
 

 

RANCANG BANGUN SISTEM INVENTORY BARANG BERBASIS WEB 

RESPONSIVE MENGGUNAKAN METODE RAPID APPLICATION 

DEVELOPMEN (RAD) PADA CV. PACIFIC CABANG PURWOKERTO 

 

 

 

Skripsi 

 

 

 

 

 

Disusun oleh 

 

Siti Chotimah 

15.12.0065 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER 

AMIKOM PURWOKERTO 

PURWOKERTO 

2019 



 

ii 

 

RANCANG BANGUN SISTEM INVENTORY BARANG BERBASIS WEB 

RESPONSIVE MENGGUNAKAN METODE RAPID APPLICATION 

DEVELOPMEN (RAD) PADA CV. PACIFIC CABANG PURWOKERTO 

 

 

Skripsi 

 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S1 

pada Program Studi Sistem Informasi 

 

 

 

 

Disusun oleh 

 

Siti Chotimah 

15.12.0065 

 

 

 

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER 

AMIKOM PURWOKERTO 

PURWOKERTO 

2019 



 

iii 

 



 

iv 

 



 

v 

 

 



 

vi 

 

 

MOTTO  

 

 

 

 

 

Jangan Mundur Sebelum Melangkah, 
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PERSEMBAHAN 

Alhamdulilhirobbil’allamin segala puji bagi Allah SWT yang Maha 

Pengasih dan Lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan 

Karunia-Nya, sehingga alhamdulilah saya bisa meyelesaikan skripsi ini dan 

dapat meraih gelar Sarjana Komputer (S. Kom) dari STMIK AMIKOM 

PURWOKERTO. Selain itu skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta 

kesabaran yang berlebih dan ilmu yang bermanfaat untuk bisa 

menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur dan berkah selalu.  

2. Kedua pahlawan berhati mulia yang sangat berarti bagi hidupku yaitu 

kedua orang tuaku tercinta Ayah Riyanto dan Ibu Sri Chomsiyatun, sebagai 

tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga ku 

persembahkan skripsi ini kepada Ayah dan Ibu yang selalu membuatku 

termotivasi, memberikan kasih sayang, selalu mendoakanku tanpa henti, 

memberikan dukungan dan selalu memberikan cinta kasih yang tiada 

terhingga. Alhamdulilah yah, bu semoga ini menjadi langkah awal untuk 

membuat Ayah dan Ibu bahagia. Terimakasih Ayah dan Ibu “” 

3. Untuk kaka Choerul Soleh dan kedua adikku Tri Wahyuni dan Fernando 

Bahtiar, terimakasih untuk kaka tercinta sekaligus sahabat bagi saya yang 

selama ini selalu memberikan dukungan, memberikan doa, menjaga saya 

dan selalu memberikan panutan yang baik untuk saya, dan terimakasih juga 

untuk kedua adikku atas doa dan dukungan kalian.  
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4. Terimakasih untuk Bapak Andik Wijanarko, M.T dan Ibu Septi Fajarwati, 

M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bekerja sama dan 

memberikan masukan-masukan dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

5. Untuk teman-teman kelas SI 15 C kalian adalah keluarga kedua bagi saya. 

Terimakasih untuk 3,5 tahunnya banyak momen, pengalaman dan keseruan 

yang mengesankan dan akan selalu saya ingat semur hidup saya selama 

bersama kalian. Sukses buat teman-temanku semua SI 15 C semoga selalu 

kompak.  

6. Untuk grup “RIBET” kalian-kalian luar biasa, tertawa bersama ngerjain 

tugas bersama, travelling bersama pokoknya kalian selalu bahagia saat 

semua bahagia . Pipit, Aggita, Devi, Umty, Nofi kalian yang terbaik dan 

sukses buat saya dan kalian semua. Thanks My Best Friends. ^_^ 

7. Teman yang sekaligus saya anggap kaka karena selalu memberikan 

motivasi, sharing pengalaman mereka mba Ema, mas Toha, mba Hijet,. 

Terimakasih untuk kalian yang setia mendengar keluh kesah saya dan 

memberikan solusi terimakasih kaka kaka ku.  

8. Muldriyat, S.E dan segenap karyawan perusahaan CV Pacific Cabang 

Purwokerto saya mengucapkan terimakasih sekali karena sudah 

diperbolehkan untuk penelitian skripsi di perusahaan bapak. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan 

hidayah serta ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

yang berjudul  “RANCANG BANGUN SISTEM INVENTORY 

BARANG BERBASIS WEB RESPONSIVE MENGGUNAKAN 

METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD) PADA CV. 

PACIFIC CABANG PURWOKERTO”. 

Menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, 

dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka oleh karena itu, 

dengan segala hormat peyusun menyampaikan terimakasih kepada : 

1. Bapak Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si. selaku ketua STMIK AMIKOM 

Purwokerto. 

2. Bapak Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom. selaku kepala program studi 

Sistem Informasi. 

3. Bapak Andik Wijanarko, M.T dan Ibu Septi Fajarwati, M.Pd selaku 

dosen pembimbing skripsi. Terimakasih telah bekerja sama dan 

memberikan masukan-masukan dalam penyelesaian tugas akhir ini, 

semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis. 

4. Seluruh Staff Pengajar (Dosen) STMIK AMIKOM Purwokerto atas 

segala limpahan ilmu yang diperoleh penulis selama menimba ilmu di 

STMIK AMIKOM Purwokerto. 
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5. Bapak Muldriyat, S.E selaku kepala cabang CV Pacific Cabang 

Purwokerto yang telah memberikan ijin sebagai tempat penelitian 

skripsi. 

6. Semua keluarga terutama Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih 

sayang, perhatian, doa dan dorongan dari segi materi maupun non-

materi kepada peneliti dalam perjuangannya untuk menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

7. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun akan penulis 

terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk 

banyak pihak. 

 

Purwokerto, 28 Maret 2019 

    Penulis, 

 

 

           Siti Chotimah 

 


