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Abstrak
IKM Center merupakan pusat industri kecil menengah bagi UMKM yang berasal dari Kabupaten Malang. Dalam
pencatatan atau pendataan data UMKM sering terjadi data kembar, karena satu anggota dapat mendaftar lebih
dari satu paguyuban, sehingga menyebabkan human error dalam mendata data UMKM beserta data produk
karena terdiri dari 10 paguyuban terutama pendataan laporan. Maka dari itu, dibutuhkan sistem informasi yang
menunjang permasalahan tersebut. Sistem informasi tersebut adalah sistem informasi warehouse yang dilengkapi
profiling IKM Center merupakan solusi dari permasalahan tersebut yang memiliki tujuan untuk pendataan
UMKM beserta manajemen produk, yang tersebar diseluruh Kabupaten Malang yang berfungsi untuk
menghindari data kembar atau human error pada saat melakukan pelaporan informasi UMKM seperti laporan
data umkm, laporan barang masuk, rekapitulasi barang masuk serta laporan stok opname. Sistem informasi
warehouse yang dilengkapi dengan profiling dirancang menggunakan metodologi SDLC waterfall yang memiliki
tahapan mulai dari analisis kebutuhan sampai dengan penggunaan sistem dan maintenance.

Kata Kunci :
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Abstract
IKM Center is a place for small medium micro business that scattered throughout Kabupaten Malang. In recording
UMKM data and product, because one member can register more than one paguyuban, there always human error
in data input, it is because there are 10 paguyubans exists and especially data reports. That’s why it needs
information system to solve the problems. Warehouse with profiling information system are the solutions to these
problems, the purpose is to prevent doubled data or human error when creating UMKM report in example, UMKM
data report, incoming product report, recapitulation of incoming product and stock inventory report. Warehouse
with profiling information system are designed and planned using SDLC waterfall methodology which has stages
ranging from requirement analysis to operation and maintenance.

Keywords :
Profiling information system, Management information system, IKM Center

1. PENDAHULUAN
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu usaha yang dapat membantu
perekonomian di Indonesia. Salah satunya IKM Center merupakan pusat industri buah tangan
dari masyarakat yang ada di Kabupaten Malang. Jumlah dari pelaku UKM di Kabupaten
Malang kurang lebih tercatat sebanyak 419.882 unit pada tahun 2017, [1]. Pada era serba digital
saat ini, teknologi tidak hanya digunakan dalam sektor start up untuk mengembangkan ide-ide
kreatif yang sedang populer di Indonesia ataupun skala dunia. Lebih dari 500 juta Penduduk
pada Asia Tenggara telah menjadi pasar yang menjanjikan, oleh sebab itu Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) di Indonesia perlu untuk melakukan pengembangan dibagian
teknologi [2].
Salah satunya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau Pusat Industri Kecil Menengah
(IKM Center), IKM Center telah tercatat kurang lebih sebanyak 419.882 unit pada tahun 2017
memerlukan teknologi atau sistem informasi untuk mendukung pengembangan IKM Center
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dari proses pendataan data yang masih dilakukan secara manual. IKM Center saat ini terdiri
dari 10 paguyuban, dalam satu paguyuban dapat diikuti oleh anggota yang kembar atau double.
Dikarenakan didalam satu anggota dapat mengikuti lebih dari satu paguyuban, membuat data
menjadi sulit untuk didata dikarenakan terdapat nama kembar atau double. IKM Center
memperlukan sistem informasi yang mampu mengatasi permasalahan data kembar atau double
pada saat membuat laporan. Sistem informasi yang dibangun tidak hanya untuk membantu
permasalahan IKM Center tetapi menjadi sistem dalam organisasi yang digunakan dalam
kebutuhan pengolahan transaksi harian, bulanan atau tahunan yang akan support fungsi operasi
organisasi pada IKM Center [3].
Teknologi atau sistem informasi yang dibangun adalah Warehouse Manajemen Sistem
dilengkapi dengan Profiling IKM Center untuk IKM Center, warehouse atau gudang
merupakan pusat pengiriman barang, setiap barang yang diterima ataupun masuk ke warehouse
atau gudang akan segera dikirim secepat mungkin [4]. Area warehouse atau gudang meliputi
penerimaan barang, alokasi atau pencatatan lokasi penyimpanan, penambahan lokasi
pengambilan, list pengambilan produk, pengambilan pesanan, order assembly dan rotasi stok
[5]. Kemudian untuk profiling dengan berkembangnya teknologi, keberadaan UMKM
dikembangkan dalam sebuah media digital, dapat memberikan informasi akurat dan tepat yang
atraktif dan informatif pada stakeholder yang diakses secara bersamaan dan diakses dimana
saja, yang dapat bersinergi untuk membangun ekonomi dan meningkatkan UMKM [6].
Warehouse yang dilengkapi dengan profiling akan membantu IKM Center dalam memberikan
solusi dari permasalahan terutama perihal mendata anggota yang terdaftar dalam IKM Center,
mendata informasi mengenai produk dari anggota yaitu jenis produk yang dijual, bahan baku
produk, merek produk, lokasi pembuatan produk, jumlah produk, penghasilan produk, dan
informasi lengkap lainnya mengenai produk IKM Center. Dalam mendata informasi IKM
Center, data-data yang diharapkan tidak kembar atau double. Setiap anggota dapat mendaftar
lebih dari 1 (satu) peguyuban dari 10 peguyuban, tetapi di harapkan dalam memanggil anggota
dari sistem hanya akan 1 (satu) informasi anggota dan tidak kembar atau double. Oleh sebab
itu, warehouse yang dilengkapi dengan profiling diperlukan sebagai sistem untuk mendata lebih
detail dan tertata agar membantu, meringankan, dan mempercepat pekerjaan dari IKM Center.
2. METODE / ALGORITMA
Model Waterfall terdiri dari Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis) untuk sistem yang
akan digunakan pengguna. Perancangan sistem dan Perangkat Lunak (System Design) adalah
pengembangan dari rancangan sistem dan perangkat lunak dikembangkan menjadi satu bagian.
Implementasi dan Pengujian Unit (Implementation) adalah Coding (Programming) pembuatan
sistem dan dilanjutkan dengan pengujian sistem atau perangkat lunak, menguji kesesuaian
pembuatan sistem. Integrasi dan pengujian sistem (Integration & Testing), proses
memperkenalkan aplikasi atau penyebaran aplikasi kemudian dilakukan pengujian sistem yang
sebenarnya kepada pengguna yang sebenarnya. Tahap terakhir yaitu proses dalam penggunaan
sistem dan maintenance (Operation & Maintenance) sistem atau perangkat lunak yang telah
dibangun, [7].
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Tabel 1. Tabel Alur Penelitian
No.
1.
2.

3.

4.

5.

Alur
Analisis Kebutuhan
(Requirement Analysis)
Perancangan sistem dan
Perangkat Lunak (System
Design)
Implementasi dan
Pengujian Unit
(Implementation)
Integrasi dan pengujian
sistem (Integration &
Testing)
Penggunaan sistem dan
maintenance (Operation &
Maintenance)

Keterangan
Menganalisis serta mengumpulkan kebutuhan user dengan data
gathering yang berupa wawancara.
Merancang dan mendesign seluruh kebutuhan dalam bentuk
mindmap, usecase, diagram aktivitas, mock-up atau user interface
(UI) dan workflow sistem lama dan sistem yang diusulkan kepada
user
Proses dalam pemograman atau codingan dalam membangun
sistem, akan terbagi beberapa modul. Setelah pemograman selesai
akan dilakukan pengujian sistem.
Kemudian mensinkroniasi kan seluruh modul menjadi satu
kemudian dilakukan testing sistem agar mengetahui sistem sudah
sesuai atau tidak.
Sistem yang telah dibuat akan digunakan atau dioperasikan dan
akan dilakukan pemeliharaan sistem agar mengetahui
perkembangan sistem.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penulis memaparkan dari hasil penelitian yang berjudul “Warehouse Management System
Untuk IKM Center Kab. Malang Yang Dilengkapi Profiling IKM Center” sebagai berikut.
3.1 Halaman Hak Akses
Pada setiap pembuatan sistem diperlukan acuan perancangan sampai dengan
pembangunan sistem. Sistem yang dibangun terdiri dari Profiling dan Warehouse IKM
Center setelah proses implementasi atau coding, langkah selanjutnya tahap integration
dan testing pada sistem IKM Center yang telah digabung menjadi satu kesatuan sistem.
Berikut terdapat beberapa bagian pihak yang dapat mengakses sistem yaitu :
a) Admin
Admin merupakan pihak yang bertanggung jawab atas seluruh fitur sistem IKM Center,
admin dapat mengakses seluruh fitur sistem dari input data IKM Center dari awal
inputan master sampai dengan transaksi data, mengupdate atau mengubah data,
menghapus sistem data IKM Center dan mencetak laporan data IKM Center berupa
laporan barang masuk, laporan stok opname, laporan daftar umkm yang telah terdaftar
pada sistem IKM Center.
b) Pegawai/User
Pegawai atau user merupakan pihak yang bertanggung dalam bagian inputan barang
masuk, inputan stok opname sampai dengan mengupdate atau mengubah data barang
masuk dan stok opname kemudian menghapus data IKM Center. Kemudian pegawai
atau user dapat mengakses fitur cetak laporan berupa laporan barang masuk, laporan
stok opname dan laporan daftar umkm yang telah terdaftar pada sistem IKM Center.
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3.2 Sistem Informasi Profiling IKM Center
Halaman Awal Sistem IKM Center merupakan halaman log in IKM Center, admin dan
pegawai dapat input username dan password yang sesuai dengan hak akses masingmasing.
Halaman transaski umkm merupakan halaman untuk mencatat atau input setiap biodata
tentang UMKM sampai dengan jenis barang yang dihasilkan oleh pihak UMKM. Tabel
berisikan nama umkm, tanggal pendaftaran pada IKM Center, npwp yang dimiliki
UMKM, alamat UMKM, paguyuban utama yang menjadi prioritas pendaftaran dan
paguyuban lainnya yang diikuti, email umkm, nomor telepon umkm. Daftar UMKM
yang telah terdaftar digunakan sebagai transaksi sampai dengan laporan-laporan IKM
Center.

Gambar 1. Halaman Login IKM Center

Gambar 2. Halaman Transaksi UMKM
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Gambar 3. Halaman Input Transaksi UMKM

Halaman input transaski umkm merupakan halaman untuk input bagian dari nama
pemilik, tahun berdiri, kategori usaha UMKM, status dari barang UMKM halal atau
barang baru, kemudian logo UMKM, nama perijanan beserta file perijinan yang
dimiliki, dan hasil inputan dari transaksi UMKM akan ditampilkan pada tabel view.
Bagian kolom perijinan dan pemilik dilengkapi dengan tombol untuk tambah perijinan
dan pemilik pada UMKM yang akan ditujukan pada halaman input perijinan dan
halaman input pemilik.
3.3 Sistem Informasi Warehouse IKM Center
Halaman transaski barang masuk merupakan halaman untuk menampilkan nama
pegawai, nama umkm, tanggal barang masuk dan disertai opsi untuk tombol detail
transaksi barang masuk. Daftar Barang Masuk yang telah terdaftar digunakan sebagai
transaksi sampai dengan laporan-laporan IKM Center.

Gambar 4. Transaksi Barang Masuk
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Gambar 5. Transaksi Input Barang Masuk

Halaman transaski input barang masuk merupakan halaman untuk input nama pegawai,
nama umkm yang memproduksi barang terkait, tanggal barang masuk, tanggal terima,
jam otomatis untuk mengetahui transaksi barang masuk. Kemudian input kode barang,
satuan barang, jumlah satuan, dan jumlah barang, dan disertai kolom opsi untuk tombol
add dalam menambahkan inputan barang yang lebih dari satu barang.
Laporan UMKM menampilkan laporan daftar umkm yang telat terdaftar pada IKM
Center yang terdiri dari kode umkm, nama umkm, tanggal daftar umkm, npwp umkm,
alamat umkm, alamat umkm, paguyuban utama yang didaftar umkm, email umkm,
nomor telepon atau whatsapp umkm, tahun berdiri umkm, kategori usaha umkm, status
umkm, nama perijinan umkm dan disertai filter nama paguyuban utama, untuk print atau
cetak laporan sesuai dengan nama paguyuban yang diinginkan.

Gambar 8. Laporan UMKM
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Gambar 9. Cetak Laporan UMKM

Cetak Laporan menampilkan tabel yang berisikan informasi biodata umkm sesuai dengan
tabel data laporan umkm.
Laporan Barang Masuk menampilkan laporan barang-barang yang masuk dan telah
terdaftar pada IKM Center yang terdiri dari kode barang masuk, nama pegawai yang
mengakses data barang masuk, tanggal barang masuk, jumlah seluruh barang masuk
sesuai dengan kode barang dan disertai filter tanggal untuk print atau cetak laporan sesuai
dengan tanggal yang diinginkan. Lalu terdapat kolom opsi untuk detail barang yang akan
dicetak, dan tombol cetak untuk cetak laporan barang masuk.

Gambar 6 Cetak Laporan Barang Masuk
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Gambar 7 Detail Laporan Barang Masuk

Gambar 8 Cetak Detail Laporan Barang Masuk

Detail Laporan menampilkan detail masing-masing barang sesuai dengan kode barang
masuk, detail terdiri dari kode barang masuk, tanggal barang masuk, nama barang dan
kode barang, satuan dari barang, jumlah satuan, harga produsen barang dari UMKM
kepada IKM Center, jumlah barang, total barang dan total barang masuk.
Cetak Detail Laporan menampilkan detail masing-masing barang sesuai dengan kode
barang masuk, detail laporan terdiri dari kode barang masuk, tanggal barang masuk, nama
barang dan kode barang, satuan dari barang, jumlah satuan, harga produsen barang dari
UMKM kepada IKM Center, jumlah barang dan total barang.
3.4 Pengujian Sistem Informasi Warehouse dan Profiling
Tahap selanjutnya adalah pengujian sistem, pada tahap pengujian sistem, dilakukan
untuk menguji kualitas seluruh fungsi dari sistem yang dibangun sudah berjalan dengan
benar atau terjadinya error dan sudah sesuai dengan permintaan pengguna sistem, dan
sesuai dengan tabel kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
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1. Profiiling IKM Center (Master)
Tabel 2. Tabel Kebutuhan Profiling (Master)
No

Requirement

Valid

Tidak
Valid

❖ Pendaftaran
1.

Member dapat melakukan login pada sistem dengan input
username dan password
2.
Sistem dapat menampilkan notifikasi jika terjadi kesalahan
input username dan password
3.
Jika berhasil input username dan password, sistem
menampilkan halaman awal berupa dashboard sistem IKM
Center
4.
Member dapat CRUD Biodata Pribadi seperti “Nama pemilik,
Nomor Identitas/KTP/SIM, Tempat tanggal lahir, Jenis
kelamin, Alamat (jalan, RT/RW, kelurahan/desa, kecamatan,
kode pos), Agama, Status pernikahan, Nomor telpon/whatsapp,
Email”
5.
Member dapat CRUD data Biodata Usaha “Nama UMKM,
Alamat UMKM, Nama barang, Kategori usaha, Merk barang,
Jenis barang, Komposisi bahan baku, Tahun berdiri usaha,
Logo halal, Kandungan Gizi, Perijinan usaha/PIRT, Nama
paguyuban (Paguyuban utama, Paguyuban lain yang diikuti),
Email usaha, Unggah logo usaha”
6.
Sistem menampilkan hasil CRUD Profil Member dan Profil
Usaha
❖ Master Pegawai

√

7.

√

8.
9.

10.

11.

Admin dapat melakukan login pada sistem dengan input
username dan password
Sistem dapat menampilkan notifikasi jika terjadi kesalahan
input username dan password
Jika berhasil input username dan password, sistem
menampilkan halaman awal berupa dashboard sistem IKM
Center
Admin dapat melakukan CRUD Pegawai seperti “Id Pegawai,
Nama pegawai, Nomor Identitas/KTP/SIM, Tempat tanggal
lahir, Jenis kelamin, Alamat saat ini, Nomor Telepon, Jabatan,
Password, Email”
Sistem dapat menampilkan hasil input Master Pegawai oleh
admin
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√
√
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Tabel 3. Tabel Kebutuhan Profiling (Master) lanjutan
❖ Master Paguyuban
Admin dapat melakukan input Master Paguyuban seperti “Id
Paguyuban, Nama Paguyuban”
13.
Sistem dapat menampilkan hasil input Master Paguyuban
❖ Master UMKM

√

14.

Admin dapat melakukan CRUD Biodata Pribadi Member dan
Biodata Usaha
15.
Sistem menampilkan hasil CRUD profil data pribadi dan profil
usaha dari admin
❖ Master User

√

16.
Admin dapat melakukan CRUD Master User
17.
Sistem menampilkan hasil CRUD Master User
❖ Master Kategori Usaha
18.
Admin dapat melakukan CRUD Kategori Usaha seperti “Id
Kategori usaha, Kategori usaha”
19.
Sistem menampilkan hasil CRUD Kategori Usaha

√
√

12.

√

√

√
√

2. Warehouse Manajemen Sistem (Master)
Tabel 4. Tabel Kebutuhan Warehouse Management (Master)
❖ Master Barang
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Admin dapat melakukan CRUD Master Barang seperti “Kode
barang, Nama barang, Id barang, Satuan, Merk barang, Jenis
barang, Komposisi bahan baku, Berat Total, Berat Satuan,
Jumlah stok barang”
Sistem dapat melihat hasil CRUD Master Barang
Admin dapat CRUD Master Satuan seperti “Id Satuan, Nama
satuan”
Sistem dapat menampilkan hasil CRUD Master Satuan oleh
admin
Admin dapat CRUD Master Merk Barang seperti “Id Merk
barang, Nama Merk”
Sistem dapat menampilkan hasil CRUD Master Merk Barang
Admin dapat CRUD Master Jenis Barang seperti “Id Jenis
Barang, Jenis Barang”
Sistem dapat menampilkan hasil CRUD Master Jenis Barang
oleh admin
Admin dapat CRUD Master Komposisi Bahan Baku seperti
“Id Komposisi Bahan Baku, Komposisi Bahan Baku”
Sistem dapat menampilkan hasil CRUD Master Komposisi
Bahan Baku oleh admin
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Tabel 5. Tabel Kebutuhan Warehouse Management (Master) lanjutan
❖ Master Harga Barang
11.
12.

Admin dapat CRUD Master Harga seperti “Id Harga, Nama
barang, Harga produsen, Harga Jual”
Sistem dapat menampilkan hasil CRUD Master Harga dari
admin

√
√

3. Profiling IKM Center dan Warehouse Management (Transaksi)
Tabel 6. Tabel Kebutuhan Profiling (Transaksi)
No

Deskripsi Kebutuhan

Valid

Admin dapat melakukan CRUD Transaksi Barang Masuk
seperti “Kode barang masuk, Merek barang, Tanggal masuk
barang, Tanggal terima”
Sistem menampilkan hasil CRUD transaksi barang masuk
Admin dapat melakukan CRUD pada Detail Barang Masuk
seperti “Id Detail Barang Masuk, Nama Usaha, Nama
Paguyuban, Merk barang, Jenis barang, Jumlah barang, Berat
Total, Berat Satuan, Harga Satuan, Harga Jual, Harga Produsen,
Daya tahan barang, Keterangan”
Sistem menampilkan hasil CRUD detail barang masuk
Admin dapat CRUD Stok Opname seperti “Id Stok Opname,
Tanggal, Kode Barang, Nama barang, Satuan, Jumlah Sebelum,
Jumlah Sesudah, Selisih, Keterangan”
Sistem menampilkan hasil CRUD Stok Opname

√

Tidak
Valid

❖ Transaksi Admin
1.

2.
3.

4.
5.

6.

√
√

√
√
√

4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari peneliti untuk penelitian yang berjudul “Warehouse Management System
Untuk IKM Center Kab. Malang Yang Dilengkapi Profiling IKM Center” adalah, Sistem
Informasi Warehouse Management disertai Profiling IKM Center dapat membantu pihak IKM
Center dalam bagian administrasi, terutama pengguna dapat menghindari data kembar pada saat
melakukan rekap data umkm, dikarenakan sistem telah dibangun untuk membagi bagian
paguyuban utama dan paguyuban lainnya, yang diikuti oleh setiap umkm.
Kemudian inovasi lainnya adalah segala data bagian administrasi yang sebelumnya dikerjakan
secara manual, sekarang dapat dilakukan secara media digital seperti penyimpanan data profil
ataupun pendataan untuk data barang atau stok opname, dengan tujuan dengan sistem ini
membantu untuk menyimpan data profil secara digital. Kemudian memberikan informasi
jumlah barang atau stok barang yang dijual pada IKM Center dari masing-masing UMKM
secara digital, salah satunya sampai dengan pencetakkan dan pencatatan laporan secara digital.
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Sistem Informasi Warehouse Management disertai Profiling IKM Center dibangun untuk dapat
mengurangi kesalahan atau human error pada penginputan data dan rekap data IKM Center.
Membantu untuk monitoring data profil IKM, monitoring data barang masuk dan stok opname,
mencatat history pengiriman barang masuk dari UMKM kepada IKM Center.
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