 

a. Persediaan bahan baku 
b. Persediaan dalam proses 
c. Persediaan barang jadi. 
 

2.3 Konsep Pemodelan Sistem 
2.3.1 Flowchart 
  Flowchart  merupakan representasi secara 
grafik dari satu algoritma atau prosedur untuk 
menyelesaikan suatu masalah. Dengan 
menggunakan flowchart akan memudahkan 
melakukan pengecekan bagian-bagian yang 
terlupakan dalam analisis masalah. Flowchart juga 
berfungsi sebagai fasilitas untuk berkomunikasi 
antara pemrograman yang bekeja dalam tim suatu 
proyek[2]. 

 
Gambar 2.1  Simbol flowchart 

 
2.3.2 Konsep Diagram Alir Data (Data Flow 

Diagram/DFD) 
Data flow diagram adalah gambaran sistem secara 
logikal. Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat 
keras, perangkat lunak, struktur data atau organisasi 
file[3].  

 
Gambar 2.2 Simbol DFD 
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2.4 Konsep Basis Data 
 Database atau disebut juga dengan basis data 
merupakan komponen utama dalam pengolahan data, 
karena dari pengolahan data tersebut dapat diketahui 
bagaimana data diperoleh, diorganisir, diolah, dipelihara, 
dikontrol. Sedangkan basis data itu sendiri adalah 
kumpulan berkas yang mempunyai hubungan antara data 
yang satu dengan yang lainnya sehingga terbentuk suatu 
bangunan data yang digunakan untuk menginformasikan 
suatu permasalahan yang dibatasi ruang lingkupnya[4]. 

3 Analisis dan Perancangan Sistem 
3.1 Tinjauan Umum 
 Toko R n D Collection beralamatkan di Jl. Mejing 
Lor, Gamping 2 Rt. 02 No.03 Ambarketawang, Gamping 
Sleman. Perusahaan ini pertama kali berdiri sejak tahun 
2000 saat itu masih sebagai home industry. Letak R n D 
Collection dahulu berada di dusun Jowah V, Sidoagung, 
Godean Sleman kemudian mengambangkan sayap 
memebeli sebuah ruko di Jl. Mejing Lor. Memiliki 
wilayah kerja Jogja-Jateng. 
 Secara Geografis R n D collection berada di wilayah 
yang sangat strategis karena termasuk jalan utama untuk 
lintas wilayah di Yogyakarta yang merupakan prasarana 
transportasi dan perhubungan. 

3.2 Analisis Sistem 

 Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai 
penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke 
dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud 
untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 
permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, 
hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-
kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 
perbaikan-perbaikan. Tahap analisis sistem dialakukan 
setelah tahap perencanaan sistem (system planning)  dan 
sebelum tahap desain sistem (system design).  
 Tahap analisis merupakan tahap yang kritis dan 
sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini akan 
menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. 

3.3 Analisis Kelemahan Sistem 
 Metode analisa yang digunakan untuk mengetahui 
sejauh mana tingkat kelemahan dari sistem yang berlaku 
saat ini menggunakan metode pieces (Performance, 
Infornation, Economy, Control, Efficiency,  Service). 
 
3.3.1 Analisis Kinerja (Perfromance) 
 Analisis kinerja sistem merupakan kemampuan 
atau peningkatan terhadap kinerja (hasil kerja) dalam 
menghasilkan laporan sehingga menjadi efektif, kinerja 
dapat diukur dari Throughput dan Response time. 

 Troughput adalah jumlah produk sistem tertentu, 
beberapa pekerjaan yang dapat dilakuakan pekerja toko 
RnD Collection dalam waktu tertentu dapat dikatakan 
efisien kinerja pegawai. 
 Response time adalah rata-rata yang tertunda 
diantara dua transaksi atau pekerjaan dengan waktu 
response untuk menanggapi pekerjaan tertentu. Seberapa 
lama waktu yang dibutuhkan atau terbuang percuma oleh 
pegawai RnD Collection dalam melakuakan pekerjaan 
ataupun dapat dikatakan sebagai efektivitas kerja 
pegawai. Hal ini dapat dilihat dalam pencatatan data 
pembelian dan penjualan barang dalam pembuatan 
laporan yang masih manual. Sehingga dalam 
pekerjaannya hanya dapat mengolah sejumlah data saja 
dalam waktu disamping rata-rata waktu yang 
dibutuhkan. 

 
3.3.2 Analisis Informasi 

 Apabila kemampuan kualitas informasi baik, maka 
akan mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu 
dan relevan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga 
dapat digunakan dalam mendukung keputusan dan 
bermanfaat dalam menangani masalah dan peluang 
masalah yang ada. 
 
3.3.3 Analisis Ekonomi (Economy) 
 Dalam proses pengembangan sistem perlu adanya 
perhitungan kelayakan ekonomi, hal ini juga 
mempengaruhi proses pengambilan keputusan apakah 
sistem yang baru lebih layak atau tidak layak untuk 
digunakan sebagai sistem pengelolahan data daripada 
sistem yang lama, sehingga  hal ini sangat menunjang 
putusan akhir sistem informasi yang mana yang lebih 
layak untuk digunakan. 
 
3.3.4 Analisis Kontrol (Control) 
  Analisis pengendalian merupakan peningkatan 
terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan 
memperbaiki kesalahan serta kekurangan yang akan 
terjadi. Pengendalian dalam sebuah sistem sangat 
diperlukan keberadaannya untuk menjamin keamanan 
data dan informasi.  
Analisis Kontrol dilakukan untuk meminimalisir 
kesalahan dalam system dan segera diperbaiki. 
  
3.3.5 Analisis Efisiensi (Efficiency) 

 Efisiensi berhubungan dengan bagaimana 
sumber daya yang ada digunakan seefisien 
mungkin dengan pemborosan yang paling 
minimal. Jadi, efisien dapat diukur dari output 
dibagi inputnya pada sistem lama sistem masih 
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manual, pendayaguaan waktu dan sumber daya 
masih kurang efisien proses pembuatan dokumen 
ataupun laporan yang sangat manual. 
 
3.3.6 Analisis Pelayanan (Service) 
 Merupakan peningkatan terhadap 
pelayanan yang diberikan oleh sistem. Dengan 
peningkatan pelayanan yang lebih baik 
dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan 
terhadap bisnis yang berjalan.  

3.4 Analisis Kelayakan Sistem 
3.4.1 Analisis Kelayakan Tekhnologi 
 Kelayakan teknologi meliputi kebutuhan 
sistem yang akan disusun dari aspek teknologi 
yang akan digunakan. Jika teknologi yang 
digunakan untuk pembangunan sistem merupakan 
teknologi yang mudah didapat, murah, dan tingkat 
penggunaannya mudah, maka secara teknologi 
usulan kebutuhan sistem bisa dinyatakan layak. 
Teknologi memiliki peranan yang sangat penting 
dalam menunjang kelancaran proses pengolahan 
data barang dan transaksi pada  toko R n D 
Collection Yogyakarta, sehingga memudahkan 
pegawai dalam melakuakan transaksi usaha dan 
juga memudahkan pemilik dalam mengawasi 
kegiatan usaha. 
 
3.4.2 Analisis Kelayakan Hukum 
 Melihat dari segi hukum dan peraturan 
yang berlaku, pembuatan aplikasi inventori tidak 
menyimpang dari peraturan atau hukum yang 
berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah, 
dikarenakan aplikasi ini tidak mengandung 
penipuan dan hal-hal yang mengandung kejahatan 
dan semua perangkat lunak yang digunakan 
mengunakan  original software  hak ciptanya yang 
telah dilindungi oleh undang-undang. 
 
3.4.3 Kelayakan Operasional 
 Sistem yang dibangun dapat menyelesaikan 
masalah sistem lama yang sedang digunakan oleh 
pemilik toko dan informasi yang dihasilkan oleh 
sistem harus merupakan informasi yang benar-
benar dibutuhkan oleh pengguna, sehingga 
dengan pendayagunaan waktu dan personil secara 
efisien dapat meminimalkan kesalahan yang 
mungkin terjadi. 
 
3.4.4 Kelayakan Biaya dan Manfaat 
Analisis biaya dan manfaat digunakan untuk 
menentukan apakah sistem yang akan diterapkan 

layak atau tidak untuk digunakan. Berikut ini 
merupakan analaisis dari biaya dan manfaat : 

Tabel 
Spesifikasi Jumlah Harga 

1. Table 
GIGABYTE 
Motherboard 
Socket LGA1155  

 

1 659.000 

2. Intel Core i3 540 
(Box). 3.6ghz 

1 710.000 

3. Visipro 2 Gb Pc 
10600 (1333Mhz) 
DDR3 

1 119.000 

4. VGA axle 6200 
256Mb 64bit 

1 290.000 

5. Hardisk Seagate 
500 GB sata III 

1 647.000 
 

6. DVD RW LG 
Box 

1 178.000 

7. LG 17” L1742S-
PF Size 17 inc 

1 972.000 

8. Epson LQ300+ 
II Dot Matrix 

1 1.893.000 

Total 5.468.000 
Tabel 3.1 Harga Hardware 

 

Tabel 3.2 Harga Software 
 

Metode Biaya Syarat Hasil Keterangan 

Payaback period  1,64  

Return of 
Investment 

Lebih 
dari 0 

25,56% Layak 

Net Present 
Value 

Lebih 
dari 0 

2.805.920 Layak 

Tabel 3.3 Kelayakan Sistem 
 
 
 

 

3.5 Diagram Konteks 

No Jenis perangkat Lunak Harga 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 

Microsoft Windows 7 Home 
Premium 32-bit (6.1,Build 
7600) 
Microsoft SQL Server 2000 
($90.00) 
Netbeans IDE 1.7.2 

Rp. 1.299.000 
 
Rp.    887.400 
Rp.     0 

Total : Rp. 2.153.540 
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 Untuk mendukung perancangan pembelian, 

penjualan dan persedian, penulis menggambarkan data 

flow diagram pada RnD Collection untuk dijadikan 

sebagai model yang nantinya akan digunakan dalam 

membuat program. adapun diagram konteks yang telah 

penulis rancang adalah sebagai berikut : 

 

 Gambar 3.1 Diagram Konteks 
 
4 Implementasi dan Pembahasan 
4.1 Implementasi User Interface 
 

Implementasi interface merupakan implementasi  
dari user interface dalam aplikasi ini.  Implementasi 
interface pada aplikasi ini disesuaikan dengan 
perancangan interface pada rancangan sebelumnya 
Implementasi dari halaman untuk melakukan transaksi 
adalah sebagai berikut: 

 

 

4.2 Pembahasan  

4.2.1  Pembahasan Basis Data 

 
Gambar 4.1 Database Inventory 

 
4.3 White Box Testing 

White Box Testing adalah pengujian yang 
didasarkan pada pengecekan terhadap detail rancangan 
menggunakan struktur kontrol dari desain program 
secara procedural untuk membagi pengujian ke dalam 
beberapa kasus pengujian. 

 

 
Gambar 4.2 Form login Gagal 

 
 
Berikut ini adalah contoh login benar maka akan 
langsung masuk ke menu home : 
 

Gambar 4.3 Form Menu Home
 

4.4 Black Box Testing 
Black Box Testing adalah pengujian yang dilakukan 

hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan 
memeriksa fungsional dari perangkat lunak. 
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5 Penutup 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan tentang Perancangan 
Sistem Informasi Persediaan Barang Pada Toko 
RnD Collcetion maka diambil kesimpulan :  
Kelebihan dari Sistem Inventori RnDCollection 
antara lain : 

1. Dengan adanya system informasi ini, maka 
pihak Perusahaan dapat lebih mudah 
menyajikan informasi tentang penjualan 
dan  pengadaan barang 

2. Mempermudah informasi penjualan dan 
pengadaan barang pada  Toko RnD 
Collection, baik dalam pencarian data, 
proses pengadaan dan penjualan maupun 
dalam pembuatan laporan 

3. Menghemat waktu dan tenaga petugas 
untuk melakukan pekerjaan 

 
5.2 Saran 

  Untuk pengembangan lebih lanjut maka 
penulis memberikan saran yang sangat bermafaat 
dan dapat membantu manajemen Toko RnD 
Collection untuk masa yang akan dating, yaitu : 

1. Perbedaan fungsi tugas antara Admin dan 
User yang belum bias  maksimal untuk 
membedakannya 

2. Setiap ada customer ataupun supliyer baru 
harus selalu menambahkan ruang di form 
master, belum bias secara otomatis 

3. Perlunya penambahan peralatan computer 
dalam penerapannya dengan system yang 
dijalankan sehingga operasi kerja sangat 
cepat dan tepat. 

4. Untuk mengoptimalkan penggunaan 
computer, dianjurkan untuk melatih dan 
membimbing user atau pengawai sebagai 
operator computer. 

Demikian saran penulis terhadap para 
pengembang yang mungkin berguna agar dapat 
mengembangkan aplikasi lebih baik selanjutnya. 
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