
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG BERBASIS WEB PADA PT. 

TEMPO BANJARMASIN 

 
Nurkholis Majid 

 

Program Studi Teknik Informatika, 55201, Fakultas Teknlologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan, 

Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM 16630782 

nurkholis_majid47@yahoo.com/085652091152 

 

 

ABSTRAK 

 

PT. Tempo Banjarmasin merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Tempo Group yang 

membawahi divisi farmasi. Unit bisnis anak perusahaan ini terdiri dari pembuatan dan pendistribusian produk-

produk farmasi, perawatan kesehatan, kosmetik dan jasa distribusi. 

Kegiatan pengelolaan barang dari tahun ke tahun terus berlangsung dari tahun ke tahun jumlah barang 

ini bukannya berkurang bahkan terus bertambah. Dengan bertambahnya jumlah barang-barang tersebut, 

tentunya mendatangkan kesulitan tersendiri dalam pengelolaannya. Demikian hal nya pengelolaan barang PT. 

Tempo Banjarmasin yang masih menggunakan cara manual penginputan nya hanya menggunakan buku agenda 

dan Microsoft office yang membuat pengelolaan barang kurang efektif dan efisien. 

Agar pelaksanaan penyimpanan barang dalam gudang dapat terkelola serta tertata dengan baik, maka 

perlu dikembangkan suatu aplikasi berupa Sistem informasi manajemen barang.  

Sistem Informasi Manajemen Barang Berbasis Web dibuat agar mempermudah dalam pengelolaan data 

barang tanpa adanya kesalahan dan dapat melakukan serangkaian aktivitas data, penginputan dan pengolahan 

data yang dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan dengan efisien dan cepat. 

 

Kata Kunci: distributor; farmasi; manajemen barang; stock barang 

 

 

ABSTRACT 

 

PT. Tempo Banjarmasin is one of the companies that are members of the Tempo Group which oversees 

the pharmaceutical division. The subsidiary's business units consist of manufacturing and distributing 

pharmaceutical products, health care, cosmetics and distribution services. 

The activity of managing goods from year to year continues from year to year, the number of these goods 

is not decreasing but even increasing. With the increase in the number of these items, of course, it brings its own 

difficulties in managing it. Such is the case with the management of PT. Tempo Banjarmasin, which still uses 

manual inputting methods, only uses an agenda book and Microsoft office which makes the management of goods 

less effective and efficient. 

In order for the implementation of the storage of goods in the warehouse can be managed and well 

organized, it is necessary to develop an application in the form of an information system of goods management. 

The Web-Based Goods Management Information System is made to facilitate the management of goods 

data without errors and can perform a series of data activities, input and data processing that can produce the 

required reports efficiently and quickly 

 

Keywords: distributors; pharmacy; goods management; stock of goods



PENDAHULUAN 

PT. Tempo Banjarmasin merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Tempo Group yang 

membawahi divisi farmasi. Unit bisnis anak perusahaan ini terdiri dari pembuatan dan pendistribusian produk-

produk farmasi, perawatan kesehatan, kosmetik dan jasa distribusi. Tempo Scan Pasific juga berkembang melalui 

divisi-nya yang terdiri dari divisi farmasi, divisi perawatan pribadi, divisi kosmetik dan dibantu pula dengan divisi 

pemasaran. 

Di era globalisasi ini perkembangan teknologi bukan lagi menjadi hal yang baru untuk dibicarakan sebab 

teknologi terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Berbagai jenis tekologi yang terdapat sekrang ini 

merupakan perkembngan teknologi yang telah ada sebelumnya. sekarang ini, kehadiran teknologi telah 

memberikan banyak perubahan di berbagai sektor kehidupan manusia. Peran serta teknologi menjadikan 

informasi menjadi semakin mudah karena pengolahan data sangat diperlukan agar informasi yang dihasilkan dapat 

bermanfaat bagi penggunanya. Pengolahan data dan informasi secara cepat, tepat dan efisien adalah hal terpenting 

dibutuhkan bagi setiap perusahaan atau suatu instansi untuk meningkatkan pekerjaan, waktu dan biaya.  

Kegiatan pengelolaan barang dari tahun ke tahun terus berlangsung dari tahun ke tahun jumlah barang ini 

bukannya berkurang bahkan terus bertambah. Dengan bertambahnya jumlah barang-barang tersebut, tentunya 

mendatangkan kesulitan tersendiri dalam pengelolaannya. Demikian hal nya pengelolaan barang PT.Tempo 

Banjarmasin yang masih menggunakan cara manual penginputan nya hanya menggunakan buku agenda dan 

Microsoft office yang membuat pengelolaan barang kurang efektif dan efisien. 

Agar pelaksanaan penyimpanan barang dalam gudang dapat terkelola serta tertata dengan baik, maka perlu 

dikembangkan suatu aplikasi berupa Sistem informasi manajemen barang. Sistem informasi manajemen barang 

ini akan menampung semua data dan informasi tentang barang-barang tersebut. Data dan informasi ini nantinya 

akan terakumulasi dan tersimpan (diarsipkan) secara terpusat pada suatu database. Dengan terpusatnya data dan 

informasi ini, maka jelas akan mempermudah pengelolaan barang. Pekerjaan seperti pencarian data dan status 

barang akan lebih cepat, mudah, dan efisien. Database ini bersifat digital, sehingga akurasi data dan informasi 

yang diberikan tentu sangat tinggi, karena tidak melibatkan faktor kesalahan manusia. Akurasi ini bukan semata 

dalam hal penyajian data tetapi dalam hal penyimpanannya. Akan tetapi akurasi ini juga bergantung pada proses 

input data. semakin baik data input akan semakin tinggi akurasi data yang tersimpan dalam database, dan 

sebaliknya, bila data input kurang baik jangan berharap akurasi data dapat diandalkan. Keuntungan lain bilamana 

data ini telah tersimpan dalam database, secara periodik dan kontinyu, maka akan dapat digunakan untuk sarana 

evaluasi dan analisis. Sehingga dapat diambil data secara statistik barang-barang, sehingga dapat digunakan untuk 

forecasting kebutuhan dan penyediaan barang-barang. 

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin merancang sebuah sistem informasi yang mampu mempermudah 

proses penginputan barang. Oleh karena itu penulis memberikan judul “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

BARANG BERBASIS WEB PADA PT. TEMPO BANJARMASIN”. 

 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Dengan metode ini didapat dari studi literatur untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang 

berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. 

Tabel 1. 1 Studi Literatur 

JUDUL 
PENULIS/ 

PENERBIT 
ALAMAT WEB 

Sistem Informasi Inventory 

Stok Barang Pada CV. 

Artha Palembang 

 

Rahmawati http://eprints.radenfatah,.ac.id 

Perancangan Sistem 

Informasi Persediaan 

Barang 

 

Diftya Andyka 

Irfana 

http://eprints.umpo.ac.id 

Sistem Inventory Stock 

Barang Di CV. Berkah 

Alam 

 

Risky Alfian https://core.ac.uk 

 

 

http://eprints.umpo.ac.id/
https://core.ac.uk/


2. Observasi 

Observasi yaitu sistematika dengan cara turun langsung ke objek yaitu PT. Tempo Banjarmasin yang 

berlokasi di Jl. A. Yani No.Km. 19,2, Kayu Bawang, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, 

Kalimantan Selatan 70722. Kemudian mengamati sistem yang digunakan dan mengetahui bagaimana 

prosedur jika ada barang masuk serta menganalisa dan membuat desain pemecahan masalah. 

3. Wawancara 

Dengan metode ini pengumpulan data-data yang penting dan akurat langsung melakukan wawancara 

dengan beberapa orang di Klinik khususnya dengan Nor Ain dengan jabatan sebagai Costumer Service 

Sales yang lebih memahami tentang permasalahan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. 

 

Perancangan Perangkat Lunak 

 
Gambar 1. 1 Model Waterfall 

1. Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan secara lengkap kemudian dianalisis dan didefinisikan 

kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. 

2. Desain Sistem 

Desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap, desain harus dapat 

mengimplementasikan kebutuhan yang telah dibutuhkan pada tahap ssebelumnya. Seperti aktivitas 

sebelumnya, maka proses ini juga harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. 

3. Implementasi 

Implementasi penyampaian meteri pembelajaran merupakan langkah dari sistem desain pembelajaran. 

Langkah implementasi sering diisolasikan dengan penyelenggaraan program pembelajaran itu sendiri. 

Desain program diterjemahkan kedalam kode-kode dengan menggunakan bahasa program yang sudah 

ditentukan, program yang sudah dibangun langsung di uji secara unit. 

2. Pengujian sistem 

Unit-unit program disatukan secara utuh kemudian diuji secara keseluruhan, semua fungsi-fungsi 

software harus diuji coba, agar software bebas dari error dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. 

3. Pemeliharaan 

Pemeliharaan suatu software sangat diperlukan termasuk di dalamnya ada pengembangan karena software 

yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. Ketika dijalankan mungkin saja ada error kecil yang tidak 

ditemukan sebelumnya atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software tersebut. 

Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari eksternal perusahaan seperti ketika ada 

pengganti sistem operasi atau perangkat lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sistem Yang Berjalan 

 
Gambar 3. 1 Sistem Yang Berjalan 

 

Rancangan Model Sistem 

Use Case Diagram 

 
Gambar 3. 2 Rancangan Use Case Diagram 

 
Class Diagram 

 
Gambar 3. 3 Perancangan Class Diagram 



Activity Diagram 
1. Activity Login 

 
Gambar 3. 4 Activity Login 

 

 

2. Activity Input Data Barang 

 
Gambar 3. 5 Activity Input Data Barang 

 

3. Activity Input Data Barang Masuk 

 
 Gambar 3. 6 Activity Input Data Barang Masuk 

 

 
 



2. Activity Input Barang Retur 

 
Gambar 3. 7 Activity Input Barang Retur 

 

Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah salah satu dari diagram - diagram yang ada pada UML, sequence diagram ini 

adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah object. Kegunaannya untuk 

menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara object juga interaksi antara object. Sesuatu yang terjadi pada 

titik tertentu dalam eksekusi sistem: 

 
Gambar 3. 8 Sequence Diagram 

Dalam class diagram sistem pendaftaran dan pelayanan kesehatan masyarakat di Klinik An-Nur di atas, dapat 

dilihat bahwasanya antar class memiliki keterhubungan sesuai dengan kebutuhannya misal data pasien, dokter, 

kunjungan, rekam medis, rujukan terkecuali treatment dan obat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Halaman Menu Login 

Pada halaman login admin memasukkan Username dan Password yang sudah di daftarkan sebelumnya 

dan kemudian klik button Login, sehingga berhasil masuk kedalam sistem untuk akses login. 

 
Gambar 4. 1 Menu Login 

 
2. Form Dashboard 

Tampilan halaman utama pada halaman ini admin dapat mengola website dengan memilih menu yang 

disediakan pada sisi sebelah kiri dimana pada menu tersebut disediakan, akses untuk menampilkan, 

menambah, mengedit dan menghapus data, data yang dikelola dan tentunya dapat menampilkan 

laporannya. 

 
Gambar 4. 2 Form Dashboard 

 

3. Form User 

Pada halaman user dapat melakukan penginputan tambah, edit dan hapus data pengguna yang digunakan 

untuk login, form ini hanya dapat diakses oleh admin. 

 
Gambar 4. 3 Form User 



 
4. Form Costumers 

Pada halaman ini menampilkan data customers, halaman ini hanya dapat diakses oleh admin yang bias 

melakukan penambahan, edit dan hapus data. 

 
Gambar 4. 4 Form Costumers 

 

5. Form Product Tempo 

Pada halaman ini menampilkan data kategori nama product seperti gambar yang ada dibawah ini dengan 

tombol aksi create untuk menambah data, delete untuk menghapus data yang salah dan update data untuk 

mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data. 

 
Gambar 4. 5 Form Product Tempo 

 

6. Form Principal 

Pada halaman ini menampilkan data principal seperti gambar yang ada dibawah ini dengan tombol aksi 

create untuk menambah data, delete untuk menghapus data yang salah dan update data untuk mengedit 

data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data. 

 
Gambar 4. 6 Form Principal 



 

7. Form Kanvas 

Pada halaman ini menampilkan data kanvas seperti gambar yang ada dibawah ini dengan tombol aksi 

create untuk menambah data, delete untuk menghapus data yang salah dan update data untuk mengedit 

data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data. 

 
Gambar 4. 7 Form Kanvas 

 

8. Form Barang Tempo 

Pada halaman ini menampilkan data barang tempo seperti gambar yang ada dibawah ini dengan tombol 

aksi create untuk menambah data, delete untuk menghapus data yang salah dan update data untuk 

mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data. 

 
Gambar 4. 8 Form Barang Tempo 

 

9. Form Barang Principal 

Pada halaman ini menampilkan data barang principal seperti gambar yang ada dibawah ini dengan 

tombol aksi create untuk menambah data, delete untuk menghapus data yang salah dan update data untuk 

mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data. 

 
Gambar 4. 9 Form Barang Principal 



 

10. Form Barang Kanvas 

Pada halaman ini menampilkan data barang kanvas seperti gambar yang ada dibawah ini dengan tombol 

aksi create untuk menambah data, delete untuk menghapus data yang salah dan update data untuk 

mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data. 

 
Gambar 4. 10 Form Barang Kanvas 

11. Form Stok In Tempo 

Pada halaman ini menampilkan data barang masuk tempo seperti gambar yang ada dibawah ini dengan 

tombol aksi create untuk menambah data, delete untuk menghapus data yang salah dan update data untuk 

mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data. 

 
Gambar 4. 11 Form Stok In Tempo 

 

12. Form Stok In Principal 

Pada halaman ini menampilkan data barang masuk principal seperti gambar yang ada dibawah ini dengan 

tombol aksi create untuk menambah data, delete untuk menghapus data yang salah dan update data untuk 

mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data. 

 
Gambar 4. 12 Form Stok In Principal 



13. Form Stok In Kanvas 

Pada halaman ini menampilkan data barang masuk kanvas seperti gambar yang ada dibawah ini dengan 

tombol aksi create untuk menambah data, delete untuk menghapus data yang salah dan update data untuk 

mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data. 

 
Gambar 4. 13 Form Stok In Kanvas 

14. Form Barang Retur 

Pada halaman ini menampilkan data barang retur seperti gambar yang ada dibawah ini dengan tombol 

aksi create untuk menambah data, delete untuk menghapus data yang salah dan update data untuk 

mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data. 

 
Gambar 4. 14 Form Barang Retur 

 

15. Form Barang Pemusnahan 

Pada halaman ini menampilkan data barang pemusnahan seperti gambar yang ada dibawah ini dengan 

tombol aksi create untuk menambah data, delete untuk menghapus data yang salah dan update data untuk 

mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data.  

 
Gambar 4. 15 Form Barang Pemusnahan 

 

 

 



Tampilan Keluaran Data 
1. Laporan Data Barang Tempo 

Laporan data barang adalah laporan yang menampilkan data yang diproses dari form barang tempo. 

 
Gambar 4. 16 Laporan Data Barang Tempo 

 

2. Laporan Data Barang Principal 

Laporan data barang principal adalah laporan yang menampilkan data yang diproses dari form barang 

principal. 

 
Gambar 4. 17 Laporan Data Barang Principal 

 

3. Laporan Data Barang Kanvas 

Laporan data barang kanvas adalah laporan yang menampilkan data yang diproses dari form barang 

kanvas. 

 
Gambar 4. 18 Laporan Data Barang Kanvas 

 

 



4. Laporan Data Stok In Tempo 

Laporan data stok in tempo adalah laporan yang menampilkan data yang diproses dari form stok in 

tempo. 

 
Gambar 4. 19 Laporan Data Stok In Tempo 

 

 

5. Laporan Data Stok In Principal 

Laporan data stok in principal adalah laporan yang menampilkan data yang diproses dari form stok in 

principal. 

 
Gambar 4. 20 Laporan Data Stok In Principal 

 

6. Laporan Data Stok In Kanvas 

Laporan data stok in kanvas adalah laporan yang menampilkan data yang diproses dari form stok in 

kanvas. 

 
Gambar 4. 21 Laporan Data Stok In Kanvas 

 



7. Laporan Data Retur 

Laporan data barang retur adalah laporan yang menampilkan data yang diproses dari form barang retur. 

 
Gambar 4. 22 Laporan Data Retur 

 

8. Laporan Data Pemusnahan 

Laporan data barang pemusnahan adalah laporan yang menampilkan data yang diproses dari form barang 

pemusnahan. 

 
Gambar 4. 23 Laporan Data Pemusnahan   

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, serta pembahasan sistem maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini berhasil membuat Sistem Informasi Manajemen Barang Berbasis Web Pada PT. 

Tempo Banjarmasin. 

2. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat membantu dalam 

proses pembuatan laporan dan pengecekan stok barang. 

3. Dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu kinerja agar efektif dan efisien. 

Saran 

Agar sistem informasi manajemen barang ini berjalan dengan baik dalam penggunaan serta 

pengembangannya, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini kedepannya dapat dikembangkan menjadi sistem android agar pengaksesannya lebih 

mudan dan cepat. 

2. Dapat ditambahkan akses untuk salesman agar bisa langsung menginput retur dan bisa melihat stok 

barang yang ada. 
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