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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu contoh pemanfaatan teknologi informasi di bidang komputer 

adalah penggunaan program sistem informasi yang berupa input proses kemudian 

output dan laporan rinci penginputan program (Pratomo, 2020: 95). Implementasi 

pemanfaatan teknologi informasi adalah pengelolaan data inventaris pada suatu 

instansi atau perusahaan tertentu. Pengolahan data persediaan sangat penting 

dilakukan untuk mengetahui data setiap barang yang menjadi persediaan dan 

status barang tersebut (Setiawan dan Ikhwana, 2017: 452). 

Inventarisasi adalah kegiatan menata barang dan mencatat barang atau 

bahan yang ada dengan benar, tujuan persediaan adalah untuk memudahkan dalam 

pelaksanaan kegiatan pengawasan atau pengendalian, baik dalam penggunaan 

barang maupun dalam menilai tanggung jawab untuk memelihara dan menyimpan 

harta kekayaan milik yayasan. Jika sewaktu-waktu membutuhkan informasi yang 

ada di dalam arsip, kita dapat dengan mudah menemukannya, sehingga tujuan 

arsip dapat tercapai dengan baik (Novendri, Saputra dan Firman, 2019: 46). 

Pengelolaan data inventaris pada hakekatnya merupakan upaya yang harus di 

lakukan dalam suatu instansi agar dapat tertib dokumen dan tertib administrasi. 

Kantor Desa Salulemo merupakan kantor desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan observasi awal pada 

Kantor Desa Salulemo belum memiliki aplikasi inventaris dan proses pengelolaan 

data inventaris masih menggunakan Microsoft Excel sehingga dapat menyebabkan 

berbagai permasalahan. Pengelolaan data inventaris yang masih dilakukan dengan 

menggunakan Microsoft Excel dapat menyebabkan human error dan 

membutuhkan banyak waktu dalam pengelolaan data inventaris karena  dalam 

pengelolaan data inventaris dibutuhkan ketelitian dan kecermatan. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka Kantor Desa Salulemo 

membutuhkan suatu aplikasi inventaris yang dapat mempermudah staf kantor desa 

dalam melakukan pengelolaaan data invetaris. Untuk itu penulis akan merancang 

aplikasi inventaris yang dapat mengatasi permasalahan dalam pengelolaan data 
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inventaris yang ada pada Kantor Desa Salulemo yaitu “Rancang Bangun Aplikasi 

Inventris Pada Kantor Desa Salulemo Keacamatan Baebunta Kabupaten Luwu 

Utara”.   

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana merancang dan membanagun aplikasi inventaris 

pada Kantor Desa Salulemo Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dibuatnya penelitian 

ini yaitu untuk merancang dan membangun aplikasi invntaris yang dapat 

digunakan untuk mengolah data  inventaris pada kantor Desa Salulemo 

menggunakan aplikasi Netbeans IDE 8.2. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi penulis 

Menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan sebagai 

sarana pembelajaran agar memperoleh pengalaman serta memperluas wawasan 

dan pengetahuan dalam membangun sebuah aplikasi inventaris. 

2. Manfaat Bagi dunia akademik 

Sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah didapatkan dibangku 

perkuliahan dengan praktik dilapangan serta sebagai bahan referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin meneliti sesuai dengan bidang ini. 

3. Manfaat bagi instansi 

Untuk memudahkan dalam mengolah data inventaris dan memudahkan 

dalam membuat laporan inventaris. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori sebagai dasar penulis dalam mengkaji ilmu pengetahuan yang 

menjadi dasar bidang yang diteliti berdasarkan teori-teori yang diambil dari media 

internet maupun media cetak. 

1. Rancang Bangun 

Sutabri (dalam Sari, 2017: 83) menyatakan bahwa rancang adalah suatu 

kegiatan yang bertujuan untuk merancang suatu sistem baru yang dapat 

memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan 

alternatif sistem yang terbaik. Rancang bangun adalah program yang menentukan 

aktivitas pemrosesan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas 

tertentu dari pengguna komputer (Christian, 2018: 22). Pressman (dalam 

Habibullah, Mulyanto dan Sofya, 2020: 137) menyatakan bahwa perancangan 

merupakan salah satu hal yang penting dalam pembuatan program, sedangkan 

pengembangan sistem adalah kegiatan membuat sistem baru atau mengganti atau 

memperbaiki sistem yang ada secara keseluruhan atau sebagian. Rancang Bangun 

merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisis kedalam bentuk paket 

perangkat lunak keudian menciptakan sistem tersebut aem yang sudah ada 

(Sammania, Nirsal dan Fa’rifah, 2020:50). 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rancang bangun 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendesain sistem baru yang bertujuan 

untuk menyelesaikan masalah yang ada. 

2. Aplikasi 

Aplikasi adalah perangkat lunak (software) atau program komputer yang 

beroperasi pada sistem tertentu yang dibuat dan dikembangkan untuk melakukan 

perintah tertentu (Fachri, 2020: 53-54). Aplikasi di didefenisikan oleh Sihombing 

dan Juni (2020: 13) sebagai program yang dapat langsung melakukan proses yang 

digunakan pada komputer oleh pengguna. Wahyuni dan Irawan, (2020: 21) 

memberikan pengertian aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan 
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untuk menjalankan perintah dari pengguna aplikasi dengan tujuan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi. 

Sedangkan menurut Yasin (dalam Megawaty & Putra, 2020), aplikasi merupakan 

kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan saling berkaitan satu 

sama lain dalam melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

Berdasarkan berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

merupakan program komputer yang saling terkait satu sama lain sehingga dapat 

digunakan untuk menjalankan perintah tertentu. 

3. Inventaris 

Inventaris adalah persediaan barang atau bahan yang digunakan oleh suatu 

organisasi atau perusahaan untuk menjalankan usahanya. Jika perusahaan 

memproduksi suatu produk atau jasa, bahan tersebut digunakan untuk mendukung 

atau menyediakan kebutuhan produksi Huda (2020: 13). Inventaris adalah daftar 

lengkap barang-barang di suatu perusahaan atau instansi, baik yang keluar masuk, 

baik berwujud maupun tidak. Daftar barang ini ditulis dalam buku khusus dan 

harus lengkap tanpa ada yang terlewat. Tujuannya adalah untuk menganalisis alat-

alat untuk mendukung kegiatan perusahaan, kekayaan dan modal Suana (2020: 

79). Sedangkan definisi lain dari inventaris menurut Irzan dan Sutriyono (2020) 

adalah suatu persediaan barang, pencatatan dan  pengadaan barang, penempatan 

barang, mutasi dan pemeliharaan barang. 

Berdasarkan defenisi inventaris di atas dapat disimpulkan bahwa inventaris 

adalah pencatatan persediaan barang-barang yang ada di sebuah perusahaan atau 

instansi yang bertujuan untuk menganalisis barang penunjang aktivitas perusahaan 

atau instansi.   

4. Java  

Menurut Haqi dan Satria (2019: 1) Java adalah teknologi yang 

diperkenalkan oleh Sun Microsystems pada pertengahan 1990-an. Menurut 

definisi Sun, java adalah nama untuk seperangkat teknologi yang digunakan untuk 

membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer mandiri atau dalam 

lingkungan jaringan. Menurut Nofriadi (2018: 1) keunggulan java dari bahasa 
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pemrograman lain adalah dapat berjalan di berbagai sistem operasi sehingga 

dikenal sebagai bahasa pemrograman multiplatform, bersifat pemrograman 

berorientasi objek (PBO), memiliki library yang lengkap. 

Berdasarkan definisi java di atas dapat disimpulakan bahwa java adalah 

sutu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat dan menjalankan 

perangkat lunak pada komputer. Java juga merupakan suatu bahasa pemrograman 

yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi sehingga dikenal sebagai bahasa 

pemrograman multiplatform. 

5. Neatbeans 

Menurut Haqi dan Satria (2019:4) Netbeans adalah Integrated 

Development Environment (IDE) berbasis Java dari Sun Microsystems yang 

berjalan di Swing. Swing merupakan teknologi Java untuk mengembangkan 

aplikasi desktop yang dapat berjalan di berbagai platform, seperti Windows, 

Linux, Mac OS X, dan Solaris. IDE adalah lingkup pemrograman yang terintegrasi 

ke dalam aplikasi perangkat lunak yang menyediakan pembuat Graphic User 

Interface (GUI), editor teks atau kode, kompiler atau juru bahasa, dan debugger. 

Netbeans merupakan pengembangan perangkat lunak open source, dengan kata 

lain perangkat lunak ini dalam pengembangan bersama, bebas biaya. Menurut 

Nofriadi (2018:4) pada Netbeans, kita dapat membuat bahasa pemrograman Java, 

JavaScript, PHP, Python, Ruby, Groovy, C, C++, Scala,  dan Clojune. 

Dari beberapa definisi aplikasi Netbeans dapat disimpulkan bahwa 

Netbeans merupakan aplikasi yang berbasiskan Java yang berjalan di atas Swing 

serta merupakan software development yang open source. 

6. Database 

Database adalah kumpulan file yang dilengkapi dengan atribut dan record 

yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna (Yanto, 2016: 68). Database adalah suatu sistem yang 

berfungsi untuk menyimpan dan mengolah kumpulan data. Setiap database 

memiliki API khusus untuk membuat, mengakses, mengelola, mencari, dan 

menyalin data yang ada di dalamnya sehingga dapat digunakan oleh aplikasi lain 

(Jubile 2016: 6). Perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengelola basis 
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data disebut sistem manajemen basis data atau disingkat DBMS. DBMS adalah 

perangkat lunak yang dirancang untuk dapat mengatur dan mengelola kumpulan 

data yang besar dan dapat memanipulasi data dengan lebih mudah. Perangkat 

lunak yang dapat digunakan untuk mengelola basis data disebut sistem 

manajemen basis data atau disingkat DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang 

dirancang untuk dapat mengatur dan mengelola kumpulan data yang besar dan 

dapat memanipulasi data dengan lebih mudah (Fitri, 2020: 1). 

Berdasrkan definisi database di atas dapat disimpulkan bahwa database 

adalah tempat untuk menyimpan dan mengolah sekumpulan data yang terorganisir 

yang bertujuan untuk menghasilakan informasi. 

7. MySQL (My Structured Query Language) 

Menurut Kadir (dalam Sari, 2017: 83), MySQL adalah nama database 

server. Database server merupakan server yang dapat berfungsi dalam menangani 

database. Menurut Fitri (2020: 2), MySQL merupakan DBMS open source 

dengan dua lisensi, adalah perangkat lunak  yang bebas (free software) dan 

Shareware (perangkat lunak yang berpemilik dan penggunaannya terbatas). 

Lavarino dan Yustanti (2016: 73) menyatakan bahwa MySQL merupakan 

database yang sangat kuat dan cukup stabil serta untuk digunakan sebagai media 

penyimpanan data. Sebagai database server mampu mengelola database dengan 

baik. Yanto (2016: 72) memberikan pengertian MySQL merupakan system 

manajemen database yang open source dan gratis.  

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa MySQL merupakan 

nama dari database server yang digunakan sebagai media penyimpanan data yang 

mampu memanajemen basis data dengan baik. 

8. Research and Development (R & D) 

Metode R&D adalah metode penelitian yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu serta menguji keefektifan metode tersebut. Metode 

R&D sering digunakan sebagai proses penelitian yang bertujuan untuk 

menghasilkan suatu produk, yang langkah-langkahnya terdiri atas analisis, desain, 

implementasi, dan pemeliharaan (Pratomo, 2020: 96). Sedangkan menurut Sutarti 
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dan Irawan (2017:5) mengatakan bahwa penelitian R&D dapat diartikan sebagai 

riset yang efektif untuk mengembangkan suatu produk.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

pengembangan digunakan untuk menghasilkan suatu produk. 

9. Waterfall 

Pressman (dalam Habibullah dkk, 2020:138) menyatakan bahwa model 

waterfall ini merupakan model klasik yang sistematis, dan teratur dalam 

membangun suatu perangkat lunak (software). Sedangkan menurut Yurindra 

(2017: 43), waterfall atau air terjun merupakan suatu metode dalam SDLC yang 

memiliki karakteristik kerja dimana setiap tahapan yang ada pada air terjun harus 

diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan selanjutnya, 

sehingga tidak ada kegiatan yang paralel. Kustandi dan Dermawan (2020: 117) 

menyatakan bahwa model air terjun mengusulkan pendekatan untuk 

pengembangan perangkat lunak yang sistematis dan berurutan yang dimulai pada 

tingkat sistem dan berkembang di seluruh analisis, desain, kode, dan 

pemeliharaan. 

Berdasarkan pengertian tersebut waterfall merupakan metode 

pengembangan yang memiliki tahapan yang saling berurutan dalam 

pengerjaannya. 

10. Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language yang selanjutnya disebut UML adalah teknik 

pengembangan sistem yang menggunakan bahasa grafis sebagai alat bantu untuk 

mendokumentasikan dan melakukan spesifikasi pada sistem (Mulyani 2016: 42). 

UML digunakan untuk menggambarkan desain dari awal sistem yang dibangun. 

UML memiliki banyak jenis pemodelan, tetapi hanya beberapa yang digunakan 

yang dibahas. Bahasa pemodelan seperti UML telah menjadi bahasa standar untuk 

merancang perangkat lunak (Budiman dan Mulyani 2017: 375). 

a. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan model untuk tingkah laku (behavior) dari 

sistem informasi yang dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi-

fungsi apa saja yang terdapat dalam suatu sistem informasi dan siapa saja yang 
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berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut (Hendini, 2016: 108). Menurut 

Rodianto dan  Andini (2019: 3), use case diagram adalah model yang 

menggambarkan interaksi antara satu atau lebih aktor dan aplikasi yang dibuat. 

Dapat dikatakan sebagai use case jika digunakan untuk mengetahui fungsi-fungsi 

apa saja yang ada di dalam aplikasi dan siapa yang berhak menggunakan fungsi-

fungsi tersebut. Berikut beberapa simbol beserta keterangan yang digunakan 

dalam diagram use case: 

 Tabel 1. Use Case Diagram 
No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Actor 

Menspesifikasikan himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi 

dengan use case. 

2 
 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen mandiri (independent) 

akan mempengaruhi elemen yang 

bergantung padanyaelemen yang tidak 

mandiri (independent). 

3 
 

Generalization 

Hubungan di mana objek (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari 

objek yang ada di atasnya objek. 

4  Include 
Menspesifikasikan bahwa use case 

sumber secara eksplisit. 

5 

 

System 

Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara terbatas. 

6 
 

Extend 

Menspesifikasikan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case sumber 

pada suatu titik yang diberikan. 

7 
 

Association Menghubungkan antar objek 

8 
 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu actor. 

9 
 

Note 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi di 

jalankan dan mencerminkan suatu sumber 

daya komputasi. 

Sumber: Purwanto (2018:105) 
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b. Activity Diagram (Diagram Aktivitas)  

Activity diagram, yaitu diagram yang digunakan untuk menggambarkan 

alur kerja (aktivitas) di use case diagram (proses), logika, proses bisnis dan 

hubungan antara aktor dan alur kerja use case (Mulyani 2016: 55). Activity 

diagram menggambarkan alur kerja (workflow) atau aktivitas dari suatu sistem 

atau proses bisnis. (Hendini, 2016: 109). Berikut beberapa simbol beserta 

keterangan yang digunakan dalam diagram aktivitas: 

Tabel 2. Activity Diagram 
No Nama Gambar Keterangan 

1 Activity 

 

Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling 

berinteraksi satu sama lain. 

2 Action 

 

State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi. 

3 Intial Node 
 

Bagaimana objek dibentuk atau diwakili. 

 

4 
Activity Final 

Node 
 

Bagaimana objek dibentuk atau 

dihancurkan. 

5 
Activity Final 

Node 
 

Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran. 

6 
Activity Final 

Node 
 

Asosiasi percabangan dimana jika ada 

pilihan aktivitas lebih dari satu. 

Sumber: Hendini (2016: 109) 

c. Class Diagram (Diagram Kelas) 

Menurut Hendini (2016: 111), diagram kelas adalah hubungan antar kelas 

dan penjelasan rinci dari setiap kelas dalam model desain suatu sistem, juga 

menunjukkan aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku 

sistem. Diagram kelas juga menunjukkan atribut dan operasi kelas dan kendala 

yang terkait dengan objek yang terhubung. Simbol-simbol penting yang 

digunakan dalam class diagram adalah  sebagai berikut: 
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Tabel 3. Class diagram 
No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada 

diatasnya objek induk (ancestor). 

2 
 

Nary  

Associstion 

Upaya untuk menghindari asosiasi 

dengan lebih dari 2 objek. 

3 

 

Class 

Himpunan dari objek-objek yang 

berbagi atribut serta operasi yang sama. 

Sumber: Purwanto (2018:108) 

d. Sequence Diagram (Diagram Urutan) 

Sequence diagram menggambarkan perilaku objek dalam use case dengan 

menggambarkan waktu hidup objek dan pesan yang dikirim dan diterima antar 

objek (Hendini, 2016: 110). Sequence diagram adalah diagram yang dibuat untuk 

menentukan alur interaksi antar objek. Isi dari sequence diagram harus sama 

dengan use case class diagram. Kasus penggunaan tunggal akan digambarkan 

sebagai diagram urutan (Sulianta, 2019: 240). Simbol-simbol penting yang 

digunakan dalam sequence diagram adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Sequence Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Actor 

Menggambarkan orang yang 

sedang berinteraksi dengan sistem. 

2 
 

A Focus Of 

Control & A Life 

Line 

Menggambarkan tempat mulai dan 

berakhirnya massage 

3 
 

A Massage 

Menggambarkan pengiriman pesan 

Sumber: Purwanto (2018:107) 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti: 
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1. Penelitian Aji Wicaksono (2019) yang berjudul “Sistem Informasi Inventaris 

Aset Berbasis Java pada SMK Boarding School Brebes”. Tujuan dari penelitia ini 

adalah agar mampu mempersingkat dan memepercepat kinerja staf inventaris serta 

mampu mengontrol jumlah inventaris aset. 

2. Penelitian Dewi Yanti (2019) yang berjudul “Perancangan Aplikasi Inventaris 

Menggunakan Java dan MySQL Server 5 pada Disdikpora Sanggau”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja staf admin 

yang semuladikerjakan dengan memasukkan data inventaris yang sama secara 

berulang-ulang untuk menyesuaikan format-format laporan yang telah ditentukan 

menjadi lebih efisisen tanpa berulang-ulang dalam proses memasukkan data 

sehingga menghasilkan laporan secara rinci dan mengurang redudansi data. 

3. Penelitian Muhammad Nur Witama (2020) yang berjudul “Perancangan 

Aplikasi Pengelolaan Aset Barang Inventaris SDN Makasar 05 Pagi Jakarta 

Timur”. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem aplikasi data 

aset dan laporan data aset dengan mengguanakan bahasa pemrograman java dan 

metode grounded research untuk melakuka pengumpulan data dan analisis data 

dalam waktu yang bersamaan. Hasil sistem yang dibangun dapat memepermudah 

dalam proses pendataan aset sehingga lebih mudah dalam pencarian data yang 

diperlukan dan dapat membantu kinerja tata usaha sehingga lebih efektif dan 

efisien. 

Berdasarkan beberapa penelitian relevan di atas, penulis juga akan 

melakukan penelitian yang serupa yaitu membuat aplikasi inventaris desa. Dalam 

penelitian ini penulis akan menggunakan aplikasi Netbeans, untuk menampilkan 

laporan penulis menggunkan Ireport serta dalam penyimpanan data penulis 

menggunkan MySQL. Yang berbeda dalam penelitian ini yaitu sistem yang dibuat 

tidak hanya berfungsi untuk mengolah data inventaris. Pada penelitian kali ini 

penulis akan membuat menu dokumen yang dapat digunakan untuk menyimpan 

dokumen serta mencetak dokumen, fitur menu surat yang dapat digunakan untuk 

menyimpan surat dan mencetak surat dalam aplikasi ini terdapat  menu laporan 

yang berisi laporan data inventaris dalam bentuk pdf serta dapat di cetak atau print 

laporan. Dalam pembuatan apalikasi menggunakan model pengembanagan 

waterfall. Sistem yang dibuat dalam penelitian di Kantor Desa Salulemo akan 
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dilengkapi dengan halaman inventaris desa, dokumen, surat dan laporan data 

inventaris. 

2.3 Kerangka Pikir 

Skema kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bentuk 

diagram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Sumber: Hasil Rancangan Penulis, (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan yang ada pada kantor desa salulemo adalah pengelolaan data 

inventaris. Dalam pengelolaan inventaris masih kurang efektif karena masih 

menggunakan Microsoft Excel sehingga dalam penginputan data dapat terjadi 

berbagai kesalahan. 

Kantor Desa Salulemo merupakan pusat pelayan masyarakat yang bertempat 

di desa salulemo kecamatan baebunta kabupaten luwu utara. 

 

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi permasalahan tersebut dapat 

diselesaikan dengan merancang sebuah sistem yang dapat mengatur 

pengelolaan data inventaris. 

Dengan dibuatnya aplikasi inventaris, diharapkan dapat membantu dan 

mempermudah proses pengelolaan data inventaris dan dalam pembuatan 

laporan menjadi lebih efisien dan efektif sehingga kesalahan-kesalahan yang 

sering terjadi dapat teratasi. 


