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Abstrak— Persediaan dikenal sebagai salah satu faktor 

penting untuk menjamin supply bagi proses penjualan. Oleh 

karena itu perusahaan harus menjamin kecukupan supply 

agar tidak mengganggu proses penjualan. Sistem 

manajemen persediaan yang baik diperlukan perusahaan 

untuk menjamin kecukupan persediaan. Beberapa 

permasalahan umum yang ditemukan dilapangan adalah (1) 

tertundanya pengiriman barang, (2) keterbatasan 

persediaan, dan (3) item yang slow moving. Melalui integrasi 

yang lancar dari sistem informasi persediaan, pengadaan, 

dan penjualan, perusahaan dapat memonitor kondisi 

persediaan, distribusi barang, lokasi barang tanpa ada 

kesulitan. Penerapan studi ini dilakukan di U.D. Sejahtera 

sebagai obyek implementasi yang memiliki problem umum 

sistem pengadaan seperti disebutkan diatas. Setelah 

menyelesaikan proses implementasi sistem manajemen 

persediaan, manajemen perusahaan mampu merampingkan 

proses secara efektif dan efisien. Dampaknya adalah pemilik 

dan para manajer mampu fokus kepada pengembangan 

usaha ketimbang terjebak problem rutin harian. 
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Abstract— Inventory is known to be one of the most an 

important factor to ensure smooth sales process. Hence the 

company must ensure sufficient supplies so that the sales 

process is not hampered. A good inventory management is 

needed in order to ensure the sufficiency of inventory item. 

Common problems found in the inventory management are 

(1) delays, (2) limited stock, (3) and unfavorable stock items. 

Through seamless integration of inventory management 

systems, procurement, and sales processing, company can 

monitor the condition of the inventory, distribution of goods, 

monitoring the position of the goods with no difficulties. This 

study took U.D. Sejahtera as implementation object which 

previously had inventory management problem. After 

implementing the inventory management system, they 

managed to streamline their procurement, inventory and 

sales process effectively and efficiently. The impact of the 

implementation were owner and managers able to focus on 

business expansion rather than trapped in daily routine 

problems.  
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I. PENDAHULUAN 

 Inventori memegang peranan penting dalam 

kelancaran proses penjualan. Apabila persediaan inventori 

tidak mencukupi sedangkan permintaan sedang tinggi 

maka pengiriman barang ke pelanggan akan terhambat. 

Oleh karena itu dibutuhkan manajemen inventori yang 

baik sehingga pengiriman barang tidak terhambat. Agar 

manajemen inventori dapat berjalan dengan baik 

dibutuhkan pula informasi aktual mengenai status 

inventori, proses pengadaan barang, dan pesanan 

pelanggan. Ketiga informasi tersebut dapat membantu 

untuk menentukan kapan dilakukannya pembelian dan 

jumlah pembelian sehingga inventori selalu tersedia pada 

saat dibutuhkan.  

U.D. Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang perdagangan besi beton. U.D. Sejahtera saat ini 

memiliki 30 karyawan. Saat ini pencatatan stok, 

penjualan, dan pembelian masih dilakukan secara manual 

sehingga sering terjadi kesalahan dalam menentukan 

jumlah stok yang dibutuhkan untuk memenuhi 

permintaan. Selain itu, pencatatan data penjualan yang 

masih mengandalkan ingatan menyebabkan jumlah stok 

tidak sinkron dengan data pada kartu stok dikarenakan 

barang keluar tidak tercatat dengan baik. Seringkali pada 

bulan – bulan tertentu terjadi kekurangan stok dan pada 

bulan lainnya terjadi kelebihan stok. Hal ini dikarenakan 

departemen gudang tidak dapat memperkirakan dengan 

baik naik turunnya permintaan karena data – data 

permintaan pada periode sebelumnya tidak terekam 

dengan baik. 

Informasi mengenai kondisi stok beserta hal – hal yang 

terkait seperti pengeluaran stok barang, pemasukan stok 

barang, dan pengadaan barang dibutuhkan oleh : 

1) Departemen inventori membutuhkan data stok 

teraktual untuk memastikan stok tidak kurang 

dari batas minimum. Selain itu, data – data 

pengeluaran stok pada periode sebelumnya 

diperlukan pula agar departemen inventori dapat 

mengajukan pembelian ke bagian pengadaan 

apabila dirasa pada bulan berikutnya permintaan 

diperkirakan naik berdasar data periode 

sebelumnya. 

2) Departemen pengadaan membutuhkan data 

pembelian ke pabrik sehingga dapat memantau 

barang yang dikirim oleh pabrik. Kemudian 

apabila barang telah terkirim semua, departemen 

pengadaan dapat mengajukan ke bagian 
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