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ABSTRACT 

Sales computerized system is part of the system is useful information to solve 

problems in the processing of sales data. Cellular Atoz Wates is a shop located in 

Kulonprogo Wates is a mobile phone shop big enough but still use manual system of 

sales in its data processing. Therefore, by building computerized systems, computer-

based sales are expected to solve the problems in the processing of sales data. 

 

This thesis discusses how to design and and build a computerized system sales 

as a way to improve the effectiveness and efficiency of labor. Also explained about the 

process of selling computerized systems analysis anddesignprocess. 

 

So that eventually produced a computerized system that will sales expected to be 

able to improve services for visitors to be getting better. 
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1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang mendukung perkembangan 

zaman terjadi begitu pesat dan dampak yang sangat luas bagi semua aspek kehidupan. 

Majunya dunia bisnis didukung oleh pengolahan sistem informasi dan manajemen. 

Pada penelitian di toko Atoz Celluler Wates, penulis melihat masih kurang efektif 

dan efisien pada sistem penjualan karena proses pengolahan data transaksi penjualan 

yang belum dapat dilakukan dengan cepat serta laporan penjualan atau hasil penjualan 

yang masih dilakukan dengan cara manual sehingga terkesan lambat. Hal ini tentu saja 

akan mempengaruhi kualitas dan operasional perusahaan. 

2 . Landasan Teori 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Dalam mendefinisikan sebuah sistem dilakukan dua pendekatan yaitu dengan 

yang menekankan pada prosedur dan menekankan pada komponen atau elemen. 

Pendekatan yang menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai 

berikut :  

“Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

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

menyelesaikan suatu sasaran tertentu”
1
 

Sedangkan pendekatan yang menekankan pada elemen dan komponen 

mendefinisikan sistem sebagai berikut : 

“Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu”.
2
 

 

                                                           
1
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2.2 Pengertian Informasi 

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen di dalam 

pengambilan keputusan. Suatu sistem yang kurang mendapatkan informasi akan menjadi 

luruh dan kerdil, dan akhirnya akan berakhir. 

 

2.3. Konsep Dasar Sistem Informasi 

2.4. Sistem Informasi manajemen 

2.4.1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen 

Sistem informasi manajemen { management information sistem (MIS) } merupakan 

penerapan sistem informasi di dalama organisasi untuk mendukung informasi – informasi 

yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. 

2.4.2. Peranan Sistem Informasi Bagi Manajemen 

Manajemen membutuhkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan 

yang akan dilakukannya. 

2.5. Sistem Informasi Penjualan 

2.5.1. Pengertian Sistem Penjualan  

Sistem informasi penjualan adalah suatu sistem informasi yang 

mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk 

menghasilkan, menganalisa, menyebarkan dan memperoleh informasi guna mendukung 

pengambilan keputusan mengenai penjualan. 

2.5.2. Pengertian Penjualan 

Penjualan adalah proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen atau 

pelanggan secara periode ( Geofrey lancauir dan Daud jobber,1990 ). 

3. Analisis Dan Perancangan Sistem  

3.1. Gambaran Umum Perusahaan 

 



 

 

3.1.1. Sejarah Perusahaan 

Pada awalnya, usaha ini berorientasi pada penjualan voucher hp, dan tiga bulan 

kemudian dialokasikan dana jual beli HandPhone baru dan bekas. Dalam waktu satu 

tahun, penjualan meningkat dan mencapai angka yang stabil. 

3.2. Analisis Sistem 

3.2.1. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 

Analisis sistem ( system analysis ) adalah sebagai berikut “Penguraian dari 

sistem informasi utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan, 

hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan 

perbaikan-perbaikannya”. 

3.2.2. Langkah-langkah dalam Analisis Sistem 

a. Mengidentifikasi masalah 

b. Mengevaluasi masalah, apakah masalah tersebut dapat diatasi atau 

tidak 

c. Menentukan hambatan-hambatan 

d. Menentukan kebutuhan-kebutuhan yang digunakan 

 

 

3.3. Identifikasi Masalah 

a. Dalam pencatatan data penjualan barang masih dilakukan secara manual, 

sehingga menyebabkan lambatnya pelayanan stok barang yang tidak 

akurat 

b. Lambatnya pencarian data barang yang masih tersedia 

c. Kesulitan dalam penulisan dan penyajian laporan karena masih bersifat 

manual. 

 

 

 

 

 



 

 

3.4. Analisis Kelemahan Sistem 

a. Banyaknya kesalahan pada pengolahan data yang disebabkan oleh  

human error karena dikerjakan manual (salah tulis, salah jumlah) 

b. Permasalahan yang ada berdampak pada penyajian informasi yang 

dibutuhkan pimpinan untuk mengambil keputusan 

c. Lemahnya pengawasan manajemen dan keuangan karena masih 

menggunakan sistem manual sehingga data dapat dengan dimanipulasi 

 

 

 

3.4.1. Analisis PIECES 

1. Analisis PIECES ini digunakan karena untuk mendapatkan  pokok-pokok 

permasalahan yang lebih jelas dan spesifik 

2. Kemudian dari hasil analisis tersebut dirancang usulan-usulan untuk 

diterapkan dalam sistem baru 

a. Analisis Kinerja (performance) 

Kinerja dapat diukur dari Troughput dan Response Time. Troughput 

adalah jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu. Pada 

Toko Atoz Celluler ini masih terkesan lambat dalam melayani customer, 

mengolah data, dan dalam proses pencarian data. Rata - rata troughputnya 

dalam waktu 5 menit hanya 1 sampai 2 customer saja yang bisa dilayani.  

dan Sedangkan Response Time adalah rata – rata waktu yang 

tertunda dua pekerjaan ditambah dengan waktu response untuk menanggapi 

pekerjaan tersebut. 

b. Analisis Informasi (information) 

• Akurat ( Accurate ) 

Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. 

Yaitu informasi harus jelas, benar, tepat, dan mudah dimengerti. Pada 

sistem lama masih bersifat arsip – arsip yang terpisah – pisah tidak 

tersusun dengan baik, sehingga banyak menimbulkan kesalahan – 

kesalahan penyusunan data. Dengan adanya sistem baru semua 

informasi jadi lebih akurat. Karena transaksi langsung tersusun rapi. 

 



 

 

• Tepat waktu ( Up To Date ) 

Dengan adanya sistem baru waktu yang dibutuhkan lebih sedikit untuk 

mencari data yang dibutuhkan karena hanya dengan memasukkan kode 

atau tanggal langsung dapat dicari, sehingga waktu yang dibutuhkan 

tidak lebih dari tiga menit. Informasi yang disajikan akan lebih efektif.  

• Relevan ( Relevance ) 

Pada sistem lama yang terdapat pada toko Atoz Celluler Wates 

pengurutan waktu penataan arsip sering tidak sesuai dengan urutan 

yang benar, Sedangkan dengan pemakaian sistem baru, informasi yang 

disajikan menjadi lebih relevan karena pengurutan data lbih baik.  

c. Analisis Ekonomi (economy) 

Secara ekonomis sistem yang ada saat ini membutuhkan biaya 

operasinal yang tidak sedikit seperti untuk membeli peralatan tulis, buku laporan, 

tempat arsip, gaji karyawan, dan lainnya, sebesar kurang lebih Rp.200rb 

perbulan, toko Atoz Celluler Wates sangat tidak seimbang dengan manfaat yang 

didapatkan. 

 

d. Analisis Pengendalian (control) 

Sistem yang digunakan harus dapat mengamankan data dari kerusakan, 

misalnya dengan membuat back up data. Selain itu, sistem yang digunakan 

harus dapat digunakan untuk mengamankan data dari akses yang tidak 

diinginkan. 

 

e. Analisis Efisien (efficiency) 

Efisiensi dari sistem yang dikembangkan adalah pemakaian secara 

maksimal atas sumber daya yang tersedia yang meliputi manusia, informasi, 

waktu, biaya dan peralatan. Pemakaian waktu dan sumber daya manusia yang 

tidak tepat dapat menyebabkan pemborosan. 

 

 

 



 

 

3.5. Analisis Kebutuhan Sistem 

 

3.5.1. Analisis Kebutuhan Sistem Informasi 

 

Kebutuhan system terdiri dari dua jenis, yaitu : 

1.Kebutuhan Fungsional ( Fungctional Requirement ) 

Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa 

saja yang nantinya akan dilakukan oleh sistem. 

2.Kebutuhan Non Fungsional ( Non Fungctional Requirement ) 

Kebutuhan non fungsional adalah jenis kebutuhan yang bersifat properti 

perilaku yang dimiliki oleh sistem, meliputi teknologi, operasional, kinerja, 

keamanan, politik dan budaya 

 

3.6. Analisis Biaya Dan Manfaat 

Analisis biaya dan manfaat digunakan untuk memberikan gambaran 

tentang biaya, dan resiko dari sistem yang akan dirancang, dimana nantinya akan 

dibandingkan dengan biaya investasi yang telah dikeluarkan. 

 

4. Implementasi Sistem 

4.1. Pengertian Implementasi 

Tahap implementasi sistem ( System Implementation ) adalah tahap meletakkan 

sistem supaya siap dioperasikan 

4.1.2. Rencana Implementasi 

Supaya kegiatan implementasi dapat beroperasi sesuai dengan yang diterapkan, 

maka perlu jadwal rencana kegiatan implementasi 

4.1.3. Kegiatan Implementasi 

1. Pembuatan Program 

2. Pengetesan Program. 

3. Instalasi Hardware dan Software. 

4. Pengetesan Sistem. 

5. Pemilihan dan pelatihan personil. 

6. Konversi sistem. 



 

 

7. Pemeliharaan. 

8. Manual Program 

4.1.3.1. Pembuatan Program 

4.1.3.1.1 Pembuatan Data Base 

create database penjualan_hp 

use penjualan_hp 

 

 

create table merek( 

kd_merek char (5) not null primary key, 

nama_merek char (5) 

) 

4.1.3.1.2  Pembuatan Form dan Data Coding 

Coding : 

 Dim rspengguna As New ADODB.Recordset 

 

Sub kosong() 

txtkode.Text = "" 

txtnama.Text = "" 

txtalamat.Text = "" 

txttelp.Text = "" 

End Sub 

 



 

 

 4.1.3.2. Pengetesan Program 

1. Kesalahan kode pemrograman ( syntax error ) 

Kesalahan ini terjadi jika kode program yang ditulis tidak sesuai dengan 

prosedur penulisannya. Kesalahan ini relatif mudah ditemukan dan diperbaiki, 

karena compiler akan memberi tahu letak dan sebab kesalahan sewaktu 

program dikompile. 

 

 

2. Kesalahan Proses ( run time error ) 

Kesalahan ini terjadi pada saat program executable dijalankan. Kesalahan ini 

menyebabkan program berhenti sebelum waktunya selesai karena kompiler 

menemukan kondisi yang belum terpenuhi dan tidak layak untuk dikerjakan. 

kesalahan ini juga relative mudah ditemukan, karena juga ditunjukan letak serta 

sebab kesalahan. 

3. Kesalahan logika ( logical error ) 

Kesalahan ini terjadi pada logika program yang dibuat. Kesalahan ini sulit 

ditemukan, karena tidak ada pemberitahuan mengenai kesalahan dan tetap 

akan didapatkan hasilnya hasil proses program, tetapi hasilnya salah 

4.1.3.3. Instalasi Hardware dan Software 

4.1.3.4. Pengetesan Sistem (system testing ) 

Beberapa hal yang dilakukan dalam pengetesan sistem antara lain: 

a. Pengetesan kemampuan sistem dalam mengakses kebutuhan informasi. 

b. Pemograman dan pengetesan 

Sesuai dengan rancangan fisik sebagai dokumentasi aplikasi, maka program 

yang di buat haruslah sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 

 

 

 



 

 

1. Uji White Box 

Uji white box yang dilakukan pada aplikasi Sistem Komputerisasi Penjualan 

pada Toko B’Cellullar Sragen, dilakukan pada pencarian Data Customer, 

apabila Customer belum pernah membeli HandPhone di toko ini maka isi dalam 

data gridnya kosong. 

2. Uji Black Box 

Pengujian ini berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Program 

ini diuji pada aplikasi Sistem Komputerisasi Penjualan pada Toko B’Cellullar 

Sragen. Apabila user name dan pasword salah maka akan menampilkan pesan 

error. 

 

Pengetasan sistem yang akan meliputi : 

1. Pengetesan Terhadap Input Data 

a. Mekanisme pengetesan 

Melakukan test terhadap seluruh komponen input data meliputi tes terhadap 

kemampuan kolom pengisian terhadap kemampuan kolom pengisian terhadap 

jenis – jenis data yang dimasukkan, kemampuan input yang diuji antara lain ; 

input data barang, input data supplier, input data customer, input data user, input 

data merk, input data imei, input data pembelian, input data penjualan. 

b.Hasil yang didapat 

 

 

 

 

 

2. Pengetesan Ubah dan Simpan Data 

a. Mekanisme Pengetesan 

 Melakukan pengetesan seluruh komponen ubah dan simpan terhadap 

kemampuan komponen untuk merespon single click. Yang mana pada aplikasi ini 

tombol ubah yang tampak dalam antar muka user dan komputer memiliki dua 

fungsi yaitu untuk mengaktifkan data pada text box yang akan di edit dan untuk 



 

 

mengedit atau merubah data dari database. Sedangkan menu simpan digunakan 

untuk menyimpan data yang di edit. 

b. Hasil yang didapat 

 

 

 

 

3.  Pengetesan Terhadap Hapus Data 

a. Mekanisme Pengetesan 

Melakukan test terhadap seluruh komponen hapus data, meliputi test 

terhadap kemampuan komponen untuk merespon single click mouse serta 

konfirmasi yang dihasilkan ketika dieksekusi. Yang mana pada aplikasi ini tombol 

hapus memiliki fungsi untuk menghapus data yang ada di database. 

b.Hasil yang didapat 

 

 

4. Pengetesan terhadap Output 

a. Mekanisme Pengetesan 

Melakukan tes terhadap seluruh output ( laporan ), meliputi test terhadap 

kemampuan komponen menampilkan laporan – laporan sesuai kebutuhan user 

secara periodik ( harian, bulanan,). 

b. Hasil yang didapat 

Seluruh komponen output yang dikeluarkan sudah dengan apa yang 

dibutuhkan. 

 Tabel 4.1 Hasil testing sistem 

No.  Nama Module Jenis Unit Yang Ditest Hasil Test 

1 Form Login Masuk  Baik 

Keluar  Baik 



 

 

2 Form Menu Utama File Baik 

Master Data  Baik 

Data Barang Baik 

Transaksi 

Laporan  

Keluar  

Baik 

Baik 

Baik  

3 Form User  Tambah  Baik 

Simpan  Baik 

Edit  Baik 

Hapus 

Keluar  

Baik 

Baik  

4 Form Data barang Tambah   Baik 

Simpan Baik 

Edit Baik 

Hapus Baik 

Batal 

Keluar  

Baik 

Baik  

5 Form Data Customer Tambah Baik 

Simpan Baik 

Edit Baik 

Hapus Baik 

Keluar 

Next Proces 

Baik 

Baik  



 

 

6 Form Data Supplier Tambah Baik 

Simpan Baik 

Edit Baik 

Hapus   Baik 

Keluar   Baik 

7 Form Data Merek Tambah Baik 

Simpan Baik 

Edit Baik 

Hapus   Baik 

Keluar   Baik 

8 Form Transaksi Pembelian 

Barang 

Tambah  Baik 

Simpan Baik 

Edit 

Hapus 

Keluar  

Baik 

Baik  

Baik  

9 Form Transaksi Penjualan 

Barang 

Tambah Baik 

Simpan Baik 

Edit 

Hapus  

Keluar  

Baik 

Baik 

Baik 

10 Laporan data barang Tampil Baik 

Tutup Baik 

11 Laporan data supplier Tambah Baik 



 

 

Simpan 

Edit 

Hapus 

Baik 

Baik 

Baik 

Keluar Baik 

Tutup Baik 

Tutup Baik 

 

4.1.3.5. Pemilihan dan Pelatihan Perosonil 

1. Ceramah 

2. Pelatihan Prosedur (Procedural Training) 

3. Pelatihan Tutorial (Tutorial Training) 

4. Simulasi ( Simulation ) 

5. Latihan Langsung di Pekerjaan (On The Job Training) 

 

4.2. Tindak Lanjut Implementasi 

Tindak lanjut implementasi bertujuan untuk melakukan pengetesan 

terhadap penerimaan sistem 

 

 

4.3. Manual Program 

Untuk menjalankan program yang telah dibuat, pemakai atau user perlu 

memahami manual program yang telah dibuat. Manual program merupakan 

penuntun bagi user tentang cara dan aturan mengoperasikan sistem sehingga data 

yang akan diolah sesuai dengan aturan yang telah dibuat. 



 

 

4.3.1. Form Login 

Form ini berfungsi untuk membatasi pengguna program, pengguna atau 

user yang akan menggunakan program harus ada di basis data dan 

mempunyai password. 

4.3.2. Menu Utama 

• File , terdiri dari sub menu logout 

• Master, terdiri dari sub menu data user, data customer, data merek, dan 

data supplier 

• Data Barang 

• Transaksi, terdiri dari sub menu data penjualan dan data pembelian 

• Laporan terdiri dari sub menu laporan data barang, data supplier, laporan 

pembelian dan laporan penjualan 

• Keluar, untuk keluar dari sistem 

 

4.3.3.  Form Data Barang 

Menu ini digunakan untuk menginputkan data barang. Menu ini dilengkapi 

dengan tombol tambah, simpan, edit, hapus, batal, keluar. 



 

 

 

4.3.4. Form Laporan 

Untuk mebuat dan menampilkan Laporan – laporan yang dibutuhkan oleh pemilik atau 

owner  Atoz Celluler 

   4.3.5.  Form Laporan Nota Penjualan 

Form ini menampilkan nota penjualan yang akan diterima leh customer. 

5.Penutup 

5.1. Kesimpulan 

1. Dengan sistem baru keterlambatan arus informasi dapat di cegah karena 

pengolahan data dan pencarian data, dan pembuatan laporan sudah dilakukan 

secara terkomputerisasi sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih 

berkualitas.  

2. Keuntungan yang di peroleh dengan adanya sistem komputerisasi  

a. menghemat waktu untuk pencarian data dan pencatatan data. 



 

 

b. dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat dan akurat. 

5.2. Saran 

1. Untuk mengoptimalkan pekerjaan, sebaiknya sistem pengolahan data penjualan 

dan pembelian yang dilakukan secara manual diperbaharui dengan sistem yang 

terkomputerisasi. 

2. Aplikasi sistem pengolahan data penjualan dan pembelian yang penulis usulkan 

dapat diterapkan dan dapat membantu dalam melakukan pengolahan data 

penjualan dan pembelian serta menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk 

membantu pengambilan keputusan manajemen. 
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