
 

6 
 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Studi 

Penelitian mengenai sistem inventori box berbasis web sudah 

banyak digunakan oleh banyak orang dan para mahasiswa dengan 

masalah yang tentunya berbeda-beda setiap penelitiannya. Untuk 

mengetahui sistem apa yang telah dibuat,  saya telah mengumpulkan 

beberapa penelitian tentang Inventori, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

Didalam jurnal yang dibuat oleh Ani Oktarini Sari dan Elan Nuari 

yang berjudul rancang bangun sistem informasi persediaan barang 

berbasis web dengan metode fast(framework for the applications). Dari 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti tersebut diketahui 

permasalahan yang dihadapi diperusahaan ini adalah permintaan barang 

dari bagian sales ke gudang penyimpanan masih dilakukan dengan cara 

manual. yaitu dengan membuat surat permintaan barang keluar. Hal ini 

juga mengakibatkan adanya ketidakcocokan antara stok barang yang 

dicatat dengan stok fisik barang yang ada, dan adanya keterlambatan 

dalam pelaporan stok barang, sehingga mengganggu kinerja dalam proses 

distribusi barang. Berdasarkan permasalahan yang peneliti ingin 

membangun sistem informasi inventori barang dengan menggunakan 

metode fast (Framework for the Application System Thinking) dengan 

tujuan  untuk merancang sebuah sistem informasi berbasis web sebagai 

solusi permasalahan yang timbul dari pengolahan data secara manual.  

Dengan merubah sistem menjadi terkomputerisasi, diharapkan 

pengelolaan persediaan barang menjadi lebih efektif dan efisien.[2]  

Di dalam jurnal yang kedua dari M Jupri Amin, Eko Win Kenali 

dan Agiska Ria Supriyatna yang berjudul Aplikasi pengujian dan 

distribusi alat tulis kantor pada PT XYZ berbasis web menggunakan 

framework codeIgniter Pengolahan data pengajuan dan distribusi ATK 
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pada PT XYZ masih menggunakan aplikasi pengolah angka yang umum 

digunakan seperti Microsoft Office Excel. Tahapan yang dilakukan dalam 

pengolahan data pengajuan dan distribusi ATK masih dilakukan dengan 

sistem manual. Berdasarkan sistem yang sedang berjalan saat ini maka 

diperlukan aplikasi pengolahan data pengajuan dan distribusi ATK agar 

dapat mempermudah unit General Affair dalam melakukan pengolahan 

data ATK yang masuk, keluar dan ketersediaannya. Oleh karena itu 

peneliti membangun Aplikasi pengajuan dan distribusi Alat Tulis Kantor 

berbasis Web menggunakan Framework CodeIgniter agar unit pemohon 

dan manager pada setiap unit tidak harus bertemu untuk melakukan 

pengajuan ATK. Peneliti ingin membuat aplikasi ini bertujuan untuk  

meminimalkan resiko kesalahan pelaksanaan kerja.[3] 

Di dalam jurnal yang ketiga dari Nunung Hidayatun, Siti Marlina 

dan Elvan Adinata yang berjudul perancangan sistem inventory untuk 

pengelolaan data persediaan bahan baku menjelaskan tentang 

permasalahan yang ada di PT Unipack Indosystem diantaranya pencarian 

item bahan baku dalam tumpukan kartu stok sehingga memakan waktu 

lama dan pencatatan laporan yang masih manual  sehingga sering 

terjadinya kesalahan dalam pembuatannya. Sehingga perlu dilakukannya 

perbaikan dengan memanfaatkan teknologi komputer guna memenuhi 

kebutuhan gudang dalam melakukan aktifitas persediaan bahan baku. 

Aplikas inventori ini dirancang menggunakan metode pengembangan 

sistem model waterfall dan metode pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara, dan studi pustaka. Hasil yang dicapai berupa sistem 

informasi persediaan stok bahan baku yang lebih efektif dan efisien.[4] 

Dari buku yang berjudul Aplikasi supply chain  management 

dalam dunia bisnis yang dibuat oleh Yolanda M. Siagian menjelaskan 

tentang strategi persediaan, di halaman 161 pada bab 8 menjelaskan 

pentingnya persediaan disuatu perusahaan karena merupakan sebuah 

asset yang paling mahal, banyak perusahaan mempresentasikan sekitar 

40% dari total modal yang diinvestasikan, maka dari itu sistem persedian 
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harus di kelola dengan benar karena sudah terbukti jika persediaan 

dilakukan dengan benar maka dapat memangkas biaya. Selain itu fungsi 

lain dari persediaan adalah menambah fleksibilitas dari operasi suatu 

perusahaan, dan juga penyeimbang permintaan. Buku ini juga membahas 

tentang berbagai jenis persediaan ada persediaan bahan baku atau bahan 

mentah, persediaan barang setengah jadi, persediaan barang penunjang 

bahan operasi produksi, persediaan barang dagangan, persediaan barang 

jadi.[5] 

Dalam buku yang berjudul Aplikasi inventori barang mengunakan 

QR code yang ditulis oleh Roni Habibi, Dinda Anik Masruro dan Nuha 

Hanifatul Khonsa menjelaskan bahwa teknologi saat ini sangat 

berpengaruh pada kehidupan manusia saat ini mulai dari perindustrian, 

komersial, pendididkan dan hal lainnya. Teknologi informasi terbukti 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan salah satunya 

teknologi barcode. Namun dalam era saat ini penggunaan barcode sudah 

sangat lazim ditemui hampir di semua produk-produk industri di dunia. 

Tujuannya adalah memudahkan para pelaku dibidang industri bagian 

inventori yang mereka miliki. Karena kegunaan barcode sendiri adalah 

untuk melihat kode produksi, nomor identitas dan lain-lainnya sehingga 

sistem dapat membaca dan memahami informasi yang diberikan barcode 

dengan mudahnya, sehingga teknologi saat ini yang berkembang begitu 

pesatnya memberikan dampak pada penggunaan barcode yang kini telah 

digantikan dengan QR code. QR code sendiri dapat dibaca dengan 2 arah 

horizontal dan vertical oleh pemindai yang berfungsi menampung 

informasi lebih banyak dan sangat cepat saat dipindai, berbeda dengan 

barcode yang memiliki garis horizontal saja.[6] 
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2.2 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Karton 

1) Karton Box ( Kardus )  

Karton adalah bahan baku untuk membuat kardus, karton 

sendiri bersifsat mudah dibentuk, dilipat tanpa merusak isi benda 

yang diletakan didalamnya. Biasanya jika kita melihat irisan 

melintang karton box, akan ditemukan sebuah lapisan 

bergelombang. Tujuannya adalah untuk memberikan kekuatan 

karton agar tidak mudah rusak. Diluar indonesia, karton box 

dikenal dengan istilah Paperboard. 

2) Flexible Pagkaging 

Yang selanjutnya adalah Flexible Packaging sama seperti 

karton box yang mudah dibentuk dan dilipat, hanya saja Flexible 

Packaging digunakan untuk kemasan makanan/minuman cepat 

saji dengan menambahkan lapisan anti jamur, atau bahan yang 

mencegah kontaminasi kimia agar makanan dan minuman tidak 

terpapar zat racun yang berbahaya bagi tubuh. Produksi folding 

box mengikuti standar kesehatan tiap-tiap negara, untuk indonesia 

sendiri diatur oleh departemen kesehatan dan BPOM. Di 

Indonesia istilah ini lebih familiar dengan nama Tetrapack. 

3) Kertas Karton 

Yang terakhir adalah Kertas karton, biasanya digunakan 

untuk keperluan hasta karya. Dan tidak diperkenankan sebagai 

pelindung bahan-bahan yang mudah rusak. Namun beberapa 

kertas karton digunakan untuk melindungi permukaan suatu 

benda agar tidak mudah lecet saat pengiriman. Kita bisa 

menemukan karton ini dengan beragam warna dengan ukuran 

standar kertas plano.[7] 
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2.1.2 Profil CV. Wijaya Box 

CV. Wijaya Box adalah suatu badan usaha yang bergerak 

dalam usaha pembentukan karton box. CV. Wijaya Box terletak 

di Desa Bendansari ( warung pakel ) Kecamatan Tahunan 

Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Perusahaan ini dahulu bekas 

gudang mebel milik penduduk lokal yang sudah lama tidak 

ditempati, pada awal tahun 2015 pebisnis asal kota Medan yang 

berdomisili di Jakarta menyewa gedung tersebut, di awal bulan 

Februari ditahun yang sama CV. Wijaya Box resmi dibuka. Pada 

awalnya CV. Wijaya Box masih bernama UD. Wijaya Box dan 

pada 2017 lalu sudah berganti nama menjadi CV. Wijaya box. 

CV. Wijaya Box sendiri memiliki karyawan sebanyak 30 orang 

karyawan disemua divisinya, yang rinciannya sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Tabel Daftar Karyawan 

DIVISI KARYAWAN 

Film 3 

Logistic/Admin 2 

Produksi 5 

Sablon 8 

Stacing 10 

Sopir 2 

 

2.1.3 Inventori 

Inventori atau juga dalam bahasa indonesia yang berarti 

persediaan merupakan bahan atau barang yang disimpan yang 

akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk 

digunakan dalam proses produksi, maupun dijual kembali. 

pentingnya persediaan disuatu perusahaan merupakan sebuah 

asset yang paling mahal, banyak perusahaan mempresentasikan 

sekitar 40% dari total modal yang diinvestasikan, maka dari itu 
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sistem persedian harus di kelola dengan benar karena sudah 

terbukti jika persediaan dilakukan dengan benar maka dapat 

memangkas biaya. Perencanaan dan pengendalian persediaan 

merupakan hal penting dalam suatu perusahaan karena 

berpengaruh terhadap biaya operasi yang harus dikeluarkan. Oleh 

karenanya perencanaan dan pengendalian persediaan perlu 

mendapat perhatian dari manajemen perusahaan, tidak terkeculai 

di CV Wijaya box.[5] 

2.1.4 Aplikasi 

Aplikasi adalah suatu program siap pakai yang digunakan 

untuk menjalankan perintah dari user (pengguna) dengan tujuan 

mendapat hasil yang akurat sesuai pembuatan aplikasi tersebut. 

Aplikasi adalah suatu penggunaan dalam suatu komputer, intruski 

yang disusun dalam komputer sehingga komputer dapat 

memproses input dan output.[3] 

2.1.5 Data Base 

Database adalah  adalah kumpulan data yang disimpan 

secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau 

dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) 

untuk menghasilkan informasi.[8] 

Database yang akan digunakan adalah MYSQL karena 

merupakan jenis database yang menggunakan relasi secara 

langsung antar data atau biasa disebut sebagai Relation Database 

Management System (RDBMS), Selain terkategori RDBMS, 

Mysql terkategori database dengan akses yang sangat cepat dan 

dapat memuat data dalam jumlah yang sangat besar sehingga 

sangat cocok diterapkan. RDBMS akan menjaga agar data-data 

yang menjadi kunci relasi yang foreign_key dan primary_key ini 

merupakan data-data yang benar-benar berkaitan satu dengan 

yang lain. Jika ada data yang salah relasinya, maka RDMBS akan 

menolak data tersebut. Ini akan memudahkan pembuat program 
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(software developer) dalam melakukan coding karena dibantu 

pengecekan secara otomatis oleh RDBMS.  

 Secara umum ada 3 jenis database relational. 

a. One to one ( 1 to 1) 

b. One to many ( 1 to m) 

c. Many to many (m to m). 

2.1.6 XAMPP 

Xampp adala perangkat lunak yang mendukung banyak 

sistem yang berfungsi sebagai server individu (localhost) yang 

terdiri dari Apache HTTP Server, MySQL database, dan 

penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman 

PHP dan Perl. Nama Xampp adalah singkatan dari X yaitu empat 

sistem operasi apapun, tersedia di GNU dan merupakan web 

server yang mudah digunakan.[9] 

2.1.7 WEB 

1. Pengertian website 

Suatu dokumen berupa kumpulan halaman web yang saling 

terhubung dan isinya terdiri dari berbagai informasi berbentuk 

teks, suara, gambar, video, dan lainnya, dimana semua data 

tersebut disimpan pada server hosting. Untuk menyediakan 

sebuah Web, maka dibutuhkan beberapa unsur yaitu Domain, 

Hosting, Bahasa Progam, dan Desain Web. Domain adalah alamat 

unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi 

sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat 

yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia 

internet, contohnya adalah facebook.com atau google.co.id. 

Sedangkan Hosting  dapat diartikan sebagai ruangan yang 

terdapat dalam harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-

file, gambar dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di 

website. Bahasa Progam digunakan untuk menerjemahkan 

perintah dalam website pada saat diakses. Jenis bahasa progam 
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sangat menentukan interaktifnya suatu website. Dalam sebuah 

website bahasa dasarnya ialah HTML (HyperText Markup 

Language) sedangkan bahasa yang lain seperti PHP, Java Script 

digunakan sebagai pendukung yang bertindak mengatur dinamis 

dan interaktifnya suatu website. Selanjutnya adalah Desain web 

pada unsur ini yang menentukan kualitas keindahan suatu 

website. Semakin menarik suatu website maka akan semakin 

banyak pengunjung website tersebut.[10] 

2. CodeIgniter 

CodeIgniter adalah aplikasi Open Source berarti framework 

dengan model MVC (Model, View, Controller) untuk membuat 

web dinamis dengan menggunakn PHP. Kelebihan CodeIgniter 

adalah: 

1. Gratis 

2. Ukuran File Kecil dan Cepat 

3. Konfigurasi yang sederhana 

4. Dokumentasi yang lengkap 

CodeIgniter menjadi sebuah framework PHP dengan model 

MVC (Model, View, Controller) untuk membangun website 

dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat 

pengembang untuk membuat sebuah aplikasi web. Selain ringan 

dan cepat, CodeIgniter juga memiliki dokumentasi yang super 

lengkap disertai dengan contoh implementasi kodenya. 

Dokumentasi yang lengkap inilah yang menjadi salah satu alasan 

kuat mengapa banyak orang memilih CodeIgniter sebagai 

framework pilihannya.[9]  
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Berikut adalah gambaran umum alur CodeIgniter : 

 

Gambar 2. 1 Gambar MVC 

2.1.8 PHP 

PHP adalah program aplikasi yang bersifat server side, 

artinya hanya dapat berjalan pada sisi server saja dan tidak dapat 

berfungsi tanpa adanya sebuah server di dalamnya. PHP 

merupakan sebuah bahasa pemrograman scripting berlisensi Open 

Source. 

Secara umum PHP dikenal sebagai bahasa pemrograman 

script script yang membuat dokumen HTML secara on the fly 

yang dieksekusi di server web, dokumen HTML yang dibuat 

dengan texs editor atau editor HTML. PHP juga dikenal sebagai 

bahasa pemrograman server side. Secara mendasar PHP dapat 

mengerjakan semua yang dapat dikerjakan oleh program CGI 

(Common Gateway Interface) seperti mendapatkan data dari form, 

menghasilkan halaman web yang dinamik, dan menerima cookies. 

CGI adalah spesifikasi standar modul yang ditambahkan kepada 

server web, agar server web dapat memiliki kemampuan untuk 

dapat memberikan layanan interaktif, tidak sekedar melayani 

permintaan dokumen web (HTML) saja.[9] 

 



15 
 

 

 

 

2.1.9 UML (Unifield Modeling Language) 

Definisi UML adalah himpunan struktur dan Teknik untuk 

permodelan desain program berorentasi objek (OOP) serta 

aplikasinya. UML adalah suatu Bahasa yang digunakan untuk 

menentukan, memvisualisasikan, membangun dan 

mendokumentasikan suatu sistem. UML di kembangkan oleh 

Grady Boch, Jum Rumbaugh dan Ivar Jacobson.Pengunaan UML 

dalam pengunaan industry terus meningkat ini menjadikan 

sabagai Bahasa permodelan umum dalam industri peranti lunak 

dan pengembangan sistem.[11] 

UML terbuat dari beberapa model yang menjelaskan 

bagaimana sistem dilakukan desain, model-model digambarkan 

dalam bentuk diagram-diagram yaitu sebagai berikut:  

1. Use Case Diagram 

Use case adalah gambaran dari interaksi antara sistem dan 

actor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe 

interaksi antara user system dengan sistemnya sendiri melalui 

sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case 

merupakan kontruksi untuk mendeskripsikan bagaimana sistem 

akan terlihat di mata user. Sedangkan use case diagram 

menggambarkan komunikasi diantara analis dan pengguna serta 

antara analis dan client.[11] 
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Gambar 2. 2 Gambar Use Case Diagram 
 

Tabel 2. 2 Tabel Use Case Diagram 

 
Melakukan traksi bahan keluar 
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2. Class Diagram 

Class diagram adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan 

property, perilaku (operasi) dan relasi yang sama. Sehingga 

dengan adanya class diagram dapat memberikan pandangan 

global atas sebuah system. Hal tersebut tercermin dari class-class 

yang ada dan relasinya satu dengan yang lainnya. Sebuah sistem 

biasanya mempunyai beberapa class diagram. Class diagram 

sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu 

sistem.[11] 

Tabel 2. 3 Tabel Class Diagram 

 

Simbol Keterangan 

ClassName

 

Class, merupakan blok-blok pembangun 

pada pemrograman berorientasi objek 

 

Association, merupakan suatu garis yang 

digunakan untuk menghubungkan atau 

merelasikan antar kelas 

 

Dependency, digunakan untuk 

menunjukkan operasi pada suatu kelas yang 

menggunakan kelas yang lain. 

 

Aggregation, simbol yang menghubungkan 

antar kelas dengan makna untuk semua 

bagian. Jadi relasi ini digunakan jika kelas 

yang satu adalah semua bagian dari kelas 

yang lain. 

 



18 
 

 

 

 

Gambar 2. 3 Gambar Class Diagram 

 

3. Activity Diagram 

Activity diagram atau disebut dengan aktivitas diagram adalah 

diagram yang menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam 

sistem yang sedang di rancang, bagaimana masing-masing alur itu 

berawal, hingga bagaimana mereka berahir. Activity diagram 

dapat digunakan untuk alur kerja model, use case individual, atau 

logika keputusan yang terkandung dalam metode individual. 

Activity diagram juga menyediakan pendekatan untuk proses 

pemodelan parallel.[11] 
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Tabel 2. 4 Tabel Activity Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Gambar Activity Diagram 
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4. Sequence Diagram 

Sequence diagram  digunakan untuk menggambarkan perilaku 

pada sebuah scenario. Kegunaannya untuk menunjukan rangkaian 

pesan yang dikirim antar object juga interaksi object, suatu yang 

terjadi pada titik tertentudalam eksekusi sistem.[11] 

Tabel 2. 5 Tabel Sequance Diagram 

 

 

 

Gambar 2. 5 Gambar Sequance Diagram 
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5.  Black Box Testing 

Black Box Testing berfokus kepada spesifikasi fungsional 

perangkat lunak. Tester bisa didefinisikan kumpulan kondisi input 

dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional 

program.[11] 

Black Box Testing cenderung untuk menemukan hal-hal 

berikut: 

1. Fungsi yang tidak benar.   

2. Kesalahan antarmuka (interface errors).   

3. Kesalahan struktur data dan akses basis data.   

4. Kesalahan performansi (performance errors).   

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

 

2.3 Metode Waterfall 

Menurut pendapat Sasmito Wiro dalam pelaksanaan 

pengembangan suatu sistem metode Waterfall merupakan suatu 

penerapan dalam pedoman mengembangkan sistem atau aplikasi oleh 

Developer dengan tujuan proses akhir yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan. [1] 

Dalam paradigma pengembangan menggunakan metode Waterfall 

ini terdapat bagian-bagian yang harus dilalui atau tahapan-tahapan yang 

harus dikerjakan untuk mencapai hasil akhir dari metode ini, yaitu antara 

lain: 

1. Analisis kebutuhan   

2. Desain sistem dan perangkat lunak   

3. Implementasi Coding   

4. Integrasi dan Pengujian Progam sistem   

5. Penerapan Progam dan Pemeliharaan 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2. 6 Gambar Kerangka Pemikiran


