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Abstroh - Pf. Dutr Rcload mcrupekan pcrusahaan
distributor alaa bangunan, behan bangunen dan
bcrbegei mecem mcsin. Dalam pcrscdieen bereng dan
stock opnamc, den pengelolean manajcmcn pcrusahaan
sengathh pcnting, sehingga herus dikcndalikrn karena
scring tcrjadi masalah pada sistcm yang bcrjalan saat ini
ysitu p.ngclol.rn dota brsng mrsuk den kcluar,
pemcsenrn dan pengirimen b&rent, data pelenggan
yrng dicrtrt dalem pembukuen scsuai kwitanri maupun
sunt jrlsn drri supplier yang bcrisi benyak deta berang
hrltyr dicstsa sclembrran kcrtrs schinggr kesulitsn
dehm mcnghitung brr.rg drtr juge kcsulitan untuk
mcndrprtkrn informasi stok bemng! pcngclohm
in'entory yang sulit buat pcrusrhaan yang bclum efektif
mcnerapken manajemen persediean yarg aepat. Tujuar
pcnclitian ini adslrh mcncntuken mrnrjcmcn
pcrscdimn yang tcpat drri sisttm mrnrjcmcn untuk IlT.
Dutr Rclord. Pcnclitirn ini mctrggunakar mctodc Air
Tcrjun rtcu scritrg discbut nrctodc g'or.{a (Classic LiJe
Cyclc) dtngan mctodc ini pcngcmbengrn fesc onc by onc
schingga meminimalis kesalahan yang akan tcrjadi
dengan tahrprn rcquircment (aralisa kcbutuhan),
design syslem, implemento.tion dtt integation & Tcsfing,
untuk p.rmodclan strul{ ur mcnggunakn UML (Unifvtl

Language). Dcngan adanye sistcm ini
diharapkan akan mcmperllncar pckcrjaan dan
mcmpcrmudah pengolahan drtr-d8ta, mudah
diguneken dm memprrmudeh untuk mcndrpatkrn
l&por datr sccrrr tcpra, ichs, drn tcrpcrinci.

Kete Kunci t Maaqjcmen Pusalloan, Manajcmen
In*nlory, Men ode Wuerlolln Slstem Inlonusi, ULIL.

Abstract - PT. Duta Reload is a distributor of building
cquipm€na, building materials and verious kinds of
machincry. In thc invcntory of goods and saock taking,
and the manegcmcna of the compeny managcment is
verJ/ importa[t, so it musl be conlrollcd becaus€ thcr.
arc oftcn problcms rith ahc currcnt sysacm, thich is the
menaScmcnt of dsta itt and out of goods, oldering and
shipping goods, customer data recorded in bookkeeping
according to receipts rnd letters the way from suppliers
thrt contain r lot of drts of goods is only rccordcd on a
shcrt of prpcr so that it is diflicult to count goods end
elso it is diflicult to obtrin informrtion on inventory,
invcntory mrrlgcmcnt is dilficult for compsnics thra
have not been elfcctive in implementing proper
inventory manrSement. The purpose of this study is to
dctcrminc the propcr invcntorT managcmcnt of thc
menrgemcnt systcm for PT, Ambessador Rcload. This
study uscs thr Waterfall mrthod or oftcn called tic
Wartrfrll mcthod (Classic Lifc Cyclc) with this mcthod
of dcvcloping one by onc phasc so as to minimize crrots
thaa will occur with lhe rcquirem€nts (requir€m€nts
analysis), system d€sign, implcmcntation and integration
& tcsting, for sarnctural modeling using UML (Unificd
Modcling Language). Thc existcncc of this systcm is
€tpcctcd to facilitaae thc work and fecilitetc thc
proccssing of data, is €asy to us€ and makcs it casy to gtt
drls rcportr accuratcly, clearly, and in detail.

K!yl,ord!: lnvcntory Mrnrgcmcna, Invcntory
Mrnrgamcnt, Mcntodc Wracrfrll, Inform&tion Systams,
UML.
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I. PENDAHTJLUAN

anajemen persedian atau man4emen inventory
merupakan asset yang berharga bagi setiap perusahaan

karena sistem pengelolaan bisa benar-benar efektif,
inventory dalam bahasa Indonesia yaitu persediaan yang
kaitannya dengan akivitas logistik sebuah perusahaan.

Manajemen Inventory adalah Pengontrolar asset digrurakan
dalam proses produksi atau diproduksi dijual dengan jalan
normal da.lam operasi perusahaan (Arthut J. Keown, Da.fid F.

Scott, John D. Martin dan J. Willian Petty, 2000:748).
Meminimumkan biay4 oleh karena itu perusahaan perlu
mengadakan analisis untuk menentukan tingkat persediaan
yang dapat meminimumkan biaya atau paling ekonomis
(Zulian Yamit, 2003: l0)

PT. Duta Reload merupakan sebuah perusahaan yang
bergerak dibidang distributor alat bangunan, bahan
bangunan dan berbagai macam mesin dengan harga murah
sehingga banyak pelanggan atau agen yang membeli barang
baik unmk dipakai sendiri maupun untuk dijual kembali.
Selama ini untuk pengelolaan data persediaan barang masih
dilakuan secara manual untuk pendataan barang masuk
maupun keluar, pengiriman barang dicatat dibuku besar
sesuai dengan kuitansi, surat lalan dan supplier yang berisi
banyak barang hanya dicatat diselembaran kertas,
pengelolaan data dan laporan yang tidat sesuai bahkan
terjadi penumpukan barang yang sam4 tidak ada barang
masuk yang sesuai pemesanan, sehingga dari permasalahan

trsebut dapat teqadi kesalahan perhitungan barang,
kesuliran dalam pencatatan laporan barang masuk dan keluar,
kwitansi atau surat jalan yang banyak terjadi kekurangan
stok karena sulitnya pencarian data barang.

Berdasarkan latar belakang tersebuq maka alian
dilakukan penelitian tentang'APLIKASI MANAJEMEN
INryENTORY KA]\TTOR BERBASIS WEB PADA PT-
DUTA RELOAD", yang dapat memberilian solusi yang
akan dihasilkan dalam pengelolaan data barang dan
mempermudah untuk menangani proses persediaan stok
barang, pendataan barang masuk dan keluar, pemesanan
barang, pengiriman barang mengoptimalkan pelayanan
pelanggan, terxdianya informasi secara real time yang
dibutuhkan secara capat dan akuat.

IL AN^IISA DAN PERANCANGAN stsTEM

Sebelum melakukan perancangan suatu sistem, terlebih
dahutu diketahui bagaimana sistem yang sedang berjalan
saat ini di PT Duta Reload bertujuan untuk dapat lebihjelas
mengetahui permasalahannya dan kenda.la yang dihadapi.
Dari penelitian langsung yang telah penulis lakukan, terlihat
bahwa proses perhitungan sok barang yang dilafukan masih
menggrmakan Excel sebagai proses pengolahan data dan
penyajian informasi sehingga membutuhkan waktu yang
lama

2.1 Analisis Sistcm yang Bcrjalan
Deskripsi tahapan-tahapan prosedur dari mernilih Input

daftar Barang, input stok barang, data permintaan barang,
dan data barang keluar sampai dengan pembuatan laporan
adalah sebagai berikut :

l. Admin melakukan input barang masuk di excel dan
update j umlah stok Inventory.

2-' Xtr,m p€rusahasn melakukan permintaar

keperlua thg bventory dengan mengisi form
permintaan manual dengan kertas.

3. Admin menerima form dan menyerahkan barang
Invenlory sesuai form.

4. Admin membuat laporan data barang masuk dan

barang yang sudah dipakai.

2,2 Andisis Kcbutuhm Sistcm

,4ar.r/isis kebutuhan peranglial lunak dilakukan untuk
mengetahui semua permasalahan sena kebutuhan yang
diperlukur dalam membangun sislsm informasi yang dapat
melakukan pros6 inpu, persediaan buang. Analisis
dilakukan dengan mencari dan menentukan permasalahan
yang dihadapi, serta menentukan semua kebutuhan seperti
analisis masalah, arulisis sistem, masukan dan keluaran
sisteq antarmuka sistem, scrta fimgsi-frrngsi yang
dibutuhkan.

2.3 Rancangan Modcl Sistcm

Aplikasi manajemen inventory di bunrhkan beberapa
rancangan meliputi membuat desain dan sistem dirancang
dengan diagram LlniJed Modelling Languuge (LML) yartE

terdiri atas lJse case diagram, sequence diagr n, aclirity
diagran dur closs diagram.

231 ases Casc Ditgrom
Use case diagram yaitu untuk menggambarkan aktor

dari sebuah sistem yang akan dibuat bisa dilihat seperti
bcberapa gambar berikut ini :

i!-.d-rq

+

.xPsiL.rq l

GhEbrr 2 I (lse case draSram

23.2 Class Dia$am
Menggambarkan struktur satis class di dalam sistem

Class dapat berhubungan dengar yang lain mclalui berbagai
cara: associated (terhubung satu sama lain), depcndent (satu
class tergantung/menggrmakan class yang lain), specialed
(satu class merupakan spesia.lisasi dari class lainnya), atau
package (grqr bcrsama sebagai satu rmit).
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GrDrbrt : 2 Clas\ dra8 am

233 Squencc Dicarazr

Menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah
object. Kegunaanya untuk menunjukkan rangkaian pesan
yang dikirim antara objectjuga interaksi antara object,
sesuatu yang terjadi pada titik teraentu dalam eksekusi
sistem

l. Tabel Satln
Tabel satuan yang digunakan saa! pengimputan barang

dari bermacam jenis barang yang berfungsi mengidentifikasi
suatu barang contohnya urit, kilogram, dan lain-lain.

Trbcl2lTabelSatuan

File name Tvpe Field Kwname
Id Ineger ll PRIMARY
Member Varchar 50
Satua.n Varchar 50

2. Tabel Barang masuk
Tabel barang mxuk ketika suplier memberikan sejumlah

barang untuk pengimputan seperti tabel diatas dengan
merelasikan id sehingga bsrang otomatis tercantum dalam
tabel.

Trbcl 2. : Bsrang Mzsulr

File name Type Field Keyname

Id Integer ll PRIMARY

Membe r Varchar 50

Id_barang Inleger lt

Namlbarang Varchar 100

Jenis Varchar 50

Jumlah Integer lt

Suplier Varchar 100

Tanggal_Masuk Varchar 50

3. Tabel Barang
Form pengimputan untuk menyimpan data barang dalam

aplikasi pada manu data master.

Trbcl 2.3 BaraDg

File name Typ" Field Keyname

Id Integer 1l PRIMARY

Member Varchar 30

Kd_barang Va.rchar 50

Nama_barang Varchar 100

Jenis Varchar 50

Satuan Varchar

Status_barang Enum(' l','2','3'
)

30

Jumlah lnteger ll

4. Tabel Barang Keluar
Tabel dibawah menunjukan laporan barang keluar ketika

ada pengajuan untuk permintaan barang dari agen atau user.

G.mt rr 2 3 Squencc di.rgram

2.3.4 Acaii,! Diagam

Menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas,
digunakan untuk mendeskripsikan aktifitas yang dibentuk
dalam suatu operasi sehingga dapat juga digunakan untuk
a.ktifitas lairurya seperti use case atau interaksi.

II

_:Ol

Gsmber 2 4 Acfi,ity diagram

23 Rmcengan Basis Dete
Rancangan tabel database menggambarkan file yang

terdapat di dalam struktur tabel pada database. Struktu tabel
yang akan dibangun adalah sebagai berikut :

3

r
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name Type Field Keyname

IdFile Integer ll PRIMARY

Member Varchar

Id_barang Inleger lt

Nama barang Varchar 50

Jenis Varvhar 50

Integer ll

Namajemohon Varchar 50

Varchar 50

Tanggal_kembali Varchar 50

Enum( l',
'2 

"',3',)

T.bcl 2.4 BaranS Keluar

5. Tabel pengajuan

Tabel pengajuan bcrupa form permintaan barang dari user

Trbel : 5 PcnSaturn

File name Type Field Keyname
Id Integ€r PRIMARY

Member Varchar 50

Id_Barcng Integer II

Nama barang Varchar 50

Jenrs Varvhar 50

Jumlah Integer lt

Namajemohon Varchar 50

Divisi Varchar 50

Tanggal_Pengaj u
an

50

Tanggal_Kembali Varchar 50

6. Tabel kategori
Form kategori barang berfrurgsi mendeskripsikan data

barang apa saja yang tersedia dan mempermudah dalam
pencarian barang

Trbcl2 6 Tabel Ka@son

File name Type Field Keyname

Id Integer ll PRIMARY

Mernber Varchar 50

Jenis Varchar 50

7. Tabel User
Tabel user adalah form rurtuk bisa menga&ses aplikasi

sehingga user harus mengisi form data user seperti tabel
diatas yang a.kan diverifikasi admin.

T*r12.1 Uset

File name Tvpe Field Keynarne
Id Integer ll PRIMARY

Member Varchar 50

Nama Varchar 100

Usemame 50

Password Varchar 200

Status Enum('l','
z', ,'3',)

8. Tabel Suplier
Form data suplier yang menjadi perytplai barang yang

berfirmgsi rmtuk mengetahui barang masuk dari siapa saja
contohnya kursi dari Pt.Fumitur.

Tzbcl2sSupplrct

File name Type Field Keyname
Id Integer 1t PR II\4 AR Y

Member Varchar 50

Suplier Varchar 50

2.4 Rclesi Anter Tabcl
Adaprm relasi database antar tabel Aplikasi Manajemen

Inventory Kantor Berbasis Web daat dilihat pada gambar.

Grhbrr 2 5 Rclasi Ad.u Tabcl

4

50

Jumlah

Tanggal_keluar

Status

ll

Varchar

Varchar



2.5 Rrncangatr Antar Muka M.sukan Sistcm

t. Rancangan Halaman Awal

c nbrr 2 8 Rzuc.DSan Halaman Awal

3. Rancangan Halaman Satuan Barang

Grnrbrr 2 9 Rancargan Ilalaman Awal

2.6 Rancangan Antarmuke Kcluaran Sistcm

Da{iar B

G.hb.r 2.10 Rarrcaraarl tlalaman A$"1

2. Ran ntaan B

3. Ran stok B

crhb.r 2 l2 Rancangatr Halaman A\r,al

,1. Ran Bar masuk

c.Dbrr 2.13 Rancaqan Halama[ ANal

III. h@LE}fimAsI IIAN PENGUJIAN

3.1 Spcsifikrsi Sisrcm
Spesifikasi sistem adalah dokumen yang berfungsi

scbagai dasar bagi rekayasa perangkat keras, perangkat
lunak, database dan manusia. Spesifikasi sistem
menggambarkan firngsi dan kinerja dari sebuah sistem
berbasis computer serta batasaan yang mengatur
pengembangannya.

3.1.1 SpcsifiLesi Pcrmgkat Lunek
Perangkat lunak diperlukan untuli mendukung

kelancaran aplikasi yang dirancang dan juga untuk
mendukung kinerja sistem operasi dan database. Adapun
perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut :

l. Sistem Operasi Windows 7
2. Web brouser Google chrome , Mozilla firefox
3. Xammp (ofiline)
4. Hosting (online)

3.1.2 Spcsitikasi Pcrangkrt Kcras
Perangkat keras diperlutan untuk mengopcrasikan

sistem informasi yang telah dirancang. Adapun perangkat
keras yang digunakan adalah sebagai berikut :

l. Komputer Intel Core i5 3.4GHz
2. Keyboard logitech
3. Monitor LCD 18.5"
4. Printer Canon IP2770
5. Flashdisk Toshiba l6 GB

3.2 Lrngkah - Langkah Pemburtan Sistcm
Dalam membangun aplikasi diperh:lian tahapan -

tahapan pembuatan sistem sehingga didapatkan suatu hasil
yang tepal baik dan layak. Adapun tahapan - tahapan kinerja
sesuai dengan pada gambar dibawah inr :

;;;i";
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Kop Surst

Doao stot Loii.t*

Kop Surot
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Kop 6urot

LoFso F.rh-1.6

cahbrr 2 lt Rancrn€ar Hrlaman A\ al

GrEb.r 2.7 Rancar{ar Halamar Arvnl

2. Rancangan Halaman Jenis Barang.

l.
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SJ.l Tempilen Antar Muka Masukrn Sistcm
L Form Menu l-ogin

-
G.hbrr 3.2 F{r:m l,oldn

2. Form Daftar Ienis Barang

GLmbor I I Watutall

L System Engineeing
Karena sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih

besar, kerja dimulai dengan membangun dari semua elemen
sistem dar mengalokasikan beberapa subset dari kebun:han
ke software tersebut. Pandangan sistem iui penting ketika
software harus berhubungan dengan elemen-elemen yang
lain software, manusi4 dan database.

2. Analysis
Merupakan tahap menganalisis hal-ha.l yang diperlukan

dalam pelaksanaan proyek pembuatan perangkat lunak.
Analis adalah aktifitas yang memu&t sejumlah kegiatan
seperti mengurai, membedakan, memilih sosuatu untuk
digolongkan dan dikelompokkan kpmbali menurut kriteria
tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan
maknanya.

3. Design
Desait:^ sofrware sebenamya adalah proses multi langkah

yang berfokus pada empat atribut sebuah program yang
berbeda, strulitur dat& arsitektur software. refresentasi
interface, dan detail (algoritma) procedural. Proses dcsain
menterjemahkan syarat&ebutuhan ke dalam sebuah
refresentasi software yang dapat diperkirakan demi kualitas
sebelum dimulai pemunculan kode.

Grmbrr 3.1 Flxm Dannr J€ois BaraDg

3. Form Daftar Supplier

;
E
E

E
E
E

G.Db.r 1.5 Fo.m Dafiar SuptliEr

4. Form Dats Daftar Barangr
4. Coding

Desain harus ditedemahkan keda.lam bentuk mesin yang
bias dibaca" Langkah kode melakukan tugas ini. Jika desain
dilakulian dengan cara yang lengkap. pembuatan kode dapat
diselesaikan secara mekanis.

5. Tesling
Sekali program dibuat, pengujian progam dimulai. Proscs

pengujian berfokus pada logika intema[ software,
memastikan bahua semua pemyataan sudah diuji, dan pada
ekstema.l fungsional, yaitu mengarahkan pengujian untuk
menemukan kesalahan-kesa.lahan dan memasikan bahwa
input yang drbatasi akan memberikan hasil aaual yang
sesuai dengan hasil yang dibutuhkan.

3.3 Tampilar Aplikasi
Implementasi antar muka sistem dibuat dalam beberapa

form. Berikut ini adalah implementasi dari setiap form pada
program aplikasi yang dibuat, juga disertakan tata cara
pengguniun program aplikasi yang dibuat.

I
Gambrr 3.6 Fomr Data Daftar BararA

3.3.2 Tampilen Antermuka Ktlurran Sistem
lmpl€mer asi antar mu.l(a output data dibuat dalafi bebempa form.

B€nl-ut rrd adalah irnpleintIltasi dsri s€riap form pada program aplikasi yarS
dibuat

l.Form Laporan Daftar Supplier

L.poran Loglstik

O.tt r Suppllar

6

c{trbrr 3 7 Foml l,aporan Daflar Supplier



2.Form Laporan Daftar Data Barang

Laporan Loglstlk

Trb€l I I RmcJJD ]'cngulian

3.4.2 Evduesi DrD Pcngujian Aplikesi
Evaluasr dan pengujian aphkasi untuk meogetahui

apakah implementasi yang telah dilakukan berjalan dengan
benar sesuai tujuan yang diharapkan atau masih mengalami
masalah (error) pada sistem yang dibuat.

Dari pengujian yang sudah dilakukan, maka akan
mengetahui hasilnya dan diharapkan dapat dievaluasi sebaik
mungkin. Adapun evaluasi dan pengujian sistemnya sebagai
berikut:

l.Pengujian Halaman Login

TrbclI2EYaluasi ianllalaman

Dattar Oata Barang

r Lor l"rco woo [.**rall"nr

'F7
[m [rx F;

Eoi Ere'! FII:. E
crhbrr 3. 8 Form Laporan Datlar Data Bar?ng

3 .Form Laporan Data Barang Masuk

Laponn Logistik

IAPORATI EARANG MASUX

!i . !,rrg i€fli Dit5i ffd rrnftr,rn

I

2 pi.ter l lrri
GrDb.r 3. 9 Form t aporatr fhta Barang Masuk

4.Form Laporan Barang Di Pinjam

Laporan Logistik

wolAl{ BARAilG DtP[UAtt

,l

Grmbir 3. l0 Fom l-aFxrn Barary Di Prnjam

3,4 Pcnguji.n
Pengujian merupakan bagran yang tidak kalah

pentingnya dalam siklus pembangunan perangkat lunak.
Pengujian dilakukan untuk menjamin kualitas dan .1uga
mengetahui kelemahan dari perangkar lunak. Tujuan dari
pengujian ini adalah rmtut menjamin bahwa perangkat lunak
yang dibangun memiliki kualitas yang hardal, yaitu mampu
mempresentasikan kqian pokok dari spesifikasi, analisis,
perancangan dan pengkodean dari perangkat lunak itu
sendiri.

2.Pengujian Daftar Jenis Barang

T.b.l 3. I Evaluasi Daltar Jenis

Kelas Uji Tingkat Uji Pengujian

Iogin
Username Black Box
Password Black Box

Input

Data Jenis
Barang

Black Box

Data Satuan
Barans
Data Supplier

Data Da.ftar
Barang

Black Box

Data Stok
Barang

Black Box

T] lt

No Tuj uan Data
Masukan

Hasil Keterangan

Dapat
masuk ke
halaman
menu
utama

Usemame
dan
password
benar

BerhasilI Usemame
Password:

Tidak
dapat
masuk
ke
halaman
mcnu
utama

Usemame
dan
password
sdah

Ditolak

No Tuiuan Data Masukan Hasil K€terangan
I Input Id,kategori Data

tersimpan

2 Hapus Id,kategori Hapus
Data

Berhasil

,7

3.4.1 Rcncana Pmgujian
Purgujian Aplikasi Management Inventory pada PT.

Duta Reload berbasis web menggunakan data uji berupa data

dan masukkan dari user, sebagai berikut :

Black Box

Black Box

,1ri.ie,.ra llm3/2( Ir

Usemame:
Password:

Berhasil



4.Pengujian Daft ar Supplier

Trbcl 3 5 Evduasi

3.Pengujian Daftar Satuan Barang

T.brl 3 4llv.luasi ian Daltar Satuan

No Tujuan Data Masukan Hasil Keterangan
I Input Id.Satuan Data

tersimpan
Berhasil

2 Id.Satuur Hapus
Data

Berhasil

membuat user tidak merasa bosan saat masul ke halaman
web.

2. Aplikasi perlu dikembangkan dari segi kemudahan akses
misalnya berbasis an&oid dan menggunakan notifikasi
email untuk mempermudah user saat mendapatkan info
approve dari admin.

3. Perlu diadakan pengembangan sistem informasi
persediaan barang berbasis dekstop yang dapat mengelola
dan mengolah data lebih akurat dan untuk menghasilkan
informasi yang berhubungan dangan persediaan serta untuk
mengoptimalkan prosedur kerja-

4. Diperlukan pcnyediaan perangkat lunak (software) dan
perangkat keras (hardware) yang lebih baik kemampuannya
urtuk lebih meningkatkan hasil pengolahan data.
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2. Aplikasi Manajemen Invantory ini dibuat berdasarkan
tinjauan pustaka yang merupakan pengembangan dari
penelitian-penelrtian terdahulu mengenai manajemen
Inventory dan stok Inventory serta menggunakan teori-teori
dari pengembangan tinjauan pustaka dan pengamatan

dilapangan.

3 Analisis dan perancangan aplikasi man4jemen Inventory
ini dibuat agar dapat membantu mempercepat kinerja
karyawaq mempermudah pemesanan barang Inventory dan
memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat
dan akurat sesuai dengan data dilapangan melalui
pengumpulan data dan pengamatan dilapangan sesuai
dengan prosedur tempat penelitian.

4. Implementasi dan pengujian aplikasi manajamen
Inventory bertujuan agar proses yang berkaitan dengan
lnventory barang pada kantor dapat berja.lan dengan lebih
efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pensahaan
melalui uji coba aplikasi dan implementasi yang dilakukan.

5.2 Seren
Berdasarkan kesimpr:lan yang dipaparkan dalam

pembuatan aplikasi ini dibuat masih belum sempum4 oleh
karena itu berharap pada peneliti lain mengembangkan dan
menyempumakan aplikasi ini, adaprm kekurangan dari
aplikasi yang dibuat yaitu ;

8

no Tuj uan Data Masukan Hasil Keteranga.
I Id,Supplier Data

tersimpa.n
Berhasil

2 Hapus Id,Supplier Hapus
Data

Berhasil

Hapus

ry. PENUTUP

5.1 Kcsimpulan
Berdasarkan uaian pada bab-bab sebelumny4 maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

l. Aplikasi Manajemen Inventory Kantor Pada Pt Dula
Reload selama ini masih menggunakan manual dengan excel.
Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi baru yang
berbasis komputerisasi dengan menggrurakan bahasa
pemrograman PHP dan database MySQL.

l. Program akan lebih bagus jika dikembangkan lagt baik
dan segi fitur seperti help desk, chatting, dan kolom artikel
untuk mempermudah komunikasi antar user selain itu

Input


