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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Umum 

Dengan pesatnya dunia informasi dan ilmu pengetahuan,banyak 

persaingan bisnis semakin ketat dan berkembang cukup signifikan, serta 

perkembangan tekhnologi dewasa ini khususnya dalam perkembangan 

computer sebagai alat bantu manusia sudah berkembang dengan pesat dan 

kompleks. Maka hal ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan 

pada umumnya. 

Pada setiap aktifitas dan kegiatan dalam kehidupan berbisnis, salah 

satunya adalah computer dan aplikasinya di jadikan sebagai suatu perangkat 

pengolahan data elektronik untuk menghasilkan data informasi dengan cepat 

dan mudah.Komputer merupakan alat canggih yang mempunyai ketelitian 

yang sangat tinggi, tepat waktu dalam pemprosesan data dan cepat guna 

dalam proses pelayanan transaksi, dalam hal membuat laporan serta untuk 

mempermudah dan mempercepat proses kerja. 

Pengolahan data penjualan Baju pesta pada WM BY WIDHI 

BUDIMULIA, masih bersifat manual atau belum terkomputerisasi, ditambah 

lagi kesulitan yang dihadapi saat mencari data, seperti data pesanan 

pelanggan,dan data transaksi penjualan. 



Dengan mengetahui penting dan berharganya  system komputerisasi 

untuk “WM BY WIDHI BUDIMULIA ”. Lebih lengkap penulis mengambil 

judul  

“ ANALISIS SISTEM PENJUALAN BAJU PESTA SECARA  

TUNAI PADA WM BY WIDHI BUDIMULIA” 

Yang akan membantu mempercepat kinerja dalam pembuatan laporan 

yang sederhana, rapi, cepat dan akurat tentang penjualan yang menghasilkan 

bentuk laporan yang dibutuhkan. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dari laporan Kuliah kerja Praktek (KKP) adalah 

sebagai persyaratan guna melengkapi nilai UAS untuk mata kuliah Analisan 

Perancangan Sistem informasi. Tujuan dari riset dalam membuat laporan 

tertulis yang sedang dijalani saat ini adalah  : 

1. Untuk memberikan suatu pemikiran, bagaimana cara mempercepat proses 

dan pencatatan penjualan WM BY WIDHI BUDIMULIA. 

2. Mengimplementasikan ilmu yang telah penulis dapat dari ilmu-ilmu yang 

digali selama belajar di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer 

Bina Sarana Informatika. 

3. Untuk lebih memahami bagaimana system pengolahan data laporan pada 

“WM BY WIDHI BUDIMULIA” 



4. Memberikan solusi pemecahan masalah kepada WM BY WIDHI 

BUDIMULIA 

5. Sebagai dasar pengalaman dan wawasan bagi penulis khususnya dan para 

lulusan untuk melangkah kedunia kerja yang lebih nyata sesuai dengan 

apa yang diperoleh dan dipelajari selama Riset. 

 

1.3 MetodePenelitian 

Dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan laporan ini ada 

tiga macam metode penelitian yang penulis anggap paling baik dan akurat 

yaitu ; 

a. Interview / Wawancara 

Wawancara yang dilakukan ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi secara lengkap, dan untuk mendapatkan hal itu penulis melakukan 

metode tanya jawab mengenai semua kegiatan yang berhubungan dengan 

penjualan baju pesta kepada karyawan/karyawati WM BY WIDHI 

BUDIMULIA. 

b. Pengamatan ( Observasi ) 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada kegiatan yang 

berhubungan dengan masalah penjualan kebaya. Dan dari hasil pengamatan 

tersebut dapat diketahui proses dari kegiatan penjualan pada perusahaan dan 



juga dapat diketahui kekurangan dari sistem yang sedang dijalankan saat ini di 

perusahaan tersebut. 

c. Studi Pusaka  

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan mempelajari 

buku-buku diklat serta mencari informasi yang diperlukan, yang berkaitan 

dengan peyusunan laporan . 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari pembahasan dalam penulisan laporan Kuliah kerja 

Praktek (KKP) ini adalah Sistim Penjualan Secara Tunai WM BY WIDHI 

BUDIMULIA sebagai berikut : 

1. Memasukan Data 

2. Data Diproses 

3. Data dikeluarkan 

WM BY WIDHI BUDIMULIA adalah perusahaan yang sedang kami 

observasi atau kami teliti sebagai sumber primer yang mana hasil dari 

penelitian yang kami buat sebagai bahan laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP). 

 

1.5 Sistimatika Penulisan 

Laporan ini terbagi dalam empat bab,dimana masing-masing bab 

terdiri pula atas beberapa sub-bab yang disesuaikan dengan kebutuhan 



sehingga terdapat suatu pola yang menyeluruh dan berkaitan dengan bab-bab 

tersebut,diantaranya sebagai berikut : 

BAB I    PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan dan memberikan gambaran umum 

tentang laporan penyusunan Kuliah Kerja Praktek (KKP) yang 

terdiri dari lima sub-bab, yaitu sub-bab pertama penjelasan secara 

umum tentang alasan dari Kuliah Kerja Praktek (KKP) dan 

pemilihan judul, sub-bab ketiga menjelaskan tentang Metode 

Penelitian yang digunakan, sub-bab keempat menjelaskan tentang 

Ruang lingkup,sub-bab kelima menjelaskan mengenai Sitematika 

penulisan dalam pembuatan laporan Kuliah Kerjan Praktek (KKP).  

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang konsep dasar system dan 

peralatan pendukungnya (tools system). 

BAB III  ANALISA SITEM BERJALAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang umum, tinjauan 

perusahaan, prosedur system berjalan, Diagram Alir Data (DAD) 

system berjalan, kamus data, spesifikasi system berjalan, 

permasalahan pokok dan alternative pemecahan masalah. 

 

 

 



BAB IV  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup atau akhir yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran, supaya pemecahan masalah dar ikeseluruhan 

pembahasan system yang telah dianalisa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem  

2.1.1.Pengertian Sistem Secara Umum  

 Sistem adalah suatu jaringan kerja dari kumpulan atau himpunan dari unsur, 

komponen-komponen, prosedur-prosedur atau variable yang terorganisir, yang saling 

berinteraksi atau berhubungan, saling ketergantungan antara satu dan lainnya dimana 

setiap system dibuat agar bersama-sama dapat menangani dan menyelesaikan sesuatu 

saran tertentu secara rutin terjadi dan terus berulang.  Unsur, komponen atau variable 

yang dimaksud bukan hanya bagian yang tampak secara fisik tetapi juga hal-hal yang 

bersifat abstrak atau konseptual seperti misi, pekerjaan  yang kegiatan kelompok yang 

informal dan sebagainya. 

 “Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu” (jogianto,2005 : 1). 

 Menurut Edhy Sutanta (2003 : 4) definisi system adalah “Sistem adalah 

sekumpulan hal kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau 

yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu, sehingga membentuk satu kesatuan 

untuk melaksanakan sutu fungsi guna mencapai tujuan”. 



 Menurut Romley (2006 : 2) “sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih 

komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai 

suatu tujuan”. 

 Sedangkan menurut whitten (2006 : 23) dalam buku metode desain dan analis 

mengungkapkan bahwa “informasi adalah data yang telah diproses atau di organisasi 

ulang menjadi bentuk yang berarti. Informasi yang dibentuk dari kombinasi data yang 

diharapkan memiliki arti penerimaan”. 

 Sistem juga dijelaskan oleh Winarno (2006 : 15) yaitu “sekumpulan komponen 

yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan masing-masing komponen, 

komponen memiliki fungsi berbeda dengan yang lain, tetapi tetap dapat bekerja 

sama”. 

 Pendekatan yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya 

mendefinisikan suatu system sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum suatu system dapat diartikan sebagai 

suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen yang terorganisir, saling 

beinteraksi, saling ketergantungan satu sama lain dan terpadu untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

2.1.2. Karakter sistem. 

 Menurut Ladjamudin (2008 : 10) “memahami dan mengembangkan suatu 

sistem, maka kita harus dapat membedakan sistem berdasarkan unsur-unsur yang 

membedakannya”. Unsur-unsur itu adalah karakteristik sistem. Suatu sistem 

mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu,sebagai berikut : 



1. Komponen Sistem ( components) 

 Suatu system yang terdiri dari sejumlah komponen atau elemen yang saling 

berinteraksi, yang artinya komponen atau elemen saling bekerjasama membentuk satu 

kesatuan.Komponen atau elemen system dapat berupa sub-system atau bagian-

bagiansystem. Setiap sub-sistem mempunyai sifat-sifat dari system untuk 

menjalankan suatu fungsi dan mempunyai proses secara keseluruhan. 

2. Batasan System (Bondary) 

 Adalah daerah yang membatasi antara suatu system dengan system yang 

lainnya atau dengan lingkungan luar.Batasan system dengan system yang lainnya atau 

dengan lingkungan luarnya.Batasan system tersebut memungkinkan suatu system 

dipandang sebagai satu kesatuan.Dan batas suatu system juga menunjukkan ruang 

lingkup (scope) dari system tersebut. 

3. Lingkungan Luar System (Environment) 

 Adalah system yang merupakan semua diluar batas dari system yang 

mempengaruhi operasi system. 

4. Penghubung Sistem (Interface) 

 Merupakan suatu medis penghubung antara satu sub-sistem dengan sub-sistem 

lainnya. Keluaran (output) dari sub-sistem akan menjadi masukan (input) untuk sub-

sistem yang lainnya melalui penghubung. 

5. Masukan Sistem (input). 

 Masukan suatu system adalah energi yang dimasukan kedalam system. 

Masukan tersebut dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan 



sinyal (signal input). Maintenance input adalah energi yang digunakan agar system 

tersebut dapat beroperasi.Sedangkan signal input adalah energi yang diproses untuk 

mendapatkan keluaran.       

6. Keluaran Sistem (output) 

 Keluaran system adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan 

menjadi keluaran yang berguna dari sisa pembuangan.Keluaran juga dapat dijadikan 

masukan untuk sub-sistem yang lainnya. 

7. Pengolahan Sistem (process) 

 Pengolahan system dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan 

merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sub system proses pengolahan data barang 

akan menjadi laporan-laporan berupa tagihan dan laporan yang dibutuhkan oleh 

manajemen. 

8. Sasaran Sistem (objective) 

 Suatu system yang mempunyai maksud tertentu, ada yang bermaksud untuk 

mencapai tujuan.Goal biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih 

sempit.Sasaran suatu system sangat menentukan masukan yang dibutuhkan system 

dan keluaran yang dihasilkan system.Suatu sytem diakatakan berhasil jika mengenai 

sasaran atau tujuan yang diharapkan. 

2.1.3. Klasifikasi Sistem 

 Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang. Adapun penjelasan 

lebih detail mengenai klasifikasi system, yaitu  : 



a. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik. 

Sistem Abstrak adalah system yang berupa pemikiran atau ide-ide yang 

tidak nampak secara fisik.Sedangkan system fisik merupakan system yang 

ada secara fisik. 

b. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan manuasia. 

Sistem Alamiah adalah system yang terbuat melalui proses alam, tidak 

dibuat oleh manusia. Sistem buatan manusia adalah system yang 

dirancang atau sengaja dibuat oleh manusia. 

c. Sistem Terbuka dan Sistem Tertutup. 

Sistem terbuka adalah system yang berhubungan dan dipengaruhi oleh 

lingkungan  luarnya.Sedangkan tertutup merupakan system yang tidak 

berhubungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. 

2.2  Peralatan Pendukung (Tools Sistem) 

 Data adalah aliran fakta-fakta mentah yang menunjukkan peristiwa yang terjadi 

dalam organisasi dan lingkungan fisik sebelum diorganisir menjadi suatu bentuk yang 

bisa dipahami dan digunakan. Tools Sistem atau peralatan pendukung yang penulis 

gunakan dalam pembuatan Alalisis Sistem ini meliputi Diagram Alir data (DAD) dan 

kamus data (Data Dictionary) dan peralatan lainnya yang membantu penulis dalam 

pembuatan Tugas Analisis dan Sistem Informasi. 

2.2.1 Diagram Alir Data (Data Flow Diagram / DAD) 

 Diagram Alir data yang lebih dikenal dengan Data Flow Diagram (DFD) adalah 

diagram yang menggunakan notasi-notasi atau symbol-simbol yang digunakan untuk 



menggambarkan aruas dari data dan untuk membantu dalam komunikasi dengan 

pemakian system secara logic. Data Flow Diagram (DFD) sering digunakan untuk 

menggambarkan suatu system yang telah ada atau yang mau dukembangkan secara 

logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau 

lingkungan fisik data tersebut akan disimpan. Simbol-simbol yang akan digunakan 

antara lain  : 

1. Kesatuan Luar ( Eksternal Entity ) 

Kesatuan luar atau batasan system adalah merupakan kesatuan system yang 

berupa orang atau organisasi atau system lainnya yang berada dilingkungan luar 

system, yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. 

2. Proses (process) 

Adalah kegiatan yang diperlukan oleh manusia, mesin atau computer dari hasil 

satu arus data yang termasuk kedalam proses untuk menghasilkan arus data 

keluar dari proses. 

a. Identifikasi adalah berupa angka yang menunjukkan nomor acuan dari 

proses dan tulis pada bagian atas nama sismbol proses. 

b. Nama proses menunjukkan apa yang dikerjakan oleh proses tersebut dan 

harus dilihat secara jelas dan lengkap untuk menggambarkan kegiatan 

proses. 

c. Proses menunjukkan siapa atau dimana proses dilakukan. 

3. Simpanan data  ( Data Store ) 

 Simpanan Data merupakan simpanan data yang berupa  : 



a. Suatu file atau database system computer 

b. Suatu arsip atau catatan normal 

c. Suatu table acuan manual 

d. Suatu kotak tempat data dimeja seseorang 

e. Suatu agenda atau buku  

 Nama dari data store menunjukkan nama filenya, didalam menggambarkan 

simpanan data DFD diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 

a. Hanya proses saja yang berhubungan dengan simpanan data. Karena yang 

menggunakan atau merubah data adalah suatu proses. 

b. Arus data yang menuju kesimpulan data suatu proses menunjukkan proses 

update terhadap data yang tersimpan pada simpanan data yang dapat 

berupa proses penambahan atau penyimpanan dokumen baru, merubah 

data dari suatu record atau disuatu dokumen yang ada disamping data. 

c. Arus yang berasala dari simpanan data kesuatu proses menunjukkan 

bahwa suatu proses tersebut menggunakan data yang ada disimpanan 

data. 

d. Untuk suatu proses yang dilakukan kedua-duanya yaitu menggunakan 

data update simpanan data dipilih suatu penggambaran sebagai berikut  : 

1) `Menggunakan sebuah garis dengan panah kedua arah yang 

berlawanan dari data simpanan. 

2) menggunakan arus data terpisah. 



4.    Arus data ( Data Flow ). 

 Menunjukkan dari data yang didapat berupa masukan untuk system atau hasil 

dari proses system arus data dapat berbentuk  : 

a. Berkas atau data yang digunakan 

b. Tampilan atau input untuk computer 

c. Berkas atau data yang digunakan 

d. Masukan untuk computer 

e. Komunikas ucapan 

f. Surat-surat atau memo 

g. Surat isian yang dicatat pada buku agenda  

h. Transmisi dari suatu komputer lain. 

 Arus data sebaiknya diberi nama jelas dan  mempunyai ari tulisan diatas garis 

panahnya. 

2.2.2 Kamus Data ( Data Dictionary ). 

 Adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu system 

informasi yang mendefinisikan data yang mengalir pada system secara lengkap. 

Fungsi dari Data Dictionary adalah untuk menjenjelaskan lebih detail tentang DFD 

yang mencakup proses, Data Flow, dan data Store. Hal yang harus dimuat dalam 

kamus data adalah  : 

1. Arus Data  



 Arus Data menunjukkan dari mana data mengalir dan kemana data 

menuju.Keterangan arus data ini perlu dicatat dikamus data agar memudahkan 

mencari arus data didalam DFD. 

2. Nama Arus Data 

 Karena kamus data dibuat berdasarkan arus data yang mengalir di DFD, maka 

nama arus harus dicatat dikamus data, sehingga mereka yang membaca DFD dan 

memerlukan penjelasan lebih tentang suatu arus data tertentu di DFD dapat langsung 

mencarinya dengan mudah pada kamus data. 

3. Tipe Data  

 Data yang mengalir biasanya dalam bentuk laporan serta dokumen hasil cetakan 

komputer.Bentuk data ini perlu dicatat pada kamus data. 

4. Stuktur Data 

 Struktur data menunjukkan arus data yang dicatat pada kamus data yang terdiri 

dari item-item atau elemen-elemen data. 

5. Alias. 

 Alias atau nama lain dari data yang harus ditulis. Alias perlu ditulis karena data 

yang sama mempunyai nama perbedaan orang atau departemen yang satu dengan 

yang lainnya. 

6. Volume. 

 Volume yang perlu dicatat adalah volume rata-rata dari arus data.Volume rata-

rata menunjukkan data yang mengalir dalam periode tertentu. 

 



7. Periode. 

 Periode ini menunjukkan kapan terjadinya arus data yang dicatat dikamus data 

karena dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kapan input data harus 

dimasukkan kedalam system. 

8. Penjelasan. 

 Untuk lebih menjelaskan lagi tentang makna dari arus data yang dicatat 

dikamus data, maka bagian penjelasan dapat diisi dengan keterangan-keterangan 

tentang arus data tersebut. 

 Kamus data juga mempunyai bentuk untuk mempersingkat arti makna dai 

symbol yang dijelaskan yang disebut dengan NOTASI. Dalam notasi kamus data 

lebih mudah menjelaskan data dibandingkan dengan narasi. Notasi atau symbol yang 

digunakan dibagi menjadi dua macam yaitu: 

1.  Notasi Type Data. 

 Digunakan untuk membuat spesifikasi format input maupun output suatu data.  

Notasi yang digunakan sebagai berikut: 

NOTASI KETERANGAN 

X Setiap karakter 

9 Angka numeric 

A Karakter alphabet 

Z Angka nol yang ditampilkan dalam spasi kolom 

. Titik. Sebagai pemecah ribuan 



, Koma, sebagai pemecah pecahan 

- Hy;pen, sebagai tanda penghubung  ( ex  :  021-782 ) 

/ Sliesh, sebagai tanda pembagi ( ex  : 31 / 12 /  09 ) 

Tabel II.1 Notasi Tipe Data 

2. Notasi Struktur Data. 

NOTASI KETERANGAN 

= Terdiri dari 

+ And (dan) 

( ) Pilihan ( boleh Ya atau Tidak ) 

{ } Interasi atau pengulangan proses 

[ ] Plih salah satu pilihan  

I Pemisah pilihan dimana dalam tanda [ ] 

* Keterangan atau catatan 

@ Petunjuk (key field) 

Tabel II.2 Notasi Tipe Data 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

ANALISA  SISTEM  BERJALAN 

 

3.1. Umum 

WM BY WIDHI BUDIMULIA adalah suatu perusahaan jasa 

membuat baju pesta yang beralamat di Ruko Taman Kebon Jeruk Blok AA 

II/24 Jakarta Barat, yang menangani kegiatan yang bersifat pelayanan jasa, 

perusahaan ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh Ibu Lydia Hermawan. 

Perusahaan ini mempunyai karyawan sebanyak 20 orang, karena perusahaan 

ini masih dalam tahap pengembangan usaha.  

Untuk melakukan pengembangan usaha peranan komputer sangat 

penting, tanpa adanya komputer kegiatan dalam pembuatan laporan tidak 

dapat berjalan secara optimal. Karena sering kali terjadi kesalahan yang 

disebabkan oleh manusia atau human error, peranan manusia sangat 

dibutuhkan untuk membantu mengoprasikan komputer pada perusahaan yang 

belum terkomputerisasi. 

3.2 SEJARAH  PERUSAHAAN 

WM BY WIDHI BUDIMULIA yang berlokasi di Ruko Taman Kebon 

Jeruk Blok AA II/24 Jakarta Barat, yang dipimpin oleh Ibu Lydia Hermawan. 

Perusahaan ini sendiri bersifat pelayanan jasa. berdiri sejak tahun 1996 hingga 

sekarang terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perusahaan ini 



termasuk perusahaan kecil karena hanya memiliki karyawan yang berjumlah 

20 Orang. 

3.3. Struktur  Organisasi  dan  Fungsi 

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka untuk mewujudkan 

suatu pola tetap dari hubungan antara kedudukan dan peranan dalam suatu 

lingkar kerjasama. Struktur organisasi mutlak diperlukan agar dapat diketahui 

dengan jelas bagaimana hubungan antara bagian serta tugas , wewenang dan 

tanggung jawabnya disetiap bagian struktur organisasi mempunyai tanggung 

jawab dan kewajiban-kewajiban terhadap pengembangan perusahaan. Setiap 

bagian didalam struktur organisasi harus mampu bekerja secara professional, 

dan harus dapat berinteraksi dengan bagian lainnya sehingga didapat 

kerjasama yang optimal antar fungsi. 

Pada dasarnya struktur organisasi merupakan suatu hal yang sangat 

menentukan kedudukan dalam perusahan. Sistem yang di gunakan dalam 

struktur organisasi adalah sistem kerjasama (team work) yang dijalankan oleh 

sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Gambaran mengenai 

susunan struktur organisasi pada WM BY WIDHI BUDIMULIA dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 

 



Direktur

Bagian PenjualanBagian Pengiriman Bagian Gudang

 

Gambar  III.1 

Struktur Organisasi WM BY WIDHI BUDIMULIA 

Adapun sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing bagian dari 

struktur organisasi yang terdapat pada WM BY WIDHI BUDIMULIA yaitu 

sebagai berikut : 

1. Direktur 

a. Bertugas memimpin dan mengkordinasi 

b. Mengontrol jalannya perusahaan 

c. Membuat suatu kebijakan 

d. Memeriksa laporan penjualan yang dibutuhkan perusahaan 

2. Bagian Penjualan 

a. Menerima order dari customer. 

b. Membuat laporan penjualan. 

c. Menerima pembayaran. 

d. Menerima laporan dari Bagian Pengiriman dan Bagian Gudang. 



 

3. Bagian Gudang 

a. Pengecekan Barang. 

b. Proses pembuatan pesanan. 

c. Membuat laporan barang masuk dan keluar 

4. Bagian Pengiriman 

a. Mengirimkan barang pesanan konsumen 

3.4. PROSEDUR SISTEM BERJALAN 

Pada sistem berjalan ada beberapa prosedur yang harus dijalankan 

untuk proses pembuatan laporan, yaitu terdiri dari : 

1. Proses Pemesanan Baju Pesta 

Pada proses ini customer datang, lalu memilih model baju pesta, bahan 

baju pesta,warna baju dan accesories yang akan dipasangkan pada baju 

pesta. Setelah customer selesai memilih model dan yang lainnya 

barulah proses pembuatan Purchase Order  dilakukan. 

2. Proses Pembayaran 

Setelah Purchase Order dibuat oleh bagian penjualan, customer 

memberikan jaminanan pambayaran, dengan cara membayar 50% dari 

total harga, Customer akan diberikan nota pembayaran sebagai bukti 

telah melakukan transaksi pembayaran, lalu Purchase Order dan nota 

pembayaran akan diberikan pada bagian gudang untuk diproses dalam 



pembuatan baju pesta, Setelah baju jadi akan diproses pada bagian 

pengiriman. 

3. Proses Pengiriman Baju Pesta 

Setelah pesanan jadi, bagian pengiriman yang bertugas untuk 

mengirim pesanan ke customer dengan membawa nota dan surat jalan 

yang akan diberikan ke customer untuk bukti bahwa pesanan telah 

diterima dan bukti pembayaran yang akan dilunasi. Lalu Bagian 

pengiriman akan membawa rangkapan dari surat jalan dan nota yang 

akan diserahkan pada bagian penjualan yang nantinya langsung 

diproses untuk pembuatan laporan penjualan dan akan diserahkan pada 

direktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5. DIAGRAM ALIR DATA ( DAD ) SISTEM BERJALAN 

Berikut ini adalah penggambaran Diagram Alir Data pada system pengolahan 

data WM By Widhi Budimulia adalah sebagai berikut: 

3.5.1. Diagram Konteks Sistem Berjalan 

Analisa 

Sistem 

Penjualan

PO,SJ,Nota_Acc

SJ,Nota

SJ,Nota

SJ,Nota

BBSJ

Copy_PO

Customer

Bagian 

Gudang
Direktur

Bagian 

Pengiriman

 

Keterangan  : 

1. PO = Purchase order 

2. SJ =Surat Jalan 

3. BB = Buku Besar 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.2 

Diagram Konteks Sistem Berjalan 

WM BY WIDHI BUDIMULIA 



3.5.2. Diagram Nol Sistem Berjalan 
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Keterangan  : 

1. PO = Purchase order 

2. SJ = Surat Jalan 

3. BB = Buku Besar 

 

Gambar III.3 

Diagram Nol Sistem Berjalan 

 



3.5.3. Diagram Detail Sistem Berjalan 
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Keterangan : 

1. SJ  = Surat Jalan 

2. BB = Buku Besar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.4 

Diagram Detail Sistem Berjalan 

WM BY WIDHI BUDIMULIA 

 

 



3.6. KAMUS DATA SISTEM BERJALAN 

3.6.1. Kamus Data Dokumen Masukan (Input) 

1. NamaArus Data : Purchase Order 

Alias   : PO 

Bentuk Data  : Cetakan Manual 

Arus Data  : Bagian Gudang – Proses – Bagian Pengiriman - 

  Proses – Customer – Proses – Arsip SJ 

Penjelasan  : Untuk Pemesanan  barang 

Periode  : Setiap terjadi pemesanan barang 

Struktur Data  : Header + Isi  

Header   : No_PO + Tgl_PO 

Isi   : 1{No + Kode + Size + Qty + Harga + Total_Harga}12 

 

3.6.2.  Kamus Data Dokumen Pengeluaran (Output ) 

1.  Nama Arus Data :   Nota  

 Alias   :   NT 

 Bentuk Data  :   Cetakan Manual 

 Arus Data  :   Bagian Penjualan – Proses – Bagian Pengiriman – 

       Proses – Customer – Proses – Arsip Nota   

 Penjelasan  :   Untuk bukti transaksi penjualan barang 

 Periode  :   Setiap terjadi transaksi penjualan barang 

             Struktur Data  :   Header + Isi + Footer 



 Header  :   Tgl_nota 

Isi   :   Sudah_Terima_Dari + Keterangan 

Footer   :   Diterima_dari + Yang_Menerima   

 

2. Nama Arus Data  :    Surat Jalan 

 Alias       :    S J 

 Bentuk Data      :    Cetakan Manual 

 Arus Data      :    Customer – Proses – Arsip PO 

 Penjelasan     :    Untuk pesanan penjualan barang 

 Periode  :    Setiap terjadi pengiriman barang 

 Struktur Data     :    Header + Isi + Footer 

Header   :    No_PO + Tgl_PO + Nama_Customer +  

Isi   :    1{Pcs + Description + Price + Total}10 

 

  3.  Nama Arus Data  :     Buku Besar  

Alias    :     BB  

Bentuk Data   :     Cetakan Manual  

Arus Data   :     Bagian Penjualan – Proses – Direktur  

Penjelasan   :     Untuk Bukti Laporan  

Periode   :     Setiap ada transaksi  

Struktur Data   :     Header + Isi  



Header    :     No_BB + Tgl_BB  

Isi    :     {No + Tanggal + Pcs + Total + Keterangan}  

 

3.7. SPESIFIKASI SISTEM BERJALAN 

 Spesifikasi merupakan rangkaian yang terdiri dari dokumen masukan (input) 

dan   dokumen keluaran (output) yang semuanya teratur dan dipakai pada sistem 

berjalan. 

3.7.1. Spesifikasi Bentuk Dokumen Masukan  

 Dokumen masukan merupakan proses awal dari kegiatan pengiriman barang 

pada 

 WM By Widhibudimulia. Adapun bentuk dokumen masukkan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Purchase Order 

Nama Dokumen : Purchase Order 

Fungsi   : Sebagai bukti customer memesan barang 

Sumber  : Customer 

Tujuan   : Bagian Penjualan 

Frekuensi  : Setiap terjadi pemesanan barang 

Media   : Kertas 

Jumlah Rangkap : 2 Lembar 

Bentuk   : Lihat Lampiran A-1 



3.7.2. Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran 

 Dokumen keluaran terdiri dari proses pembayaran dan pengiriman 

barang.Adapun dokumen keluaran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Nota 

Nama Dokumen : Nota 

Fungsi   : Sebagai bukti transaksi penjualan 

Sumber  : Bagian Penjualan 

Tujuan   : Customer 

Frekuensi  : Setiap ingin melakukan transaksi penjualan 

Media   : Kertas 

Jumlah Rangkap : 2 Lembar 

Bentuk   : Lihat Lampiran B-1 

2. Surat Jalan 

Nama Dokumen : Surat Jalan 

Fungsi   : Sebagai bukti pengiriman barang 

Sumber  : Bagian Gudang 

Tujuan   : Bagian Pengiriman 

Frekuensi  : Setiap terjadi pengiriman barang 

Media   : Kertas 

Jumlah Rangkap : 2 Lembar 

Bentuk   : Lihat Lampiran B-2 



3. Buku Besar 

Nama Dokumen : Buku Besar 

Fungsi   : Sebagai bukti penjualan barang 

Sumber  : Bagian Penjualan 

Tujuan   : Direktur 

Frekuensi  : Setiap terjadi transaksi penjualan 

Media   : Kertas 

Jumlah Rangkap : 2 Lembar 

Bentuk   : Lihat Lampiran B-3 

3.8.  PERMASALAHAN POKOK 

Bedasarkan pengamatan, maka penulis membuat kesimpulan bahwa        WM 

By Widhi Budimulia dalam membuat laporan masih menggunakan cara manual. 

Dilihat dari sistem berjalan timbul adanya permasalahan yang antara lain,yaitu : 

a. Dalam pengisian Purchse Order masih menggunakan manual sehingga mudah 

di salah gunakan atau data yang di buat bisa di palsukan. 

b. Keamanan Dokumen kurang terjamin tersimpan dengan aman dan tidak hilang 

ataupun lupa. 

c. Data dalam membuat laporan tidak akurat karena masih menghitung dan 

membuat laporan masih secara manual dan riskan sekali terhadap kesalan 

kesalan yang seharusnya tidak terjadi 

d. Di dalam pembuatan secara komputerisasi,pembuatan laporan hanya berformat 

dengan format yang sudah ada. Dalam hal ini penulis menyarankan agar 



menggunakan Visual Basic .Net hal tersebut disebabkan selain mudah 

dimengerti, keamanan data dapat dijaga dengan di buatkannya password 

3.9 ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH 

Berdasarkan hasil pengamatan, maka penulis membuat kesimpulan bahwa 

WM BY WIDHI BUDIMULIA dalam melakukan proses kegiatan pembuatan laporan 

masih manual. 

Dengan pengisian data yang masih manual (tidak terkomputerisasi) maka 

banyak permasalahan yang terjadi. Tentunya hal ini sangat merugikan karena tidak 

sesuai dengan kemajuan teknologi informasi sekarang ini. Dengan digunakan 

komputer sebagai alat bantu untuk mempermudah proses pembuatan laporan.  Selain 

itu keuntungan lain yang dapat diperoleh dengan adanya komputer adalah dalam 

pembuatan dan penyusunan laporan akan lebih cepat dan akurat, sehingga dalam 

pembuatan dan penyusunan laporan tidak mengalami kesulitan. 

Maka dari itu, penulis berusaha memberikan alternative pemecahan masalah 

dari berbagai pemasalahan yang ada, yaitu dengan mengubah system pembuatan 

laporan menggunakan bahasa pemprograman sehingga memudahkan pengguna 

komputer dalam menjalankan pekerjaannya. 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan sistem pembuatan laporan khususnya 

dalam pembuatan laporan penjualan baju pesta yang diterapkan pada WM BY 

WIDHI BUDIMULIA, akhirnya dapat diambil  kesimpulan dari seluruh pokok 

bahasan pada masing-masing bab dalam penyusunan laporan Riset, adalah sebagai 

berikut : 

a. Sistem berjalan masih menggunakan cara manual 

b. Sering terjadi kesalahan dan pemalsuan data 

c. Keamanan data kurang terjamin 

d. Aplikasi program merupakan alternative pemecahan dari masalah yang 

dihadapi oleh perusahaan-perusahaan atau pun instansi, khususnya  WM BY 

WIDHI BUDIMULIA, dalam hal ini khususnya pembuatan laporan penjualan.  

Dengan adanya aplikasi pemrograman ini pengisian dan penyimpanan data 

akan menjadi mudah dan lebih aman, apabila kita ingin mengetahui data atau 

laporan yang lain, dengan mudah kita mengetahuinya, tanpa harus membuka 

satu persatu lembar-lembaran dokumen yang bertumpuk dan berdebu. 

e. Dengan aplikasi pemograman ini kita dapat membuat dokumen-dokumen 

keluaran yang kita butuhkan dan inginkan, disesuaikan dengan bentuk dokumen 

masukannya. 



f. Pengolahan didokumen dilakukan secara professional akan memberi kepuasan 

bagi perusahaan dan patner perusahaan tersebut. 

g. Proses pembuatan laporan pun tidak memerlukan waktu yang cukup lama, 

karena dengan komputer semua data-data dapat diproses secara cepat dana 

kurat. 

4.2. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas dan dengan hasil dari 

pelaksanaan penanganan masalah aplikasi alternatif, maka penulis ingin memberikan 

beberapa saran. 

 Adapun saran penulis adalah sebagai berikut: 

a. Kembangkanlah sistem yang ada dengan menggunakan sistem yang telah 

terkomputerisasi. 

b. Penggunaan komputer yang tepat akan membantu WM BY WIDHI 

BUDIMULIA dalam membuat laporan. 

c. Buat file back up agar data-data tersebut dapat terjaga keamanannya dari 

kerusakan atau kehilangan akibat pemakai komputer maupun virus komputer 

itu sendiri. 

d. Penggunaan komputer menuntut kedisiplinan para pemakainya, terutama dalam 

menyimpan data masukan.  Dalam proses pemasukan data diharapkan user  

juga dituntut  lebih teliti sebab kesalahan yang kecil dapat berakibat fatal.  

Untuk itu perlu diadakan pelatihan dan penjelasan bagi user yang berhubungan 



dengan program maupun pembuatan laporan pada WM BY WIDHI 

BUDIMULIA, 

a. Yang seoptimal mungkin sehingga tidak terjadi hal-hal yang sangat merugikan 

user maupun pihak perusahaan. 

e. Pengecekan data yang tersimpan pada computer sebaiknya dilakukan secara 

berlaka, misalnya satu minggu atau satu bulan sekali. 

f. Sebaiknya perusahaan melakukan pelatihan kerja terhadap karyawannya untuk 

meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam mengoprasikan komputer. 

g. Disamping itu perlu dilakukan juga pemeliharaan terhadap perangkat lunak 

(software) maupun perangkat kerasnya (hardware) demi kelancaran tugas. 

h. Keberadaan komputer perludijaga dan dirawat dengan baik, karena komputer 

sangat peka terhadap lingkungan. 

i. Tenaga operasional yang menjalankan atau mengoprasikan Komputer adalah 

orang yang terlatih dan mengetahui tentang Komputer. 

j. Meningkatkan kedisiplinan, keprofesionalan serta dedikasi personil selaku 

pemakai Komputer. 
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