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ABSTRACT

Development of information technology in this time is fast , particularly

information technology of base computer  until this time progress very significan where is

very help doing to bussiness in this time. Almost organitation in about take of conclusion

, information and class job efectify also serve use information sistem of computer. With

there computer as tool to prepare file then all of field in an organitation can

computeritation use to support successfully an organitation in achieve of goal. For an

organitation of  forward and fast develop then to prepare information system safe, quickly

and accurate is very importand to use serve then information executived will be terraced

job efectifity, easiest in execute file and save a file. So that don’t trouble in doing a task

be effective time too much and if sometimes, organitations needed that file than process

look for can do very fast. If informations in application type of this file execute servered

way electronic use computer help then very help of organitations, especially can find file

with short time and accurate product so that be terraced efectif and eficien job.

For example is Shop Erwinda is shop move in field of hawker sale. Shop Erwinda

still use manual book keeping obligation for tasked obligation transaction a live. Beside of

there weakness not yet aplication of book keeping obligation support services obligation

task better. As student of information system I try to analisys and design of book keeping

obligation Shop Erwinda all at once as to pile up scription. This appliccation as one of

them help tool for take the conclution an Shop Erwinda management. This book keeping

aplication wiil contain such as informations is needed  forward them shop..



1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, khususnya dibidang teknologi

informasi berbasis komputer yang hingga saat ini mengalami kemajuan yang sangat

signifikan dimana memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia. Dengan

perkembangan teknologi yang sangat pesat sangat membantu dalam kegiatan berbisnis.

Hampir semua organisasi dalam hal pengambilan keputusan, penyebaran informasi dan

peningkatan efektif pekerjaan serta pelayanan telah menggunakan sistem informasi

komputer. Dengan adanya komputer sebagai alat pengolah data, maka semua bidang

dalam suatu organisasi dapat dikomputerisasikan guna mendukung keberhasilan suatu

organisasi dalam mencapai tujuannya. Bagi suatu organisasi yang telah berkembang

pesat, maka pengolahan sistem informasi yang aman, cepat dan akurat sangatlah

diperlukan guna pelayanan maupun pengelolaan informasi yang akan meningkatkan

efektifitas kerja, mempermudah dalam mengelola data dan menyimpan suatu data.

Informasi dalam bentuk aplikasi pembukuan data yang menggunakan bantuan komputer

akan sangat membantu organisasi, terutama dapat menemukan data dengan waktu yang

singkat, dan hasilnya akurat sehingga meningkatkan kinerja kerja yang efektif dan

efisien.

Salah satu contoh organisasiya adalah Erwinda Toko, merupakan toko yang

bergerak pada bidang penjualan sembako. Erwinda Toko masih menggunakan

pembukuan hutang yang manual untuk mencatat transaksi hutang yang berlangsung.

Disamping itu ada kelemahan yaitu belum adanya aplikasi pembukuan hutang yang

mendukung layanan pencatatan hutang dengan baik. Sebagai mahasiswa sistem

informasi saya mencoba menganalisis dan merancang aplikasi pembukuan hutang pada

Erwinda Toko sebagai penyusunan skripsi. Aplikasi pembukuan hutang ini yang nantinya

sebagai salah satu alat bantu untuk mengambil keputusan dalam manajemen Erwinda

Toko. Aplikasi pembukuan ini akan memuat berbagai informasi yang dibutuhkan untuk

kemajuan toko tersebut.

2. Landasan Teori

2.1 Pengertian Sistem
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk

menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Suatu sistem dapat dijelaskan dengan sederhana

sebagai perangkat elemen yang digabungkan satu dengan yang lainnya untuk suatu

tujuan bersama.

Menurut Jogiyanto HM, sistem adalah suatu grup dari elemen baik barbentuk

fisik maupun non fisik yang menunjukkan kumpulan dan saling berhubungan, diantaranya



dengan saling berinteraksi bersama – sama menuju suatu tujuan atau sasaran akhir dari

sistem.

Sistem mempunyai maksud tertentu, ada yang menyebutkan maksud suatu

sistem adalah untuk mencapai suatu tujuan (goal) dan ada yang menyebutkan untuk

mencapai suatu sasaran-sasaran (objectives). Sistem dapat bersifat abstrak maupun

fisis. Sistem yang  bersifat abstrak terdiri dari susunan yang teratur dari gagasan yang

teratur. Sistem yang fisis adalah serangkaian unsur yang bekerjasama untuk tujuan

tertentu.

2.2 Konsep Dasar Informasi

Informasi adalah hasil dari pengolahan data-data tertentu sehingga

menghasilkan sesuatu yang bermakna dan dapat dimanfaatkan sebagai landasan dalam

pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan. Komponen terpenting dari informasi

adalah data. Data adalah fakta atau kejadian yang belum memiliki nilai manfaat, oleh

karena itu data harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu.

“Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi

penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau dalan masa yang

akan datang”. (Jogiyanto HM.)

Informasi yang baik harus mempunyai tiga kriteria yaitu :

1) Akurat

Informasi yang akurat akan mengurangi kesalahan di dalam pengambilan

keputusan.

2) Relevan

Informasi harus relevan artinya informasi tersebut harus dalam porsinya dan

disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya dan siapa yang membutuhkannya.

3) Aktual (Tepat Waktu)

Jogiyanto HM. berpendapat bahwa informasi harus tepat waktu dan tidak boleh

terlambat. Informasi yang terlambat tidak akan berarti lagi karena akan

mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi.

2.3 Pengertian Sistem Informasi
Sistem informasi merupakan kesatuan elemen-elemen yang saling berinteraksi

secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang

mendukung pembuatan keputusan. Disamping itu sistem informasi juga mampu

mendukung para pengelola dan staf perusahaan atau lemaga untuk menganalisa

masalah dan  memungkinkan terciptanya produk serta layanan baru.

Sistem informasi menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis didefinisikan

sebagai berikut : “ Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat



manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar

tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan ”. (Jogiyanto HM.).

3. Analisis (Proses Penelitian)

Tahap analisis sistem dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum

tahap desain sistem. Menurut Jogiyanto HM, analisis dapat didefinisikan sebagai :

“Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian atau

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi

permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambat-an-hambatan yang

terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapkan sehingga dapat diusulkan

perbaikan-perbaikannya”.

Dalam analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh

seorang analis sistem, yaitu:

1) Identify, yaitu mengidentifikasi masalah.

2) Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang bersangkutan.

3) Analyze, yaitu menganalisis sistem.

4) Report, yaitu membuat laporan hasil dari analisis.

3.1 Analisis Kelemahan Sistem

Tahap analisis sistem adalah memahami kerja dari sistem yang ada. Langkah ini

dapat dilakukan dengan mempelajari secara terperinci bagaimana sistem yang ada

beroperasi. Untuk mempelajari operasi dari sistem ini diperlukan data yang dapat

diperoleh dengan cara melakukan penelitian yaitu dengan observasi langsung ke obyek

atau pihak yang bersangkutan.

Analisis sistem  perlu mempelajari apa dan bagaimana operasi dari sistem yang

ada sebelum mencoba untuk menganalisis permasalahan-permasalahan, kelemahan-

kelemahan dan kebutuhan pemakai sistem untuk dapat memberikan rekomendasi

terhadap sistem yang lebih baik.

Untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada,

yaitu dengan menggunakan metode analisis PIECES (Performance, Information,

Economy, Control, Efficiency and Service) sebagai tolak ukur untuk menentukan kinerja

dari sistem yang akan dibangun.

1) Analisis Performance (Kinerja)

Kinerja merupakan bagian pendukung dalam kelancaran proses kerja dalam suatu

organisasi. Kinerja pada Erwinda Toko sangat bergantung pada sumber daya manusia

dan sarana serta prasarana yang tersedia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan

pada Erwinda Toko, bahwa dalam pembukuan hutang masih dengan sistem manual

yaitu dengan mencatat transaksi hutang yang berlangsung pada suatu buku dalam

bentuk pembukuan hutang. Dengan kata lain belum dilakukan secara sistem elektonik.



Hal ini sangat mengurangi kinerja sistem informasi, sehingga dalam prosesnya

membutuhkan waktu dan biaya  karena ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi.

Sehingga diperlukan suatu cara yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja sistem

dengan pembukuan secara elektronik agar dapat dioptimalkan.

2) Analisis Informasi (Information)

Sebuah organisasi seperti Erwinda Toko harus mempunyai informasi yang  tepat,

akurat dan relevan, karena informasi merupakan suatu hal yang penting bagi

konsumen. Informasi-informasi yang menunjang perkembangan Erwinda Toko harus

diberikan sedetail mungkin agar konsumen dapat lebih mudah memahami. Selama ini

Erwinda Toko melakukan penyampaian informasi dengan menggunakan buku hasil

pencatatan transaksi hutang secara manual. Jika pelanggan ingin meminta informasi

hutang maka akan dilakukan pencarian pada buku yang sangat membutuhkan tenaga

dan waktu yang cukup lama sehingga dapat mempengaruhi proses pelayanan

terhadap konsumen yang lain.

Dengan sistem yang ada selama ini, secara tidak langsung mempengaruhi

kualitas informasi yang diterima konsumen karena media yang digunakan dan

keterbatasan kemampuan dalam menyedikan informasi hutang. Perubahan tidak

dapat dilakukan langsung karena membutuhkan waktu untuk membuat dan

menyampaikan informasi hutang yang diminta konsumen. Dengan sistem baru nanti

diharapkan organisasi dapat berperan aktif dalam melayani permintaan informasi

hutang yang bisa didapat kapanpun dengan adanya komputer.

3) Analisis Economic ( Ekonomi )

Secara ekonomis sistem yang sedang berjalan sekarang memerlukan biaya

operasi yang tidak sedikit. Jumlah biaya dan nilai manfaat yang dihasilkan tidak tepat

sasaran sehingga informasi yang dihasilkan belum optimal. Biaya yang dikeluarkan

tidak sebanding dengan manfaat yang dibuat sehingga dengan adanya sistem baru

diharapkan dapat menjadi solusi terbaik dalam pemecahan masalah untuk

mendapatkan informasi hutang.

4) Analisis Control ( Kontrol )

Pengendalian atau kontrol dalam sebuah sistem sangat diperlukan.

Keberadaannya untuk menghindari dan mendeteksi secara dini terhadap

penyalahgunaan atau kesalahan sistem serta untuk menjamin keamanan data dan

informasi internal. Dengan adanya kontrol, maka tugas-tugas yang mengalami

gangguan bisa diperbaiki. Untuk sistem lama kontrol dilakukan oleh sumber daya

manusia itu sendiri.

Di sistem yang baru nanti, diharapkan sistem akan dipegang atau diawasi oleh

orang yang sudah dipercaya. Dengan demikian, selain kontrol secara sosial terdapat



pula kontrol oleh sistem itu sendiri. Pengaplikasiannya adalah dengan memberikan

hak akses pada administrator dan operator.

5) Analisis Eficiency ( Efisiensi )

Efisiensi sering dikacaukan dengan ekonomis yang sebenarnya berbeda,

ekonomis berkaitan dengan bagaimana sumber daya yang digunakan sedangkan

efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber tersebut digunakan dengan

pengeluaran yang minimal. Oleh sebab itu pihak organisasi harus melakukan efisiensi

baik dari segi pengeluaran, waktu dan operasional. Dengan adanya sistem informasi

hutang yang baru dapat meningkatkan informasi hutang dengan lebih cepat dan

efisien..

6) Analisis Service ( Pelayanan )

Service atau layanan berkaitan dengan penyediaan informasi hutang bagi pencari

informasi hutang. Untuk mendapatkan informasi hutang pada sistem lama cukup lama,

dimana harus mencari transaksi hutang pada pembukuan hutang yang manual.

Dengan adanya sistem yang baru, dirancang untuk dapat memenutupi kekurangan

dan dapat meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan yang lain.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Sejalan dengan tujuan perancangan sistem yang akan dibangun, diperlukan

informasi-informasi dan perangkat teknologi pendukungnya. Perangkat teknologi itu

meliputi hardware dan software yang digunakan. Analisis kebutuhan sistem bertujuan

untuk mengetahui sistem seperti apa yang cocok diterapkan, perangkat keras dan

perangkat lunak apa saja yang dibutuhkan serta siapa saja pengguna yang akan

menggunakan sistem ini.

3.2.1 Analisis Perangkat Keras (Hardware)

Pada tahapan ini akan menganalisis perkiraan kebutuhan sistem baru yang akan

dipakai. Analisis perangkat keras bertujuan untuk mengetahui secara tepat perangkat

keras yang dibutuhkan. Adapun spesifikasi untuk komputer administrator yang

dibutuhkan dibagi menjadi dua yaitu kebutuhan minimal dan rekomendasi sistem.

Adapun kebutuhan hardware antara lain :

1) Kebutuhan hardware pada saat pembuatan

Mainboard Asus P5VD2-X Processor Intel Dual Core 1.6 Ghz

Memory Visipro DDR2 512 MB VGA NVDIA GForce 7100gs 128 MB

Hardisk 80 GB Monitor LG 15"

VCD-RW lite on Keybord + Mouse

2) Kebutuhan hardware pada saat implementasi

Mainboard Asrock P4VM8 Prosesor Celeron 2,13 D

Memory Visipro DDR 256 MB Hardisk 40 GB Seagete Baracuda



Monitor Samsung 15" CD ROM Asus 52X

Keybord + Mouse

3.2.2 Analisis Perangkat Lunak (Software)

Analisis perangkat lunak bertujuan untuk mengetahui secara tepat  perangkat

lunak apa saja yang dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan sistem informasi ini.

Perangkat lunak yang digunakan adalah : Sistem Operasi Windows, Visual Basic 6.0,

dan Database SQL Server 2000

3.2.3 Kebutuhan Informasi

Analisis kebutuhan informasi adalah menganalisa data-data atau informasi yang

dibutuhkan guna membangun sistem baru. Untuk membangun sistem ini mengacu pada

dokumentasi yang telah diperoleh untuk kemudian dijadikan elemen utama dalam

merancang sistem. Dokumentasi tersebut antara lain.

1) Dokumentasi laporan pelangggan

2) Dokumentasi pembukuan organisasi.

3) Dokumentasi informasi pelayanan.

3.2.4 Kebutuhan Pengguna (User)

Kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna yaitu user friendly (ramah dengan

pengguna) : kemampuan yang dimiliki oleh software atau program aplikasi yang mudah

dioperasikan dan mempunyai sejumlah kemampuan lain sehingga pengguna merasa

betah dalam mengoperasikan program tersebut, bahkan bagi seorang pengguna pemula.

Menurut Petra Surya Mega Wijaya, M.Si dalam matakuliah IMK terdapat kriteria user

friendly yaitu :

1) Memiliki tampilan yang bagus

2) Mudah dioperasikan

3) Mudah dipelajari

4) Pengguna selalu merasa senang setiap kali menggunakan software tersebut

Selanjutnya pengguna yang akan mengoperasikan program yang sudah dibuat antara

lain : sebagai administrator adalah pemilik Erwinda Toko dan operator yaitu pegawai toko

yang berjumlah satu orang. Sedangkan programer dan manajemen Erwinda Toko dapat

bekerjasama sebagai tim sukses dalam pembuatan program agar sesuai dengan tujuan

yang diharapkan.

3.3 Analisis Kelayakan Sistem

Sebelum tahapan ini dilakukan yang perlu diketahui dan dipertimbangkan adalah

alasan timbulnya gagasan untuk membuat sistem informasi yang baru. Alasan tersebut

diantaranya adalah kecepatan pengolahan data, ketepatan dan konsistensi yang baik,

pencapaian informasi lebih cepat, mereduksi biaya, dan keamanan yang lebih baik.



Analisis kelayakan merupakan proses yang mempelajari atau mengidentifikasi

permasalahan yang telah dijabarkan sesuai dengan tujuan akhir yang akan dicapai.

Tujuan dari analisis kelayakan adalah untuk menguji apakah sistem baru yang akan

diterapkan sebagai pengembangan dari sistem lama.

Analisis kelayakan merupakan suatu studi untuk menilai proyek yang akan

dikerjakan di masa mendatang dan di gunakan untuk menentukan kemungkinan apakah

pengembangan dan pembangunan proyek sebuah sistem database pembukuan hutang

layak di teruskan atau diberhentikan. Penilaian disini tidak lain adalah memberikan

rekomendasi apakah sebaiknya proyek yang bersangkutan layak dikerjakan ataukah

sebaiknya ditunda dulu. Mengingat kondisi di masa mendatang penuh ketidakpastian,

maka studi yang dilakukan tentunya meliputi berbagai aspek dan membutuhkan

pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk dapat memutuskannya.

3.3.1 Kelayakan Teknologi

Untuk mendukung sistem ini  sangat diperlukan sekali penggunaan teknologi

informasi yaitu hardware dan software yang memadai di mana sistem tersebut

membutuhkan suatu akses dari komputer.

Sistem ini dibangun menggunakan teknologi dari software Visual Basic 6.0 dan

DataBase SQL Server 2000. Software yang digunakan ini bersifat multi platform dan

open source dan bisa didownload di internet dengan free sehingga layak sekali untuk

digunakan. Dengan dukungan dari multi platform ini maka secara otomatis sistem yang

baru ini dapat berjalan pada sistem operasi apapun yang terhubung ke dalam sistem

tersebut.

Agar sistem baru ini berjalan dengan baik maka kita harus mengetahui  terlebih

dahulu fasilitas apa saja yang disediakan oleh software database tersebut, bagaimana

tingkat keamanan data yang diberikan, apa kelebihan-kelebihan dari software database

tersebut dan tentunya harus mendukung bahasa pemrograman yang kita gunakan.

Dengan demikian kita dapat memilih software database mana yang terbaik dan layak

digunakan untuk menjalankan aplikasi tersebut.

3.3.2 Kelayakan Hukum
Untuk menerapkan sebuah sistem informasi, harus memenuhi ketentuan hukum

yang berlaku untuk penggunaan aplikasi. Hal ini penting mengingat saat ini undang-

undang hak cipta sudah ada, dan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut

merupakan tindakan pidana dan perdata.

Dilihat dari segi hukum, sistem baru adalah legal, sistem yang akan dirancang

tidak melanggar aturan-aturan untuk pengadaan sistem informasi. Software utama yang

dipakai untuk pembuatan aplikasi adalah software yang bersifat open source sehingga

pengembangan dengan menggunakan software ini tidak dikenakan sanksi apapun.



Dalam hal isi (content) dari informasi yang di tampilkan pada database ini diambil

dari sumber informasi dengan melakukan perijinan terlebih dahulu apabila sumber

informasi tersebut memerlukan izin, hal ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak

dan hukum

3.3.3 Kelayakan Operasional

Untuk membangun sebuah sistem baru akan membutuhkan investasi dana

yang besar. Analisis biaya dan manfaat ini bertujuan untuk melihat apakah sistem yang

diterapkan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan organisasi

pemakainya. Biaya yaitu biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem

informasi. Oleh karena itu sebelum sistem dijalankan, perlu diperhitungkan kelayakan

operasionalnya dengan menganalisis biaya dan manfaat.

1) Komponen Biaya

Biaya diklafikasikan menjadi dua kategori, yaitu biaya berhubungan dengan

pengembangan sistem informasi dan biaya yang berhubungan dengan operasi

sistem. Biaya pengembangan sistem dapat dikelompokan dalam beberapa jenis,

antara lain:

a) Biaya Pengadaaan

Biaya pengadaan adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan

memperoleh perangkat keras. Biaya pengadaan ini biasanya merupakan biaya

yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama (initial cost) sebelum sistem

dioperasikan, kecuali untuk pengadaan perangkat keras dengan cara leasing.

Yang termasuk biaya pengadaan antara lain : biaya pembelian perangkat

keras (hardware), biaya pembelian perangkat lunak (software), dan biaya yang

berhubungan dengan manajemen dan staff untuk pengadaan perangkat keras

(brainware).

b) Biaya Penerapan

Biaya penerapan adalah biaya yang berhubungan dengan penerapan dalam

mengembangkan sistem. Yang termasuk dalam biaya penerapan adalah : biaya

pelatihan dan biaya personil.

c) Biaya Operasi dan Perawatan

Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem

supaya sistem dapat beroperasi. Sedang biaya perawatan adalah biaya yang

dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Yang termasuk biaya

operasi dan biaya perawatan sistem adalah : biaya overhead dan biaya

perawatan aplikasi.



Berbeda halnya dengan biaya-biaya lainnya yang biasanya terjadi sebelum

operasi sistem diterapkan, biaya operasi dan perawatan biasanya terjadi secara

rutin selama operasi sistem masih berlangsung.

2) Komponen Manfaat

Manfaat yang didapat dari sistem informasi hutang dapat diklarifikasikan sebagai

berikut :

a) Manfaat mengurangi biaya :

b) Manfaat mengurangi kesalahan-kesalahan.

c) Manfaat meningkatkan kecepatan aktifitas.

d) Manfaat meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen

Manfaat dari sistem informasi dapat juga diklarifikasikan dalam bentuk

keuntungan berwujud (tangible benefit) dan keuntungan tidak berwujud  (ingtangible

benefit). Keuntungan berwujud meruopakan keuntungan yang berupa penghematan

atau peningkatan didalam organisasi yang dapat diukur secara kuantitas dalam

bentuk satuan nilai uang. Keuntungan berwujud diantaranya adalah sebagai berikut :

peningkatan biaya operasional dan pengurangan biaya pembukuan manual.

Keuntungan tak berwujud (intangible) adalah keuntungan-keuntungan yang sulit

atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Keuntungan-keuntungan

ini diantaranya adalah perbaikan pelayanan.

Biaya pengembangan sistem informasi ini terdiri dari :

a) Biaya Pengadaan Hardware

Biaya pengadaan mencakup semua biaya yang terjadi sehubungan dengan

upaya memperoleh perangkat keras (hardware). Perangkat keras yang

digunakan dalam penerapan sistem ini memakai fasilitas komputer yang ada

pada Erwinda Toko, sehingga biaya pengadaan hardware tidak ada.

b) Biaya Pengadaan Software

Perangkat Lunak untuk pengembangan sistem ini menggunakan sistem

operasi Microsoft Windows XP Profesional yang sudah ada pada komputer

organisasi.

c) Manusia (Brainware)

Untuk menjalankan sistem yang akan diterapkan dibutuhkan tenaga yang

profesional yang mampu mengembangkan teknologi informasi karena

kemampuan sumber daya manusia penentu perkembangan suatu organisasi.

3) Komponen Analisis Biaya Dan Manfaat

Setelah komponen-komponen biaya dan manfaat telah dapat diidentifikasi,

selanjutnya analisis biaya atau manfaat ini dapat dilakukan untuk menentukan

apakah proyek sistem informasi ini layak atau tidak. Dalam analisis terdapat dua



aliran kas yaitu aliran kas keluar (cash outflow) dan aliran kas masuk (cash inflow).

Aliran kas keluar terjadi karena pengeluaran uang untuk biaya investasi. Aliran kas

masuk terjadi dari manfaat yang dihasilkan oleh investasi. Aliran kas masuk ini sering

dihubungkan dengan keuntungan bersih sesudah pajak ditambah dengan depresiasi

(bila depresiasi dimasukkan dalam komponen biaya).

Tabel 3.1 Rincian Biaya

Rincian Biaya dan Manfaat Tahun ke-0 Tahun ke-1 Tahun ke-2

Biaya-Biaya

Biaya Pengadaan

- Software

- Hardware

- Instalasi

Total Biaya Pengadaan

Biaya Proyek

- Analis Sistem

- Programmer

- Biaya Pengumpulan data

- Dokumentasi

Total Biaya Proyek

Biaya Penerapan

- Pelatihan Personil

Total Biaya Penerapan

0

0

100.000

100.000

2.320.000

2.850.000

500.000

500.000

6.170.000

1.000.000

1.000.000

Total Biaya Pengembangan Sistem 7.270.000

Biaya Operasi dan Perawatan

- Biaya Perawatan Sistem

- Biaya Overhead

1.000.000

500.000

1.200.000

600.000

Total biaya operasi dan perawatan 1.500.000 1.800.000

Total Biaya (TB) 7.270.000 1.500.000 1.800.000

Tabel 3.2 Rincian Manfaat

Rincian Manfaat Tahun ke-0 Tahun ke-1 Tahun ke-2

Manfaat Berwujud

- Pengurangan Biaya Operasional

- Pengurangan Biaya Beli Buku

- Peningkatan Jumlah Konsumen

Total  M. Berwujud

4.750.000

2.250.000

1.100.000

8.100.000

4.750.000

2.250.000

1.500.000

8.500.000

Total Manfaat (TM) 8.100.000 8.500.000



Procced (Selisih TM dan TB) 6.600.000 6.700.000

Terdapat beberapa metode untuk melakukan analisis biaya atau manfaat,

diantaranya sebagai berikut :

a) Metode Periode Pengembalian ( Payback Periode )

Metode ini menilai proyek investasi dengan dasar lamanya investasi tersebut

dapat tertutup dengan aliran kas masuk dan tidak memasukkan faktor bunga

kedalam perhitungan.

Nilai Investasi =     Rp. 7.270.000

Proceed Tahun 1 = Rp.  6.600.000 (-)

Sisa investasi tahun 2 = Rp. 670.000

Adapun perhitungan periode pengembalian sebagai berikut :

PP = (Rp 670.000)

(Rp   6.700.000)

= 0,1 bagian

= 0,1 * 12 Bulan = 1,2 Bulan.

Sisa investasi tahun 1 tertutup oleh proceed tahun ke 1 sebagian dari

sebesar Rp 7.500.000,-. Jadi, Payback Period investasi ini adalah 1 tahun 1

bulan 2 hari, yang berarti pada bulan berikutnya pihak organisasi dapat

mengambil keuntungannya dari sistem tersebut.

b) Metode Pengembalian Investasi ( Return On Investasi =ROI)

Metode ini digunakan untuk mengukur prosentase manfaat yang dihasilkan

oleh proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, rumus metode ini

adalah sebagai berikut :

ROI = Total Manfaat – Total Biaya

Total Biaya

Adapun total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

Tahun 0 = Rp 7.270.000

Tahun 1 = Rp 1.500.000

Tahun 2 = Rp 1.800.000 +

Total Biaya = Rp 10.270.000

Dan total manfaat dari proyek baik yang berwujud ataupun tidak berwujud

adalah sebagai berikut :

Tahun 1 =  Rp 8.100.000

Tahun 2 =  Rp 8.500.000 +

Total Manfaat = Rp 16.600.000

ROI = Rp   16.600.000 – Rp  10.270.000

Rp  10.270.000



= 0,62 * (100%)

= 62 %

Setiap proyek investasi yang mempunyai Return Of Investment (ROI) lebih

besar dari 0 adalah proyek yang dapat diterima. Pada proyek investasi ini nilai

ROI adalah 0,62 % atau 62 %, berarti proyek ini dapat diterima, karena proyek ini

akan memberikan keuntungan sebesar 62 % dari biaya investasinya dalam

waktu 2 tahun.

c) Metode Nilai Sekarang Bersih (NetPresent Value = NPV )

Metode ini merupakan metode yang memperhatikan nilai waktu dari uang.

Metode ini menggunakan suku bunga diskonto yang akan mempengaruhi proses

atau arus dari uang. Pada penerapan sistem yang baru ini, perhitungan nilainya

berdasarkan tingkat suku bunga diskonto Bank Indonesia tanggal 31 november

2009 pada SBI (www.bi.go.id) yaitu (6,25%)i.

NPV = - Nilai Proyek + Proceed 1 + Proceed 2

(1+I%)1 (1+I%)2

Keterangan :

NPV = Net Present Value

I = Tingkat bunga Diskonto Diperhitungan

N = Umur Proyek Investasi

Suatu NPV akan layak diterima apabila bernilai positif atau lebih dari 0, berikut ini

perhitungan NPV :

NPV = - 7.270.000 + 6.600.000 + 6.700.000

(1+0,0625)1 (1+0,0625)2

= - 7.270.000 + 6.600.000 + 6.700.000

(1,0625)        (1,1289)

= - 7. 270.000 + 6.211.764,71 + 5.934.980,95

= - 7. 270.000 + 12.146.745,66

= 4.876.745,66

Dari hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan

yang diterima sekarang oleh pihak organisasi  pada tahun ke-2 adalah Rp

4.876.745,66 atau NPV lebih besar dari 0.

Tabel 3.3 Hasil Analisis

Metode Hasil Keputusan Syarat

Payback Periode

Pengembalian Investasi

Nilai Sekarang Bersih

1 tahun 1,2 bln

62 %

4.876.745,66

Layak

Layak

Layak

< 2 tahun

> 0

> 0

www.bi.go.id


Dari seluruh metode perhitungan yang digunakan dapat disimpulkan

bahwa proyek database hutang ini layak secara ekonomi.

3.3.4 Kelayakan Ekonomi

Ditinjau dari segi ekonomisnya, maka sistem yang baru akan mendatangkan

manfaat dan keuntungan bagi organisasi sehingga sistem yang baru dianggap layak

untuk ditempatkan ke dalam organisasi. Hal ini dapat dilihat pada perhitungan biaya dan

manfaat, dimana dengan menggunakan sistem yang baru akan meningkatkan pendataan

pembukuan hutang dengan baik dan teratur sehingga meningkatkan pelayanan kepada

pelanggan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Implementasi merupakan tahapan setelah melakukan analisis dan perancangan

sistem pada siklus rekayasa perangkat lunak dimana aplikasi siap dioperasikan pada

keadaan yang sebenarnya sehingga dari sini akan diketahui apakah program yang telah

dibuat benar-benar dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan yang

diinginkan. Program harus bebas terlebih dahulu dari kesalahan-kesalahan sebelum

program diterapkan dan diimplementasikan. Kesalahaan program yang mungkin terjadi

adalah kesalahan bahasa (sintaks), kesalahan pada saat program sedang berjalan

(runtime) atau kesalahan logika. Setelah program bebas dari kesalahan, program diuji

dengan memasukkan data uji untuk diolah.

Implementasi diwujudkan dengan form–form yang telah dibuat berdasarkan

rancangan form yang ada pada bab sebelumnya. Pembahasan perancangan sistem

aplikasi database Erwinda Toko dengan menggunakan bahasa pemrograman  SQL

Server dan Visual Basic untuk merancang database.

4.1 Uji Coba Sistem

1) Black Box Testing

Pengujian yang dilakukan untuk antarmuka perangkat lunak. Pengujian ini

dilakukan untuk memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi bekerja dengan baik dalam arti

masukan yang diterima dengan benar dan keluaran yang dihasilkan benar-benar tepat,

pengintegrasian dari eksternal data berjalan dengan baik.

Salah satu bentuk Black Box testing adalah testing validasi. Testing ini

dinyatakan berhasil jika fungsi-fungsi yang ada pada perangkat lunak sesuai dengan apa

yang diharapkan. Contoh testing validasi sebagai berikut :

Apabila admin salah mengisi username dan password akan menampilkan

konfirmasi pesan kesalahan.



Gambar 4.7 Black Box Testing

Tabel 4.1 Halaman yang sudah di test

NO MENU PENGUJIAN KETERANG

AN

1 Login Harus mengisikan password dengan benar. OK

2 Barang Isi kode barang, nama barang, harga barang

lalu klik simpan.

OK

3 Pelanggan Isi kode pelanggan, nama pelanggan, alamat,

telp lalu klik simpan

OK

4 Transaksi

Hutang

Isi id cicilan, id transaksi, tgl transaksi, besar

cicilan lalu klik simpan

OK

5 Nota Penjualan Isi kode no nota, kode pelanggan, tgl nota

lalu klik simpan

OK

6 Item Jual Isi kode no nota, kode barang, jumlah, total

lalu klik simpan

OK

2) White Box Testing

Jika ada unit yang tidak sesuai outputnya untuk menyelesaikannya, diteruskan

pada pengujian yang kedua, yaitu white box testing. Pengujian ini melihat dari tampilan

yang menampilkan pesan error yang disebabkan karena penggunaan variable,

parameter atau bisa juga disebabkan kesalahan baris-baris query yang tidak sesuai

logika pemrograman. Seperti yang tampak pada kasus dibawah ini.



Gambar 4.8 White Box Testing

4.2 Uji Coba Program

Uji coba program dilakukan untuk mengetahui apakah program dapat

berinteraksi dengan personil yang mengoperasikan program tersebut atau tidak. Dalam

arti program mudah untuk dioperasikan. Selain itu pengetesan program bertujuan untuk

menghindari kesalahan-kesalahan dalam program sebelum program tersebut diterapkan

dalam sistem yang resmi.

Kesalahan program yang mungkin terjadi diklasifikasikan yaitu:

1) Kesalahan bahasa (language errors) atau kesalahan penulisan (syntax errors)

atau kesalahan gramatikal (gramatikal errors) adalah kesalahan

2) Dalam penulisan kode program yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan.

Kesalahan ini relative mudah ditemukan dan diperbaiki, karena kompailer akan

memberi tahu letak dan sebab kesalahan waktu program kompilasi. Setelah

dianalisa ternyata penulisan nama field, namun juga kesalahan seperti ini bisa

diakibatkan karena kesalahan penggunaan query yang lain.

Gambar 4.9 Pesan Language Error

3) Kesalahan sewaktu proses (run-time errors) adalah kesalahan yang terjadi waktu

executable program dijalankan. Kesalahan ini menyebabkan program berhenti



sebelum selesai pada saatnya, karena kompailer menentukan kondisi yang

belum dipenuhi yang tidak bisa dikerjakan. Kesalahan ini relative mudah

ditemukan dan diperbaiki, karena kompailer akan memberitahukan letak sebab

kesalahan waktu program dikompilasi.

Gambar 4.10 Kesalahan Waktu Proses

4) Kesalahan logika adalah kesalahan pada program yang dibuat. Kesalahan

seperti ini sulit ditemukan karena tidak ada pemberitahuan mengenai

kesalahanya dan akan tetap diperoleh hasil dari proses program tapi hasilnya

salah. Kesalahan ini dapat ditemukan dengan test data, yaitu dengan

membandingkan hasil pengolahan sistem yang sudah diketahui, bila hasilnya

berbeda berarti ada kesalahan. Kesalahan logika disebabkan karena

penggunaan penggunaan fungsi move atau query menyebabkan pemanggilan

file yang seharusnya langsung memindahkan file gambar yang dipanggil masuk

kedalam folder yang telah ditentukan sebelum menjadi gagal. Kesalahan

seperti ini tetap menyimpan nama file namun source gambarnya tidak masuk.

Gambar 4.11 Kesalahan Logika

5. Kesimpulan

Setelah beberapa tahapan dalam menyelesaikan sistem pembukuan hutang

berbasis database pada Erwinda Toko, dapat disimpulkan bahwa :

a) Layanan sistem pembukuan hutang Erwinda Toko ini telah di buat dengan baik

untuk digunakan sebagai media pembukuan hutang electronik.

b) Erwinda Toko ini dilengkapi dengan fasilitas:

 Mencatat setiap transaksi hutang yang berlangsung pada Erwinda Toko.

 Pembukuan data hutang yang bisa dilihat oleh para pelanggan
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