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Abstrak 

 

Masih rendahnya kolaborasi rantai pasok di UKM menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan daya saing 

UKM. Pemanfaatan teknologi dalam kolaborasi rantai pasok menjadi salah satu alternatif untuk membantu UKM 

dalam mengelola arus material, produk beserta informasinya secara efisien. Dengan mengambil obyek di 

Kabupaten Bandung, metode dalam rancang bangun aplikasi ini menggunakan metode klasik waterfall dengan 

desain menggunakan UML dan perangkat lunak menggunakan OpenERP dan database PosgreSQL. Berdasarkan 

aplikasi yang dibangun maka 1) analisis kebutuhan sistem manajemen kolaborasi rantai pasok UKM melingkupi 

manajemen user, manajemen produk, manajemen order, dan manajemen UKM; 2) Desain aplikasi manajemen 

kolaborasi rantai pasok UKM disesuaikan kebutuhan manajemen kolaborasi material untuk memenuhi 

kebutuhan material UKM yang ada di dalam implementasi framework manajemen kolaborasi rantai pasok UKM.  
3) terbangunnya aplikasi manajemen kolaborasi rantai pasok UKM yang open source menggunakan OpenERP 
yang dapat digunakan untuk kolaborasi rantai pasok dalam suatu klaster industri 

 
Kata kunci: aplikasi manajemen kolaborasi, kolaborasi, rantai pasok, UKM  
 

 

1. Pendahuluan 

1. 1  Latar Belakang 

 

Kolaborasi merupakan salah satu cara untuk 

dapat meningkatkan efektivitas dan daya saing pasar. 

Pengelolaan informasi sisi sisi hulu (pemasok) 

disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab 

lemahnya daya saing UKM. Salah satu Penekanan 

pada sisi hulu penting karena informasi dari sisi hulu 

pada akhirnya akan mempengaruhi efektivitas 

pengelolaan produksi dan pasar. Banyaknya UKM di 

Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung menjadi 

salah satu peluang untuk menciptakan manajemen 

kolaborasi di antara UKM (klaster industri) sebagai 

salah satu cara untuk meningkatkan daya saing.  
Pemanfaatan teknologi dalam kolaborasi rantai 

pasok menjadi salah satu alternatif untuk membantu 

UKM dalam mengelola arus material, produk beserta 

informasinya secara efisien. Mahalnya aplikasi 

berbayar (berlisensi) menjadi salah satu kendala 

UKM dalam memanfaatkan teknologi tersebut. 

Rancang bangun aplikasi menggunakan perangkat 

lunak open source menjadi alternatif untuk dapat 

membangun aplikasi yang dapat membantu 

terbangunnya aplikasi manajemen kolaborasi rantai 

pasok tersebut.  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

terkait manajemen kolaborasi (hamidin dkk., 2014), 
bahwa manajemen kolaborasi rantai pasok terdiri 

dari manajemen kolaborasi rantai pasok, manajemen 
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kolaborasi hubungan pelanggan dan manajemen 

kolaborasi pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut, 

maka paper ini membahas rancang bangun aplikasi 

manajemen kolaborasi rantai pasok UKM terkait 

pengelolaan informasi manajemen kolaborasi 

material dan inventori (SimkorpasUKM). 

 

1.2  Metodologi Penelitian 

 
Metodologi penelitian untuk merancang dan 

membuat aplikasi manajemen kolaborasi rantai 
pasok UKM mengadopsi model klasik waterfall 

Sommerville (2001) yang terdiri dari: 
 
1) Tahap analisis persyaratan, analisis yang 

digunakan sebagai acuan desain aplikasi ini 
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 
hamidin dkk. (2014) terkait manajemen 
kolaborasi material dan inventori  

2) Tahap perancangan, penggunaan open source dan 
teknologi berorientasi objek menggunakan 
pemodelan Unified Modelling Language (UML)  

3) Tahap Implementasi, penggunaan bahasa 

pemrograman openERP untuk mempermudah 
membangun aplikasi manajemen kolaborasi 
rantai pasok UKM 

 

2. Analisis Persyaratan 



 

Analisis persyaratan didasarkan atas kebutuhan 
fungsional dan kebutuhan non fungsional, 
sebagai berikut: 

 
 

 

a. Kebutuhna Fungsional 

 
Berdasarkan hasil analisis, maka kebutuhan 
fungsional yang dapat diidentifikasi berdasarkan  
fitur yang dibutuhkan untuk Aplikasi 

SimkorpasUKM adalah sebagai berikut:  

Tabel 1. Fitur Aplikasi SimkorpasUKM  
No Fitur   Uraian  

1 Login Siapapun yang akan mengakses system 
  harus   di   autentifikasi   seblum   nye 

  menggunakan username dan password 

2 Manajemen Admin    yang   telah   login    dapat 
 User memanajemen data user yang ada pada 

  system    

3 Manajemen Useryangtelahlogindapat 
 Produk memanajemen  data  produk  /  barang 

  yang ada pada system  

4 Manajemen User yang telah login dapat membuat 
 Order Order pembelian   dan melakukan 

 Pembelian manajamen terhadap Order Pembelian 

5 Manajemen Useryangtelahlogindapat 
 UKM memanajemen  data  UKM  yang  ada 

  pada system   

6 Pelaporan User dapat mendapatkan    analisa 
  transaksi pembelian yang terjadi pada 

  sistem     
 
b. Kebutuhan non fungsional  

Berikut adalah kebutuhan non fungsional pada 
aplikasi SimkorpasUKM: 

 Relevancy, pemilihan teknologi yang sesuai dan
mempermudah pengembangan aplikasi 

SimkorpasUKM, yaitu penggunaan teknologi 

Service Oriented Architecture Odoo OpenERP. 

Odoo OpenERP merupakan kesatuan aplikasi 

bisnis berbasis open source yang ditulis 

menggunakan bahasa pemrograman Python dan 
disebarkan dibawah lisensi AGPL 
(https://www.odoo.com). 

 Efficiency, pemilihan hardware minimum yang 
sesuai dengan kebutuhan software, yaitu 
Operating System Microsoft Windows 7, 
Aplikasi Web Browser dan Aplikasi Tambahan 
Oracle VM Virtualbox 4.3.28.  

 Simplicity, target penelitian berfokus pada 
manajemen material dan inventori dari 
kolaborasi UKM. Oleh karena itu aplikasi tidak 
boleh mempersulit pengguna, yaitu tidak 
diperlukan banyak tombol, navigasi atau aturan.

 
Proses bisnis manajemen kolaborasi rantai pasok 
UKM yang digambarkan dalam flowmap sebagai 

berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Proses Bisnis manajemen kolaborasi  
rantai pasok UKM 

 

3. Perancangan Pemodelan Standar UML 

 
Rumbaugh dkk. (1999) mendefinisikan United 

Modeling Language (UML) sebagai bahasa 
pemodelan yang bertujuan untuk menspesifikasikan,  
memvisualisasikan, mengkonstruksi dan 
mendokumentasikan artifak sistem perangkat lunak. 
UML terdiri dari delapan diagram, pada paper ini 
akan ditampilkan 4 diagram, yaitu Use case diagram,  
Class diagram, Component diagram dan Deployment 
diagram. 

 

3.1  Use Case Diagram 
 

Use case diagram menggambarkan interaksi 

antara sistem dan aktor-aktor yang terlibat dalam 

sistem SimkorpasUKM. Berdasarkan uraian di atas, 

maka dalam perancangan sistem ini dapat 

diidentifikasi use case diagramnya adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2. Klasifikasi Use Case Diagram 

SimkorpasUKM     
No Klasifikasi Use Use Case Deskripsi Use Case 

 Case     

1 Use case yang Melakukan Masuk Kedalam 
 berhubungan Login  Sistem  

 dengan  Mengelola Mengelola data data 
 pengelolaan user  dalam sistem 

 data dan  Menambah Menambahkan data 

 otorisasi user User  user kedalam database 

   Mengubah Mengubah data user 
   User  yang sudah ada dan 

     menyimpan kembali 

     kedalam database 
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  Menghapus Menghapus data user 

  User yang sudah ada dari 

   database 

2 Use case yang Mengelola Mengelola data 
 berhubungan produk produk dalam sistem 

 dengan Menambah Menambahkan data 
 pengelolaan produk produk kedalam 

 data produk  database 

  Mengubah Mengubah data 
  produk produk yang sudah 
   ada dan menyimpan 

   kembali kedalam 

   database 

  Menghapus Menghapus data 
  produk produk yang sudah 

   ada dari database 

3 Usecase yang Mengelola Mengelola data Order 
 berhubungan Order Pembelian dalam 

 dengan Pembelian sistem 

 pengelolaan Menambah Menambahkan data 
 Order Order Order Pembelian 

 Pembelian Pembelian kedalam database 

  Mengubah Mengubah data Order 
  Order Pembelian yang sudah 
  Pembelian ada dan menyimpan 

   kembali kedalam 

   database 

  Menghapus Menghapus data 
  Order Order Pembelian yang 

  Pembelian sudah ada dari 

   database 

4 Usecase yang Mengelola Mengelola data UKM 
 berhubungan UKM dalam sistem 

 dengan Menambah Menambahkan data 
 pengelolaan UKM UKM kedalam 

 UKM  database 

  Mengubah Mengubah data UKM 
  UKM yang sudah ada dan 
   menyimpan kembali 

   kedalam database 

  Menghapus Menghapus data 
  UKM UKM yang sudah ada 

   dari database 

5 Usecase yang Mengelola Mengelola data 
 berhubungan Suplier Suplier dalam sistem 

 dengan Menambah Menambahkan data 
 pengelolaan Suplier Suplier kedalam 

 Suplier  database 

  Mengubah Mengubah data 
  Suplier Suplier yang sudah 
   ada dan menyimpan 

   kembali kedalam 

   database 

  Menghapus Menghapus data 
  UKM UKM yang sudah ada 

   dari database 

5 Usecase yang Mengelola Mengelola data 
 berhubungan Pelaporan Pelaporan dalam 
 dengan  sistem 

 pelaporan   
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Gambar 2. use case diagram SimkorpasUKM  
 
Aktor pengguna sistem ini adalah:  
a. Admin (administrator), terkait manajemen dan 

monitoring sistem SimkorpasUKM  
b. Fasilitator/Klaster industri/UKM (user), terkait 

manajemen dan monitoring manajemen material 
dan inventori 

 

3.2  Class Diagram 

 
Class diagram SimkorpasUKM menggambarkan 

grafis statik class, tipe dan hubungan keterkaitan 

diantar class-class yang ada di dalam sistem 
SimkorpasUKM..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3.  class diagram SimkorpasUKM 

 

3.3  Component Diagram 

 
Component Diagram SimkorpasUKM  

menggambarkan pengorganisasian dan 

kebergantungan diantara komponen-komponen 
pernagkat lunak SimkorpasUKM. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.  Component Diagram SimkorpasUKM 

 

3.4  Deployment Diagram 

 

Deployment diagram SimkorpasUKM 
menggmbarkan konfigurasi komponen perangkat 
lunak dan perangkat keras yang ada di dalam sistem 
SimkorpasUKM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Deployment Diagram 

SimkorpasUKM 

 

4. Perancangan Antarmuka Aplikasi 

 
Perancangan antarmuka aplikasi Simkorpas 

terdiri dari manajemen order pembelian, manajemen 
UKM, manajemen produk.manajemen supplier dan 

pelaporan. 

 

a. Rancangan Manajemen Order Pembelian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Form Order Pembelian 

 
Spesifikasi rancangan antarmuka form oder 
pembelian adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Spesifikasi Rancangan Form Order 
Pembelian  

Form ID Form-PO-02 

Form Title Product 

Form Purpose Jika user menambah atau mengedit data 
 Order Pembelian 

 
 

Priority Medium 

Form Users User yang menggunakan ini adalah UKM 
 dan fasilitator 

Data Source Database berisi data Order Pembelian 

Frequency And Form Order Pembelian ini digunakan 
Dispotition menambah atau mengedit data order 

 pembelian 

Latency Muncul setelah klik tombol Create atau 
 Edit pada menu purchases 

Visual Layout Landscape Mode 

Header And Header terdapat menu , tombol pesan dan 

Footer logo,  dan nama user 

Form Body Didalam detail order pembelian dan 
 tombol Create serta Discard 

Interactivity User mengklik tombol Create untuk 

 menambah data order pembelian dan 

 discard untuk membatalkan aksi 

Security Access Hanya user yang telah login yang dapat 
Restrictions mengakses 

 

b. Form UKM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Form UKM 

 

Spesifikasi rancangan antarmuka form UKM adalah 
sebagai berikut: 

 
Tabel 4. Spesifikasi Rancangan Form UKM 

Form ID Form- UKM-02 

Form Title Product 

Form Purpose Jika user menambah atau mengedit data 
 UKM 

Priority Medium 

Form Users User yang menggunakan ini adalah UKM 
 dan fasilitator 

Data Source Database berisi data UKM 

Frequency And Form UKM ini digunakan menambah atau 

Dispotition mengedit data UKM 

Latency Muncul setelah klik tombol Create atau Edit 
 pada menu UKM 

Visual Layout Landscape Mode 

Header And Header terdapat menu , tombol pesan dan 
Footer logo,  dan nama user 

Form Body Didalam detail UKM dan tombol Create 
 serta Discard 

Interactivity User mengklik tombol Create untuk 
 menambah data UKM dan discard untuk 

 membatalkan aksi 

Security Access Hanya user yang telah login yang dapat 

Restrictions mengakses  
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c. Form Supplier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 8. Form Supplier 

 
Spesifikasi rancangan antarmuka form supplier 
adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Spesifikasi Rancangan Form Supplier 
Form ID Form- Supplier-02 

Form Title Product 

Form Purpose Jika user menambah atau mengedit data 
 Supplier 

Priority Medium 

Form Users User yang menggunakan ini adalah UKM dan 
 fasilitator 

Data Source Database berisi data Supplier 

Frequency Form supplier ini digunakan  menambah atau 
And mengedit data Supplier 

Dispotition  

Latency Muncul setelah klik tombol Create atau Edit 
 pada menu Supplier 

Visual Layout Landscape Mode 

Header And Header terdapat menu , tombol pesan dan 
Footer logo,  dan nama user 

Form Body Didalam detail Supplier dan tombol Create 

 serta Discard 

Interactivity User mengklik tombol Create untuk 
 menambah data Supplier dan discard untuk 

 membatalkan aksi 

Security Hanya user yang telah login yang dapat 
Access mengakses 

Restrictions  

 
 

Priority Medium 

Report Users User yang menggunakan ini adalah 
 Kecamatan/Diskoperindag,UKM dan 

 fasilitator 

Data Source Database berisi data Laporan Penjualan 

Frequency And Laporan ini digunakan melihat data 
Dispotition Laporan penjualan 

Latency Muncul setelah klik menu laporan penjualan 

Visual Layout Landscape Mode 

Header And Header terdapat menu , tombol pesan dan 
Footer logo,  dan nama user 

Report Body Didalam body terdapat detail laporan 
 penjualan 

Interactivity User dapat memfilter data dengan mengklik 
 laporan 

Security Access Hanya user yang telah login dapat 
Restrictions mengakses 

 
Berdasarkan rancangan tersebut, maka aplikasi 

SimkorpasUKM adalah sebagai berikut: 

 

a. Antarmuka Order Pembelian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 10. Antarmuka Order Pembelian 

 
b. Antarmuka Form UKM  

 

d. Pelaporan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 9. Antarmuka Pelaporan 

 
Spesifikasi rancangan antarmuka Pelaporan adalah 
sebagai berikut: 

 

Tabel 6. Spesifikasi Rancangan Pelaporan 
Report ID Report-PO-01 

Report Title Laporan 

Report Purpose Jika user ingin melihat data laporan 

 
Gambar 11. Antarmuka UKM 

 

c. Antarmuka Form Supplier  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 12. Antarmuka Supplier 

 

d. Antarmuka Form Pelaporan  
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Gambar 13. Antarmuka Pelaporan 

 

Pengujian aplikasi SimkorpasUKM berdasarkan 

fungsi-fungsi terkait, yaitu: 

Tabel 7. Fitur yang diuji Ucapan Terima Kasih:   
No. Fitur Uji 

1. Kelola User 

2. Login 

3. Master barang 

4. Master Region 

5. Master Warehouse 

6. Master UKM 

7. Master Supplier 

8. Permintaan Penawaran 

9. Order Pembelian 

10. Penerimaan Barang 

11. Pembayaran order pembelian 

12. Mengubah status pengambilan barang  
13. Pelaporan  

 

Terimakasih kepada semua pihak yang telah  
membantu, terselenggaranya penelitian ini, 
khususnya. kepada DP2M Dikti yang telah berkenan 
membiayai penelitian ini. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

 
Berdasarkan paparan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  
1. Analisis kebutuhan sistem manajemen kolaborasi 

rantai pasok UKM melingkupi manajemen user,  
manajemen produk, manajemen order, 
pembelian, manajemen UKM  

2. Desain aplikasi manajemen kolaborasi rantai 

pasok UKM disesuaikan kebutuhan manajemen 
kolaborasi material untuk memenuhi kebutuhan 

material UKM yang ada di dalam klaster industri 

(region).  
3. Terbangunnya aplikasi manajemen kolaborasi 

rantai pasok UKM yang open source 
menggunakan OpenERP yang dapat digunakan 

untuk kolaborasi rantai pasok dalam suatu klaster 
industri.  
Untuk mendukung klaster industri, maka 

SimkorpasUKM dapat juga dilengkapi dengan 

sistem pendukung keputusan terkait demand 

management system (sistem manajemen permintaan) 

untuk manajemen kolaborasi rantai pasok UKM. 
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