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ABSTRAK 
 

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beberapa sub b idang, 

salah satunya pada Bagian Keuangan dan Aset. Sub bidang bagian keuangan dan aset menemukan permasalahan 
yaitu persediaan barang yang masih menggunakan kuitansi dan kemudian dicatat pada buku besar, beg itu pu la 
untuk pengawasan aset pun masih menggunakan aplikasi pengolah angka. Masalah yang ditemukan yaitu 

seringkali terjadi kesalahan dalam proses pencatatan dan pendataan sehingga memerlukan  waktu  yang leb ih  
lama dan seringkali terjadi kehilangan data. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk merancang 

sebuah sistem informasi manajemen inventaris pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultu ra Provinsi 
Kalimantan Selatan yang dapat digunakan untuk membantu kinerja pegawai dalam pendataan , pengawasan, 
serta memperbaiki sistem lama dengan menerapkan sistem yang baru dalam meningkatkan akses informasi dan 

meminimalisir waktu pendataan dan laporan. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yaitu: (1) 

Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Studi Dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian d ip roses s ebagai 

dasar untuk mengembangkan sistem informasi menggunakan metode waterfall. Adapun tahap-tahap 
pengembangan sistem informasi menggunakan metode waterfall adalah: (1) Requirements definition, (2) System 

and software design, (3) Implementation and unit testing, (4) Integration and system testing, dan (5) Opera t ion 
and maintenance. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terkembangkannya sebuah sistem informasi manajemen  

inventaris pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan dengan fitu r s ebagai 
berikut: (1) Menu Master Data untuk data kategori, satuan, jabatan, barang habis pakai, barang t idak habis 
pakai, dan pegawai; (2) Menu Persediaan Barang untuk merekap transaksi data barang masuk dan barang 

keluar; (3) Menu Inventarisasi untuk kategori tanah, peralatan dan mesin, Gudang dan bangunan, jalan , irigas i 
dan jaringan, aset tetap lainnya, serta berita acara pemusnahan barang; (4) Menu Laporan Data. Hasil pengujian  

sistem dengan metode black box menunjukkan bahwa seluruh sistem berjalan dengan baik sesuai dengan 
ekspektasi yang diinginkan. 

Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Adanya sistem aplikasi ini dapat mempermudah 

admin dan staf sub bagian Keuangan dan Aset dalam mengelola data persediaan barang dan as et , (2) Adanya 
kemudahan dan efisiensi dalam penyimpanan data persediaan barang dan aset dalam satu kesatuan basis data 
tanpa perlu menggunakan aplikasi pengolah angka sebagai media penyimpanan data agar tidak terjadi kerusakan 

pada data persediaan barang dan aset, serta (3) Proses pencarian data dapat dilakukan dengan lebih mudah dan 
cepat. Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan 

sistem informasi yang telah disusun. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi, Manajemen Inventaris, PHP, HTML, MySQL. 

 
 

 

ABSTRACT 
 

The Department of Food Crops and Horticulture of South Kalimantan  Province has several  sub-

sectors, one of which is in the Finance and Assets Division. Sub-sector of finance and assets found prob lems, 
namely inventory of goods that still use receipts and then recorded in the general  l edger, as well  as asset 

control still uses a number processing application. The problem found is that errors often occur in the recording 



and data collection process so that it takes longer and often data loss occurs. Thus the purpose of this study is to 
design an inventory management information system at the Department of Food  Crops and Hort icul ture o f 

South Kalimantan Province which can be used to assist employee performance in data collection, moni toring, 
and improving the old system by implementing a new system in increasing access to information and minimizing 
time. data collection and reports.  

 In this study the authors used several methods to collect data, namely: (1) Observation, (2) Interview, 
and (3) Documentation Study. The collected data is then processed as the basis for developing an in formation 

system using the waterfall method. The stages of developing an information system using the waterfal l method 
are: (1) Requirements definition, (2) System and software design, (3) Implementation and un it  testing, ( 4 ) 
Integration and system testing, and (5) Operation and maintenance.  

The results obtained from this study are the development of an inventory management  in formation 
system at the Office of Food Crops and Horticulture of South Kalimantan Province with the following features: 
(1) Master Data menu for data categories, units, positions, consumables, non-consumables, and employees; ( 2 ) 

Goods Inventory menu to recap transaction data of incoming goods and outgoing goods; (3) Inventory menu for 
categories of land, equipment and machinery, warehouses and buildings, roads, irrigation and networks, o ther 

fixed assets, as well as minutes of destruction of goods; (4) Data Report Menu. The resul ts o f system test ing 
using the black box method show that the entire system is running well in accordance with the desired 
expectations.  

From these results it can be concluded that: (1) The existence of this application system can faci litate 
admin and staff of the Finance and Assets sub-section in managing inventory d ata and assets, ( 2 ) There i s 
convenience and efficiency in storing inventory data and assets in one unit. database without the need to  use a  

number processing application as a data storage medium so that there is no damage to the inventory data and 
assets, and (3) The data search process can be done more easily and quickly. As a follow-up to this research, i t  

is recommended for further researchers to improve the information system that has been compiled. 
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PENDAHULUAN  
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat keputusan 

tentang peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0103 Tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian 

tugas. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan adalah instansi yang bertugas 
untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang 

pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai 
tugas untuk memenuhi persediaan pokok untuk Kalimantan Selatan seperti beras, s ayur mayur dan lain -
lainnya. Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan pro tein  

sebagai sumber energi manusia. Tanaman pangan juga dapat dikatakan sebagai tanaman utama yang 
dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bag i tubuh. Umumnya tanaman 
pangan adalah tanaman yang tumbuh dalam waktu semusim. Hortikultura pada dasarnya berasal dari bahasa 

Latin yaitu hortus yang berarti tanaman kebun dan kultura yang artinya budidaya. Jika d igabungkan dari 
kedua suku kata tersebut, tanaman hortikultura adalah budidaya tanaman perkebunan. Dinas Tana man 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beberapa sub bidang, s alah s atunya pada 
Bagian Keuangan dan Aset. Sub bidang dibagian keuangan dan aset menemukan permasalahan yaitu 
persediaan barang yang masih menggunakan kwitansi dan kemudian dicatat pada buku  besar, begitu  pula 

untuk pengawasan aset pun masih menggunakan aplikasi pengolah angka. Masalah yang d itemukan yaitu 
seringkali terjadi kesalahan dalam proses pencatatan dan pendataan sehingga memerlukan waktu yang leb ih  
lama dan seringkali terjadi kehilangan data. Berdasarkan permasalahan di atas, maka d ibuatlah  penelit ian  

dengan judul ”SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTARIS PADA DINAS TANAMAN 
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”.  

 
METODE  

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data, 

yaitu: 
 
1. Observasi  

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat masalah yang terjadi saat proses 
pendataan barang dan pengawasan aset pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Kalimantan Selatan. 
2. Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan 

pegawai pada bagian sub-bagian keuangan atau pengurus pengguna barang selaku pengawas barang dan 
aset tentang cara kerja sistem yang berjalan saat ini pada Dinas Tanaman Pangan dan Hort ikultura 
Provinsi Kalimantan Selatan. 

3. Studi Dokumentasi  
Metode ini dilakukan dengan cara mempelajar, meneliti, dan menelaah berbagai sumber atau 

literatur-literatur dan dokumentasi dari jurnal, artikel, media masa, majalah, internet, diktat dan s umber 

informasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. 

 Dalam pembuatan sistem ini menggunakan metode perangkat lunak yang mengacu pada metode 

waterfall, metode waterfall merupakan proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara 
bertahap, dimana kemajuan atau perkembangannya terjadi seperti air terjun yang mengalir dari atas ke 
bawah. 

 
Proses-proses metode waterfall diatas dapat dijelaskan seperti berikut: 

1. Requirements definition 
Pada tahap ini pengembang diharuskan melakukan komunikasi dengan tujuan  agar dapat 

memahami perangkat lunak yang diinginkan oleh pengguna dan Batasan pada perangkat lunak tersebut . 

Informasi tersebut biasanya didapat melalui proses wawancara, diskusi atau survei langsung. In formasi 
yang didapat akan dianalisis untuk mendapat data yang diperlukan oleh pengguna. (Syafnidawaty, 2020). 
Pada tahap ini data yang dikumpulkan berupa data barang, aset dan pegawai. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Metode Waterfall 

 

2. System and software design 
Kebutuhan spesifikasi dari tahap sebelumnya akan dipelajari pada tahap ini dan desain sistem dan  

perangkat lunak akan disiapkan. Desain sistem akan membantu dalam tahap penentuan perangkat keras  
dan perangkat lunak, juga membantu dalam proses pendefinisian arsitektur sistem secara kes elu ruhan. 
(Syafnidawaty, 2020).  

 
3. Implementation and unit testing 

Pada tahap ini, sistem akan diimplementasikan menjadi program kecil yang disebut unit, yang 

akan terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit nantinya akan dikembangkan dan diuji untuk 
fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. (Syafnidawaty, 2020). Pada tahap ini sistem yang telah 

didesain akan diterjemahkan kedalam bentuk program dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP, 
yang nantinya akan langsung diuji secara unit. 

 

4. Integration and system testing 
Seluruh unit yang telah diimplementasikan akan diintegrasikan ke dalam sistem setelah dilakukan 

pengujian oleh masing-masing unit. Setelah dilakukan pengintegrasian maka seluruh sistem akan  d iu ji 

untuk melihat dan mengecek semua kesalahan dan kegagalan. (Syafnidawaty, 2020). 
 

5.  Operation and maintenance 

Tahap ini adalah tahap terakhir yang digunakan pada metode waterfall. Sistem informasi 
managemen inventaris akan dijalankan serta dilakukan pemeliharaan pada sistem yang telah dibuat. 

Pemeliharaan yang dilakukan yaitu perbaikan kesalahan yang terjadi dan tidak ditemukan pada saat 
pengujian di langkah sebelumnya, perbaikan implementasi unit dan peningkatan jasa sistem sebagai 
kebutuhan baru. 

 
Tahap pengujian pada Sistem Informasi Manajemen Inventaris Pada Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan metode pengujian Black Box. Diibaratkan s epert i 

melihat sebuah kotak hitam, dimana kita hanya bisa melihat penampakan luarnya saja tanpa bisa melihat dan 
mengetahui isi dari kotak tersebut. Pada pengujian dengan menggunakan metode Black Box ini hanya melihat 

tampilan luarnya saja dan menguji seluruh fungsinya dengan memberikan masukan dan melihat  hasil yang  
dikeluarkan oleh sistem tersebut. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
1. Tampilan Laporan Cetak Data Barang Habis Pakai 

Tampilan Laporan Data Barang Habis Pakai menampilkan seluruh data barang habis 

pakai. 

 

                        Gambar 2. Tampilan Laporan Data Barang Habis Pakai 

 

2. Tampilan Laporan Cetak Data Barang Masuk 

Tampilan Laporan Data Barang Masuk menampilkan seluruh data barang masuk 

berdasarkan tanggal. 

 

Gambar 3. Tampilan Laporan Data Barang Masuk 

 



 

 

 

 
3. Tampilan Laporan Cetak Data Barang Keluar 

Tampilan Laporan Data Barang Keluar menampilkan seluruh data barang keluar 

berdasarkan tanggal. 

 

Gambar 4. Tampilan Laporan Data Barang Keluar 

4. Tampilan Laporan Cetak Data Persediaan Barang 

Tampilan Laporan Data Persediaan Barang menampilkan seluruh data persediaan barang. 

 

Gambar 5. Tampilan Laporan Data Persediaan Barang 

5. Tampilan Laporan Cetak Data KIB-A: Tanah 

Tampilan Laporan Data KIB-A Tanah menampilkan seluruh data kib-a tanah. 



 

 

 

 

Gambar 6. Tampilan Laporan Data KIB-A Tanah 

6. Tampilan Laporan Cetak Data KIB-B: Peralatan dan Mesin 

Tampilan Laporan Data KIB-B Peralatan dan Mesin menampilkan seluruh data kib-b 

peralatan dan mesin. 

 

Gambar 7 Tampilan Laporan Data KIB-B Peralatan dan Mesin 

7. Tampilan Laporan Cetak Data KIB-C: Gedung dan Bangunan 

Tampilan Laporan Data KIB-C Gedung dan Bangunan menampilkan seluruh data kib-c 

gedung dan bangunan. 



 

 

 

 

Gambar 8 Tampilan Laporan Data KIB-C Gedung dan Bangunan 

8. Tampilan Laporan Cetak Data KIB-D: Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Tampilan Laporan Data KIB-D Jalan, Irigasi dan Jaringan menampilkan seluruh data kib- 

d jalan, irigasi dan jaringan. 

 

Gambar 9. Tampilan Laporan Data KIB-D Jalan, Irigasi dan Jaringan 

9. Tampilan Laporan Cetak Data KIB-E: Aset Tetap Lainnya 

Tampilan Laporan Data KIB-E Aset Tetap Lainnya menampilkan seluruh data kib-e aset 

tetap lainnya. 



 

 

 

 

Gambar 10. Tampilan Laporan Data KIB-E Aset Tetap Lainnya 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

10. Tampilan Laporan Berita Acara Pemusnahan Barang 

Tampilan Laporan Berita Acara Pemusnahan Barang menampilkan data berita acara 

pemusnahan barang yang dipilih. 

 

Gambar 11. Tampilan Laporan Berita Acara Pemusnahan Barang 

  



 

 

 

11. Tampilan Laporan Data Berita Acara Pemusnahan Barang 

Tampilan Laporan Data Berita Acara Pemusnahan Barang menampilkan seluruh data 

berita acara pemusnahan barang. 

 

Gambar 12. Tampilan Laporan Data Berita Acara Pemusnahan Barang 

Hasil Pengujian Sistem 

1. Hasil Pengujian Login 

Tabel 1. Hasil Pengujian Login 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

Login Mengisikan username 

dan password dengan 

benar 

Masuk ke halaman 

utama Sesuai 

 Mengisikan username 

dan password yang 

salah 

Muncul validasi login 

gagal dan tidak 

ditemukannya 

username dan 

password yang sesuai 

Sesuai  

 

2.  Hasil Pengujian Data Kategori 

Tabel 2. Hasil Pengujian Data Kategori 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 



 

 

 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

Menampilkan data 

kategori 

Menampilkan list 

data kategori dengan 

mengklik “Master 

Data” dan memilih 

menu “Data 

Kategori” 

Data Kategori dapat 

ditampilkan 

Sesuai 

Tambah Data Menambah data 

kategori dengan 

mengklik tombol 

tambah, dan mengisi 

data pada form 

kemudian mengklik 

tombol “Simpan” 

Seluruh data yang 

telah diisi berhasil 

tersimpan di database 

dan akan tampil di 

list data kategori 

Sesuai 

Edit Data Mengubah data 

kategori dengan 

mengklik tombol 

“Edit”, dan mengisi 

data pada form yang 

ingin diubah 

kemudian mengklik 

tombol “Simpan” 

Data yang diubah 

berhasil tersimpan di 

database dan akan 

tampil di list data 

kategori 

Sesuai 

Hapus Data Menghapus data 

kategori dengan 

mengklik tombol 

“Hapus” pada data 

yang ingin dihapus, 

kemudian memilih 

tombol “OK” 

Data kategori yang 

ingin dihapus akan 

terhapus dan hilang 

dari database Sesuai 

 

3. Hasil Pengujian Data Satuan 

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Data Satuan 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 



 

 

 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

Menampilkan data 

satuan 

Menampilkan list 

data satuan dengan 

mengklik “Master 

Data” dan memilih 

menu “Data Satuan” 

Data Satuan dapat 

ditampilkan 

Sesuai 

Tambah Data Menambah data 

satuan dengan 

mengklik tombol 

tambah, dan mengisi 

data pada form 

kemudian mengklik 

tombol “Simpan” 

Seluruh data yang 

telah diisi berhasil 

tersimpan di database 

dan akan tampil di 

list data satuan 

Sesuai 

Edit Data Mengubah data 

satuan dengan 

mengklik tombol 

“Edit”, dan mengisi 

data pada form yang 

ingin diubah 

kemudian mengklik 

tombol “Simpan” 

Data yang diubah 

berhasil tersimpan di 

database dan akan 

tampil di list data 

satuan 

Sesuai 

Hapus Data Menghapus data 

satuan dengan 

mengklik tombol 

“Hapus” pada data 

yang ingin dihapus, 

kemudian memilih 

tombol “OK” 

Data satuan yang 

ingin dihapus akan 

terhapus dan hilang 

dari database Sesuai 

 

4. Hasil Pengujian Data Barang Habis Pakai 

Tabel 4. Hasil Pengujian Data Barang Habis Pakai 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

Menampilkan data Menampilkan list Data Barang Habis Sesuai 



 

 

 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

barang habis pakai data barang habis 

pakai dengan 

mengklik “Master 

Data” dan memilih 

menu “Data Barang 

Habis Pakai” 

Pakai dapat 

ditampilkan 

Tambah Data Menambah data 

barang habis pakai 

dengan mengklik 

tombol tambah, dan 

mengisi data pada 

form kemudian 

mengklik tombol 

“Simpan” 

Seluruh data yang 

telah diisi berhasil 

tersimpan di database 

dan akan tampil di 

list data barang habis 

pakai 

Sesuai 

Edit Data Mengubah data 

barang habis pakai 

dengan mengklik 

tombol “Edit”, dan 

mengisi data pada 

form yang ingin 

diubah kemudian 

mengklik tombol 

“Simpan” 

Data yang diubah 

berhasil tersimpan di 

database dan akan 

tampil di list data 

barang habis pakai Sesuai 

Hapus Data Menghapus data 

barang habis pakai 

dengan mengklik 

tombol “Hapus” pada 

data yang ingin 

dihapus, kemudian 

memilih tombol 

“OK” 

Data barang habis 

pakai yang ingin 

dihapus akan 

terhapus dan hilang 

dari database 

Sesuai 

 

 

 

 



 

 

 

5. Hasil Pengujian Data Barang Tidak Habis Pakai 

Tabel 5. Hasil Pengujian Data Barang Tidak Habis Pakai 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

Menampilkan data 

barang tidak habis 

pakai 

Menampilkan list 

data barang tidak 

habis pakai dengan 

mengklik “Master 

Data” dan memilih 

menu “Data Barang 

Tidak Habis Pakai” 

Data Barang Tidak 

Habis Pakai dapat 

ditampilkan 

Sesuai 

Tambah Data Menambah data 

barang tidak habis 

pakai dengan 

mengklik tombol 

tambah, dan mengisi 

data pada form 

kemudian mengklik 

tombol “Simpan” 

Seluruh data yang 

telah diisi berhasil 

tersimpan di database 

dan akan tampil di 

list data barang tidak 

habis pakai 

Sesuai 

Edit Data Mengubah data 

barang tidak habis 

pakai dengan 

mengklik tombol 

“Edit”, dan mengisi 

data pada form yang 

ingin diubah 

kemudian mengklik 

tombol “Simpan” 

Data yang diubah 

berhasil tersimpan di 

database dan akan 

tampil di list data 

barang tidak habis 

pakai 

Sesuai 

Hapus Data Menghapus data 

barang tidak habis 

pakai dengan 

mengklik tombol 

“Hapus” pada data 

yang ingin dihapus, 

kemudian memilih 

tombol “OK” 

Data barang tidak 

habis pakai yang 

ingin dihapus akan 

terhapus dan hilang 

dari database 

Sesuai 



 

 

 

6. Hasil Pengujian Data Jabatan 

Tabel 2. Hasil Pengujian Data Jabatan 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

Menampilkan data 

jabatan 

Menampilkan list 

data jabatan dengan 

mengklik “Master 

Data” dan memilih 

menu “Data Jabatan” 

Data Jabatan dapat 

ditampilkan 

Sesuai 

Tambah Data Menambah data 

jabatan dengan 

mengklik tombol 

tambah, dan mengisi 

data pada form 

kemudian mengklik 

tombol “Simpan” 

Seluruh data yang 

telah diisi berhasil 

tersimpan di database 

dan akan tampil di 

list data jabatan 

Sesuai 

Edit Data Mengubah data 

jabatan  dengan 

mengklik tombol 

“Edit”, dan mengisi 

data pada form yang 

ingin diubah 

kemudian mengklik 

tombol “Simpan” 

Data yang diubah 

berhasil tersimpan di 

database dan akan 

tampil di list data 

jabatan 

Sesuai 

Hapus Data Menghapus data 

jabatan dengan 

mengklik tombol 

“Hapus” pada data 

yang ingin dihapus, 

kemudian memilih 

tombol “OK” 

Data jabatan yang 

ingin dihapus akan 

terhapus dan hilang 

dari database Sesuai 

 

 

 

 



 

 

 

7. Hasil Pengujian Data Pegawai 

Tabel 3. Hasil Pengujian Data Pegawai 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

Menampilkan data 

Pegawai 

Menampilkan list 

data pegawai dengan 

mengklik “Master 

Data” dan memilih 

menu “Data 

Pegawai” 

Data Pegawai dapat 

ditampilkan 

Sesuai 

Tambah Data Menambah data 

pegawai dengan 

mengklik tombol 

tambah, dan mengisi 

data pada form 

kemudian mengklik 

tombol “Simpan” 

Seluruh data yang 

telah diisi berhasil 

tersimpan di database 

dan akan tampil di 

list data pegawai 

Sesuai 

Edit Data Mengubah data 

pegawai  dengan 

mengklik tombol 

“Edit”, dan mengisi 

data pada form yang 

ingin diubah 

kemudian mengklik 

tombol “Simpan” 

Data yang diubah 

berhasil tersimpan di 

database dan akan 

tampil di list data 

pegawai 

Sesuai 

Hapus Data Menghapus data 

pegawai dengan 

mengklik tombol 

“Hapus” pada data 

yang ingin dihapus, 

kemudian memilih 

tombol “OK” 

Data pegawai yang 

ingin dihapus akan 

terhapus dan hilang 

dari database Sesuai 

 

 

 

 



 

 

 

8. Hasil Pengujian Data Barang Masuk 

Tabel 4. Hasil Pengujian Data Barang Masuk 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

Menampilkan data 

barang masuk 

Menampilkan list 

data barang masuk 

dengan mengklik 

“Persediaan Barang” 

dan memilih menu 

“Data Barang 

Masuk” 

Data Barang Masuk 

dapat ditampilkan 

Sesuai 

Tambah Data Menambah data 

barang Masuk 

dengan mengklik 

tombol tambah, dan 

mengisi data pada 

form kemudian 

mengklik tombol 

“Simpan” 

Seluruh data yang 

telah diisi berhasil 

tersimpan di database 

dan akan tampil di 

list data barang 

masuk 

Sesuai 

Edit Data Mengubah data 

barang masuk dengan 

mengklik tombol 

“Edit”, dan mengisi 

data pada form yang 

ingin diubah 

kemudian mengklik 

tombol “Simpan” 

Data yang diubah 

berhasil tersimpan di 

database dan akan 

tampil di list data 

barang masuk 

Sesuai 

Hapus Data Menghapus data 

barang masuk dengan 

mengklik tombol 

“Hapus” pada data 

yang ingin dihapus, 

kemudian memilih 

tombol “OK” 

Data barang masuk 

yang ingin dihapus 

akan terhapus dan 

hilang dari database Sesuai 

 

 



 

 

 

9. Hasil Pengujian Data Barang Keluar 

Tabel 5. Hasil Pengujian Data Barang Keluar 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

Menampilkan data 

barang keluar 

Menampilkan list 

data barang masuk 

dengan mengklik 

“Persediaan Barang” 

dan memilih menu 

“Data Barang 

Keluar” 

Data Barang Keluar 

dapat ditampilkan 

Sesuai 

Tambah Data Menambah data 

barang keluar dengan 

mengklik tombol 

tambah, dan mengisi 

data pada form 

kemudian mengklik 

tombol “Simpan” 

Seluruh data yang 

telah diisi berhasil 

tersimpan di database 

dan akan tampil di 

list data barang 

keluar 

Sesuai 

Edit Data Mengubah data 

barang keluar dengan 

mengklik tombol 

“Edit”, dan mengisi 

data pada form yang 

ingin diubah 

kemudian mengklik 

tombol “Simpan” 

Data yang diubah 

berhasil tersimpan di 

database dan akan 

tampil di list data 

barang keluar 

Sesuai 

Hapus Data Menghapus data 

barang keluar dengan 

mengklik tombol 

“Hapus” pada data 

yang ingin dihapus, 

kemudian memilih 

tombol “OK” 

Data barang keluar 

yang ingin dihapus 

akan terhapus dan 

hilang dari database Sesuai 

 

  



 

 

 

10.  Hasil Pengujian Data KIB-A: Tanah 

Tabel 6. Hasil Pengujian Data KIB-A Tanah 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

Menampilkan data 

kib-a tanah 

Menampilkan list 

data kib-a tanah 

dengan mengklik 

“Inventarisasi” dan 

memilih menu “Data 

KIB-A Tanah” 

Data KIB-A Tanah 

dapat ditampilkan 

Sesuai 

Tambah Data Menambah data kib-a 

tanah dengan 

mengklik tombol 

tambah, dan mengisi 

data pada form 

kemudian mengklik 

tombol “Simpan” 

Seluruh data yang 

telah diisi berhasil 

tersimpan di database 

dan akan tampil di 

list data kib-a tanah 

Sesuai 

Edit Data Mengubah data kib-a 

tanah dengan 

mengklik tombol 

“Edit”, dan mengisi 

data pada form yang 

ingin diubah 

kemudian mengklik 

tombol “Simpan” 

Data yang diubah 

berhasil tersimpan di 

database dan akan 

tampil di list data 

kib-a tanah 

Sesuai 

Hapus Data Menghapus data kib-

a tanah dengan 

mengklik tombol 

“Hapus” pada data 

yang ingin dihapus, 

kemudian memilih 

tombol “OK” 

Data kib-a tanah yang 

ingin dihapus akan 

terhapus dan hilang 

dari database Sesuai 

 

 

 

 



 

 

 

11.  Hasil Pengujian Data KIB-B: Peralatan dan Mesin 

Tabel 7. Hasil Pengujian Data KIB-B Peralatan dan Mesin 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

Menampilkan data 

kib-b peralatan dan 

mesin 

Menampilkan list 

data kib-b peralatan 

dan mesin dengan 

mengklik 

“Inventarisasi” dan 

memilih menu “Data 

KIB-B Peralatan dan 

Mesin” 

Data KIB-B 

Peralatan dan Mesin 

dapat ditampilkan 

Sesuai 

Tambah Data Menambah data kib-b 

peralatan dan mesin 

dengan mengklik 

tombol tambah, dan 

mengisi data pada 

form kemudian 

mengklik tombol 

“Simpan” 

Seluruh data yang 

telah diisi berhasil 

tersimpan di database 

dan akan tampil di 

list data kib-b 

peralatan dan mesin 

Sesuai 

Edit Data Mengubah data kib-b 

peralatan dan mesin 

dengan mengklik 

tombol “Edit”, dan 

mengisi data pada 

form yang ingin 

diubah kemudian 

mengklik tombol 

“Simpan” 

Data yang diubah 

berhasil tersimpan di 

database dan akan 

tampil di list data 

kib-b peralatan dan 

mesin 

Sesuai 

Hapus Data Menghapus data kib-

b peralatan dan mesin 

dengan mengklik 

tombol “Hapus” pada 

data yang ingin 

dihapus, kemudian 

memilih tombol 

Data kib-b peralatan 

dan mesin yang ingin 

dihapus akan 

terhapus dan hilang 

dari database 

Sesuai 



 

 

 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

“OK” 

 

12. Hasil Pengujian Data KIB-C: Gedung dan Bangunan 

Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Data KIB-C Gedung dan Bangunan 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

Menampilkan data 

kib-c gedung dan 

bangunan 

Menampilkan list 

data kib-c gedung 

dan bangunan dengan 

mengklik 

“Inventarisasi” dan 

memilih menu “Data 

KIB-C Gedung dan 

Bangunan” 

Data KIB-C Gedung 

dan Bangunan dapat 

ditampilkan 

Sesuai 

Tambah Data Menambah data kib-c 

gedung dan bangunan 

dengan mengklik 

tombol tambah, dan 

mengisi data pada 

form kemudian 

mengklik tombol 

“Simpan” 

Seluruh data yang 

telah diisi berhasil 

tersimpan di database 

dan akan tampil di 

list data kib-c gedung 

dan bangunan 

Sesuai 

Edit Data Mengubah data kib-c 

gedung dan bangunan 

dengan mengklik 

tombol “Edit”, dan 

mengisi data pada 

form yang ingin 

diubah kemudian 

mengklik tombol 

“Simpan” 

Data yang diubah 

berhasil tersimpan di 

database dan akan 

tampil di list data 

kib-c gedung dan 

bangunan 

Sesuai 

Hapus Data Menghapus data kib-

c gedung dan 

bangunan dengan 

Data kib-c gedung 

dan bangunan yang 

ingin dihapus akan 

Sesuai 



 

 

 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

mengklik tombol 

“Hapus” pada data 

yang ingin dihapus, 

kemudian memilih 

tombol “OK” 

terhapus dan hilang 

dari database 

 

13.  Hasil Pengujian Data KIB-D: Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Tabel 9. Hasil Pengujian Data KIB-D Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

Menampilkan data 

kib-d jalan, irigasi 

dan jaringan 

Menampilkan list 

data kib-d jalan, 

irigasi dan jaringan 

dengan mengklik 

“Inventarisasi” dan 

memilih menu “Data 

KIB-D Jalan, Irigasi 

dan Jaringan” 

Data KIB-D Jalan, 

Irigasi dan Jaringan 

dapat ditampilkan 

Sesuai 

Tambah Data Menambah data kib-d 

jalan, irigasi dan 

jaringan dengan 

mengklik tombol 

tambah, dan mengisi 

data pada form 

kemudian mengklik 

tombol “Simpan” 

Seluruh data yang 

telah diisi berhasil 

tersimpan di database 

dan akan tampil di 

list data kib-d jalan, 

irigasi dan jaringan 

Sesuai 

Edit Data Mengubah data kib-d 

jalan, irigasi dan 

jaringan dengan 

mengklik tombol 

“Edit”, dan mengisi 

data pada form yang 

ingin diubah 

kemudian mengklik 

Data yang diubah 

berhasil tersimpan di 

database dan akan 

tampil di list data 

kib-d jalan, irigasi 

dan jaringan 

Sesuai 



 

 

 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

tombol “Simpan” 

Hapus Data Menghapus data kib-

d jalan, irigasi dan 

jaringan dengan 

mengklik tombol 

“Hapus” pada data 

yang ingin dihapus, 

kemudian memilih 

tombol “OK” 

Data kib-d jalan, 

irigasi dan jaringan 

yang ingin dihapus 

akan terhapus dan 

hilang dari database 

Sesuai 

 

14.  Hasil Pengujian Data KIB-E: Aset Tetap Lainnya 

Tabel 10. Hasil Pengujian Data KIB-E Aset Tetap Lainnya 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

Menampilkan data 

kib-e aset tetap 

lainnya 

Menampilkan list 

data kib-e aset tetap 

lainnya dengan 

mengklik 

“Inventarisasi” dan 

memilih menu “Data 

KIB-E Aset Tetap 

Lainnya” 

Data KIB-E Aset 

Tetap Lainnya dapat 

ditampilkan 

Sesuai 

Tambah Data Menambah data kib-

E Aset Tetap Lainnya 

dengan mengklik 

tombol tambah, dan 

mengisi data pada 

form kemudian 

mengklik tombol 

“Simpan” 

Seluruh data yang 

telah diisi berhasil 

tersimpan di database 

dan akan tampil di 

list data kib-e aset 

tetap lainnya 

Sesuai 

Edit Data Mengubah data kib-e 

aset tetap lainnya 

dengan mengklik 

tombol “Edit”, dan 

Data yang diubah 

berhasil tersimpan di 

database dan akan 

tampil di list data 

Sesuai 



 

 

 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

mengisi data pada 

form yang ingin 

diubah kemudian 

mengklik tombol 

“Simpan” 

kib-e aset tetap 

lainnya 

Hapus Data Menghapus data kib-

e aset tetap lainnya 

dengan mengklik 

tombol “Hapus” pada 

data yang ingin 

dihapus, kemudian 

memilih tombol 

“OK” 

Data kib-e aset tetap 

lainnya yang ingin 

dihapus akan 

terhapus dan hilang 

dari database 

Sesuai 

 

15.  Hasil Pengujian Data Berita Acara Pemusnahan Barang  

Tabel 11. Hasil Pengujian Data Berita Acara Pemusnahan Barang 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

Menampilkan data 

berita acara 

pemusnahan barang 

Menampilkan list 

data berita acara 

pemusnahan barang 

dengan mengklik 

“Inventarisasi” dan 

memilih menu 

“Berita Acara 

Pemusnahan Barang” 

Data Berita Acara 

Pemusnahan Barang 

dapat ditampilkan 

Sesuai 

Tambah Data Menambah data 

berita acara 

pemusnahan barang 

dengan mengklik 

tombol tambah, dan 

mengisi data pada 

form kemudian 

mengklik tombol 

Seluruh data yang 

telah diisi berhasil 

tersimpan di database 

dan akan tampil di 

list data berita acara 

pemusnahan barang 

Sesuai 



 

 

 

Fungsi yang Diuji Skenario Pengujian 
Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

“Simpan” 

Edit Data Mengubah data berita 

acara pemusnahan 

barang dengan 

mengklik tombol 

“Edit”, dan mengisi 

data pada form yang 

ingin diubah 

kemudian mengklik 

tombol “Simpan” 

Data yang diubah 

berhasil tersimpan di 

database dan akan 

tampil di list data 

berita acara 

pemusnahan barang 

Sesuai 

Hapus Data Menghapus data 

berita acara 

pemusnahan barang 

dengan mengklik 

tombol “Hapus” pada 

data yang ingin 

dihapus, kemudian 

memilih tombol 

“OK” 

Data berita acara 

pemusnahan barang 

yang ingin dihapus 

akan terhapus dan 

hilang dari database Sesuai 

 

Pengujian Validasi Sistem 

Tabel 12. Pengujian Validasi Sistem 

No. Skenario Pengujian Hasil Yang Diharapkan Hasil Pengujian 

1 Mengisikan Username 
dan Password yang 
salah pada saat login 

Menampilkan notifikasi 
Login gagal dan 
pemberitahuan bahwa 

username dan password 
salah. 

 
Sesuai 

2 Mengisikan Username 
dan Password yang 
benar pada saat login 

Menampilkan notifikasi 
Login Berhasil. Dan 
berhasil masuk ke halaman 

utama  
Sesuai 

3 Melakukan 

penambahan data 

Menampilkan notifikasi 

data berhasil ditambah. 

 
Sesuai 



 

 

 

No. Skenario Pengujian Hasil Yang Diharapkan Hasil Pengujian 

4 Melakukan perubahan 

data 

Menampilkan notifikasi 

data berhasil diubah. 

 
Sesuai 

5 Mengklik tombol 
hapus 

Menampilkan pertanyaan 
“Apakah Yakin Ingin 

Menghapus Data?”. 

 
Sesuai 

6 Menghapus data Menampilkan notifikasi 

data berhasil dihapus. 

 
Sesuai 

7 Mengklik tombol 

logout 

Menampilkan pertanyaan 

“Apakah Anda Yakin 
Ingin Keluar?”. 

 
Sesuai. 

8 Keluar Aplikasi Menampilkan notifikasi 
berhasil keluar. 

 
Sesuai 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

PENUTUP  
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, perancangan dan pengujian terhadap Sistem Informasi Manajemen 

Inventaris Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, dapat  d is impulkan  
bahwa : 

1. Dengan adanya sistem aplikasi ini dapat mempermudah admin dan staf sub bagian Keuangan  dan  Aset  
dalam mengelola data persediaan barang dan aset 

2. Memberikan kemudahan dan efisiensi dalam penyimpanan data persediaan barang dan aset dalam s atu 

kesatuan basis data tanpa perlu menggunakan aplikasi pengolah angka sebagai media penyimpanan  data 
agar tidak terjadi kerusakan pada data persediaan barang dan aset. 

3. Proses pencarian data dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. 

 
Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dari Sistem Informasi Manajemen Inventaris Pada Dinas Tanaman 
Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu  
penulis menyarankan beberapa hal untuk pengembangan dan penyempurnaan dari sistem informasi ini, yaitu: 

1. Menambahkan fitur pembuatan laporan pembelian barang habis pakai. 
2. Menambahkan fitur pemeriksaan aset 

3. Menambahkan fitur pengajuan barang habis pakai dari bidang lain. 
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