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Abtrak - Sistem informasi inventori merupakan 

suatu sistem yang digunakan untuk mengetahui 

persediaan stok barang pada suatu tempat. Sistem 

inventori sudah banyak digunakan dan 

dikembangkan dengan berbagai macam teknologi. 

Permasalahan yang ada di penelitian ini adalah 

belum tersedianya peringatan otomatis untuk 

mengetahui sisa stok barang yang hampir habis, 

cara ini berguna untuk mencegah kekosongan stok 

barang. Metode pengembangan sistem pada 

aplikasi ini menggunakan metode waterfall yang 

terdiri dari empat tahapan. Adapun tahapan 

tersebut yaitu analisis, pengkodean, desain dan 

pengujian sistem. Aplikasi ini dibangun dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

database MySQL serta menggunakan aplikasi 

pendukung Adobe Dreamweaver CS6 sebagai 

desain aplikasi. Berdasarkan konsep dan 

perancangan yang dibangun dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi inventori gudang berbasis Wap 

dengan PHP dapat membantu karyawan untuk 

mengetahui jumlah stok barang, data barang 

masuk, data barang keluar dan mempermudah 

karyawan dalam pencarian barang. 

 

Kata Kunci :  PHP (Hypertext Preprocessor), 

Sistem Inventori, Palm Springs. 

 

I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi informasi merupakan sarana yang sangat 

penting dalam menjalankan suatu  pekerjaan karena 

dengan teknologi informasi diharapkan dapat 

mempermudah pekerjaan dan dapat mencapai 

tujuan secara maksimal. Oleh sebab itu untuk 

menunjang suatu pekerjaan yang baik dan teratur 

maka diperlukan suatu sistem yang 

terkomputerisasi. Hal ini dikarenakan pengolahan 

data secara terkomputerisasi dapat memberikan 

kontribusi yang besar untuk kinerja suatu 

perusahaan Axmark, David (2002). 

Setiap jenis perusahaan memiliki persediaan untuk 

dapat melangsungkan usahanya.  Persediaan 

memiliki nilai yang tidak sedikit dalam aktiva 

perusahaan. Sebagaimana kita ketahui manfaat 

persediaan adalah untuk menjamin dapat 

dipenuhinya keinginan konsumen yang memerlukan 

barang jadi yang dihasilkan. Jadi persediaan 

menjadi sesuatu yang vital yang menentukan 

kelancaran proses produksi. 

 

Palm Springs adalah salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang hiburan Golf & Beach Resort 

yang merupakan anak perusahaan dari Sinarmas 

yang berada di Batam, Kepulauan Riau. Pengolahan 

data barang yang ada di gudang Departement 

Maintenance masih sederhana karena menggunakan 

Microsoft Office Excel. Cara ini sudah tidak efektif 

lagi karena melihat sudah banyaknya 

perkembangan teknologi yang sudah berkembang 

pesat, kelemahan yang ada pada sistem lama ini 

adalah database yang tersimpan terbatas dan tidak 

adanya fitur-fitur baru yang mendukung untuk 

membantu karyawan dalam menjalankan tugasnya 

dengan optimal.  

B. Tujuan Penelitian 

1. Mempermudah karyawan dalam mengolah dan 

mencari stok barang. 

2. Mencegah kekosongan stok yang ada 

digudang. 

3. Mengembangkan sistem yang sudah ada agar 

menjadi lebih baik. 

C. Batasan Masalah 

1. Program hanya digunakan di gudang 

Departement Maintenance. 

2. Program ini juga tidak menampilkan grafik 

data barang. 

3. Program  ini tidak bisa melakukan transaksi 

jual beli. 

 

II. LANDASAN TEORI 

A. PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP adalah bahasa server side scripting yang 

menyatu dengan HTML untuk membuat halaman 

web yang dinamis. Karena PHP merupakan server-

side scripting maka sintaks dan perintah-perintah 

PHP akan dieksekusi ke server yang kemudian 

hasilnya dikirimkan ke browser. PHP pertama kali 

dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada 

waktu itu PHP bernama FI (Form Interpreted). Pada 

saat tersebut PHP adalah sekumpulan script yang 

digunakan untuk mengolah data form dari web.  
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B. CSS (Cascading Style Sheets) 

Cascading Style Sheet merupakan salah satu bahasa 

pemrograman web  untuk mengendalikan beberapa 

komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih 

terstruktur dan seragam yang berfungsi untuk 

mengontrol tampilan dari sebuah halaman website. 

CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, 

warna body teks, warna tabel, ukuran border, warna 

border, warna hyperlink, warna mouse over, spasi 

antar paragraf, spasi antar teks, margin 

kiri/kanan/atas/bawah, dan parameter lainnya.CSS 

adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk 

mengatur tampilan dokument. Dengan adanya CSS 

memungkinkan kita untuk menampilkan halaman 

yang sama dengan format yang berbeda. 

 

C. My SQL 

MySQL adalah salah satu jenis database server 

yang sangat terkenal. MySQLmenggunakan bahasa 

SQL untuk mengakses databasenya. MySQL 

tersedia untuk beberapa platform, di antara nya 

adalah untuk versi windows dan versi linux.  

 

D. PhpMyAdmin 

Phpmyadmin adalah sebuah aplikasi open source 

yang berfungsi untuk memudahkan manajemen 

MySQL. Dengan menggunakan phpmyadmin, anda 

dapat membuat database, membuat tabel, 

menginsert, menghapus dan mengupdate data 

dengan GUI dan terasa lebih mudah, tanpa perlu 

mengetikkan perintah SQL secara manual. Karena 

berbasis web, maka phpmyadmin dapat di jalankan 

di banyak OS, selama dapat menjalankan webserver 

dan Mysql. 

 

E. XAMPP  

XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang 

mendukung banyak sistem operasi, merupakan 

kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah 

sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang 

terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL 

database, dan penerjemah bahasa yang ditulis 

dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama 

XAMPP merupakan singkatan dari X (empat sistem 

operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. 

 

 

 

 

 

III. PEMODELAN DAN RANCANGAN 

APLIKASI 

 

A. Entity Relationship Diagram 

 

 

 

 

Gambar 1 Entity Relationship Diagram 

 

B. Context Diagram 
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Gambar 2 Conteks Diagram 

 

Keterangan: 

1. Admin : merequest/meminta data untuk 

mengelola sistem seperti  mengolah  data 

supplier, data barang data karyawan, data user, 

transaksi keluar dan data laporan, kemudian 

sistem merespon permintaan admin berupa 

informasi. 

2. User : hanya bisa merequest/meminta data 

untuk mengelola data transaksi keluar, 

selanjutnya sistem akan merospon permitaan 

user. 

 

 

 



 

3 

 

3 

IV. IMPLEMENTASI RANCANGAN ANTAR 

MUKA 

 Berdasarkan rancangan antar muka yang telah 

dibuat sebelumnya, maka implementasi dan hasil 

tampilan dari aplikasi inventori yang dibangun ini 

adalah sebagai berikut:  

 

 
 

Gambar 3 Rancangan Tampilan Menu Utama 

 

 

 
 

Gambar 4 Tampilan Menu Transaksi Keluar 

 

 

 
 

Gambar 4 Tampilan Menu Pencarian Data Barang 

 

Gambar 5 Tampilan Menu Pencarian Laporan 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan perancangan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka bisa diambil kesimpulan 

bahwa : 

1. Dengan pengembangan sistem baru ini bisa 

membantu karyawan untuk mengolah data 

barang dengan mudah. 

2. Bisa mencegah kekosongan persediaan barang 

ketika stok sudah mencapai batas minimum. 

 

B. Saran 

Aplikasi yang dibangun ini masih jauh dari 

sempurna, saran yang bisa sampaikan adalah agar 

aplikasi ini bisa di kembangkan lagi untuk transaksi 

jual beli dan bisa di onlinekan agar administrator 

bisa menggunakan aplikasi ini dimanapun yang 

terhubung dengan internet. 
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