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Abstrak - Sistem informasi penjualan CV.Nusantara Artha Persada (Nushada) Bandung adalah perusahaan
yang bergerak dibidang Penyediaan Perawatan, Perbaikan, Penyewaan peralatan Security System dan menjadi
yang pertama toko yang menjual peralatan cctv. Metodologi penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka sedangkan untuk pengembangan
sistem pe nulis menggunakan metode waterfall. Pengolahan data yang dilakukan di perusahaan ini masih
menggunakan cara pembukuan, sehingga memungkinkan pada saat proses berlangsung terjadi kesalahan dalam
pencatatan ditambah memerlukan proses yang cukup lama dan tidak efektif. Oleh sebab itu penulis di sini
mengambil masalah di bidang penjualan cctv itu sendiri. Dengan ini di harapkan dapat membantu pihak
CV.Nusantara Artha Persadan (Nushada) dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan seperi
menyimpan data atau dokumen penting lainnya yang harus di simpan dengan baik. Sehingga dengan sistem
yang terkomputerisasi dapat tercapai suatu kegiatan yang efektif dan efisien dalam menunjang aktifitas dan
dalam proses penyajian informasi relative cepat dan akurat
Kata Kunci: Optimalisasi, Penjualan, Sistem Informasi

PENDAHULUAN
Di masa yang serba cepat ini, penggunaan
komputer dan sistem-sistemnya sudah menjadi
kebutuhan yang utama dalam
rangka
meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Setiap
proses manual dari perusahaan dapat digantikan
oleh komputer karena penyediaan informasi yang
lebih canggih serta dapat mendukung proses
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
manajemen. Namun pada kenyataannya masih
banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan
sistem yang belum terkomputerisasi dengan baik.
Hal ini disebabkan karena masih kurangnya
pengetahuan pegawai dengan sistem komputer.
Dengan menggunakan komputer, perusahaan dapat
melakukan proses penyimpanan data dengan
mudah, cepat, dan akurat karena tingkat kecepatan
dan penyimpanan data pada komputer lebih aman,
sehingga mudah menemukan kembali data yang
diinginkan.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja
perusahaan baik untuk pelayanan kepada pelanggan
maupun untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi
internal perusahaan itu sendiri, untuk mendukung
hal tersebut diperlukan suatu sistem basis data yang
baik dan benar sehingga kebutuhan informasi yang
mudah, cepat dan akurat dapat terpenuhi pada
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CV.Nusantara Artha Persada (Nushada). Dengan
adanya informasi yang mudah, cepat dan akurat
sangat membantu pelanggan untuk memilih jenisjenis cctv yang tersedia dan mengetahui harga dari
cctv tersebut.
Perumusan Masalah
Setelah penulis melakukan riset dan meninjau
proses penjualan secara tunai di CV.Nusantara
Artha Persada (Nushada), pembeli datang sampai
pembuatan
data
laporan,
penulis
dapat
menyimpulkan bahwa salah satu permasalahan
dalam sistem penjualan secara tunai di CV
Nushada antara lain:
1. Dalam pengolahan datanya masih menggunakan
cara manual, sehingga memungkinkan pada saat
proses pembuatan laporan penjualan terjadi
kesalahan
dalam
pencatatan
ditambah
memerlukan proses yang cukup lama dan tidak
efektif dalam menghasilkan laporan penjualan
2. Membutuhkan tempat penyimpanan yang cukup
banyak untuk menyimpan data-data transaksi,
dan hasil laporan penjualan.
3. Penyimpanan dokumen masih kurang aman
karena disusun didalam lemari sehingga dapat
mengakibatkan dokumen hilang
Tujuan
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
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Membuat sistem informasi yang memudahkan
dalam pembuatan laporan penjualan sehingga
pencatatan yang dilakukan dapat teratur dan tidak
adanya pencatatan ganda serta memudahkan dalam
pencarian data yang dibutuhkan.
Dalam menunjang dalam penulisan artikel ini
maka penulis menggunakan beberapa pengertian
atau istilah diantaranya :
1. Sistem.
Sistem menurut Krismiaji (2010:1) ”Merupakan
rangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk
mencapai serangkaian tujuan, yang memiliki
karakteristik meliputi komponen atau sesuatu yang
dapat dilihat, didengar atau dirasakan, proses
kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang
terlibat dalam sebuah sistem, tujuan sasaran akhir
yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi
komponen tersebut”.
Menurut Sutabri (2012:10) juga mengatakan
bahwa “Sistem dapat diartikan sebagai suatu
kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen,
atau variable yang terorganisir, saling berinteraksi,
saling tergantung satu sama lain, dan terpadu”.
Berdasarkan
uraian
diatas
penulis
menyimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan
kelompok elemen yang saling berhubungan dan
bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau
sasaran yang diinginkan.
2. Daur Hidup Sistem
Menurut Sutabri (2012:20) siklus hidup sistem
(system life cycle) adalah “proses evolusioner yang
di ikuti dalam penerapan sistem atau subsistem
informasi berbasis komputer”. Siklus hidup sistem
terdiri dari serangkaian tugas yang mengikuti
langkah-langkah pendekatan sistem, karena tugastugas tersebut mengikuti pola yang teratur dan
dilakukan secara top down. Siklus hidup sistem
sering disebut sebagi pendekatan air terjun
(waterfall approach) bagi pembangunan dan
pengembangan sistem. Pembangunan sistem
hanyalah salah satu dari rangkaian daur hidup suatu
sistem. Meskipun demikian proses ini merupakan
aspek yang sangat penting.
3. Informasi
Menurut Krismiaji (2010:2) “Informasi adalah data
yang telah diorganisasi,dan telah memiliki
kegunaan atau manfaat.
Menurut Mardi (2011:5) “Informasi adalah hasil
proses atau hasil pengolahan data, meliputi hasil
gabungan, analisis, penyimpulan,dan pengolahan
sistem informasi akuntanasi. Selain itu informasi
adalah data yang telah diatur dan diproses untuk
memberikan arti”
Menurut Sutabri (2009:15) “Informasi adalah data
yang telah diklasifikasi atau diinterpretasi untuk
digunakan dalam proses pengambilan keputusan.”

Berdasarkan uraian di atas penulis
menyimpulkan informasi adalah data yang telah
diolah sehingga memberikan arti dan dapat
digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
4. Sistem Informasi Akuntansi ( SIA)
Menurut Sutabri
(2012:83) mendefinisikan
“Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem
yang menangani segala sesuatu yang berkenaan
dengan akuntansi”. Akuntansi sendiri sebenarnya
adalah sebuah sistem informasi. Fungsi penting
yang dibentuk SIA pada sebuah organisasi antara
lain:
A. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang
aktivitas dan transaksi
B. Memproses data menjadi informasi yang
dapat digunakan dalam proses pengambilan
keputusan.
C. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset
organisasi.
5. Penjualan
Menurut
Mulyadi
(2008:202)
“Penjualan
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual
dalam menjual barang atau jasa dengan harapan
akan memperoleh laba dari adanya transaksitransaksi tersebut dan penjualan dapat diartikan
sebagai pengalihan atau pemindahan hak
kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak
penjual ke pembeli”.
Menurut Sujarweni (2015:79) menyatakan
bahwa “Penjualan adalah suatu sistem kegiatan
pokok untuk memperjual belikan barang dan jasa
yang perusahaan hasilkan”.
6. Unified Modelling Language (UML)
Menurut Rossa dan Shalahuddin (2016:137) “UML
(Unified Modelling Language) adalah salah satu
standar bahasa yang banyak digunakan di dunia
industri untuk mendefinisikan requirement,
membuat analis dan desain, serta menggambarkan
arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek”.
Berikut ini adalah pengertian mengenai 4 diagram
UML menurut (Rosa & Shalahuddin, 2016:133)
yaitu:
A. Use Case Diagram
Menurut Rosa & Shalahuddin (2016:155)
mengatakan bahwa “Use Case atau diagram
use case merupakan pemodelan untuk
kelakuan (behavior) sistem informasi yang
akan dibuat. Use case mendeskripsikan
sebuah inetraksi antara satu atau lebih aktor
dengan sistem informasi yang akan dibuat”.
B. Activity Diagram
Menurut Rosa & Shalahuddin (2016:161)
mengatakan “Diagram aktivitas atau activity
diagram menggunakan workflow (aliran
kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau
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proses bisnis atau menu yang ada pada
perangkat lunak”. Bahwa diagram aktivitas
menggambarkan aktivitas sistem bukan apa
yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang
dapat dilakukan oleh sistem.
C. Sequence Diagram
Menurut Rosa & Shalahuddin (2016:165)
mengatakan bahwa “Diagram sequence
menggambarkan kelakuan objek pada use
case dengan mendeskripsikan waktu hidup
objek dan message yang dikirimkan dan
diterima antar objek”.
Menggambarkan diagram sequence maka
harus diketahui objek-objek yang terlibat
dalam sebuah use case beserta metode-metode
yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi
objek itu, membuat diagram sequence juga
dibutuhkan untuk melihat sekenario yang ada
pada use case
D. Deployment Diagram
Menurut Rosa & Shalahuddin (2016:154)
“Diagram Deployment atau deployment
diagram menunjukan konfigurasi komponen
dalam proses eksekusi aplikasi”. Diagram
deployment juga dapat digunakan untuk
pemodelan.
7. Entity Relationship Diagram(ERD)
Menurut Rosa & Shalahuddin (2016:50) dalam
bukunya mengatakan “Entity Relationship
Diagram (ERD) dikembangkan berdasarkan
teori himpunan dalam bidang matematika. ERD
digunakan untuk pemodelan basis data
relasional”.
8. Logical Record Structure (LRS)
Menurut Hasugian dan Shidiq (2012:608)
memberikan batasan bahwa LRS adalah
“Sebuah model sistem yang digambarkan
dengan sebuah diagram-ER akan mengikuti
pola atau aturan pemodelan tertentu dalam
kaitanya dengan konvensi ke LRS”. Perubahan
yang terjadi yaitu mengikuti aturan-aturan
sebagai berikut:
a. Setiap entitas akan diubah kebentuk
kotak.
b. Sebuah atribut relasi disatukan dalam
sebuah kotak bersama entitas jika
hubungan yang terjadi pada diagram-ER
1:M (relasi bersatu dengan cardinality M)
atau tingkat hubungan 1:1 (relasi bersatu
dengan
cardinality
yang
paling
membutuhkan referensi)
c. Sebuah relasi dipisah dalam sebuah kotak
tersendiri (menjadi entitas baru) jika
tingkat hubunganya M:M (many to many)
dan memiliki forgein key yang diambil
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dari kedua entitas yang sebelumnya
saling berhubungan.

METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang penulis lakukan dalam
penelitian ini yaitu:
a.Teknik Pengumpulan Data
1) Observasi
Dilakukan pengamatan langsung pada
CV.Nusantara Artha Persada (Nushada)
Bandung.
Dengan
mengamati
sistem
penjualan yang saat ini di jalankan oleh
pemilik Distro tersebut.
2) Wawancara
Dilakukan dengan cara menanyakan beberapa
pertanyaan kepada pemilik CV.Nusantara
Artha Persada (Nushada) Bandung mengenai
permasalahan yang ada pada sistem penjualan
yang selama ini terjadi sehingga dapat
menemukan permasalahan yang ada di
CV.Nusantara Artha Persada (Nushada)
Bandung.
3) Studi Pustaka
Dalam metode ini, penulis mengumpulkan
data dari literatur-literatur seperti (buku,
jurnal, internet maupun e-book).
b.Metode Pengembangan Sistem
Metode yang digunakan pada pengembangan
perangkat lunak ini menggunakan model waterfall
(Shalahuddin, 2013), yaitu:
1) Analisis kebutuhan perangkat lunak
Analisa dilakukan agar sistem yang dirancang
sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem.
Dalam hal ini dilakukan pengumpulan data,
melalui pengolahan dan metode kebutuhan
sistem yang akan dibangun.
2) Desain
Program yang dibuat merupakan program
terstruktur. Maka, pada bagian materi
konseptual
design
program
penulis
menggunakan Unified Modeling Language
(UML) yang diantaranya ada Use Case
Diagram, Activity Diagram.
Sedangkan untuk Design Database, penulis
menggunakan model Entity Relationship
Diagram (ERD), dan LRS (Logical Record
Structure).
3) Code Generation
Dalam tahap ini, pembuatan kode program
dilakukan dengan menggunakan Adobe
Dreamweaver CS6, tujuan dari pembuatan
program komputer sesuai desain yang telah
dibuat pada tahap desain. Dan web server yang
digunakan adalah Xampp 1.6.4.
4) Testing
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Dalam tahapan ini, dilakukan pengujian
dengan menggunakan black box testing untuk
memastikan sistem yang dibuat telah sesuai
dengan desainnya dan semua fungsi dapat
dipergunakan dengan baik.
5) Support
Tahapan selanjutnya, menjaga agar sistem
tetap berjalan dengan produktif selama
bertahun-tahun
dengan
menggunakan
hardware dan software yang sesuai, oleh
karena itu penulis memberikan spesifikasi
peralatan komputer yang bisa menjadi
referensi bagi user sebagai berikut:
a. Proccesor
: Corei3
b. RAM
: 2,00 GB
c. Harddisk
: 500 GB
d. Monitor
: SVGA 15”
e. Keyboard
: 104 Keys
f. Printer
: Ink Infus
g. Mouse
: Standard

Analisa kebutuhan software untuk website
penjualan (e-commerce) baju di Project Distro
diusulkan dengan beberapa prosedur diantaranya:
Meliputi tahapan analisa kebutuhan untuk sistem
informasi penjualan cctv. Diusulkan dengan
beberapa prosedur diantaranya:
A. Admin:
A.1. Admin melakukan login
A.2. Admin dapat megelola master
A.2.1. Mengelola data akun
A.2.2. Mengelola data barang
A.2.3. Mengelola data pelanggan
A.3. Admin dapat mengakses menu transaksi
A.3.1. Mengelola berita acara
A.3.2. Mengelola invoice
A.3.3. Mengelola jurnal
A.4. Admin dapat mengakses menu laporan
A.4.1. Mengelola laporan penerimaan kas
A.4.2. Mengelola laporan penjualan
A.5. Admin dapat mengakses menu utility
A.5.1. Dapat melakukan backup data
A.5.2. Dapat mengganti password
A.6. Admin dapat mengakses menu logout
B. Direktur:
B.1. Direktur melakukan login
B.2. Direktur dapat mengakses menu master
B.2.1. Melihat data barang
B.2.2. Melihat data pelanggan
B.3. Direktur dapat mengakses menu transaksi
B.3.1. Melihat berita acara
B.3.2. Melihat invoice
B.3.3. Melihat jurnal
B.4. Direktur dapat mengakses menu laporan
B.4.1. Melihat laporan penerimaan kas
B.4.2. Melihat laporan penjualan
B.5. Direktur dapat mengakses menu logout

Sedangkan spesifikasi perangkat lunak yang
dugunakan untuk menjalankan program, ini
adalah sebagai berikut:
a. Sistem Operasi
: Windows 7
Ultimate
b. Bahasa Pemrograman
: Java
c. Aplikasi Pendukung
: Neatbeans
d. DBMS
: MySQL
e. Anti Virus
: Smadav
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah :
Tahapan Analisis
Use Case Diagram
A. Usecase Diagram Admin
uc

UC Dia gra m Admin

Login

« e xte n d »

M a s te r

« i n cl u d e »

Da ta

a k un

« i n cl u d e »

« i n cl u d e »

Da ta

Da ta

ba ra ng

pe la ngga n

« e xte n d »

Be rita

Ac a ra

« e xte n d »
« i n cl u d e »
Inv oic e
« i n cl u d e »

Tra ns a k s i
Admin

« e xte n d »

« e xte n d »

« i n cl u d e »
J urna l

Lpa ora n
pe ne rima a n k a s
« i n cl u d e »

La pora n

« i n cl u d e »
La pora n pe nj ua la n

Ba c k up

« i n cl u d e »
Logout
Utility

« i n cl u d e »

Ga nti pa s s w ord

Gambar 1 Use Case Diagram Admin
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uc UC Diagram Direktur

Login
M aster

«extend»

«i ncl ude»

Data barang

«i ncl ude»
Data pelanggan

«extend»

Berita Acara
«extend»
«i ncl ude»

«extend»
Transaksi

«i ncl ude»

Inv oice

Direktur
«i ncl ude»
Jurnla

Laporan
penerimaan kas
«i ncl ude»
Laporan

Logout

«i ncl ude»
Laporan penj ualan

Gambar 2 Use Case Diagram Direktur
Activity Diagram
Setelah kebutuhan fungsional dari masing-masing
pengguna sistem informasi penjualan, selanjutnya
akan digambarkan activity diagram dari usecase

yang ada pada usecase diagram, seperti dibawah ini
:

act Act Diagram M enu Utama Admin
Admin

Sistem

Start

M asuk ke menu utama

Tampil menu utama

M aster

Transaksi

Laporan

Utility

Fi ni sh

Gambar 3 Activity Diagram Diagram Menu Utama Admin

act Act Diagram M enu Utama Direktur
Direktur

Sistem

Start
M asuk ke menu utama

Tampil menu utama

M aster

Transaksi

Fi ni sh

Gambar 4 Activity Diagram Menu Utama Direktur
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Entity Relationship Diagram (ERD)
erd ERD NUSHADA

nm_pl ggn

no_ba

Id_pl ggn
no_ba

Id_pl ggn

kd_brg

Al mt_l engkap
tggl _ba

1

1

1

Di buat

Pel anggan

j ml h_brg

1

1

Memi l i ki

Beri ta Acara

Detai l Beri ta Acara

M

keterangan
Emai l

nm_pekerj aan

no_tl p

kd_brg
no_i nvoi ce
Di buat

Di buat
tggl _i nvoi ce

no_ba

no

1

M

1

Invoi ce

T otal

Id_pl ggn

nm_brg

Data Barang

hrg_brg

satuan

Keterangan

stok
nm_akun

Di buat
j ns_akun

kd_akun

Data Akun

no_j urnal

tggl _trans

kd_akun

kredi t

1

Memi l i ki
debet

Keterangan

1
1
Jurnal

Detai l Jurnal

1

1
Memi l i ki

Gambar 5 Entity Relationship Diagram (ERD)
Logical Record Structure (LRS)
class LRS NUSHADA

Pelanggan

Berita Acara
Detail Berita Acara

-

Al m t_l engkap
Em ai l
Id_pl ggn*
nm _pl ggn
no_tl p

1

1

-

Id_pl ggn**
j m l h_brg
no_ba*
tggl _ba

1

1

1

-

kd_brg**
Keterangan
nm _pekerj aan
no_ba**

M

Inv oice
Data Barang
M

-

Id_pl ggn**
Keterangan
no_ba**
no_i nvoi ce*
tggl _i nvoi ce
total

1
1

-

hrg_brg
kd_brg*
nm _brg**
no
satuan
stok

Data Akun

1

-

j ns_akun
kd_akun*
nm _akun

1
Jurnal
-

Detail Jurnal

1
-

no_j urnal
tggl _trans*

1

debet
kd_akun**
Keterangan
kredi t

1

Gambar 6 Logical Record Struktur ( LRS )
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Rancangan User Interface
Beberapa desain user interface sistem usulan yang
ada pada sistem penjualan adalah:

Gambar 12 Tampilan Form Data Barang
Gambar 7 Tampilan Menu Login

Gambar 8 Tampilan Menu Utama Admin

Gambar 13 Tampilan Form Data Pelanggan

Gambar 9 Tampilan Menu Utama Direktur

Gambar 14 Tampilan Menu Transaksi

Gambar 10 Tampilan Menu Master
Gambar 15 Tampilan Form Berita Acara

Gambar 11 Tampilan Form Data Akun
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Gambar 17 Tampilan Form Jurnal

Gambar 21 Tampilan Menu Utility

Gambar 18 Tampilan Menu Laporan

Gambar 22 Tampilan Menu Backup

Gambar 23 Tampilan Form Ganti Password
Gambar 19 Tampilan Form Laporan Penerimaan
Kas

Gambar 20 Tampilan Form Laporan Penjualan
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Testing
Tabel 1
Hasil Pengujian Black Box Testing Form Login Admin
No.

Skenario pengujian

1.

Email dan Password tidak
diisi kemudian klik
tombol login

Email: (kosong)

Mengetikkan Email dan
Password tidak diisi atau
kosong kemudian klik
tombol login
Email tidak di isi
(kosong) dan Password
diisi kemudian klik
tombol login

Email:
rahmayanti@gmail.com

Mengetikkan
salah satu kondisi salah
pada Email atau
Password kemudian klik
tombol login

Email:
rahmayanti@gmail.com
(benar)

Mengetikkan Email dan
Password dengan data
yang benar kemudian klik
tombol login

Email:
rahmayanti@gmail.com
(benar)

2.

3.

4.

5.

Test case

Password: (kosong)

Password : (kosong)
Email: (kosong)
Password: admin

Password:
456789
(salah)

Password:
admin
(benar)

Hasil yang diharapkan

Hasil pengujian

Kesimpulan

Sistem akan menolak akses dan
menampilkan pesan “Text Box
Harus Diisi”

Sesuai harapan

Valid

Sistem akan menolak akses dan
menampilkan pesan “Text Box
Password Harus Diisi”

Sesuai harapan

Valid

Sistem akan menolak
Akses dan menampilkan pesan
“Text Box Email Harus Diisi”

Sesuai harapan

Valid

Sistem akan menolak
akses akan kembali diarahkan ke
halaman login
dan menampilkan pesan “Maaf,
Email
dan Password Anda Salah!!”

Sesuai harapan

Valid

Sistem akan menerima akses
login dan akan menampilkan
pesan “Login Berhasil! Selamat
Datang di Halaman Admin,
Rahmayanti”.

Sesuai harapan

Valid

KESIMPULAN

REFERENSI

Setelah mengguraikan sistem penjualan cctv
pada CV.Nusantara Artha Persada (Nushada),
maka penulis akan mengambil kesimpulan dari
tugas ini yaitu sebagai berikut:
1. Dalam proses memasukan data hasil penjualan
CV.Nusantara Artha Persada (Nushada) masih
kurang efektif karena data yang diinput masih
secara manual beresiko terjadinya kesalahan.
2. Seringnya terjadi kesalahan.dalam pembuatan
laporan penjualan seperti hasil yang tidak
balance, disebabkan oleh kekeliruan dalam
memasukan nominal dan harus melakukan
perhitungan ulang.
3. Dokumen yang disimpan masih dalam hard copy,
ditambah tempat penyimpanan yang kurang
terjamin
keamananya
karena
hanya
menggunakan lemari dan memungkinkan dilihat
siapa saja,
4. Selain itu dengan sistem yang terkomputerisasi
pembuatan laporan penjualan maupun laporan
lainnya semakin mudah karena untuk mengambil
data dengan menggunkan kunci akses
(password).
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