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Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seluk beluk tentang sistem penjualan stylus pada CV.
Cipta Dharmagraha Pratama yang terletak di Jakarta. Informasi dimulai dengan pembahasan prosedur
penjualan stylus secara tunai dengan asumsi bahwa barang yang dipesan sudah ada stoknya di gudang. Proses
dimulai dari sales menerima pembelian stylus dari customer, kemudian dengan berjalanya proses maka
dikirimlah Surat Penawaran Harga yang menyatakan bahwa pembayaran secara tunai saat barang diterima
oleh customer. Sales kemudian mendapatkan feedback berupa Purchase Order. Tahapan akhir dari sistem
informasi ini adalah proses pelaporan. Pelaporan dilakukan oleh bagian penjualan kepada Manufacturing
Manager setiap satu bulan sekali.
Keywords : Information System, Stylus Information

1. PENDAHULUAN
Didalam proses perdagangan, kegiatan pertukaran
uang, jasa dan barang merupakan faktor yang
menentukan kelancaran mekanisme perdagangan, baik
diluar maupun didalam negeri. Proses pertukaran itu
sendiri dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak
langsung, antara pihak yang mempunyai kewajiban
untuk melunasi pembayaran dan menerima barang dan
atau jasa dengan pihak yang berhak menerima
pembayaran tersebut sebagai penyedia barang dan
atau jasa.
Kedudukan customer dan supplier sebagai pihak yang
dalam kegiatan usaha dan perdagangan ini cukup
menentukan, sebab mereka adalah salah satu mata
rantai yang tidak dapat terlepas dari mata rantai usaha
dan perdagangan.
Salah satu cara yang ditempuh oleh CV. Cipta
Dharmagraha Pratama dalam menghadapi pesatnya
perkembangan teknologi adalah secara bertahap
mengimplementasikan teknologi sistem informasi
menggunakan komputer. Dari awal berdirinya
perusahaan ini, penggunaan teknologi informasi
belum maksimal. Penggunaan komputer di perusahaan
hanya terbatas pada kalangan manager dan bagian
penjualan.

2. METODE PENELITIAN
a.
Pengertian Sistem
Sistem adalah kerangka dari prosedur-prosedur yang
berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema
yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan
atau fungsi utama dari perusahaan[1].

Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen
yang berintegrasi untuk mencapai tujuan umum[2].
Dari definisi sistem diatas dapatlah dikatakan bahwa
sebuah sistem merupakan kegiatan dari seperangkat
unsur yang saling melengkapi dan terorganisir dan
saling bergantung untuk mencapai suatu maksud,
tujuan atau sasaran tertentu.
b.
Pengertian Informasi
Informasi adalah kumpulan data yang relevan dan
mempunyai arti yang menggambarkan suatu kejadiankejadian atau kegiatan-kegiatan[2].
Dari definisi informasi diatas dapat dikatakan bahwa
informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk
yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang
menerimanya.
Sumber informasi adalah data sedangkan data adalah
kenyataan yang menggambarkan kejadian-kejadian
serta suatu kesatuan nyata dan merupakan suatu
bentuk yang masih mentah, yang masih perlu diolah
lebih lanjut melalui suatu model untuk menghasilkan
informasi.
Sistem pengolahan informasi bertugas mengolah data
menjadi informasi atau lebih tepatnya, sistem
mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi
berguna bagi penerimanya. Fungsi utama informasi
adalah menambah pengetahuan atau mengurangi
ketidakpastian pemakai informasi.
c.
Pengertian Sistem Informasi
Sistem informasi merupakan suatu sistem didalam
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.
Sistem informasi merupakan suatu cara yang sudah
tertentu untuk menyediakan informasi yang
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dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi dengan
cara yang sukses dan untuk organisasi bisnis dengan
cara yang menguntungkan[9].
Tujuan dari sistem informasi adalah menyajikan
informasi untuk mengambil keputusan pada
perencanaan,
pemrakarsaan,
pengorganisasian,
pengendalian, kegiatan operasi subsistem suatu
perusahaan dan menyajikan sinergi organisasi pada
proses.
Dapat diambil kesimpulan, bahwa sistem informasi
memberi suatu cara untuk memandang organisasi
sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari
lingkungan eksternal yang lebih luas, yang
memungkinkan terbentuknya secara selaras dan
seimbang fungsi-fungsi manajemen seperti :
1.
Perencanaan
2.
Pengorganisasian
3.
Pengarahan
4.
Pengawasan
5.
Pengambil keputusan
6.
Penempatan sumber daya yang optimal
Keseluruhan fungsi-fungsi diatas saling mendukung
satu dengan yang lain dalam sebuah organisasi atau
perusahaan.

d.

CV. Cipta Dharmagraha Pratama
Pada awalnya CV Cipta Dharmagraha Pratama adalah
sebuah perusahaan keluarga yang pada awalnya
berdiri pada tahun 1980 tanpa payung hukum secara
legal formal. Pertama berdiri dikenal dengan nama
Cipta Teknik. Melihat perkembangan yang terjadi
maka secara legal formal didirikan pada tanggal 15
Oktober 1994 yang didirikan berdasarkan :
1. Akta Notaris Ny. Machmudah Rijanto SH No. 31
tanggal 15 Oktober 1994 dengan surat Penetapan
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
436/CN/PDT.P/1994/PN.JKT.PST tanggal 1
September 1994.
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 184/0905/PM/III/96
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.
0904.3.51.10056.
Secara makro tahun 1995, perekonomian Indonesia
relatif membaik, meskipun menghadapi banyak
kendala.
Dalam rangka merebut segmen pasar yang lebih besar
Cipta Teknik sampai dengan akhir tahun 2005 telah
memperluas
jaringan
operasionalnya
dengan
membuka beberapa kantor cabang di beberapa kota
besar seperti semarang, Solo dan Surabaya.
CV Cipta Dharmagraha Pratama atau lebih akrab
dikenal dengan Cipta Teknik di antara para upplier,
rekanan serta customernya.
Cipta Teknik juga memiliki beberapa “Profit Centre
Department (PCD)” yang masing-masing memiliki
manajemen tersendiri yaitu departemen medical
equipment sebagai cikal bakal berdirinya perusahaan
ini, departemen offset printing, departemen fabrikasi /
manufacturing, dan departemenIndustrial Diamond.
Sedangkan di dalam proses informasinya tentu tidak
terlepas dari kegiatan usaha seperti pada umumnya
yaitu proses pengadaan barang, proses penerimaan
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karyawan baru, penyimpanan barang (bahan baku
maupun bahan jadi), persediaan barang dagang,
penerimaan uang dari para customer dan kewajiban
pembayaran kepada para supplier dan rekanan.
Dikarenakan CV Cipta Dharmagraha Pratama akan
melakukan penerapan komputerisasi sistem secara
bertahap dan berkesinambungan untuk proses
penerapan teknologi informasi, maka pembahasan ini
hanya akan berfokus kepada sistem informasi
penjualan secara tunai sesuai dengan program rencana
kerja yang dijalankan oleh perusahaan ini yang sedang
berjalan.
Struktur organisasi pada CV. Cipta Dharmagraha
Pratama Jakarta sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi CV. Cipta

3. PEMBAHASAN
DAN
HASIL
Dharmagraha
Pratama

Prosedur sistem informasi penjualan yang berjalan
pada CV Cipta Dharmagraha Pratama yang dipelajari
sebagai bahan Tugas Akhir ini adalah tentang proses
penjualan tunai. Pada proses pengadaan bahan baku,
barang dagang, proses produksi sampai proses
pembayaran kredit dan penagihan kepada customer,
pembayaran tagihan kepada supplier tidak dibahas
dalam makalah ini. Adapun proses yang akan
disampaikan adalah proses dimana sales mulai
menerima pesanan barang sampai kepada bagian
pengiriman barang mengirimkan barang dagang
kepada customer yang bersangkutan adalah sebagai
berikut :
1. Proses Permintaan Penawaran HargaPemesanan
Cylinder BaseStylus
Petugas penjualan (sales) menerima pesanan dari
pelanggan melalui Surat Permintaan Penawaran (SPP)
dengan order dari customer secara lisan yang
ditindaklanjuti oleh sales dengan segera membuat
serta
mengirimkan
surat
penawaran
harga
(quotation)mencatat data-data yang diterima dengan
menggunakan formulir Cylinder Base Order Form
(CBOF). Sales yang bersangkutan sebelum membuat
penawaran harus mengisi dan menandatangani CBOF
untuk memproses data permintaan pembuatan
penawaran
hargapesanan
dengan
melakukan
pemeriksaan terhadap harga dengan arsip Daftar
Harga (DH) dan juga dengan memeriksa stok stylus
dengan data yang di dapat dari bagian gudang dengan
data bernama Master Stock (MS).
Sales juga harus melakukan pemeriksaan stok barang
langsung kepada bagian gudang untuk menghindari
kesalahan / ketidakakuratan data MS. Setelah
dipastikan bahwa data pendukung untuk pembuatan
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penawaran semuanya sesuai, maka penawaran segera
dibuat dan dikirimkan kepada customer.
Pada quotation yang dikirimkan disebutkan bahwa
pembayaran adalah secara tunai saat barang diterima.
Setelah petugas penjualan (sales) menerima pesanan
dari customer dengan dokumen berupa Purchase
Order. PO yang diterima kemudian diperiksa semua
isi suratnya dan dibandingkan dengan quotation yang
dikirimkan oleh sales sebelum menerima PO tersebut.
Perlu dipastikan pula bahwa syarat pembayaran yang
tercantum di PO adalah tunai saat barang diterima.
Sales juga wajib mengisi formulir Stylus Order Form
(SOF) yang dibuat rangkap 3 (tiga) untuk segera
diteruskan kepada bagian kasir untuk dibuatkan faktur
penjualan serta kwitansi.
SOF juga diteruskan kepada bagian gudang, tetapi
semua SOF tersebut diatas sebelumnya oleh sales
harus diajukan kepada Manager dengan melampirkan
PO dari customer untuk disetujui. Stylus Order Form
(SOF) yang diterima oleh kasir segera di proses untuk
dibuatkan Faktur Penjualan (FP) serta Kwitansi (Kwt)
sebagai dokumen keluaran sesuai dengan harga yang
tertera. Bagian gudang setelah menerima SOF juga
segera membuatkan Surat Jalan (SJ) sebagai dokumen
keluaran kepada customer. Bagian gudang
berdasarkan SOF tersebut juga harus mengeluarkan
stylus dengan benar dan penawaran harus dikirim ke
pelanggan dengan tenggang waktu adalah maksimal 2
hari setelah menerima permintaan. Sebelum mengisi
dan membuat CBOF, sales yang bersangkutan
membuat kalkulasi harga sesuai dengan pedoman
yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pembuatan
kalkulasi dituangkan ke dalam formulir khusus yaitu
Precalculation Sheet (PS), CBOF dan PS yang telah
dibuat kemudian diserahkan kepada staf administrasi
departemen untuk dituangkan ke dalam surat
penawaran harga. Setelah staf administrasi membuat
penawaran harga dan diserahkan kepada sales yang
bersangkutan maka sales tersebut harus menyerahkan
kepada manajer departemen dengan melampirkan
formulir-formulir CBOF & PS. Setelah memeriksa
surat penawaran harga, CBOF dan PS yang diajukan
oleh sales yang bersangkutan kemudian manajer
membubuhkan paraf pada formulir-formulir tersebut
dan kemudian menandatangani surat penawaran harga.
Setelah semua formulir di paraf dan surat penawaran
harga ditandatangani oleh manajer, maka surat
penawaran segera diserahkan kepada staf administrasi
untuk segera mengirimkan melalui faximile serta
menyimpan data penawaran ke arsip quotation.
2. Proses Penerimaan Pesanan Pengiriman Cylinder
BaseStylus
Setelah surat penawaran harga terkirim maka sales
yang bersangkutan menindaklanjuti surat tersebut
dengan melakukan komunikasi dengan pelanggan
Tanda terima atau dokumen bukti pembayaran
tersebut ditandatangani oleh petugas pengiriman
sebagai bukti bahwa petugas tersebut telah meneima
pembayaran secara tunai dari customer dengan jumlah
yang sesuai dengan nilai pada Faktur Penjualan dan
Kwitansi dari perusahaan. Sekembali dari customer,
tenaga pengiriman saat kembali menuju ke kantor

untuk mendapatkan pesanan barang dari permintaan
surat penawaran harga dari pelanggan tersebut.
Adapun bukti atau dokumen yang menyatakan bahwa
surat penawaran harga tersebut diterima adalah
dengan menerima Surat Perintah Kerja (SPK) atau
Purchase Order (PO) dari pelanggan. Berdasarkan
SPK atau PO tersebut maka sales yang bersangkutan
segera membuat Job Order Sheet (JOS) atau formulir
pembuatan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh
bagian produksi sesuai dengan jenis jobnya yang harus
diketahui oleh manajer departemen dengan
melampirkan salinan SPK dari pelanggan. Manajer
departemen setelah memeriksa kebenaran dari semua
spesifikasi pekerjaan dengan mencocokkan antara data
pada JOS dan SPK maka JOS segera diberikan kepada
staf administrasi untuk memeriksa semua kebutuhan
bahan baku ke bagian gudang bahan baku baik yang
ada pada persediaan ataupun bahan baku yang harus
diproduksi. Apabila bahan baku terdapat dalam data
persediaan bahan baku yang dimilikinya, maka JOS
diserahkan kepada bagian produksi tertentu (hollow
atau shafted) sesuai dengan keputusan dari manajer
departemen saat menandatangai JOS tersebut. Jika
bahan baku tidak tersedia, maka bagian gudang bahan
baku produksi setelah berkoordinasi dengan bagian
produksi yang bersangkutan mengisi Surat Permintaan
Penyediaan Barang (SPPB) dan diajukan kepada
manajer departemen melalui staf administrasi. Surat
Permintaan Penyediaan Barang (SPPB) yang diterima
oleh staf administrasi dari bagian produksi kemudian
diteruskan kepada manajer departemen untuk disetujui
pengadaannya. SPPB yang telah diparaf oleh manajer
departemen kemudian diteruskan kepada staf
Purchasing untuk diproses pengadaannya.Surat Jalan
dan stylus dari gudang serta Faktur Penjualan dan
Kwitansi dari kasir serta salinan PO dari sales (yang
kemudian disebut sebagai Dokumen Penjualan
Stylus/DPS). Kemudian diteruskan kepada bagian
pengiriman.
Setelah bagian pengiriman menerima dokumen dan
stylus secara lengkap dari bagian gudang dan kasir,
bagian ini segera melakukan proses pengiriman stylus
serta dokumen-dokumen tersebut di atas secara
bersamaan kepada customer.

3. Penerimaan Pembayaran Stylus
Proses Penyediaan Bahan Baku Produksi
Setelah customer menerima dokumen berupa Surat
Jalan, Faktur Penjualan, Kwitansi dan stylus itu
sendiri, maka petugas pengiriman menerima
pembayaran sesuai dengan nominal yang tercantum di
PO, Faktur Penjualan dan Kwitansi secara tunai.
Customer menerbitkan dokumen sebagai tanda terima
pembayaran telah dilakukan.
harus segera menyetorkan hasil pembayaran dari
customer yang diterimanya kepada kasir.
4. Laporan Penjualan Stylus
Setelah semua tahapan proses telah selesai
dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah proses
pelaporan. Pelaporan dengan dokumen masukan PO
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Setelah semua tahapan proses telah selesai
dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah proses
pelaporan proses-proses dengan dokumen masukan
adalah PO dan SOF kepada Manager secara berkala,
yaitu dengan periode 1 (satu) bulan sekali.
Berikut adalah penggambaran sistem informasi
penjualan stylus dengan Diagram Alir Data.
a. Diagram Konteks Sistem Informasi Penjualan
Stylus

Gambar 2. Diagram Konteks Sistem Berjalan
Penjualan Stylus

Gambar 3. Diagram Nol Sistem Berjalan
Penjualan Stylus

b. Diagram Nol Sistem Informasi Penjualan
Stylus

c.
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Diagram Detail Sistem Informasi Penjualan
Stylus
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Gambar 4. Diagram Detail 1.0 Sistem Berjalan
Penjualan Stylus
Dalam melaksanakan suatu kegiatan terjadi suatu
masalah yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Begitu pula dalam pelaksanaan permintaan penawaran
harga akan menghadapi berbagai masalah diantaranya
adalah :
a.
Menyangkut akurasi data master persediaan
stylus dari bagian gudang dan atau pengadaan yang
yang tidak lengkap, sehingga bagian penjualan harus
menanyakan terlebih dahulu stok bahan baku produksi
stylus kepada bagian gudang dan pembelian.
b.
Terlambatnya informasi mengenai adanya
barang di pemasok yang sebenarnya sangat
dibutuhkan informasi yang cepat dan akurat.
Keterlambatan ini akan membuat bagian penjualan
terkendala saat akan menghitung harga pokok
pembelian bahan baku produksi sebagai acuan untuk
membuat sebuah penawaran. Tak jarang bagian
penjualan terlambat mengirimkan surat penawaran
kepada pelanggan
hanya
dikarenakan
oleh
terlambatnya informasi tersebut.stok stylus dari
gudang kepada sales, yang mengakibatkan proses
penjualan stylus terhambat kendala data dan
informasi.

Banyaknya formulir-formulir yang harus diisi,
sehingga banyak membutuhkan pekerjaan manual
(paper work) yang sebenarnya dapat diminimalisasi.
a.c.
Menyangkut sistem kerja yang masih manual
dan ketersediaan perangkat komputer yang sangat
terbatassehingga sangat menghambat mengalirnya
dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari mulai proses
permintaan penawaran pembuatan surat jalan sampai
kepada proses pelaporan. Hal ini berdampak kepada
seringn terhambat dan bahkan terlambatnya proses
pembuatan penawaran pengiriman penualan sampai
kepada pelaporan kepada manager.
Untuk mencari pemecahan solusi permasalahan yang
ada, alternatif yang dilakukan untuk memperkecil atau
menyelesaikannya adalah sebagai berikut :
a.
Dengan cara melakukan koordinasi antar
departemen bagian setiap hari Selasa guna membahas
semua kelengkapan data yang dibutuhkan pada proses
penjualan untuk memberikan tanggapan yang cepat
kepada pelanggancustomer.
b.
Peningkatan akurasi master persediaan stylus
dari gudang yang akan dipergunakan oleh sales dalam
menanggapi pembelian dari customer.
c.
Mengurangi pekerjaan manual dengan
mengurangi formulir-formulir tanpa harus kehilangan
informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam suati
proses sistem informasi administrasi.
Dengan cara membangun jaringan komputer serta
pembuatan program akuntansi penjualan tunai pada
tahapan-tahapan proses administrasi secara bertahap
yang bersifat online / masing-masing komputer
terhubung kepada satu pusat data / database server.
Mengacu kepada temuan-temuan pokok serta
alternatif pemecahan masalah yang telah diuraikan
diatas maka berikut rancangan sistem sebagai bentuk
usulan proses dari sistem yang telah lama berjalan.
Rancangan sistem usulan yang akan dipaparkan
mengenai penyederhaan langkah-langkah proses
dengan menerapkan penggunaan sistem jaringan
komputer terpadu yang berbasis kepada client-server
concept.
Sehubungan dengan terkendalanya rencana penerapan
penggunaan sistem jaringan komputer terpadu ini oleh
faktor sumber daya manusia serta peralatan yang
dibutuhkan, maka pembahasan akan dibatasi pada
ruang lingkup sistem informasi penjualan tunai saja.
Untuk memudahkan proses pembacaan alir data, maka
berikut digambarkan sistem ususlan penjualan stylus
didalam Diagram Alir Data.

a.

Diagram Konteks Sistem Usulan
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Gambar 5. Diagram Konteks Sistem Usulan
Penjualan Stylus

Gambar 6. Diagram Nol Sistem Usulan
Penjualan Stylus
b.

Diagram Nol Sistem Usulan
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c.

Diagram Detail Sistem Usulan
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misalnya hilangnya salinan arsip formulir-formulir
tertentu, kekurangan tempat untuk penyimpanan.
Sedangkan ruang arsip sendiri tidak pernah
mengalami penambahan volume ataupun kapasitas
simpannya.
b. Sumber daya manusia pada perusahaan ini memang
relatif lebih senior dengan tingkat pengalaman kerja
secara manual lebih dari 20 tahun, dengan usia ratarata pegawai berkisar antara 40 – 50 tahun namun
mereka kurang atau bahkan belum begitu memahami
sistem informasi yang terkomputerisasi.
c.
Banyaknya formulir-formulir yang harus diisi
oleh setiap bagian mengakibatkan terkendalanya
waktu proses sebuah pekerjaan yang disebabkan oleh
pekerjaan pengisian formulir-formulir (paper work).
d.
Keterbatasan perangkat keras komputer di
perusahaan ini memang sungguh perlu diperhatikan
dan dicatat sebagai pertimbangan penambahan
investasi
perangkat
keras
apabila
rencana
komputerisasi sistem informasi penjualan akan
diimplementasikan.
e.
Pada saat rencana komputerisasi akan
diimplementasikan, dibutuhkan 1 (satu) ruang khusus
sebagai ruang server yang harus benar-benar dijaga
kebersihan dan keamanannya. Keamanan jaringan
serta ijin akses setiap user untuk keluar masuk ruang
server dan mengakses database juga harus
diperhitungkan dengan matang.
5.

Gambar 7. Diagram Detail Proses 1.0 Sistem
Usulan Penjualan Stylus
Dengan penggambaran Diagram Alir Data diatas
maka diharapkan pembacaan setiap alir data dapat
dilakukan dengan lebih mudah.
4.

KESIMPULAN

Setelah mempelajari rencana penerapan sistem
informasi
penjualan
secara
komputerisasi
dibandingkan dengan cara manual, maka penerapan
atau implementasi dari rencana ini benar-benar sangat
mendesak dan harus segera dapat direalisasikan CV
Cipta Dharmagraha Pratama, dengan analisa dan
kesimpulan dari penulis sebagai berikut :
a. Sistem informasi penjualan secara manual yang
telah dijalankan bertahun-tahun di perusahaan ini dari
tahun ke tahun selalu saja ada kendala, seperti
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