
BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 

2.1 Palang Merah Indonesia (PMI) 

 Berdirinya Perhimpunan Palang Merah Indonesia (PMI) sebenarnya sudah 

dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Ke-II. Saat itu, tepatnya pada 21 

Oktober 1873 pemerintah Kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah 

di Indonesia dengan nama Het Nederland-Indische Rode Kruis (NIRK) yang 

kemudian berubah menjadi Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (NERKAI). 

Seiring dengan pergeseran waktu, timbul semangat untuk mendirikan PMI 

tepatnya diawali sekitar 1932. Rencana pendirian dipelopori oleh dr. RCL Senduk 

dan dr. Bahder Djohan. Rencana itu mendapat dukungan luas terutama dari 

kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan 

tersebut dalam Sidang Konferensi NERKAI pada 1940 walaupun akhirnya 

ditolak. Dengan sangat terpaksa, rancangan tersebut disimpan untuk menanti 

kesempatan yang lebih tepat (Resakningtyas, 2009). 

Seperti tak kenal menyerah, saat pendudukan Jepang mereka kembali 

mencoba untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional. Namun gagal 

juga karena mendapat halangan dari pemerintah tentara Jepang sehingga untuk 

kedua kalinya rancangan itu pun harus disimpan. 

 
Gambar 2.1 Peresmian PMI Pertama diketuai Oleh Drs. Mohammad Hatta 

(Sumber: Resakningtyas, 2009) 
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Akhirnya momentum datang. Tepat tujuh belas hari setelah Proklamasi 

Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yaitu pada 3 September 1945, Presiden Soekarno 

mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional. 

Atas perintah Presiden, maka dr. Buntaran yang saat itu menjabat Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Kabinet I, membentuk panitia lima pada 5 

September 1945. Panitia itu terdiri atas: dr. R. Mochtar (Ketua), dr. Bahder 

Djohan (Penulis), serta tiga orang anggota, yaitu dr. Djuhana, dr. Marzuki dan dr. 

Sitanala. 

Pada 17 September 1945, Perhimpunan PMI berhasil dibentuk dan 

diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Wakil 

Presiden RI. Pasca pembentukan, PMI mulai merintis kegiatannya dengan 

memberi bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Indonesia dan 

pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. 

PMI terus melakukan kegiatan pemberian bantuan hingga akhirnya 

melalui Keputusan Presiden (Keppres) RIS (Keppres) Nomor 25 tanggal 16 

Januari 1950 yang diperkuat dengan Keppres Nomor 246 tanggal 29 November 

1963, Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan PMI. Secara Internasional pada 

15 Juni 1950, keberadaan PMI diakui oleh Komite Internasional Palang Merah 

(International Committee of the Red Cross) atau disingkat ICRC. Setelah itu PMI 

diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan 

Palang Merah pada 16 Oktober 1950. 

 
2.1.1 Pelayanan Transfusi atau Donor Darah 

Pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang 

terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari pengerahan dan pelestarian donor, 

pengambilan, pengamanan, pengolahan, penyimpanan darah dan tindakan medis 

pemberian darah kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan 

pemulihan kesehatan (Depkes RI, 2008). 

Secara keseluruhan darah manusia kira-kira seperdua belas dari badan atau 

ditaksir sekitar lima liter. Dengan rincian persen berbentuk cairan atau plasma dan 

persen sisanya adalah sel darah yang terbagi lagi menjadi sel darah merah, sel 
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darah putih, dan butir pembeku atau trombosit. Yang dimaksud dengan plasma 

darah adalah cairan yang berwarna kuning dan mengandung cairan yang berwarna 

kuning dan mengandung 91,0 persen air, 8,5 persen mineral, dan 0,1 persen 

sejumlah bahan organik seperti lemak, urea, asam urat, kolesterol, dan asam 

amino (WHO, 2012). 

Unsur kedua dari darah manusia adalah sel darah merah. Sel darah merah 

memerlukan protein dan zat besi. Dalam hal ini, wanita lebih membutuhkan zat 

besi dalam kadar yang tinggi karena sebagiannya terbuang ketika menstruasi dan 

zat besi diperlukan lebih banyak bagi wanita untuk perkembangan janin dan 

pembuatan air susu. Unsur ketiga dari darah manusia adalah sel darah putih. 

Dalam pelaksanaan transfusi darah, hal yang penting dan harus dicermati oleh 

pihak medis adalah golongan donor darah atau seseorang yang menyumbangkan 

darah dan golongan darah resepien atau penerima darah. 

Golongan darah manusia terdiri dari golongan AB, A, B, dan O. Hal ini 

dimaksudkan agar ada kecocokan antara donor dengan resepien karena antara 

golongan donor darah dengan resepien tidak semua bisa saling memberi dan 

menerima. Berikut ini, komposisi golongan darah manusia secara medis, yaitu: 

1. Dilihat dari donor, yaitu: 

a. Golongan darah AB dapat memberi kepada AB. 

b. Golongan darah A dapat memberi kepada A, dan AB. 

c. Golongan darah B dapat memberi kepada B, dan AB. 

d. Golongan darah O dapat memberi kepada semua golongan darah. 

2. Dilihat dari resepien, yaitu: 

a. Golongan darah AB dapat menerima semua golongan. 

b. Golongan darah A dapat menerima kepada golongan darah A, dan O. 

c. Golongan darah B dapat menerima kepada golongan B, dan O. 

d. Golongan darah O hanya dapat menerima kepada golongan darah O. 

Ada beberapa produk darah, diantaranya adalah (Pandiangan, 2014): 

1. Whole Blood (WB), adalah darah utuh (darah lengkap). Volumenya 

bervariasi dari 250 ml, 350 ml, dan 450 ml. Pertimbangan pemakaian WB 

adalah pada orang dewasa dengan pendarahan akut dan masif. Disimpan 
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dilemari pendingin pada suhu 2-6oC. Ketahanan darah adalah selama 35 

har 

2. Packed Red Cell (PRC), adalah darah endap (darah yang dipadatkan). 

Diberikan pada pasien anemia yang tidak disertai penurunan volume 

darah, misalnya pasien dengan anemia hemolitik, anemia hipoplastik 

kronik, leukemia akut, penyakit keganasan, talasemia, gagal ginjal kronis, 

dan pendarahan-pendarahan kronis. Ketahanan darah selama 35 hari. 

3. Washed Erythrocyte (WE), diperoleh dengan mencuci packed red cell 2-3 

kali dengan saline, sisa plasma terbuang habis. Berguna untuk penderita 

yang tak bisa diberi human plasma. Kelemahan washed erythrocyte yaitu 

bahaya infeksi sekunder yang terjadi selama proses serta masa simpan 

yang pendek yaitu 4-6 jam. 

4. Fresh Frozen Plasma (FFP), adalah plasma segar beku. Plasma segar yang 

dibekukan dan disimpan pada suhu minimal -20oC dapat bertahan selama 1 

tahun. 

5. Liquid Plasma(LP) berisi pula faktor pembekuan stabil dan protein 

plasma. Volumenya berkisar 150-220 ml. Plasma donor tunggal berguna 

untuk meningkatkan volume plasma, meningkatkan faktor pembekuan 

stabil (Faktor pembekuan II, VII, X dan XI). Efek samping pemberian 

plasma donor tunggal diantaranya: urtikaria, menggigil, demam dan 

hipervolemia. 

6. Thrombocyte Concentrate (TC), pemberian trombosit seringkali 

diperlukan pada kasus pendarahan yang disebabkan oleh kekurangan 

trombosit. Komponen trombosit mempunyai masa simpan sampai dengan 

3 hari. 

7. Kriopresipitat 

Kriopresipitat merupakan plasma yang tidak terlarut pada suhu dingin 

yang disiapkan dari fresh frozen plasma (FFP) dengan mencairkannya 

secara perlahan pada 4-6°C. Hasil presipitat kemudian dipisahkan dari 

supernatantdan dibekukan kembali untuk disimpan.  Ketahanan darah 

selama 1 tahun. 
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Menurut World Health Organisation (WHO), terdapat tiga tipe donor 

darah yaitu, donor sukarela yang tidak dibayar, donor keluarga atau pengganti dan 

donor komersial atau professional: 

1. Donor Sukarela yang tidak dibayar 

Orang yang mendonorkan darah, plasma atau komponen-komponen darah 

atas permintaaan diri sendiri. Mereka tidak menerima pembayaran apa-

apa, baik dalam bentuk uang tunai atau barang yang dapat dianggap 

sebagai pengganti uang. Bentuk penghargaan berikut adalah biasanya tidak 

dianggap sebagai pembayaran atau pengganti untuk uang: 

a. Pemberian badge atau sertifikat atas tanda penghargaan, yang tidak 

memiliki nilai komersial. 

b. Penggantian untuk biaya perjalanan yang secara khusus agar dilakukan 

dengan menyumbangkan darah. 

c. Pemberian makanan ringan sebelum, selama atau setelah donor darah. 

2. Donor keluarga atau pengganti 

Orang yang memberikan darah saat dibutuhkan oleh anggota keluarga 

donor sendiri, teman atau masyarakat. Dalam sistem ini, darah yang 

dibutuhkan oleh pasien dikumpul dari satu atau lebih donor dari dalam 

keluarga pasien sendiri atau masyarakat. Dalam kebanyakan kasus, 

keluarga pasien diminta oleh pegawai rumah sakit untuk mendonorkan 

darah, namun dalam beberapa pengaturan itu adalah wajib bagi setiap 

pasien yang membutuhkan transfusi untuk menyediakan sejumlah darah 

dari donor pengganti saat masuk ke rumah sakit, saat kegawatdaruratan 

atau sebelum operasi yang direncanakan. Sebenarnya, mereka tidak 

menerima bayaran dari pelayanan transfusi darah atau bank darah rumah 

sakit, tetapi mereka kadang-kadang menerima uang atau bentuk bayaran 

lain dari keluarga pasien atas penghargaan. 

3. Donor komersial atau Professional 

Donor komersial atau professional, adalah orang yang menerima uang atau 

imbalan lain atau bentuk pembayaran lain atas darah yang mereka 

sumbangkan. Mereka sering menyumbangkan darah secara teratur dan 
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bahkan mereka mungkin membuat suatu perjanjian dengan bank darah 

untuk menyediakan darah untuk mendapat imbalan yang telah disepakati. 

Donor komersial atau profesional umumnya termotivasi oleh apa yang 

akan mereka terima untuk darah mereka bukan oleh keinginan untuk 

membantu orang lain. 

 
2.1.2 Manfaat dan Fungsi Transfusi Darah 

Adapun manfaat dari melakukan proses transfusi darah adalah 

(WHO,2012): 

1. Dapat mengetahui Golongan Darah Tanpa di Pungut Biaya. 

2. Anda secara teratur memeriksakan kesehatan (tiap kali menjadi Donor atau 

tiap 3 bulan sekali ) yang meliputi : 

a. Tekanan Darah, Nadi, dan Suhu 

b. Tinggi Badan, Berat Badan (Body Mass Index) 

c. Haemoglobine, Penyakit Dalam 

d. Penyakit Hipatitis B dan Hipatitis C 

e. Penyakit HIV/AIDS 

3. Sekali menjadi Donor dapat menolong/menyelamatkan 3 orang pasien 

yang berbeda. 

4. Darah anda dapat menyelamatkan jiwa orang lain secara langsung. 

5. Pendonor yang secara teratur Mendonorkan Darah (setiap 3 Bulan) akan 

menurunkan Resiko Terkena penyakit Jantung sebesar 30 % (British 

Journal Heart) seperti serangan jantung Koroner dan Stroke. 

Masing-masing unsur darah dalam tubuh kita memiliki peran dan 

fungsinya masing-masing. Plasma darah berfungsi untuk perantara penyaluran 

makanan, lemak, dan asam animo ke jaringan tubuh. Selain itu juga berfungsi 

untuk mengangkut bahan buangan seperti urea, asam urat, dan sebagian karbon 

dioksida, menyegarkan cairan jaringan tubuh dimana melalui cairan ini semua sel 

tubuh dapat menerima makanan. Sel darah merah bekerja sebagai system 

transport dari tubuh, mengantar semua bahan kimia, oksigen, dan zat makanan 
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yang diperlukan oleh tubuh, menyingkirkan karbon dioksida dan hasil buangan 

lainnya serta mengatur panas ke seluruh tubuh (Hiron, 2015) 

Sel darah putih berfungsi untuk mengepung daerah yang terkena infeksi 

atau cidera, menangkap organisme hidup dan menghancurkannya, menyingkirkan 

kotoran, menyediakan bahan pelindung tubuh dari serangan bakteri. Fungsi ini 

berhubungan dengan fungsi sel pembeku (trambosit), yaitu membekukan darah 

yang keluar dari anggota tubuh yang terluka atau cidera, sehingga darah tersebut 

dapat tertahan. 

Setelah memahami fungsi darah bagi tubuh manusia. Maka manusia tidak 

dapat hidup tanpa darah karena semua jaringan tubuh memerlukan darah. Otak 

manusia membutuhkan darah yang mencukupi dan teratur. Jika tidak menerima 

darah dalam tempo lebih dari empat menit, maka sel otak akan mati. 

 
2.2 Inventory (Persediaan) 

 Menurut Harjanto (2008, dikutip oleh Fathurohman, 2016) sistem 

pengendalian persediaan barang dagang ataupun persediaan bahan bakuharus 

dilaksanakan seefektif mungkin dalam suatu perusahaan untuk mencegah 

terjadinya kelebihan maupun kekurangan persediaan. Sistem pengendalian 

persediaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan pengendalian untuk 

menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pemesanan untuk 

menambah persediaan harus dilakukan dan berapa pesanan yang harus diadakan. 

Beberapa pendapat mengenai pengertian dari persediaan adalah (Wardana, 

2014): 

1.  Persediaan adalah segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang 

disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan baik 

internal maupun eksternal. 

2. Persediaan adalah bagian utama dari modal kerja, merupakan aktiva yang 

pada setiap saat mengalami perubahan. 

Inventory atau persediaan barang sebagai elemen utama dari modal kerja 

merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, dimana secara terus-

menerus mengalami perubahan. 



II-8 

 

Persediaan bisa muncul karena memang direncanakan atau merupakan 

akibat dari ketidaktahuan terhadap suatu informasi. Jadi ada perusahaan yang 

memiliki persediaan karena sengaja membuat produk lebih awal atau lebih banyak 

dari waktu dan jumlah yang akan dikirim atau dijual pada suatu waktu tertentu. 

Ada juga karena merupakan akibat dari permintaan yang terlalu sedikit 

dibandingkan dengan perkiraan awal. 

Dilihat dari jenisnya, ada 4 macam persediaan secara umum yaitu 

(Ristono, 2013): 

1.  Bahan baku (raw materials) adalah barang-barang yang dibeli dari 

pemasok (supplier) dan akan digunakan atau diolah menjadi produk jadi 

yang akan dihasilkan oleh perusahaan.  

2.  Bahan setengah jadi (work in process) adalah bahan baku yang sudah 

diolah atau dirakit menjadi komponen namun masih membutuhkan 

langkah-langkah lanjutan agar menjadi produk jadi.  

3.  Barang jadi (finished goods) adalah barang jadi yang telah selesai 

diproses, siap untuk disimpan di gudang barang jadi, dijual, atau 

didistribusikan ke lokasi-lokasi pemasaran.  

4.  Bahan-bahan pembantu (supplies) adalah barang-barang yang dibutuhkan 

untuk menunjang produksi, namun tidak akan menjadi bagian pada produk 

akhir yang dihasilkan perusahaan.  

 
Gambar 2.2 Proses Transformasi Produksi 

(Sumber: Susanto, 2013) 
 

Berdasarkan definisi-definisi persediaan diatas persediaan dalam suatu 

system manufaktur meliputi (Susanto, 2013): 
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1. Bahan baku (raw material), merupakan input awal dari proses transformasi 

menjadi produk jadi. 

2. Barang dalam proses atau barang setengah jadi (work in proses), 

merupakan bentuk peralihan antara bahan baku dengan produk jadi. 

3. Barang jadi (finished good), merupakan hasil akhir proses trasformasi yang 

siap dipasarkan kepada konsumen. 

 
2.2.1 Pengendalian Persediaan 

 Menurut Donald dan Lamarlee, (1977) dalam Yusuf, (2003) mengatakan 

"Tidak penting seberapa rajin penjaga toko melakukan penjagaan atau bagaimana 

hati-hatinya seorang petugas pengendalian persediaan melakukan pengarsipan 

(komputerisasi atau manual), beberapa perbedaan antara aktual dan keseimbangan 

persediaan sangat mungkin untuk terjadi. Sistem ini dioperasikan oleh 

manusia,dan manusia kadang-kadang melakukan kesalahan.Oleh karena itu, setiap 

item persediaan harus secara fisik dihitung dan diperiksa dengan pembukuan 

setidaknya sekali setahun. Tujuan dari ini adalah untuk fokus pada prosedur yang 

diterapkan pada pengendalian persediaan harian. Perlu dicatat bahwa penilaian 

persediaan tergantung pada suatu inventarisasi fisik yang dikombinasikan dengan 

dasar penilaian, seperti biaya perunit atau nilai unit pasar (Yusuf, 2003). 

Manajemen persediaan memerlukan perhatian yang penting dari pihak 

manajemen perusahaan karena manajemen yang buruk dapat menimbulkan 

masalah baik dalam kegiatan beroperasi maupun dalam bisnis. Maksud dari 

manajemen persediaan adalah untuk menentukan jumlah persediaan yang 

disimpan yaitu seberapa banyak persediaan yang disimpan, berapa banyak yang 

harus dipesan, dan kapan persediaan harus diisi kembali. Manajemen persediaan 

(Inventory Control) adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan penentuan kebutuhan material sehingga kebutuhan 

operasi dapat dipenuhi pada waktunya dan persediaan dapat ditekan secara 

optimal  (Wardhani, 2015). 
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2.2.2 Tujuan Pengendalian Persediaan 

Menurut Ginting (2007) dikutip oleh Wardana (2014) mengatakan 

pengendalian persediaan pada divisi yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda 

pula. Adapun tujuan pengendalian persediaan adalah: 

1. Pemasaran ingin melayani konsumen secepat mungkin sehingga 

menginginkan persediaan dalam jumlah banyak. 

2.  Produksi ingin beroperasi secara efisien, hal ini mengimplikasikan order 

produksi yang tinggi akan menghasilkan persediaan yang besar (untuk 

mengurangi setup mesin). Disamping itu juga produk menginginkan 

persediaan bahan baku, setengah jadi atau komponen yang cukup sehingga 

proses produksi tidak terganggu karena kekurangan bahan baku. 

3. Pembelian (purchasing), dalam rangka efisiensi, juga menginginkan 

persamaan produksi yang besar dalam jumlah sedikit daripada pesanan 

yang kecil dalam jumlah yang banyak. Pembelian juga ingin ada 

persediaan sebagai pembatas kenaikan harga dan kekurangan produk. 

4. Keuangan (finance) menginginkan minimasi semua bentuk investasi 

persediaan, karena biaya investasi dan efek negatif yang terjadi pada 

perhitungan pengembalian asset (return of asset) perusahaan. 

5. Personalia (personel and industrial relationship) menginginkan adanya 

persediaan untuk mengantisipasi fluktuasi kebutuhan tenaga kerja. 

6. Rekayasa (engineering) menginginkan persediaan minimal untuk 

mengantisipasi jika terjadi perubahan rekayasa (engineering). 

 
2.3 Model dan Jenis Persediaan 

Secara umum menurut Handoko (1995) dikutip oleh Fithri (2014) model-

model pengendalian persediaan adalah:  

1. Model pengendalian deterministik. Model pengendalian deterministik 

adalah model yang menganggap semua parameter telah diketahui dengan 

pasti. Guna menghitung pengendalian persediaan digunakan metode EOQ 

(Economic Order Quantity), yang merupakan model persediaan yang 

sederhana. Model ini bertujuan untuk menentukan ukuran pemesanan yang 
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paling ekonomis yang dapat meminimasi biaya-biaya dalam persediaan. 

Model-model lain yang dapat digunakan untuk pengendalian persediaan 

deterministik antara lain: Production Order Quantity (POQ), Quantity 

Discount, Economic Lot Size (ELS), dan Back Order Inventory.  

Model persediaan yang paling sederhana ini memakai asumsi-asumsi 

sebagai berikut (Sofyan, 2013): 

a. Hanya satu item barang (produk) yang diperhitungkan 

b. Kebutuhan permintaan setiap periode tertentu diketahui dengan pasti 

c. Barang yang dipesan diasumsikan dapat segera tersedia atau tingkat 

produksi barang yang dipesan berlimpah 

d. Waktu ancang-ancang atau lead time bersifat konstan 

e. Setiap pesanan diterima dalam sekali pengiriman dan langsung dapat 

digunakan 

f. Tidak ada pesanan ulang karena kehabisan persediaan 

g. Tidak terdapat potongan harga untuk jumlah pembelian yang banyak 

2. Model pengendalian probabilistik. Model pengendalian probabilistik 

digunakan apabila salah satu dari permintaan, leadtime atau keduanya 

tidak dapat diketahui dengan pasti. 
 

 Dalam sistem inventori, ketidak pastan dapat berasal dari (Bahagia, 2006): 

a. Pemakai (user) yang berupa fluktuasi permintaan yang dicerminkan 

oleh variansi atau deviasi standarnya (S) 

b. Pemasok (supplier) yang berupa ketidaktepatan waktu pengiriman 

barang yang dicerminkan oleh waktu ancang-ancangnya atau lead 

time (L) 

c. Sitem manajemen pengelola yang berupa ketidakhandalan pengelola 

dalam menyikapi permasalahan yang dicerminkan dengan faktor 

resiko yang mampu ditanggung (za) 

Ketidak pastian yang dimaksud disini bukan bersifat acak tetapi dengan 

pola distribusi kemungkinan diketahui. Asumsi yang digunakan pada 

model inventori probabilistik sederhana pada prinsipnya hampir sama 

dengan model deterministik kecuali permintaan yang bersifat probabilistik 
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dan adanya ongkos kekurangan inventori. Selengkapnya asumsi yang 

dimaksud adalah sebagai berikut (Bahagia, 2006): 

a. Permintaan selama horison perencanaan bersifat probabilistik dengan 

permintaan rata-rata (D) dan deviasi standar (S) serta berpola 

distribusi normal 

b. Ukuran lot pemesanan (q0) konstan untuk setiap kali pemesanan, 

barang akan datang secara serentak dengan waktu ancang-ancang (L), 

pesanan dilakukan pada saat inventori mencapai titik pemesanan ulang 

(r) 

c. Harga barang (p) konstan baik terhadap kuantitas barang yang dipesan 

maupun waktu 

d. Ongkos pesan (A) konstan untuk setiap kali pemesanan dan ongkos 

simpan (h) sebanding dengan harga barang dan waktu penyimpanan 

e. Ongkos kekurangan inventori (Cu) sebanding dengan jumlah barang 

yang tidak dapat dipenuhi 

f. Tingkat pelayanan atau kemungkinan terjadinya kekurangan inventori 

diketahui atau ditentukan oleh pihak manajemen  

Pada model persediaan probabilistik yang menjadi hal pokok adalah 

analisis perilaku persediaan selama lead time. Karena pada kondisi ini lead 

time dan demand bersifat probabilistik, maka akan ada tiga hal yang dapat 

terjadi: 

a. Tingkat permintaan atau demand konstan, namun periode waktu 

datangnya pesanan atau lead time berubah 

b. Lead time tetap sementara demand berubah 

c. Demand dan lead time berubah 

 
2.4 Biaya-biaya Persediaan 

Menurut Bahagia (2006) biaya yang harus dipertimbangkan dalam 

pengadaan persediaan adalah: 
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1. Biaya Biaya per unit (item cost), yaitu biaya untuk membeli atau membuat 

masing-masing item. Biaya ini keseluruhan dihitung dari hasil kali biaya 

setiap unit dengan jumlah yang dibeli atau diproduksi. 

2. Biaya penyiapan persiapan (Ordering cost), yaitu biaya-biaya yang terkait 

langsung dengan kegiatan pemesanan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Hal yang diperhitungkan di dalam biaya pemesanan adalah berapa kali 

pemesanan dilakukan, dan berapa jumlah unit yang dipesan pada setiap 

kali pemesanan. Biaya yang termasuk di dalam kategori ini adalah: 

a. Biaya pembuatan perintah pembelian (Purchased order) 

b. Biaya pengiriman pemesanan 

c. Biaya penerimaan (receiving cost) 

3. Biaya pengolahan persediaan (carrying cost), yaitu biaya yang 

dihubungkan dengan penyimpanan persediaan dengan suatu periode waktu 

tertentu. Biaya ini dihitung sebagai jumlah persentase terhadap nilai 

persediaan per unit waktu. 

4. Biaya resiko kerusakan dan kehilangan (cost of obsolescence,deterioration 

end loss). Biaya yang termasuk biaya ini adalah biaya yang timbul karena 

barang usang atau kadarluarsa. Biaya ini sejalan dengan besarnya resiko 

yaitu antara lain barang yang mudah rusak dan resiko kehilangan. 

5. Biaya kekurangan persediaan (stockout cost ) Sebagai konsekuensi dari 

kehabisan persediaan maka akan ada hal yang dapat terjadi. 

a. Apabila barang merupakan barang pesanan dengan kondisi pelanggan 

setuju untuk menunggu sampai barang datang maka hal ini akan 

mengakibatkan kehilangan kepercayaan dan penjualan masa depan dan 

hal ini merupakan biaya kehilangan peluang 

b. Penjualan dan peluang pendapatan akan hilang apabila barang jualan 

tidak tersedia termasuk juga citra dan pangsa pasar akan hilang. 

 
2.5 Analisis Klasifikasi ABC 

Klasifikasi ABC atau sering juga disebut sebagai analisis ABC merupakan 

klasifikasi dari suatu kelompok material dalam susunan menurun berdasarkan 
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biaya penggunaan material itu per periode waktu (harga per unit material 

dikalikan volume penggunaan dari material itu selama priode tertentu). Periode 

waktu yang yang umum digunakan adalah satu tahun. Analisis ABC dapat juga 

ditetapkan menggunakan kriteria lain. Bukan semata-mata berdasarkan kriteria 

biaya yang tergantung pada faktor-faktor penting apa yang menentukan material l 

itu. Klasifikasi ABC umum digunakan dalam pengedalian inventori (inventory 

control) (Bahagia, 2006). 

Pada dasarnya terdapat sejumlah faktor yang menentukan 

kepentingansuatu material, yaitu: 

1. Nilai total uang dari material. 

2. Biaya per unit dari material. 

3. Kelangkaan atau kesulitan memperoleh material. 

4. Ketersediaan sumber daya, tenaga kerja dan fasilitas yang dibutuhkan     

untuk membuat material itu. 

5. Panjang dan variasi waktu tunggu (lead time) dari material, sejak  

pemesanan material itu pertama kali sampai kedatangannya. 

6. Ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan material itu. 

7. Resiko penyerobotan atau pencurian material itu. 

8. Biaya kehabisan stok atau persediaan (stockout cost) dari material itu. 

9. Kepekaan material terhadap perubahan desain. 

Pada prinsipnya analisis ABC adalah mengklasifikasikan jenis barang 

yang didasarkan atas tingkat investasi yang terserap didalam penyediaan inventori 

untuk setiap jenis barang. Berdasarkan prinsip pareto, barang dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 kategori sebagai berikut: 

1. Kategori A (80-20) : 

Terdiri dari jenis barang yang menyerap dana sekitar 80% dari seluruh 

modal yang disediakan untuk inventori dan jumlah jenis barangnya sekitar 

20% dari semua jenis barang yang dikelola. 
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2. Kategori B (15-30) : 

Terdiri dari jenis barang yang menyerap dana sekitar 15% dari seluruh 

modal yang disediakan untuk inventori (sesudah kategori A) dan jumlah 

jenis barangnya sekitar 30% dari semua jenis barang yang dikelola. 

3. Kategori C (5-50) : 

Terdiri dari jenis barang yang menyerap dana sekitar 5% dari seluruh   

modal yang disediakan untuk inventori (yang tidak termasuk kategori A 

dan B) dan jumlah jenis barangnya sekitar 50% dari semua jenis barang 

yang dikelola. 

Analisis ABC diperkenalkan oleh HF Dickie pada tahun 1950-an. Dimana 

analisis ABC merupakan metode persediaan yang menggunakan prinsip Pareto 

(Bahagia, 2006). 

 
Gambar 2.3 Ilustrasi Diagram Pareto 

(Sumber: Bahagia, 2006) 

Diagram pareto disusun berdasarkan persentase kumulatif penyerapan 

dana dan persentase jenis item dari barang yang dikelola. Untuk keperluan 

penyusunan diagram pareto diperlukan data dasar tentang (Bahagia, 2006) : 

1. Jenis barang yang dikelola 

2. Jumlah pemakaian tiap jenis barang (biasanya selama satu tahun) 

3. Harga satuan barang 

 
2.6 Metode Continuous Review (Q) 

Sebagaimana model probabilistik sederhana, permasalahan kebijakan 

inventori yang akan dipecahkan dengan model inventori probabilistik Q (model 

Q) berkaitan dengan penentuan besarnya stok operasi (operating stock) dan 
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cadangan pengamannya (safety stock). Secara lebih spesifik permasalahan pokok 

ini dijabarkan ke dalam tiga pertanyaan dasar yang akan menjadi fokus untuk 

dijawab di dalam model ini, yaitu: 

1. Berapa jumlah barang yang akan dipesan untuk setiap kali pemesanan 

dilakukan (q0) ? 

2. Kapan saat pemesanan dilakukan (r)? 

3. Berapa besarnya cadangan pengaman (ss)? 

 Pertanyaan pertama berkaitan dengan penentuan besarnya ukuran lot 

pemesanan yang ekonomis (q0:economic order quantity) dan pertanyaan kedua 

berkaitan dengan penentuan indikator saat pemesanan ulang dilakukan (r: reorder 

point), sedangkan pertanyaan ketiga terkait dengan besarnya inventori yang harus 

disediakan dalam rangka meredam fluktuasi permintaan yang tidak beraturan. 

Pada prinsipnya model Q ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari 

model probabilistik yaitu dengan tidak menetapkan teriebib dahulu tingkat 

pelayanannya. Dalam hal ini tingkat pelayanan justru akan ditentukansecara 

bersamaan dengan optimasi ongkos. Begitu pula penentuan cadangan 

pengamannya akan ditentukan secara simultan denganongkosnya. Model Q 

dikenal pula sebagai sistem dua kotak (two bin system) sebab model ini bekerja 

dengan menggunakan prinsip 2 kotak. Kotak pertama berisi stok operasi yang 

dibatasi sampai dengan reorder point (r), bila barang pada kotak pertama (first 

bin) sudah habis, barang pada kotak kedua (second bin) baru akan digunakan. 

Batas maksimum kotak kedua adalah tingkat reorder point (r) dan batas 

minimumnya adalah nol. 

 Dalam metode Q, status persediaan dimonitori secara terus menerus setiap 

terjadi transaksi. Jika status persediaan turun sampai titik R yang ditenttukan 

sebelumnya, maka akan dilakukan pemesanan sejumlah Q unit yang selalu tetap. 

Karena jumlah setiap pemesanan tetap, maka waktu antar pemesanan akan 

bervariasi tergantung dari sifat acak permintannya.  

Formulasi model Q diturunkan berdasarkan sejumlah asumsi serta 

mekanisme tertentu.Selain itu model Q juga memiliki karakteristik khusus yang 

mencirikan model ini dibandingkan dengan model-model lainnya. Berikut ini 
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akan dipaparkan terlebih dahulu karakteristik, mekanisme dan komponen model Q 

sebelum mengkaji formulasi model dan solusinya: 

1. Karakteristik Model Q 

Karakteristik kebijakan inventori model Q ditandai oleh 2 hal mendasar 

sebagai berikut. 

a. Besarnya ukuran lot pemesanan (q0) selalu tetap untuk setiap kali 

pemesanan dilakukan. 

b. Pemesanan dilakukan apabila jumlah inventori yang dimiliki telah 

mencapai suatu tingkat titik pemesanan ulang (reorderpoint). 

Karena permintaan probabilistik tidak tetap sedangkan ukuran lot 

pemesanan (q0) selalu tetap maka interval waktu antara saat pemesanan 

berubah-ubah (variabel). Di samping itu tampak juga adanya suatu periode 

waktu tertentu di mana kemungkinan barang tidak ada di gudang atau 

terjadi kekurangan inventori (out of stock). Dalam model Q, kekurangan 

inventori hanya mungkin terjadi selama waktu ancang-ancangnya (L) saja, 

karena itu cadangan pengaman yang diperlukan hanya digunakan untuk 

meredam fluktuasi kebutuhan selama waktu ancang-ancang tersebut. 

2. Mekanisme Pengendalian Model Q 

Mekanisme pengendalian persediaan menurut Model Q dipaparkan secara 

skematis seperti pada Gambar 2.4. Sebagaimana model Wilson atau model 

inventori probabilistik sederhana, di sinimanajemen harus melakukan 

monitoring secara intensif atasnventori untuk mengetahui kapan saat 

pemesanan dilakukan (r)dan harus konsisten dalam melakukan 

pemesanan, yaitu sebesar q0 yang konstan untuk setiap kali melakukan 

pembelian. Oleh karenanya modelQ menurut disebut pula sebagai sistem 

inventoriotomatis(AutomatedInventorySystem).Artinya pemesanan akan 

dilakukan secara otomatis bila posisi barang telah mencapai r dan 

besarnya ukuran pemesanan selalu konstan sebesar q0, untuk setiap kali 

pemesanan. Dengan waktu ancang-ancang yang tidak sama dengan nol 

maka saat pemesanan (reorder point) dilakukan pada saat barang di 

gudang (stock on hand) sebesar kebutuhan selama waktu ancang-
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ancangnya, sehingga yang menjadi masalah selanjutnya yang perlu dikaji 

adalah berapa besarnya q0 dan r yang optimal. Optimalitas disini diukur 

tidak hanya dengan menggunakan kriteria ekspektasi ongkos total 

inventori selama horison perencanaan, tetapi juga harus memperhitungkan 

tingkat pelayanan dalam pengertian ketersediaan agar dapat diupayakan 

setinggi mungkin dengan tetap menjaga ongkos yang rendah. 

 
Gambar 2.4 Mekanisme Pengendalian Model Q 

(Sumber: Bahagia, 2006) 
 

Formulasi model dan solusi berikut ini berlaku bila kekurangan inventori 

diperlakukan dengan cara back order. Dalam hal ini pemakai mau menunggu 

barang yang diminta sampai dengan tersedia di gudang. Pada perhitungan 

matematis ini akan digunakan perhitungan dengan model solusi dari Hadley-

Within yang menentukan nilai q0 dan r yang dicari dengan cara itteratif. Model 

yang dikemukakan oleh Hadley-Within dimana nilai q0 dan r diperoleh dengan 

cara sebagai berikut (Bahagia, 2006): 

1. Hitung nilai q01*awal dengan formula Wilson. 

q01  = ����
�  …(2.1) 

Dimana: 

q0  = Ukuran Lot Pemesanan 

A  = Ongkos setiap kali pesan 
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D  = Permintaan rata-rata Bahan baku per periode 

h   = ongkos simpan per unit 

2. Berdasarkan nilai q01* yang diperoleh akan dapat dicari besarnya 

kemungkinan kekurangan inventori � dengan menggunakan persamaan 

berikut: 

�  = 
���	

��  …(2.2) 

Dimana: 

q0  = Ukuran Lot Pemesanan 

Cu  = Biaya kekurangan per unit barang  

D  = Permintaan rata-rata per periode 

h   = ongkos simpan per unit  

Selanjutnyaakan dapat dihitung nilai r1*atau reorder point awal dengan 

menggunakan persamaan berikut: 

r1  = DL + ��√�  …(2.3) 

Dimana : 

DL  = Permintaan rata-rata selama leadtime 

Zα  = diperoleh dari tabel distribusi normal dengan memperhatikan � 

S√L = Standar deviasi permintaan selama leadtime 

3. Dengan diketahui r1 yang diperoleh akan dapat dihitung nilai q02 

berdasarkan formula yang diperoleh dari persamaan:  

q02  = ��� ��� 
���
�  …(2.4) 

Dimana: 

q0 = Ukuran Lot Pemesanan 

D  = Permintaan rata-rata Bahan baku per periode 

A  = Ongkos setiap kali pesan 

h  = ongkos simpan per unit  

Cu  = Biaya kekurangan per unit barang  

Sementara itu nilai N dapat dirumuskan dengan: 

�  = SL [ f(��) - ��ᴪ(��)�  …(2.5) 
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Dimana: 

SL  = Standar deviasi permintaan selama leadtime 

Dari persamaan diatas Nilai f(��) dan ᴪ(��)dapat dicari dari tabel ordinat 

dan ekspektasi parsial. 

4. Hitung kembali besarnya nilai � dengan persamaan (2.2) dengan nilai q02 

yang didapatkan dari persamaan (2.4) dan nilai r2 dengan cara yang sama 

seperti persamaan (2.5) sebelumnya. 

5. Bandingkan nilai r1 dan r2, jika harga r2 relatif sama dengan r1 iterasi 

selesai dan akan diperoleh r = r2 dan q0 = q02. Jika tidak kembali ke 

langkah ke-2 dengan menggantikan r1 = r2 dan q01 = q02. 

 
2.7 Faktor-faktor dalam Pengendalian Persediaan 

Adapun faktor faktor dari pengendalian persediaan adalah sebagai berikut: 

2.7.1 Persediaan Pengaman (Safety Stock) 

Persediaan pengaman adalah persediaan tambahan yang didakan untuk 

melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan (stock out). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya safety stock, adalah sebagai 

berikut (Ristono, 2013) : 

1. Risiko kehabisan persediaan, yang biasanya ditentukan oleh : 

a. Kebiasaan pihak supplier dalam pengiriman barang yang dipesan, 

apakahtepat waktu atau sering kali terlambat dari waktu yang telah 

ditetapkandalam kontrak pembelian. Apabila pengiriman selalu tepat 

waktu, makaperusahaan tidak perlu memiliki persediaan yang besar, 

sebaliknya jikapengiriman sering kali terlambat maka perusahaan perlu 

memiliki persediaan yang besar. 

b. Dapat diduga atau tidaknya kebutuhan bahan baku/penolong 

untukproduksi. Jika kebutuhan bahan baku dapat ditentukan dengan 

tepat,maka perusahaan tidak perlu memiliki persediaan yang besar, 

sebaliknyajika kebutuhan bahan baku tidak dapat ditentukan dengan 

tepat makaperusahaan perlu memiliki persediaan yang besar. 
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2. Biaya simpan di gudang dan biaya ekstra bila kehabisan persediaan. 

Bilabiaya penyimpanan di gudang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan 

untukmelakukan pemesanan ekstra, maka perusahaan tidak perlu 

memilikipersediaan yang besar. Sebaliknya, jika biaya pesanan ekstra 

lebih besardari biaya penyimpanan di gudang, maka perusahaan sebaiknya 

memilikipersediaan yang cukup besar. 

3. Sifat persaingan antar perusahaan dapat ditentukan dari kecepatan 

pelayananpemenuhan permintaan pelanggan/konsumen, maka perusahaan 

perlumemiliki persediaan yang besar.Karena sulitnya memperkirakan 

biaya kehabisan persediaan secara tepat,maka biasanya manajemen 

menentukan ukuran safety stock berdasarkan tingkat pelayanan (service 

level) yang harus diberikan kepada konsumen. 

Berikut adalah rumus untuk menentukan safety stock (Bahagia,2006) : 

SS  = �� S√L  ...(2.6) 

Dimana : 

SS  = jumlah persediaan pengaman (safety stock) 

Zα  = diperoleh dari tabel distribusi normal dengan memperhatikan � 

S   = Standar Deviasi 

L   = Lead Time  

 
2.7.2 Reorder Point (ROP) 

Pengendalian persediaan juga menentukan kapandilakukan pesanan atau 

pemesanan kembali.Seiring jumlah persediaan di dalamgudang berkurang, 

perusahaan perlu menentukan berapa banyak batas minimaltingkat persediaan 

yang harus dipertimbangkan agar tidak terjadi stockout.Untuk itu, pemesanan 

kembali sebaiknya dilakukan ketika persediaan mulai habis.Jumlah pemesanan 

kembali dihitung selama masa tenggang, biasanyadijumlahkan dengan safety 

stock. Berdasarkan kondisi di atas, maka secara matematis ROP dapat dituliskan 

sebagai berikut (Ristono, 2013) : 

ROP = (d x L) + SS …(2.7) 
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Dimana : 

d   = Jumlah permintaan dalam satu tahun 

L   = Waktu tenggang (Lead time) 

SS  = Persediaan Pengaman (Safety Stock) 

 
2.7.3 Tingkat Pelayanan (Service Level) 

Tingkat pelayanan merupakan persentase kemungkinan tidak terjadi 

kehabisan persediaan. Jika diinginkan keyakinan yang tinggi agar tidak kehabisan 

persediaan, maka dipilih tingkat pelayanan yang besar. Tingkat pelayanan besar 

berarti faktor pengaman yang besar, faktor pengaman besar berarti jumlah 

persediaan pengaman yang lebih besar. Jumlah persediaan pengaman yang besar 

berarti biaya persediaan lebih besar. Sebuah konsekuensi logis yang harus terjadi, 

suatu kepastian tidak terjadi kehabisan persediaan memerlukan biaya persediaan 

yang lebih besar. (Ristono, 2013). Formulasi tingkat pelayanan dapat dihitung 

dengn cara sebagai berikut (Bahagia, 2006): 

Ƞ  = 1- 
N

DL
x 100%  …(2.8) 

Dimana:  Ƞ = Tingkat Pelayanan (%) 

 � = Jumlah kekurangan persediaan setiap siklusnya 

 D = Rata-rata permintaan 

 L   = Lead Time 

 

2.8 Pengembangan Sistem Model System Development Life Cycle (SDLC) 

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), pengembangan yang berasal dari kata dasar “kembang” berarti proses, 

cara, perbuatan mengembangkan. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun 

atau membuat suatu sistem baru untuk menggantikan atau memperbaiki sistem 

yang lama, baik secara keseluruhan atau sebagian dari sistem yang telah ada 

dengan mengintegrasikan dan memadukan prosedur-prosedur, saran dan sumber 

daya manusia yang dimilik. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti 

disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut (Hermawan, 2016): 
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1. Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama 

seperti ketidakberesan sistem atau adanya perubahan organisasi. 

2. Adanya instruksi-instruksi dari atasan atau pimpinan atau diluar 

organisasi, seperti peraturan pemerintah. 

3. Untuk meraih kesempatan-kesempatan. Kesempatan ini dapat berupa 

peluang-peluang pasar, pelayanan yang meningkat pada pelayan. 

Dalam hal ini pengembangan sistem berarti menyusun atau membuat suatu 

sistem baru untuk menggantikan atau memperbaiki sistem yang lama, baik secara 

keseluruhan atau sebagian dari sistem yang telah ada dengan mengintegrasikan 

dan memadukan prosedur-prosedur, sarana dan sumber daya manusia yang 

dimiliki. Sehingga sistem informasi menjadi lebih baik dari sistem yang 

sebelumnya. 

System development life cycle (SDLC) adalah proses untuk memahami 

bagaimana sebuah sistem informasi dapat mendukung bisnis dengan merancang 

suatu sistem, membangun sistem tersebut dan menyampaikan kepada pengguna. 

SDLC memiliki empat fase dasar yaitu planning, design dan implemtation. 

Setiap fase itu sendiri terdiri dari serangkai langkah yang menggunakan cara 

tertentu dalam menghasilkan goal yang dicapai. Pada poin berikut akan dijelaskan 

secara singkat keempat tahapan tersebut yaitu (Hermawan, 2016): 

 
Gambar 2.5 Tahapan Pengembangan Sistem SDLC 

(Sumber: Hermawan, 2016) 
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1. Planning 

Tahapan planning adalah proses dasar dalam memahami mengapa sistem 

informasi harus dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek akan 

membangun project tersebut. 

2. Analysis 

Tahapan analysis adalah jawaban dari pertanyaan siapa yang akan 

menggunakan sistem, apa yang akan dilakukan oleh sistem dan dimana 

serta kapan sistem tersebut akan digunakan. Pada tahapan ini pula tim 

proyek menginvestigasi sistem yang sudah ada sebelumnya, 

mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan mengembangkan konsep 

yang baru untuk sistem yang akan dibuat. 

3. Design 

Tahapan design yaitu menentukan bagaimana sistem akan beroperasi, 

dalam hal ini antara lain perangkat eras, perangkat lunak, infrastruktur 

jaringan (user interface), forms dan laporan (database dan file yang 

dibutuhkan aplikasi). 

4. Implementation 

Tahapan akhir pada SDLC ini adalah tahapan implementation, yaitu pada 

saat sistem telah selesai dirancang. Implementasi pada tahapan ini 

biasanya paling banyak mengambil perhatian karena dalam keseluruhan 

sistem, tahap implementasi adalah tahapan yang paling banyak memakan 

waktu serta biaya karena mencoba keseluruhan sistem. 

 
2.9 Informasi 

Informasi merupakan data yang telah diproses atau diolah sehingga 

memiliki arti atau manfaat yang berguna. Menurut Laudon dan Laudon (2005) 

informasi adalah data yang telah dibentuk kedalam sustu format yang mempunyai 

arti dan berguna bagi manusia (Aditama, 2015). 

Sedangkan Abdul Kadir (1999), berpendapat bahwa Informasi dapat 

dikatakan sebagai data yang telah diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai 

dengan kebutuhan seseorang di dalam suatu organisasi atau perusahaan. 
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Definisi informasi menurut Jogiyanto, HM (2003), yaitu: ”Informasi 

adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya”. 

Agar dapat berguna maka informasi harus didukung oleh tiga pilar, yaitu tepat 

kepada orangnya atau relevan (relevance), tepat waktu (timeliness), dan tepat 

nilainya atau akurat (accurate). Informasi yang dihasilkan harus bebas dari 

kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang memakai informasi 

tersebut. Keluaran yang tidak didukung oleh ketiga pilar ini tidak dapat dikatakan 

sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah (garbage). Jika yang 

dihasilkan adalah sampah, maka hasil dari sistem ini tidak akan digunakan oleh 

pemakainya, karena merupakan hasil yang tidak berguna. 

 

2.9.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, 

media, prosedure-prosedure dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan 

jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal 

kepada manajemen dan lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal 

yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan 

keputusan yang cerdik. 

 

2.9.2 Sistem Informasi Persediaan 

Sistem informasi persediaan adalah suatu sistem untuk mengumpulkan dan 

memelihara data menjelaskan mengenai persediaan barang, mengubah data 

tersebut menjadi informasi dan melaporkan kepada pemakai.  

Sistem persediaan ini memiliki fungsi utama yaitu dapat menghasilkan 

arus informasi sebagai berikut: 

1. Mendukung kerja rutin bagian inventory control dengan mendapatkan dan 

mencatat data persediaan.  

2. Mendukung keputusan yang diperlukan oleh bagian gudang dan bagian 

control. 

3. Membantu persiapan laporan internal dan eksternal. 

 



II-26 

 

2.10 Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis 

linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android 

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 

mereka. Awalnya Goole Inc. Membeli Android Inc. Yang merupakan pendatang 

baru yang membuat piranti lunak untuk ponsel atau smartphone. Kemudian 

mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 

3-4 perusahaan peranti keras, peranti lunak dan telekomunkikasi, termasuk 

Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcom, T-Mobile dan Nvidia (Hamzah, 2015). 

 
2.11 Definisi Database 

Pengertian Database adalah ”kumpulan data (elementer) yang secara logic 

berkaitan dalam mempresentasikan fenomena/fakta secara terstruktur dalam 

domain tertentu untuk mendukung aplikasi dalam system tertentu”. Dari definisi 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa Database adalah kumpulan dari item data 

yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan 

berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, yang kelak dapat dimanfaatkan 

kembali dengan cepat dan mudah (Haviluddin, 2011). 

Alasan diperlukan Database yaitu (Haviluddin, 2011): 

1. Salah satu komponen penting dalam sistem informasi, karena merupakan 

dasar dalam menyediakan informasi. 

2. Menentukan kualitas informasi secara akurat, tepat pada waktunya dan 

relevan. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif 

dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. 

3. Mengurangi duplikasi data (data redudancy). 

4. Hubungan data dapat ditingkatkan (data relatability). 

5. Mengurangi pemborosan tempat simpanan luar. 

Berikut merupakan elemen-elemen perancangan dan alat bantu 

pengembangan sistem informasi, yaitu Data Flow Diagram, Flowchart dan Entity 

Relationship Diagram : 
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2.12 Model Umum Perancangan Sistem 

Adapun model perancangan sistem yang akan digunakan adalah Unified 

Modelling Languange (UML). UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan 

grafik atau gambat untuk menvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan 

pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan software berbasis Object-

Oriented. UML juga merupakan sistem notasi yang membantu pemodelan sistem 

menggunakan konsep berorientasi objek. Unified Modelling Language (UML) 

merupakan sebuah alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem 

berorientasi objek, hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa 

pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk 

membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk baku, mudah dimengerti serta 

dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi (sharing) dan 

mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain. 

Unified Model Language (UML) adalah bahasa universal untuk 

memvisualisasikan grafis model yang tepat, menetapkan model yang tepat, 

lengkap, dan tidak ambigu untuk mengambil semua keputusan penting dalam 

analisis, desain dan implementasi, membangun model yang dapat dihubungkan 

langsung dengan bahasa pemrograman, mendokumentasikan semua informasi 

yang dikumpulkan oleh tim sehinngga memungkinkan untuk berbagi informasi. 

Dalam proyek pengembangan sistem apapun, fokus utama dalam analisis dan 

perancangan adalah model. Dengan model kita dapat merepresentasikan sesuatu 

karena : 

1. Model mudah dan cepat untuk dibuat. 

2. Model bisa digunakan sebagai simulasi untuk mempelajari lebih detail 

tentang sesuatu. 

3. Model bisa dikembangkan sejalan dengan pemahaman kita 

4. Model bisa mewakili sesuatu yang nyata maupun tidak nyata. 

UML mempunyai sejumlah elemen grafis yang bisa dikombinasikan 

menjadi diagram. Karena ini merupakan sebuah bahasa, UML mempunyai aturan 

untuk menggabungkan dan mengkombinasikan elemen-elemen tersebut. Dalam 

membangun suatu model perangkat lunak dengan UML, digunakan bentuk-bentuk 
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diagram atau simbol untuk mempresentasikan elemen-elemen dalam sistem. 

Bentuk diagram yang digunakan untuk mempresentasikannya adalah sebagai 

berikut (Haviluddin, 2011): 

1. Flowchart 

2. Use Case Diagram 

3. Activity Diagram 

 

2.12.1 Flowchart (Diagram Alir) 

Flowchart merupakan metode untuk menggambarkan tahap-tahap 

pemacahan masalah dengan mempresentasikan simbol-simbol tertentu yang 

mudah dimengerti. Tujuan penggunaan flowchart adalah untuk menggambarkan 

suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi dan jelas 

menggunakan simbol-simbol yang standar (Suryasari, 2012).  

Tabel 2.1 Simbol-simbol yang ada pada Flowchart 

SIMBOL KETERANGAN 

  Penghubung 
Simbol untuk keluar atau masuk proes dalam lembar 
atau halaman lain. 

 

Input Output 

Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa 
tergantung dengan jenis peralatannya. 

 

Dokumen 
Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen 
dalam bentuk kertas atau output dicetak di kertas 

  On Line Storage 

simbol yang menunjukan bahwa ada di dalam simbol ini 
akan disimpan 

  
 
 

Simbol Garis Alir 
Digunakan untuk menunjukan arah selanjutnya yang 
akan dituju dari simbol-simbol dan flowchart 

 Simbol Manual 
Simbol yang menunjukan pengolahan yang tidak 
dilakukan oleh komputer 

 Terminal 
Simbol yang menunjukan untuk permulaan atau akhir 
suatu sistem 

 Kondisi 

Simbol keputusan yang menunjukan kondisi 

(Sumber: Suryasari, 2012) 
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Tabel 2.1 Simbol-simbol yang ada pada Flowchart (Lanjutan) 
SIMBOL KETERANGAN 

 

 

Proses 

Simbol yang menunjukan pengolahan dilakukan oleh 
komputer 

 Penghubung 

Simbol untuk keluar atau masuk prosedur atau proses 
dalam lembar atau halaman yang masih sama 

(Sumber: Suryasari, 2012) 
 
2.12.2 Use Case Diagram 

Use case merupakan tehnik menangkap kebutuhan-kebutuhan fungsional 

dari sistem baru atau sistem yang diubah. Setiap use case terdiri dari satu atau 

lebih skenario yang menerangkan bagaimana sistem berinteraksi dengan 

pengguna atau sistem yang lain untuk mencapai suatu sasaran bisnis tertentu. 

Dalam tehnik ini tidak diterangkan cara kerja sistem secara internal maupun 

implementasi yang menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan pengguna 

dalam menggunakan perangkat lunak. Sebuah use case diagram menggambarkan 

secara sederhana fungsi-fungsi utama dari sistem dan berbagai user yang akan 

berinteraksi dengan sistem tersebut (Suryasari, 2012). 

Pada dasarnya ada dua jenis use case yaitu diagram use case dan naratif 

use case. Diagram use case menggambarkan secara grafis hubungan aktor dan 

satu atau lebih use case. Penggambarannya menggunakan notasi gambar orang, 

anak panah, dan elips. 

 Naratif use case ditinjau dari formatnya dibagi menjadi tiga jenis yaitu 

ringkas (brief), kasual (casual), dan lengkap (fully dressed). Pemilihan format 

disesuaikan dengan peruntukannya. Gambaran lengkap yang berisi langkah-

langkah interaksi antara aktor dan sistem dituangkan dalam naratif use case 

dengan format lengkap. Bentuk penampilannya bisa berbeda-beda namun 

mengandung komponen-komponen yang sama. 

Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara user 

(pengguna) sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita 

bagaimana sebuah sistem dipakai. Urutan langkah-langkah yang menerangkan 
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antara pengguna dan sistem disebut skenario. Use case merupakan awal yang 

sangat baik untuk setiap fase pengembangan berbasis objek, design, testing, dan 

dokumentasi yang menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang di luar 

sistem. Perlu diingat bahwa use case hanya menetapkan apa yang seharusnya 

dikerjakan oleh sistem, yaitu kebutuhan fungsional sistem dan tidak untuk 

menentukan kebutuhan nonfungsional, misalnya: sasaran kinerja, bahasa 

pemrograman dan lain sebagainya (Haviluddin, 2011). 

Tabel 2.2 Elemen-Elemen Use Case Diagram 

Nama Elemen dan Fungsi Nama Elemen dan Fungsi 

 Actor  

Menggambarkan tokoh atau sistem yang 
memperoleh keuntungan dan berada di luar dari 
sistem. Actor dapat berasosiasi dengan actor 
lainnya dengan menggunakan specialization atau 
superclass association. Actor ditempatkan di luar 
subject boundary. 

 

Use Case  

Mewakili sebuah bagian dari fungsionalitas 
sistem dan ditempatkan dalam system boundary. 

 
Subject Boundary  

Menyatakan lingkup dari subjek. 

 

Association Relationship 

Menghubungkan actor untuk berinteraksi dengan 
use case. 

<<include>> 
 

 

Include Relationship  

Menunjukkan inclusion fungsionalitas dari 
sebuah use case dengan use case lainnya. Arah 
panah dari base use case ke included use case. 

<<extend>> 
 

 

Extend Relationship  

Menunjukkan extension dari sebuah use case 
untuk menambahkan optional behavior. Arah 
panah dari extension use case ke base use case. 

 

Generalization Relationship 

Menunjukkan generalisasi dari use case khusus 
ke yang lebih umum. 

(Sumber: Suryasari, 2012) 
 

 

 

 

Subject 

Use case 
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2.12.3 Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk memodelkan perilaku di dalam suatu 

bisnis. Activity diagram dapat dilihat sebagai sebuah sophisticated data flow 

diagram (DFD) yang digunakan pada analisis structural. Akan tetapi, berbeda 

dengan DFD, activity diagram mempunyai notasi untuk memodelkan aktivitas 

yang berlangsung secara paralel, bersamaan, dan juga proses pengambilan 

keputusan yang kompleks (Suryasari, 2012). 

Tabel 2.3 Elemen-Elemen Activity Diagram 

Notasi Nama Elemen dan Fungsi 

 

Activity  

Merepresentasikan sekumpulan aktivitas. 

 
Control Flow  

Menunjukkan rangkaian dari suatu eksekusi. 

 
Initial Node  

Pertanda dari suatu awal aktivitas. 

 
 Final Activity Node  

Untuk menunjukkan akhir dari suatu aktivitas. 

 

Decision Node  

Merepresentasikan kondisi untuk memastikan bahwa 
alur objek hanya bergerak dalam satu jalur. 

 

Join Node  

Digunakan untuk menyatukan kembali kumpulan 
aktivitas yang berjalan secara paralel atau bersamaan. 

(Sumber: Suryasari, 2012) 


