Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang Pada
Bali Creative Silver Berbasis Web
Dan SMS Gateway
M. Samsudin, STMIK STIKOM Bali, Jl.Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar-Bali, 80226

ABSTRAK
Kerajinan perak merupakan salah satu kerajinan tangan atau handicraft yang diminati
wisatawan baik domestik maupun internasional. Bali Creative Silver salah satu usaha
kecil dan menengah (UKM) yang bergerak dibidang kerajinan perak dimana UKM ini
terletak di Desa Celuk Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Sistem persediaan
barang merupakan suatu sistem untuk mengetahui persediaan stok barang pada suatu
tempat. Permasalahan yang dihadapi Bali Creative Silver ini adalah belum tersedianya
sistem persediaan barang sehingga belum bisa mengontrol, mengatur, mengetahui stok
barang yang tersedia. Pada penelitian akan dirancang sebuah sistem persediaan barang
yang akan diterapkan menggunakan sistem offline berbasis web dan juga berbasis SMS
gateway yang memungkinkan sistem informasi ini dapat diakses melalui teknologi Short
Message Service (SMS). Metode penelitian yang digunakan adalah dimulai dari studi
literatur, pengumpulan data, analisis sistem dan desain sistem. Konsep perancangan
sistem analisis dilakukan dengan Context diagram, Data Flow Diagram (DFD), Entity
Relationship Diagram (ERD).
Kata kunci : Analisis dan Perancangan, Persediaan Barang

1. Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat
seiring dengan adanya kebutuhan dari aktivitas bisnis. Hal
ini disebabkan semakin kompleks dan semakin banyak
transaksi yang harus ditangani oleh perusahaan, sehingga
mengakibatkan perusahaan tersebut harus dapat selalu
memiliki informasi yang cepat dan akurat untuk
pengambilan keputusan dan juga sebagai bahan untuk
mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah
yang ada.
Kerajinan perak merupakan salah satu kerajinan tangan
atau handicraft yang diminati wisatawan baik domestik
maupun internasional. Kota Gianyar dipadati oleh
pengerajin – pengerajin emas dan perak, lebih tepatnya di
Desa Celuk. Desa Celuk mulai dikenal sebagai desa
pengerajin emas dan perak sejak tahun 1976. Hasil
kerajinan emas dan perak yang dihasilkan di Desa Celuk
memiliki kualitas yang tinggi dan dapat memproduksi
dalam jumlah yang besar. Bali Creative Silver merupakan
usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak dibidang
kerajinan perak dimana UKM ini terletak di Desa Celuk
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
Bali Creative Silver melakukan pencatatan persediaan
barang, barang masuk dan barang keluar masih secara
manual. Terkadang pencatatan hanya dilakukan melalui
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penyimpanan nota- nota. Sehingga Bali Creative Silver
tidak dapat menghitung jumlah persediaan barang dengan
cepat. Sistem persediaan barang merupakan suatu sistem
untuk mengetahui persediaan stok barang pada suatu
tempat. Sistem ini sudah banyak digunakan atau
dikembangkan pada suatu tempat dengan berbagai macam
teknologi dan sistem. Permasalahan pada Bali Creative
Silver ini adalah belum tersedianya sistem persediaan
barang sehingga belum bisa mengontrol, mengatur,
mengetahui stok barang yang tersedia. Pada penelitian ini
akan dianalisa dan dirancang sebuah sistem persediaan
barang yang akan diterapkan menggunakan sistem offline
berbasis web dan juga berbasis SMS gateway sehingga
informasi tentang persediaan barang dapat diketahui secara
jelas dan terperinci. Berdasarkan permasalahan dan
latarbelakang masalah tersebut akan dirancang sebuah
sistem informasi Persediaan Barang Pada Bali Creative
Silver Berbasis Web dan SMS Gateway.
2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah mulai dari pengumpulan data, analisa sistem dan
desain sistem.
2.1. Metode Pengumpulan Data
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Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam
penelitan ini adalah sebagai berikut:
• Observasi : Metode pengumpulan data dengan cara
mengamati secara langsung objek yang diteliti
kemudian melakukan pencatatan secara sistematis.
Pada tahap ini akan dilakukan observasi langsung
ke UKM Bali Creative Silver untuk mencari
informasi yang berkaitan dengan penelitian.
• Wawancara : Metode pengumpulan data, dengan
cara bertanya langsung kepada pemilik UKM, untuk
memperoleh keterangan yang ada hubungannya
dengan penelitian ini.
• Studi Literatur : Pengumpulan data dari buku-buku
referensi dan menganalisa data yang diperoleh
sehingga akan diperoleh suatu simpulan yang lebih
terarah pada pokok permasalahan.
2.2. Analisa Sistem
Tahap ini mencakup studi kelayakan dan analisis
kebutuhan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan halhal detail mengenai kebutuhan yang dibutuhkan oleh
pengguna (user). Pada tahap ini dilakukan tahap analisa
kebutuhan pengguna. Sistem yang akan analisa dan di
rancang berbasis web dan SMS Gateway. Pembuatan web
bertujuan agar dapat diakses dimana saja dan kapan saja.
Sedangkan SMS bertujuan untuk mengakses tanpa perlu
membuka web sehingga menjadi lebih praktis. Menurut
Istiyanto dan Efendy (2004), Short Message Service (SMS)
merupakan salah satu layanan pesan teks yang
dikembangkan dan distandarisasi oleh suatu badan yang
bernama ETSI (European Telecomunication Standards
Institute), yang digunakan untuk mengirim dan menerima
pesan-pesan teks dengan panjang sampai dengan 160
karakter melalui jaringan GSM. SMS Gateway merupakan
suatu alat yang memiliki fungsi sebagai sebuah
penghubung atau jembatan antara aplikasi atau sistem
dengan mobile phone (Ardana, 2004). Hal ini dapat
dilakukan karena sebuah entitas dalam sistem SMS yang
bernama Short Message Service Center (SMSC), disebut
juga Message Center (MC). SMSC merupakan sebuah
perangkat yang melakukan tugas store and forward traffic
short message. SMSC biasa selalu menggunakan Signal
Transfer Point (STP). Ilustrasi bentuk dari SMS Gateway
dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Ilustrasi SMS Gateway

2.3. Desain Sistem
Tahapan ini menghasilkan rancangan yang memenuhi
kebutuhan yang ada selama tahap analisis sistem. Menurut
Jogiyanto,
perancangan
adalah
penggambaran,
perencanaan, dan pembuatan sketsa pengaturan atas
beberapa elemen yang terpisah kedalam suatu kesatuan
yang utuh dan berfungsi (Jogiyanto, 2005). Perancangan
adalah proses menuangkan ide dan gagasan berdasarkan
teori-teori dasar yang mendukung. Proses perancangan
dapat dilakukan dengan cara pemilihan komponen yang
akan digunakan, mempelajari karakteristik dan data
fisiknya, membuat rangkaian skematik dengan melihat
fungsi-fungsi komponen yang dipelajari, sehingga dapat
dibuat alat yang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
(Suyanto, 2005). Perancangan sistem persediaan barang
dimulai dengan Diagram Konteks, Data Flow Diagram
(DFD), ERD (Entity Relationship Diagram), Konseptual
Database, Struktur Tabel.
3. Hasil Dan Pembahasan
3.1. Analisa
Analisa sistem bertujuan untuk menganalisis dan
mendefinisikan masalah dan kemungkinan solusinya untuk
sistem informasi dan proses informasi tersebut.
Perancangan sistem bertujuan merancang input, output,
struktur file, program, prosedur dan perangkat yang
diperlukan untuk mendukung sistem informasi yang akan
dibuat. Sistem yang dibuat berbasis web dan SMS gateway
karena web dan SMS sudah cukup banyak diketahui oleh
masyarakat luas apa fungsi dan tujuannya.
3.2. Perancangan Sistem
Perancangan sistem yaitu suatu rancangan untuk
mengetahui tentang alur atau proses dari sistem yang
dibuat. Pada perancangan sistem informasi persediaan
barang ini menggunakan beberapa perancangan sistem
yaitu diagram konteks, Data Flow Diagram (DFD), Entity
Relationship Diagram (ERD), konseptual database, dan
struktur file.
Data Flow Diagram (DFD) disebut juga dengan
Diagram Arus Data (DAD). DFD adalah: suatu model
logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan:
darimana asal data, dan kemana tujuan data yang keluar
dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang
menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang
tersimpan, dan proses yang dikenakan pada data tersebut
(Kristanto, 2008). Salah satu manfaat DFD adalah
memungkinkan penganalisis sistem memahami keterkaitan
antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya
pada sistem yang sedang digambarkan karena sistem
digambarkan secara terstruktur sehingga dapat digunakan
untuk mengkomunikasikan sistem kepada pengguna
(Kendall, 2003). Data flow diagram menggambarkan
komponen-komponen dan alir data antar komponen yang
terdapat pada penerapan E-commerce dalam kegiatan
pemasaran pakaian pantai berbasis web. Berikut
merupakan desain data flow diagram dari sistem ini yang
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digambarkan mulai dari diagram konteks hingga menjadi
data flow diagram level 1.
3.2.1. Diagram Konteks
Diagram konteks digunakan untuk memperjelas cara
kerja dari sistem dan pengguna sistem tersebut. Pada
diagram konteks ini terdapat 3 pengguna yang
berhubungan dengan sistem yaitu admin, manager, dan
staf. Berikut ini adalah diagram konteks dari sistem
informasi persediaan barang:
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3.2.2. DFD Level 0
DFD Level 0 digunakan untuk mengetahui pembagian
proses pada diagram konteks diatas akan dipecah menjadi
beberapa proses dimana proses tersebut merupakan proses
yang terakhir dari alur data pada sistem yang telah dibuat.
Berikut ini merupakan Data Flow Diagram Level 0 dari
sistem informasi persediaan barang. Pada DFD Level 0
terdapat lima proses yaitu proses login, maintenance data
master, transaksi barang, laporan dan pemrosesan SMS.
Untuk lebih jelasnya DFD Level 0 pada sistem informasi
persediaan barang dapat dilihat pada gambar 3.
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Gambar 3. DFD Level 1
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Pada DFD Level 1, proses dari DFD Level 0 akan
dipecah lagi menjadi beberapa proses. Proses yang dapat
dipecah adalah proses 2 yaitu proses maintenance data
master dan proses 5 yaitu pemrosesan SMS, untuk lebih
detail DFD level 1 untuk proses 2 maintenance data master
dapat dilihat pada gambar 4 dan DFD Level 1 untuk proses
5 pemrosesan SMS dapat dilihat pada gambar 5.
Pada DFD level 1 proses 2 terdapat 3 proses yang
terjadi yaitu proses input data master, update data master
dan delete data master. Dimana proses maintenance data
master dilakukan oleh Admin dan akan disimpan ke
masing – masing database.
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Gambar 2. Diagram Konteks
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Gambar 4. DFD Level 1 Proses 2
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data yang digunakan sebagai media penyimpanan.
Konseptual database dari sistem ini pada Gambar 7.
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Gambar 5. DFD Level 1 Proses 5
Pada DFD Level 1 proses 5 (pemrosesan SMS) terdapat
tiga proses yang terjadi yaitu proses penerimaan SMS dari
staf dan manager untuk informasi persediaan barang,
proses mengecek SMS dari database dan proses balas SMS
ke staf dan manager.
3.2.4. ERD
Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan
relasi tabel dari basis data yang ada hingga menjadi suatu
kesatuan yang saling berkaitan. ERD dari sistem informasi
persediaan barang ini lebih detail digambarkan pada
gambar 6.

Gambar 7. Konseptual Database
3.2.6. Desain Antarmuka (Interface)
1. Halaman Awal (Home)
Berikut adalah desain antarmuka dari halaman awal
sistem informasi persediaan barang. Ada 2 tampilan
halaman awal yaitu tampilan untuk admin dan untuk
manager. Pada gambar 8 terdapat tampilan interface
halaman home untuk admin dan gambar 9 terdapat
tampilan untuk interface halaman home untuk manager.

Gambar 6. Entity Relationship Diagram (ERD)
3.2.5. Konseptual Database
Konseptual database merupakan rincian dari entity
relationship diagram (ERD) dimana terdapat attribute atau
struktur file yang merupakan interpretasi dari sistem basis

Gambar 8. Interface Halaman Awal Admin
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Gambar 11. Form Input Barang ke Gudang
Gambar 9. Interface Halaman Awal Manager
2. Halaman Data Master
Berikut adalah desain antarmuka dari setiap halaman
data master yaitu data kategori, data barang, data section,
data supplier, dan data staf. Pada halaman data kategori,
admin akan memasukan data – data kategori yang nantinya
akan muncul pada tabel. Pada gambar 10 adalah desain
antarmuka dari halaman data barang.

4. Halaman Laporan
Pada halaman laporan akan dibagi menjadi laporan stok
barang, laporan pemasukan barang, laporan pemindahan
barang, dan laporan pengeluaran barang. Halaman laporan
dapat diakses oleh admin dan manager yang dapat masuk
ke sistem. Pada Gambar 12 terdapat gambar untuk form
laporan stok barang.

Gambar 12. Form Laporan Stok Barang

Gambar 10. Interface Halaman Data Barang

3.3. SMS Gateway
Pemanfaatan SMS Gateway dalam sistem ini adalah
untuk mendapatkan informasi sesuai yang dibutuhkan
dengan mengirimkan kode atau format SMS. Aplikasi
gammu harus dijalankan terlebih dahulu.

3. Halaman Transaksi Barang
Pada halaman transaksi barang terdapat beberapa
bagian transaksi barang yaitu transaksi barang masuk,
transaksi pemindahan barang, dan transaksi pengeluaran
barang. Admin dapat menginput data dari supplier ke
gudang, pemindahan barang section, dan pengeluaran
barang setiap section. Pada gambar 11 terdapat gambar
interface untuk form input barang ke gudang.

Gambar 13. Start Gammu SMSD Service
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Format SMS yang tersedia adalah:
1. EDENINFO untuk mengetahui atau mengecek formatformat SMS yang ada untuk mengakses sistem.
2. Id_staf (spasi) password (spasi) KATEGORI untuk
mengetahui kode dan nama kategori.
4. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari tahap-tahap sebelumnya dapat
disimpulkan bahwa :
1. Sistem SMS Gateway pada SIPB (Sistem Informasi
Persediaan Barang) diharapkan dapat membantu staf
dan manager Bali Creative Silver dalam memperoleh
informasi melalui SMS. Dengan adanya format –
format SMS, informasi didapatkan secara terperinci
sesuai kebutuhan dengan biaya yang sedikit dan tanpa
perlu
membuka
web
jika
saatnya
tidak
memungkinkan.
2. Untuk melakukan akses SMS Gateway masih harus
membuka halaman yang berisi script SMS Gateway
dan jika halaman tidak dibuka, maka SMS tidak akan
jalan.
Ga
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