
ABSTRAK 

Penelitian dilakukan di toko "Darnai Motor" yang bergerak di bidang penjualan sub1 

cadang dan valiasi mobil. Adanya suatu sistem inti.1nnasi manajemen dan sistem pengendalian 

persediaan yang baik merupakan hal yang sangat penting, karena hal tersebut sangat 

rnempengamhi kredibilitas toko dan rnenyangknt kepercayaan dan loyalitas konsurnen terhadap 

toko tersebut. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, rnaka suatu sistern infonnasi rnanajenien dan 

pengendalian sistern persediaan yang baik sangat diperlnkan yang rnernnngkinkan aliran infonnasi 

rnenjadi lebil1 !arrear sehingga dapat merninirnnrnkan kerugian biaya akibat adanya item barang 

yang rnenurnpnk dan kehilangan kesernpatan teJjualnya item barang tersebut. Hal serupa juga 

dirasakan oleh toko "Darnai Motor" yang rnenuntut pihak manajeme~mya untuk melakukan 

berbagai pembenahan dalarn sernua aspek, terntarna aspek-asP..ek internalnya. 

Pada perbaikan sistern infonnasi rnanajernen, diusnlkan bagi pihak toko untuk rnengganti 

semua si5tern dan prosedur awal yang masih lwnvensional yang sudah tidak sesnai lagi dengan 

keadaan perusal1aan saat ini dengan sisteni dan prosedur barn yang berbasiskan sistem database 

komputer. Langkah analisa yang digunakan adalah rnengidentifikasi rnasalah dan penyebab 

rnasalal1 yang te!jadi, keiiindian dilaknkan suatu perancangan sisteiii infonnasi yang baru dengan 

rnenggunakan rnetode Ana(ytical Hierarchy Process (AHP). Di5ini akan ditentukan fuktor-fuktor 

penting dalarn perancangan yang selanjutnya menjadi susunan pliolitas kebutuhan dan pengguna 

sistem (users) terhadap infonnasi apa yang dirnginkan. Langkah selanjutnya adalah rnerancang 

sisteiii baru de~Igan rneiiipertimbangkan plioritas yang diutarnakan agar dapat dicapai hasil yang 

optimal juga dipe~timbangkan kendala-ke~Idala apa saja yang akan dihadapi dan penggUJlaan 

sistem yang baru ini. Sedangkan untuk perbaikan pada sistern inventolinya yaitu rnelaknkan 

perhitungan dengan rnenggunakan metode FOQ multiple item 1mtuk me~IghitJmg titik pemesanan 

kern bali (Reorder PoiTll) dan jurnlah pemesanan yang paling optimal bagi perusahaan. Dikarena 

macrun barang yang terlalu banyak maka dalam pe~Ielitirul ini hrulYa akan diamat:i prodnk yang 

rnemberikan kontlibusi 80% dad al.lJIT!ulasi transaksi pennintaan dengan klasifikasi rnetode ABC. 

Pada akhirnya hasil perhitungan tersebut akan diterapkan pada sistem database komputer toko 

terse but. 

Nilai yang dapat diperoleh bagi pihak rnanajemen toko dad perancangan sistem yang 

baru tersebut, yaitu: rencana kegiatan !ebih dapat dimeugerti dengru1 baik, dapat meningkatkan 

komunikasi antar bagian, sistern inventoli (persediaan) rnenjadi lebih optimal dan keknrangan stok 

s=akin cepat dapat diantisipasi, adanya pe~Ighematan ke!ja, adanya pe~nisahan tanggw1g jawab 

antar tiap-tiap bagian, pemisahan data terhadap rnasing-rnasing pengguna dan rnemberikan 

pandangru1 baru bagi pihak manajeiiien toko akru1 keiiiajuan teknologi. 


