Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sistem Informasi
Vol 1, No. 4, Desember 2019

303

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN
PADA PT. INDO ABADI SARIMAKMUR JAMBI
Vika Octary 1, Beny 2, Herti Yani 3
Program Studi Sistem Informasi, STIKOM Dinamika Bangsa, Jambi
Jl. Jenderal Sudirman, Thehok – Jambi, (0741) 35095
E-mail: vikaoctary1@yahoo.com, 2 beny@stikom-db.ac.id, 3 adeherti@stikom-db.ac.id

ABSTRACT
The problems found in the company PT. Indo Abadi Sarimakmur jambi on the sales system still uses
manual recording and it will make it difficult for employees to make sales reports and check stock items.
So the purpose of this study is to help record sales transactions and checking goods at PT. Indo Abadi
Sarimakmur Jambi and it is expected that the system can facilitate the employees. This research was
conducted to analyze the system of recording sales of goods that are still using a conventional system.
Therefore we need a sales information system design that can improve the conventional system, with the
aim of making it easier for employees to make reports.
Keywords: Designing, Information Systems, Sales
ABSTRAK
Permasalahan yang terdapat pada perusahaan PT. Indo Abadi Sarimakmur jambi ini pada sistem
penjualan nya masih menggunakan pencatatan yang manual dan itu akan mempersulit para karyawan
dalam membuat laporan penjualan serta pengecekan stok barang. Maka tujuan dari penelitian ini adalah
untuk membantu pencatatan transaksi penjualan dan pengecekan barang pada PT. Indo Abadi
Sarimakmur Jambi dan diharapkan sistem tersebut mampu mempermudah para karyawan. Penelitian ini
dilakukan untuk menganalisis sistem pencatatan penjualan barang yang masih menggunakan sistem yang
konvensional. Maka dari itu dibutuhkan suatu perancangan sistem informasi penjualan yang dapat
memperbaiki sistem konvensional tersebut, dengan tujuan agar mempermudah karyawan dalam membuat
laporan.
Kata Kunci: Perancangan, Sistem Informasi, Penjualan

1.

PENDAHULUAN
Dalam era globalisasi dengan tingkat pengembangan yang semakin maju dan modern, memang
menjadi salah satu faktor yang ikut mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan.
Semakin berkembangnya proses bisnis perusahaan maka makin banyak data dan informasi yang harus
disimpan. Semakin banyak data yang disimpan maka akan semakin sulit untuk melakukan proses
penyajian data tesebut.
Seperti pada halnya pada PT. Indo Abadi Sarimakmur (Indosar) yang bergerak pada bisnis
penjualan alat kesehatan ini masih melakukan pencatatan transaksi penjualan secara manual. Hal ini
menyebabkan pencatatan penjualan barang seringkali tidak efisien dengan barang yang telah terjual.
Saat ini, PT. Indo Abadi Sarimakmur memiliki 5 kantor wilayah dimana masing-masing
bertanggung jawab untuk didistribusikan, berlokasi di Surabaya, Jakarta, Semarang, Bandung, dan
Palembang. Selain memiliki banyak cabang diberbagai kota-kota besar di Indonesia, PT. Indo Abadi
Sarimakmur juga mempunyai sub cabang tersendiri di beberapa kota lainnya yang berdekatan dengan
kantor-kantor pusat. Sub-cabang ini memasarkan produk yang dikirim dari kantor pusat ke daerah-daerah
terpencil.
Dalam hal pengelolaan data barang serta pencatatan transaksi penjualan pada PT. Indo Abadi
Sarimakmur masih di lakukan secara tertulis. Karena masih dilakukan secara tertulis, karyawan sering
kali menemui kesulitan untuk melakukan pencatatan pada transaksi penjualan yang telah dilakukan pada
akhir periode. Karena itu, terdapat masalah yang timbul mulai dari kesulitan karyawan untuk
mengumpulkan nota bukti penjualan hingga kesulitan dalam membuat laporan. Hal tersebut sangat tidak
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efisien mengingat karyawan melakukan penyusunan laporan sesuai akhir periode yang ditentukan. Pada
stok barang pun, karyawan juga kesulitan untuk memeriksa barang apa saja yang terdapat di kantor.
Karyawan harus datang ke kantor untuk memeriksa apakah barang yang dibutuhkan untuk dijual tersedia.
Hal itu membutuhkan banyak waktu apabila karyawan sedang berada diluar kota. Maka dari itu, usaha
yang harus dilakukan PT. Indo Abadi Sarimakmur adalah pemanfaatan teknologi informasi seperti
komputer beserta program aplikasi. Hal tersebut diharapkan dapat membantu karyawan dalam
pengolahan data barang serta pencatatan transaksi penjualan secara cepat dan akurat.
Adapun masalah yang dapat dijabarkan dari masalah diatas, penulis mengambil judul
“Perancangan Sistem Informasi Penjualan Pada PT. Indo Abadi Sarimakmur Jambi”.
2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Perancangan
Rusdi Nur dan Muhammad Arsyad Suyuti mengatakan bahwa “Perancangan adalah suatu proses
yang bertujuan untuk menganalisis, menilai memperbaiki dan menyusun suatu sistem, baik sistem fisik
maupun non fisik yang optimum untuk waktu yang akan datang dengan memanfaatkan informasi yang
ada.”.[1].
2.2 Sistem
Sri Mulyani mengatakan bahwa, “Sistem bisa diartikan sebagai sekumpulan sub sistem, komponen
ataupun element yang saling bekerjasama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan outpun yang
sudah ditentukan sebelumnya. [2].
2.3
Informasi
Elisabet Yunaeti Anggraeni dan Rita Irviani mengatakan bahwa, Informasi merupakan data yang
telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretansi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan
[3].
2.4
Sistem Informasi
Jeperson Hutahaean mengatakan bahwa, “Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu
organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi dan
menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan.[4].
2.5
Penjualan
Menurut Himayati mengutip bahwa, “Penjualan adalah suatu transaksi yang bertujuan untuk
mendapatkan suatu keuntungan, dan merupakan suatu jantung dari suatu perusahaan.”.[5].
2.6
Database
Menurut Imam Heryanto mengatakan, “pengertian database (basis data) yang paling sederhana
adalah kumpulan dari tabel. Satu tabel merepresentasikan suatu entitas tertentu. Suatu entitas terdiri atas
beberapa atribut. [6].
2.7 Use Case Diagram
Sri Mulyani mengungkapkan : “Use Case Diagram yaitu diagram yang digunakan untuk
menggambarkan hubungan antara sistem dengan aktor”.[7].
2.8 Activity Diagram
Sri Mulyani mengungkapkan : “Activity Diagram, yaitu diagram yang digunakan untuk
menggambarkan alur kerja (aktivitas) pada use case (proses), logika, proses bisnis dan hubungan antara
aktor dengan jalur-jalur kerja use case”.[7].
2.9 Class Diagram
Sri Mulyani mengungkapkan : “Class Diagram adalah diagram yang digunakan untuk
merepresentasikan kelas, komponen-komponen kelas dan hubungan antara masing-masing kelas”.[7].
2.10 HTML
Agus Saputra mengungkapkan : “HTML merupakan singkatan dari HyperText Makrup Language.
HTML disebut bahasa paling dasar dan penting yang digunakan untuk menampilkan dan mengelola
tampilan pada halaman website”.[8].
2.11 PHP
Menurut Budi Raharjo mengatakan, “PHP singkatan rekursif dari PHP: Hypertext Preprocessor,
adalah bahasa pemograman yang dapat digunakan untuk tujuan umum, sama seperti bahasa pemograman
lain: C, C++, Pascal, Pyhton, Perl, Ruby, dan sebagainya.” [9].
2.12 MySQL
Anhar, ST menyebutkan, “MySQL (My Structure Query Language) adalah sebuah perangkat lunak
sistem manajemen basis data SQL (Database Management System) atau DBMS dari sekian banyak
DBMS yang multithread, multi-user yang bersifat gratis dibawah lisensi GNU General Public License
(GPL).[10].
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3
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Kerangka Kerja Penelitian
Untuk membantu dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu adanya susunan kerangka kerja
(frame work) yang jelas tahapan-tahapannya. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan
dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka kerja penelitian yang
digunakan adalah sebagai berikut :

Identifikasi Masalah

Studi Literatur

Pengumpulan Data

Analisis Data

Perancangan Sistem

Pembuatan Laporan
Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian
Berdasarkan kerangka kerja penelitian yang telah digambarkan diatas, maka dapat diuraikan
pembahasan masing-masing tahap dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1. Identifikasi Masalah
Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah yang terdapat di PT. Indo Abadi Sarimakmur
meliputi permasalahan dalam pengelolaan barang dan pencatatan transaksi penjualan, sehingga
dapat diteliti lebih lanjut guna mempermudah langkah selanjutnya dalam memberikan solusi
yang tepat.
2. Studi Literatur
Pada tahap ini yang dilakukan penulis yaitu studi literatur. Dalam tahap ini penulis menambah
wawasan guna untuk mendapatkan sebuah topik yang layak diangkat sebagai sebuah penelitian
dengan membaca buku dari berbagai pengarang, artikel – artikel dari internet yang digunakan
sebagai penunjang atau referensi untuk membantu penulis dalam melakukan dan memperkuat isi
penelitian ini.
3. Pengumpulan Data
Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan analisis
dokumen untuk mendapatkan data dan informasi mengenai sistem yang sedang berjalan pada
pengelolaan barang dan pencatatan transaksi penjualan barang di PT. Indo Abadi Sari Makmur.
4. Analisis Data
Analisis ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang terjadi pada proses
terkait dengan kebutuhan terhadap sistem informasi dalam mendukung proses tersebut. Analisis
ini dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan.
5. Perancangan Sistem
Pada tahap perancangan sistem, perancangan dalam hal ini merupakan perancangan sistem baru
berarti merancang sebuah sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama agar lebih baik. Hal
ini dilakukan karena permasalahan yang timbul pada sistem yang lama.
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Pembuatan Laporan
Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dengan
menggunakan teknik pengumpulan data primer atau data sekunder dan menggunakan metode
penelitian yang relevan serta terarah pada pokok permasalahan yang berhubungan dengan sistem
informasi penjualan pada PT. Indo Abadi Sari Makmur Jambi.

3.2 Metode Pengumpulan Data
Adapun tahapan pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:
1. Wawancara (Interview)
Penulis melakukan wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah
dipersiapkan sebelumnya untuk mendapatkan informasi terkait mengenai proses pengolahan data
dan sistem yang sedang berjalan kepada admin atau karyawan di PT. Indo Abadi Sarimakmur
Jambi.
2. Observasi (Observation)
Merupakan proses melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti yang
bertujuan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.
3.3 Metode Pengembangan Sistem
Dalam melakukan perancangan sistem pada PT.Indo Abadi Sari Makmur, metode perancangan
sistem yang digunakan penulis adalah Waterfall (air terjun). Metode waterfall adalah metode yang
menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak,
dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna sampai tahapan-tahapan yang saling terkait dan
mempengaruhi.
Adapun bentuk model proses yang digunakan yaitu model proses Waterfall yang dapat dilihat pada
gambar dibawah ini:
Analisis
Kebutuhan
Desain Sistem

Implementasi dan
Pengujian Unit
Pengujian
Sistem
Maintenance/
Perawatan
Gambar 2. Model Waterfall (Agus Mulyanto : 2009)[13]
Adapun penjelasan dari metode pengembangan sistem yang terdapat pada Gambar 3.2 adalah
sebagai berikut :
a. Analisis Kebutuhan
Pada tahap ini penulis melakukan analisa permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi dalam
proses perancangan sistem informasi penjualan barang di PT. Indo Abadi Sarimakmur. Analisis
yang telah dilakukan yaitu dengan wawancara secara langsung kepada karyawan diperusahaan
tersebut. Tahapan ini menghasilkan dokumen user requirement yang akan membuat sebuah sistem
yang sesuai dengan keinginan user. Dokumen inilah yang akan menjadi acuan sistem analisa untuk
menterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman.
b. Desain Sistem
Pada tahap ini proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan-kebutuhan ke dalam sebuah
perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding-nya. Tahapan ini
bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang harus dikerjakan sistem. Tahap ini juga membantu
dalam mendefinisikan sistem secara keseluruhan.
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Implementasi dan Pengujian Unit
Pada tahap ini penulis melakukan tahapan membuat program yang dibutuhkan sesuai dengan
kebutuhan sistem yang sudah dianalisis permasalahannya pada PT. Indo Abadi Sarimakmur. Penulis
mengimplementasikan desain yang telah dibuat dan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman
PHP dengan menggunakan menggunakan MySQL sebagai DBMS untuk merancang sistem aplikasi
pengolahan data yang baru yang nantinya akan diuji secara per unit.
Pengujian Sistem
Pada tahap ini, penulis melakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa software yang dibuat
telah sesuai dengan desainnya dan semua fungsi dapat dipergunakan dengan baik tanpa ada
kesalahan agar bebas dari error. Setelah melewati tahapan ini maka software yang sudah selesai
tersebut dapat langsung digunakan oleh user.
Maintenance
Tahap ini merupakan tahap terakhir dari model proses waterfall dimana sistem tersebut sudah sesuai
dengan yang diharapkan, maka sistem harus dilakukan perawatan agar system berjalan sesuai
keinginan. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa model waterfall memiliki 5 tahapan, namun
dalam penelitian penulis hanya menggunakan 4 tahapan. Tahapan yang tidak digunakan yaitu
maintenance atau perawatan, karena akan memakan banyak waktu.

4
4.1
a.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kebutuhan Sistem
Use Case Diagram
Use case diagram dibuat untuk menggambarkan suatu sistem baru. Use case diagram pada sistem
ini memilik 4 aktor yaitu, admin, sales, supplier dan customer.
Berikut ini adalah Use Case Diagram yang dibuat untuk menggambarkan sistem yang baru :

Gambar 3. Use Case Diagram

b.

Class Diagram
Pada analisis kebutuhan data ini digambarkan menggunakan class diagram:
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Gambar 4. Class Diagram
4.2

Implementasi Program
Implementasi merupakan proses menterjemahkan desain yang telah dirancang sebelumnya
menjadi program yang akan digunakan. Adapun dalam proses pembuatan program Pengolahan Data
Penjualan pada PT. Indo Abadi Sarimakmur. Berikut ini merupakan hasil dari program yang telah dibuat :
4.2.1 Implementasi Input
1. Tampilan Form Login
Form login ini merupakan form bagi seorang admin, sales, supplier maupun customer untuk
melakukan proses login ke dalam sistem.

Gambar 5. Halaman Form Login
2. Tampilan Data Admin
Form data admin ini merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin untuk mengelola data
admin dengan berinformasikan data – data karyawan yang aktif di PT. Indo Abadi Sarimakmur
Jambi.
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Gambar 6. Tampilan Data Admin
3.

Tampilan Data Sales

Form data sales ini merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin untuk mengelola data
sales dengan berinformasikan data-data sales yang bekerja di kantor PT. Indo Abadi Sarimakmur
Jambi.

Gambar 7. Tampilan Data Sales
4.

Tampilan Data Pembagian Sales

Form data pembagian sales ini merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin untuk
mengelola customer yang berhubungan langsung dengan sales

Gambar 8. Tampilan Data Pembagian Sales
5.

Tampilan Data Barang

Form data barang ini merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin untuk mengelola data
barang dengan berinformasikan data – data barang yang tersedia di kantor di PT. Indo Abadi
Sarimakmur Jambi
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Gambar 9. Tampilan Data Barang
6.

Tampilan Data Customer

Form data customer ini merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin untuk mengelola
data customer dengan berinformasikan data – data customer yang pernah berbelanja di PT. Indo
Abadi Sarimakmur Jambi.

Gambar 10. Tampilan Data Customer
7. Tampilan Data Kategori
Form data kategori ini merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin untuk mengelola data
kategori dengan berinformasikan data kategori barang yang ada di PT. Indo Abadi Sarimakmur
Jambi.

Gambar 11. Tampilan Data Kategori
8.

Tampilan Data Supplier

Form data supplier ini merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin untuk mengelola data
supplier dengan berinformasikan data supplier yang terdapat di PT. Indo Abadi Sarimakmur
Jambi
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Gambar 12. Tampilan Data Supplier
9.

Tampilan Transaksi Penjualan

Form transaksi penjualan ini merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin untuk
menginputkan proses transaksi penjualan barang yang telah di lakukan oleh karyawan PT. Indo
Abadi Sarimakmur Jambi.

Gambar 13. Tampilan Transaksi Penjualan
10. Tampilan Pemesanan Customer
Form pemesanan customer ini merupakan halaman yang dapat diakses oleh customer untuk
menginputkan barang yang ingin dibeli kepada PT. Indo Abadi Sarimakmur Jambi.

Gambar 14. Tampilan Pemesanan Customer
11. Tampilan Pemesanan ke Supplier
Form pemesanan ke supplier ini merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin untuk
menginputkan barang yang akan dipesan kepada supplier dari PT. Indo Abadi Sarimakmur Jambi
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Gambar 15. Tampilan Pemesanan ke Supplier
4.2.2
Implementasi Output
1. Tampilan Laporan Admin
Tampilan Laporan Admin ini berisikan data admin yang telah diinputkan pada form data admin.

Gambar 16. Tampilan Laporan Data Admin
2. Tampilan Laporan Sales
Tampilan Laporan Sales ini berisikan data sales yang telah diinputkan pada form data sales.

Gambar 17. Tampilan Laporan Sales
3. Tampilan Laporan Barang
Tampilan Laporan Barang ini berisikan data barang yang telah diinputkan pada form data barang
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Gambar 18. Tampilan Laporan Data Barang
4.

Tampilan Laporan Customer

Tampilan Laporan Customer ini berisikan data customer yang telah diinputkan pada form data
customer

Gambar 19. Tampilan Laporan Data Customer
5. Halaman Laporan Kategori
Tampilan Laporan Kategori ini berisikan data kategori yang telah diinputkan pada form data
kategori

Gambar 20. Tampilan Laporan Data Kategori
6.

Halaman Laporan Supplier

Tampilan Laporan Supplier ini berisikan data supplier yang telah diinputkan pada form data
supplier
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Gambar 21. Tampilan Laporan Data Supplier
7. Halaman Laporan Pembelian
Tampilan laporan pembelian ini berisikan data penjualan pembelian

Gambar 22. Tampilan Laporan Transaksi Pembelian
8. Halaman Laporan Penjualan
Tampilan laporan penjualan ini berisikan data penjualan

Gambar 23. Tampilan Laporan Transaksi Penjualan
9. Halaman Laporan Pemesanan Customer
Tampilan laporan pemesanan customer ini berisikan data pemesanan customer terhadap PT. Indo
Abadi
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Gambar 24. Tampilan Laporan Pemesanan Customer
10. Halaman Laporan Pemesanan ke Supplier
Tampilan laporan pemesanan ke supplier ini berisikan data pemesanan ke supplier oleh PT. Indo
Abadi Sarimakmu

Gambar 25. Tampilan Laporan Pemesanan ke Supplier
5
5.1

KESIMPULAN
Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya, maka
penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem pengolahan data penjualan pada PT. Indo Abadi Sarimakmur (PT. Indosar) Jambi masih
menggunakan sistem pencatatan yang masih memiliki kelemahan – kelemahan, seperti
pencatatan data yang lambat sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam merekap laporan
penjualan.
2. Pada kelemahan sistem yang lama, penulis merancang sebuah sistem yang baru dengan Adobe
Dreamweaver, dengan adanya program tersebut agar dapat menunjang dalam memberikan
pelayanan tentang data atau laporan penjualan kepada PT. Indo Abadi Sarimakmur Jambi.
5.2

Saran
Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan sehubungan dengan sistem informasi
penjualan pada PT. Indo Abadi Sarimakmur ini adalah sebagai berikut:
1.
2.

Bagi pihak PT. Indo Abadi Sarimakmur Jambi, sistem yang diimplementasikan akan lebih baik
jika dilakukan pelatihan terlebih dahulu untuk admin yang menggunakan sistem.
Untuk peneliti berikutnya maupun mahasiswa lainnya agar dapat meluruskan, melanjutkan dan
menyempurakan penulisan ilmiah ini, bila perlu dikembangkan ke arah yang lebih baik.
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