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Abstrak - Pengolahan data penjualan merupakan bagian yang terpenting untuk menunjang berlangsungnya
kegiatan didalam sebuah perusahaan, kebutuhan akan pengolahan data yang cepat dan akurat merupakan salah
satu tujuan sebuah perusahaan untuk menggunakan tekhnologi yang berkembang saat ini , yaitu teknologi sistem
informasi dimana perusahaan menggunakan komputer sebagai salah satu media atau alat pendukung dalam
menjalankan segala kegiatan yang dilakukan diperusahaannya tidak terkecuali pada PT. vaksincom, pengolahan
data penjulan pada perusahaan PT.Vaksincom yang masih menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu
pengolahan data dari input data customer sampai pembuatan laporan akhir, mempunyai banyak kendala dimana
data lama di replace dengan data yang baru sehingga tidak terdapat penyimpanan data yang lama , data
Customer dan invoice serta Produk yang akan dicetak terkadang rusak atau hilang, sedangkan dalam sistem
berjalan tidak ada backup data. Sehingga pengolahan data lama dan akhirnya informasi yang dihasilkan tidak
tepat waktu. Berdasarkan alasan diatas penulis mencoba memanfaatkan teknologi komputer yang akan
diterapkan untuk membangun sistem informasi pengolahan data penjualan pada PT Vaksincom Jakarta. Yang
bertujuan Membangun sebuah sistem penjualan pada PT.Vaksincom dengan harapan dapat berguna sehingga
pengolahan data penjualan bisa lebih efektif dan efisien, menerapkan program penjualan pada PT.Vaksincom
yang dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman visual basic 6.0 dan juga microsoft access sebagai
sofware penyimpanan datanya.Dengan menggunakan metode Fast.
Kata kunci: Metode Fast, aplikasi penjualan antivirus,berbasis desktop.

1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perkembangan komputer begitu pesatnya. Komputer
bukan lagi menjadi barang mewah yang sulit dicari.
Dengan kemampuannya yang dapat mengolah data
dengan cepat, akurat dan terstruktur, komputer mulai
banyak digunakan sebagai alat bantu untuk
mempermudah pekerjaan manusia di segala bidang.
Tidak luput dengan dunia internet saat ini pun
semakin berkembang. Banyak sekolah, perkantoran,
perbankan, perusahaan serta dunia bisnis yang
memanfaatkan komputer sebagai pengolah data dan
informasi serta menyimpan datanya. Tidak terkecuali
pada PT.Vaksincom.com, Pengolahan data penjualan
merupakan bagian yang terpenting untuk menunjang
berlangsungnya
kegiatan
didalam
perusahaan
vaksincom ini. Pada PT.Vaksincom Pengolahan data
penjualan dilakukan oleh bagian customer service
yang merangkap sebagai bagian purchasing dengan
menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu
dalam pengolahan datanya dari input data customer
sampai pembuatan laporan akhir. yang masih banyak
terdapat kendala didalamnya diantaranya adalah data
lama di replace dengan data yang baru sehingga
mengakibatkan terhapusnya data yang lama. Data
Customer dan invoice serta Produk yang akan dicetak
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terkadang rusak atau hilang, sedangkan dalam sistem
berjalan tidak ada backup data. Sehingga pengolahan
data lama dan akhirnya informasi yang dihasilkan
tidak tepat waktu.
Pengolahan data penjualan ini tentunya diperlukan
ketelitian yang tinggi dalam hal penyediaan data,
proses-proses perhitungan, pencarian data, penyajian
laporan dan dalam hal penyimpanan data. Maka,
sistem komputerisasi adalah jawaban untuk memenuhi
tuntutan-tuntutan tersebut, karena dengan sistem
komputerisasi kesalahan-kesalahan pengolahan data
dapat dikurangi, informasi dapat dengan mudah
didapatkan dan jika data yang tercetak rusak atau
hilang, maka bisa mencetak kembali karena data
tersimpan rapi dalam file. Berdasarkan alasan diatas
penulis
membuatkan
sebuah
solusi
untuk
menyelesaikan masalah yang terdapat pada PT.
Vaksincom Jakarta yaitu dengan merancang sebuah
sistem informasi penjualan pada PT.Vaksincom.
1.2 Tujuan
Tujuan Penelitian adalah :
1. Membangun sebuah sistem penjualan pada
PT.Vaksincom dengan harapan dapat berguna
sehingga pengolahan data penjualan bisa lebih
efektif dan efisien.
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2. Merancang
program
penjualan
PT.Vaksincom dengan menggunakan
pemrograman visual basic 6.0

pada
bahasa

1.3 Metode Penelitian
Metode
penelitan
yang
digunakan
penulis
menggunakan metodologi proses pengembangan
sistem (classic systems development process) yang
bernama FAST (Framework for the Application of
System Tecniques). Dengan alas an karena
standarisasinya baik serta proses yang stabil dan
terencana. FAST terdiri atas tahapan - tahapan berikut:
1. Investigasi Awal
Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data
mengenai sistem informasi yang berjalan.
Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara,
yaitu:
a. Metode observasi, yaitu dengan mengamati
sistem
kerja
yang
dilakukan
pada
PT.Vaksincom
b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab
dengan PT.Vaksincom mengenai sistem kerja
yang diterapkan untuk memperoleh data dari
perusahaan tersebut.
c. Studi literatur, yaitu dengan membaca bukubuku sebagai bahan referensi untuk
menunjang dalam penyusunan skripsi ini.
2. Analisis Masalah
Pada tahapan ini dilakukan pembelajaran dan
pemahaman
bidang
masalah
dengan
menganalisis secara menyeluruh masalah yang
ada di PT.Vaksincom dengan menggunakan
PIECES (Performance, Information, Economic,
Control, Efisiensi, Security), pernyataan masalah,
dan matrik sebab-akibat.
3. Analisis Kebutuhan
Berfungsi untuk mencari tahu apa saja yang
dibutuhkan oleh sistem yang baru dengan
menggunakan model Use Case dan Candidate
System Matrix.
4. Analisis Keputusan
Bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap
beberapa kandidat dari solusi yang akan
diajukan, menganalisa kandidat-kandidat tersebut
serta merekomendasikan kandidat yang layak
sebagai solusi dari sistem dengan menggunakan
alat Feasibility Analysis Matrix dan Cost Benefit
Analysis.
5. Perancangan (design)
Tahapan ini bertujuan untuk mendokumentasikan
rancangan sistem yang diusulkan dengan
menggunakan DFD (Data Flow Diagram) logis,
DFD (Data Flow Diagram) sistem dan ERD
(Entity Relationship Diagram).
6. Konstruksi dan Pengujian
Pada tahap ini penulis akan melakukan beberapa
kegiatan seperti pembuatan database Access dan
program aplikasi Visual Basic sesuai dengan
desain sistem yang diterapkan.

2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1
Pengertian Sistem Informasi
“Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi
dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu
tujuan.” (Raymond, 2001), “ Informasi adalah data
yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan
lebih berarti bagi yang menerimanya.” (Jogiyanto,
2001), “Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam
suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan
pengolahan transaksi harian, mendukung operasi,
bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu
organisasi dan menyediakan informasi kepada pihak
luar
tertentu
dengan
laporan-laporan
yang
diperlukan.” (Jogiyanto, 2001)
“Sistem informasi penjualan adalah sistem informasi
yang telah disediakan oleh sebuah perusahaan untuk
lebih memperkenalkan perusahaan tersebut tentang
perusahaan tersebut kepada masyarakat luas. ”
“Perancangan
sistem
adalah
tahap
dalam
pengembangan sistem yang dilakukan setelah tahap
analisa sistem, dimana dalam tahap ini seorang analis
sistem akan merancang atau membentuk sistem
tersebut.” (Jogiyanto, 2001). Komponen sistem
informasi terdiri dari

Gambar 1.komponen system informasi
Sumber: Jogiyanto,2005, Analisis & Desain Sistem,
Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
a. Input
Adalah bagian yang menampung atau menerima
data untuk siap diolah pada proses pengolahan.
b. Model
Adalah bagian yang mengolah data untuk
dimodifikasi sedemikian rupa dari data yang sudah
dipersiapkan.
c. Output
Adalah bagian yang menerima hasil olahan pada
proses dari data yang sudah dipersiapkan.
d. Database
Adalah tempat untuk menyimpan seluruh data baik
yang belum diproses, yang sedang diproses
maupun yang sudah diproses.
e. Teknologi
Adalah perangkat/alat yang digunakan untuk dapat
menerima, menyimpan, mengolah, menyajikan
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maupun untuk mengendalikan seluruh kerja
sistem.
f. Kontrol
Adalah
bagian
yang
berfungsi
untuk
mengendalikan kerja sistem terhadap kesalahan,
bencana, kendala-kendala bisa berupa kecurangan,
ketidakefisien maupun sabotase.
2.2 Analisa dan Perancangan sistem informasi
Analisa sistem didefinisikan sebagai cara memahami
dan menspesifikasi apa yang harus dilakukan oleh
sistem, (Al Fatta, 2007). Perancangan sistem
merupakan pemahaman dari bagaimana fungsionalitas
sistem disediakan oleh komponene-komponen sistem.
(sommerville, 2000). Menurut (Jogiyanto, 2011 ),
analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem
informasi yang utuh kedalam bagian-bagian
komponennya
dan
dengan
maksud
untuk
mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan –
permasalahan kesempatan, hambatan-hambatan yang
terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat
diusulkan perbaikan-perbaikannya.

tiap individu berbeda tergantung pada yang
menerima dan yang membutuhkan
2.3
Perancangan Sistem Basis Data
Aktivitas
perancangan
basis
data
akan
mentransformasi spesifikasi kebutuhan untuk tempat
penyimpanan data yang akan dikembangkan selama
analisis basis data kedalam spesifikasi terstruktur
untuk memandu implementasi langsung basis data.
(Nugroho, 2004). Menurut (Connoly, 2002 )
pengertian Database adalah suatu kumpulan data yang
secara logika berhubungan dengan biasanya dibuat
untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai.
Menurut (Connolly dan Begg 2005), metodologi
perancangan sistem basis data terdiri dari 3 tahap,
yakni:
a. Tahap 1 : Perancangan sistem basis data secara
konseptual, yaitu, proses membuat model dari data
yang digunakan dalam perusahaan tanpa
pertimbangan fisikal.
b. Tahap 2 : Perancangan sistem basis data secara
logical, yaitu, proses membuat model dari data yang
digunakan dalam perusahaan berdasarkan sebuah
model data yang spesifik, tetapi tidak
mempertimbangkan
DBMS
tertentu
dan
pertimbangan fisikal lainnya.
c. Tahap 3 :Perancangan sistem basis data secara
fisikal yaitu, proses menghasilkan sebuah deskripsi
implementasi daridatabase pada penyimpanan
sekunder. Deskripsi ini menjelaskan relasi dasar,
organisasi file, dan indeks-indeks yang digunakan
untuk mencapai akses yang efisien ke data, dan
seluruh integrity constraint serta langkah-langkah
keamanan.

Gambar2..Siklus informasi
Sumber: Jogiyanto, H.M., MBA,Ph.D.,2005, Analisis
& Desain Sistem, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
Kualitas Informasi
Adapun kualitas dari suatu informasi tergantung dari
tiga hal menurut (yogianto, 2005) yaitu :
1. Akurat (accurate),
berarti informasi harus bebas dari kesalahankesalahan dan tidak menyesatkan, dalam hal ini
informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
2. Tepat waktu (Time Lines),
berarti informasi yang datang pada penerima
tidakboleh terlambat. Informasi yang sudah usang
tidak mempunyai nilai lagi karena informasi
merupakan suatu landasan dalam mengambil
sebuah keputusan dimana bila pengambilan
keputusan terlambat maka akan berakibat fatal
untuk organisasi.
3. Relevan
berarti informasi tersebut mempunyai manfaat
untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-
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Gambar 3.database and system design
Sumber: http://www2.amk.fi/digma.fi
1. Database Planning,
merupakan
aktivitas
manajemen
yang
memungkinkan tahapan dari pengembangan
aplikasi sistem basis data untuk dapat
direalisasikan seefisien dan seefektif mungkin.

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2013

2. System Definition,
merupakan proses menspesifikasikan ruang
lingkup dan batasan dari aplikasi sistem basis data
dan user view utama.
3. Requirement Collection and Analysis,
merupakan
proses
mengumpulkan
dan
menganalisis informasi mengenai bagian dari
organisasi yang akan didukung oleh aplikasi
sistem basis data dan menggunakan informasi ini
untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna pada
sistem yang baru.
4. Database Design,
merupakan proses dari pembuatan sebuah
rancangan yang mendukung visi dan misi
perusahaan yang dibutuhkan untuk sebuah sistem
basis data. DBMS Selection, merupakan
pemilihan DBMS yang sesuai untuk mendukung
sistem basis data.
5. Application Design,
merupakan perancangan user interface dan
program aplikasi yang menggunakan dan
memproses basis data.
6. Prototyping,
merupakan pembuatan model yang bekerja dari
suatu sistem basis data.
7. Implementation,
merupakan realisasi fisik dari rancangan
basis data dan aplikasi.
8. Data Conversion and Loading,
merupakan pemindahan data yang sudah ada ke
dalam basis data baru dan konversi aplikasi yang
sudah ada agar dapat bekerja dengan basis data
baru.
9. Testing,
merupakan proses menjalankan sistem basis data
dengan tujuan mencari kesalahan (error).
2.4
Entity Relational Diagram
Entity Relation Diagram atau biasa disebut E-R
Diagram adalah model jaringan yang menggambarkan
susunan penyimpan data dari sebuah sistem. E-R
Diagram tidak menggambarkan proses ataupun data
yang mengalir, tetapi hanya menggambarkan data
dalam keadaan diam (data yang tersimpan).
(Jogiyanto, 2001)
2.5
Definisi Pemprograman
“Program adalah instruksi yang dituliskan oleh
programmer yang memerintahkan aplikasi untuk
melakukan tugas tertentu, seperti misalnya melakukan
perhitungan, manipulasi data, membuka atau
menjalankan aktifitas tertentu, merespon input dari
user, menghasilkan keluaran dan sebagainya.“
(Kurniadi, 2000)
Bahasa pemrograman dikelompokkan menjadi tiga
kelompok, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah
(Low level language) , bahasa tingkat menengah
(Midle level language) dan bahasa pemrograman
tingkat tinggi (High level language). Proses

pemrograman bukan hanya menulis suatu urutan
instruksi, tetapi bertujuan untuk memecahkan masalah
yang ada serta mempermudah pekerjaan yang
diinginkan oleh user atau pengguna program.
2.6
Visual Basic 6.0
Visual basic menggunakan pendekatan visual untuk
merancang user interface dalam bentuk form,
sedangkan untuk koding menggunakan dialek bahasa
basc yang cenderung mudah dipelajari. Visual basic
telah menjadi tools yang terkenal bagi para pemula
maupun para developer. Visual basic adalah bahasa
pemrograman berbasis Microsoft Windows yang
merupakan Object Oriented Programming (OOP),
yaitu pemrograman berorientasi objek. Visual basic
menyediakan objek-objek yang sangat kuat, berguna
dan mudah. (Kurniadi, 2001)
2.7
Microsoft Access
Menurut Staven (2007:72), Microsoft Access adalah
suatu piranti lunak dari Microsoft Corporation yang
membantu proses pembuatan database. Menurut
Supardi (2006:07), Microsoft Accsess salah satu
pengolah database termudah dan handal, produk
microsoft walaupun dalam penerapan program
berorientasi objek mengalami kesulitan tetapi
microsoft accses tercepat dan termudah dalam
membuat program aplikasi bisnis. Berdasarkan
definisi di atas dapat ditarik simpulan, microsoft
accsess ialah program database yang banyak di
gunakan oleh masyarakat untuk mengolah aplikasi
khususnya dalam bidang bisnis.
3.
PEMBAHASAN
3.1 Analisa Masalah
3.1.1 Analisa Sistem Berjalan
a. Proses Penerimaan Pesanan
Pada proses pemesanan ini customer memberikan
surat pemesanan atau PO yang diberikan ke bagian
customer service kemudian setelah diterima
dibagian customer service, customer service
memeriksa data produk yang ada pada arsip
produk.
b. Proses Penawaran Harga
Setelah produk tersedia kemudian customer
service memberikan PO tersebut kepada
administrasi, kemudian bagian administrasi
membuatkan surat penawaran dan surat kontrak
yang akan diberikan kepada customer.
c. Proses Pembayaran
Setelah customer setuju dengan surat penawaran
dan surat kontrak yang diberikan oleh bagian
administrasi,
maka
bagian
administrasi
membuatkan invoice untuk customer, setelah
invoice diterima customer, customer melakukan
pembayaran melalui transfer di bank dan
memberikan surat bukti pembayarannya kebagian
administrasi melalui fax.
d. Proses Pengiriman
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Selanjutnya bagian administrasi membuatkan
kwitansi dan surat tanda terima kepada customer
service yang akan diberikan kepada customer
melalui bagian teknisi. Selain itu customer service
membuatkan surat tugas untuk bagian teknisi.
e. Proses Laporan
Laporan dibuat oleh bagian administrasi setiap
akhir bulan yang akan diberikan kepada direktur
selaku penanggung jawab, proses pembuatan
laporan terdiri dari pembuatan laporan penjualan.
3.2

Sistem Usulan
Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap
sistem yang berjalan dan kebutuhan sistem dimasa
mendatang, maka berikut ini akan diusulkan tentang
rancangan
sistem
penjualan
antivirus
pada
PT.Vaksincom Jakarta. Yang digambarkan dengan
menggunakan perancangan terstruktur menggunakan
data flow diagram dan juga use case sesuai dengan
requirment
user
dalam
memahami
sistem.
Perancangan sistem secara detil sebagai berikut:
3.2.1. Perancangan Sistem
1. Diagram Konteks

Gambar 5. diagram nol
File produk
Data produk

Data pesanan

Po
1.1p
Terima pesanan

customer

File pesanan

Data PO
Arsip Po

Data customer
Data Po
1.2p
Entry data customer

Gambar 6. diagram detail proses 1
Gambar 4.diagram konteks
Pada diagram konteks tersebut ditunjukan beberapa
entitas luar yang berhubungan dengan sistem
informasi penjualan pada PT.Vaksincom jakarta,
berikut data masukan dan data keluaran yang
menghasilkan sebuah proses input dan output.
2. Diagram rinci
Diagram rinci adalah diagram yang menjelaskan
proses sistem yang lebih rinci dari diagram konteks
atau biasa disebut dengan diagram nol. Pada
peracangan diagram rinci ini ada beberapa tingkatan
proses yang digambarkan yaitu:
a. Data flow diagram level 1 proses penerimaan
pesanan
b. Data flow diagram level 2 proses penawaran harga
c. Data flow diagram level 3 proses pembayaran
d. Data flow diagram level 4 proses pembuatan
laporan
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Gambar 7. diagram detail proses 3

File customer
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Data
pembayaran
File
pembayaran

File invoice

b. Menu transaksi

Data invoice
Data
kwitansi

File
kwitansi

4.1p
Pembuatan
kwitansi

Data
pesanan
File pesanan

Data pembayaran
4.2.p
Tanda terima

Data tanda
terima

File tanda
terima

Data teknisi
Data pembayaran
File teknisi

4.3.p
Surat tugas

Data surat
tugas
File surat
tugas

Data surat tugas
Kwitansi,tandaterima,surat
tugas
customer

Data
pembayaran
4.4.p
Pengiriman
Data penjualan

Data kwitansi

Gambar 8. diagram detail proses 4
3. Use case
a. Menu master

Gambar 9. use case menu transaksi
3.3
Perancangan Database
3.3.1. Entity Relationship Diagram (ERD)
Pada ERD ini menjelaskan tentang relasi antar entitas
pada sistem penjualan PT.Vaksincom, yang dapat
dilihat pada gambar 10.

Gambar 9. use case master
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Gambar 10. Desain ERD
3.3.2 Transformasi ERD ke LRS
Pada perusahaan PT.vaksincom proses informasi dari
ER Diagram ke Logical Record Structured (LRS)
dapat digambarkan sebagai berikut. :

Gambar 11. Transformasi ERD ke LRS
3.4
Rancangan Tampilan
3.4.1 Struktur Tampilan

Gambar 12. Struktur tampilan system informasi
penjualan PT.Vaksincom
3.4.2 Desain Interface
Perancangan antar muka (interface) merupakan desain
aplikasi yang dibangun dengan user berdasarkan
komunikasi yang dilakukan antar user dengan
pembuat sistem. Pada desain ini yang dirancang
adalah :
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1. Desain Input, terdiri dari beberapa form yang
digunakan user untuk menginput data sesuai
dengan keperluan.
2. Desain output, terdiri dari beberapa form yang
dijadikan bahan untuk aporan baik kedalam
maupun keluar

Gambar 13. Menu Login
Berfungsi sebagai form login bag user dalam
menggunakan
program
penjualan
pada
PT.Vaksincom

Gambar 14. Layar menu utama

Gambar 16. Laporan data customer
4. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
1. Pemanfaatan komputerisas sistem pada sistem
penjualan PT.Vaksincom menjadi salah satu salusi
untuk membuat sistm menjadi mudah dan praktis.
2. Penjualan merupakan bagian penting dalam
perusahaan antivirus yang harus dikelola dengan
komputerisasi.
3. Kemudahaan pengolahan data penjualan dalam
bentuk
komputerisasi
akan
memberikan
ketersediaan informasi yang akurat, cepat dan
actual.
4.2. Saran
1. Diperlukan Sumber daya manusia yang
mampu/ahli dalam menangani/maintain program
aplikasi sehingga diharapkan dapat menghandle
kemungkinan error sistem.
2. Penelitian dapat dikembangkan lagi secara luas
pada pembuatan user interface maupun pada
penyimpanan datanya sehingga sistem informasi
bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan
tekhnologi yang berkembang.
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Gambar 15. Form Entry pembayaran
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