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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Singkat Dea Cake And Bakery 

 Dea Cake And Bakery adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri makanan yang memproduksi roti dan kue yang terletak dan berpusat di 

kota Malang, Jawa Timur. Nama Dea sendiri diambil dari nama anak bungsu 

Mulyani Hadiwijaya selaku pemilik dan pendiri Dea Cake And Bakery. Usaha 

yang didirikan pada tahun 2001 ini awalnya hanya sekedar menjual bahan untuk 

membuat kue. Saat itu, toko bahan kue “Dea” juga sering mengadakan kursus 

membuat kue bagi para pelanggannya yang bertujuan memberikan pelatihan 

kewirausahaan serta pengetahuan baru tentang bahan-bahan kue dan cara 

pembuatannya. Seiring perkembangan usahanya yang semakin tumbuh pesat serta 

atas dorongan dari banyak pelanggan yang sering mengikuti event membuat kue 

tersebut, pada Januari 2009 berdirilah toko roti dan kue “Dea Cake And Bakery”. 

4.1.2. Profil Dea Cake And Bakery 

Dea Cake And Bakery mempunyai visi sebagai tempat berkumpulnya 

orang yang bersama-sama berikhtiar dalam menjemput rejeki dan memberikan 

banyak manfaat untuk keluarga, karyawan, pelanggan dan lingkungan. Dea Cake 

And Bakery berupaya memberikan produk kepada semua kalangan dan berharap 

semua orang bisa menikmati produk Dea Cake And Bakery. Motto yang 
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dicanangkan Dea Cake And Bakery adalah “Rasa Hebat, Harga Hemat!", Dea 

Cake And Bakery berkomitmen terhadap kualitas produk, pemilihan bahan yang 

berkualitas dan konsisten menjadikan rasa roti dan kue yang lezat serta tekstur 

yang lembut, namun dengan harga yang terjangkau, serta terus meningkatkan 

pelayanan, diversifikasi produk dengan tetap menjaga kualitas yang optimal dan 

tetap memegang teguh komitmen, yang merupakan manifesto dari disiplin, 

energik serta amanah.  

Gambar 4.1 

Logo Dea Cake And Bakery 

  

 

 

 

 

 

    Sumber : Data Perusahaan, 2014 

Pada tahun 2014, outlet Dea Cake And Bakery berkembang menjadi 22 

outlet bakery yang tersebar di Kepanjen, Gondanglegi, Turen, Ketawang, Dampit, 

Dinoyo, Sawojajar, Singosari, Tumpang, Batu, Gresik, Pandaan, Purwokerto, 

Batu, Bululawang, Sukun, Blitar, Pasuruan, Wajak, Penarukan, Pujon, 

Probolinggo dan satu Toko Bahan Kue. Mulyani Hadiwijaya mempunyai impian 

membuka lebih banyak lagi cabang-cabang baru hingga seluruh Indonesia karena 

ingin membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas dalam rangka mengurangi 

pengangguran yang ada di negeri ini. 
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Tabel 4.1 

Lokasi Gerai Dea Cake And Bakery 

Nama Alamat 

[1]. Dea Ketawang Jl. Panglima Sudirman 10 Ketawang [UTARA 
RUMAH SAKIT WAVA HUSADA] 

Telp. (0341)396978 

[2]. Dea Kepanjen Jl. Banurejo utara pasar Kepanjen 

Telp. (0341)396033 

[3]. Dea Gondanglegi Jl. Gajahmada 17 Gondanglegi 

Telp. (0341) 9191061 

[4]. Dea Turen Jl. Panglima Sudirman 78 [TUREN SQUARE] 
Turen 

Telp. (0341)8680700 

[5]. Dea Dampit Jl. Pajang 1 Dampit 

Telp. (0341) 9052500 

[6]. Dea Dinoyo Jl. Tlogomas 8 [depan tandon air] Dinoyo 

Telp. (0341) 586331 

[7]. Dea Sawojajar Jl. Danau Toba [Ruko Sawojajar] E-07 

Telp. (0341) 719501 

[8]. Dea Tumpang Jl. Raya Tumpang [depan pasar] Tumpang 

Telp. (0341) 7335858 

[9]. Dea Singosari Jl. Sidomulyo 2 [utara pasar] Singosari 

Telp. (0341) 5442900 

[10]. Dea Batu 1 Jl. Kartini Batu BTC [BATU TOURISM CENTRE] 

Telp. (0341)7777644 

[11]. Dea Gresik Jl. Usman Sadar 47 Gresik 

(031) 31335678 
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[12]. Dea Pandaan Jl. Kartini 13b Pandaan 

Telp. (0343) 7658280 

[13]. Dea Purwokerto Jl. Prof. Dr. Suharso Ruko 2 Komplek Timur GOR 
Satria - Purwokerto 

Telp. (0281) 7636126 

[14]. Dea Batu 2 Jl. Dewi Sartika 3A Batu (barat pasar batu) 

Telp. (0341) 4433006 

[15]. Dea Bululawang Jl. Raya Diponegoro 03 Bululawang (selatan pasar 
Bululawang) 

Telp. (0341) 8294111 

[16]. Dea Sukun Jl. S. Supriyadi 56 B/ 17 Sukun (Depan Pasar 
Sukun) 

Telp. (0341) 9400025 

[17]. Dea Blitar Jl. Veteran 29 Kota Blitar [UTARA RUMAH 
SAKIT AMINAH BARU] 

Telp. (0342) 7721222 

[18]. Dea Pasuruan Jl. Diponegoro 3C Pasuruan [SELATAN PLN 
KOTA PASURUAN] 

Telp. (0343) 7052266  

[19]. Dea Wajak Jl. Suropati 4 (utara pasar Wajak) 

Telp. (0341) 8119797 

[20].Dea Penarukan Jl. Raya Penarukan 49 Kepanjen 

Telp. (0341) 9540003 

[21] Dea Pujon Jl. Brigjen Abdul Manan Wijaya 317 C (depan 
Indomaret) Pujon 

Telp. (0341) 6569632 

[22] Dea Probolinggo Jl. Dr. Sutomo 103 (depan Puk ami ami, 
Probolinggo) 

Telp. (0335) 6852111 

Sumber : Data Perusahaan, 2014 
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Layanan yang diberikan Dea Cake And Bakery kepada pelanggannya 

diantaranya adalah : 

1. Fresh from the oven, adalah salah satu layanan prima Dea Cake And 

Bakery, setiap roti dan kue selalu terjaga kesegarannya karena di 

produksi pada masing-masing gerai dengan oven yang berkualitas. 

2. Fasilitas delivery order atau layanan pesan antar, Dea Cake And 

Bakery juga siap mengirimkan roti dan kue langsung ke tempat 

pelanggan, untuk memudahkan pelanggan menyukseskan acara serta 

memberikan kenyamanan berbelanja roti dan kue. Momen spesial tak 

pernah lepas dari hidangan spesial, Dea Cake dan Bakery siap 

menyajikan kue lezat tak terlupakan untuk melengkapi momen khusus 

seperti pernikahan, wisuda, khitanan, ulang tahun, dan lain-lain. 

 Kinerja keuangan Dea Cake dan Bakery tergolong baik. Ini terbukti dari 

perkembangan omset Dea Cake dan Bakery sejak membuka outlet pertama kali 

pada tahun 2009 sebesar 3 juta rupiah per bulan, menjadi 156 juta rupiah per 

bulan di tahun 2013 rata-rata per outlet dari 16 outlet. Dea Cake dan Bakery 

memproduksi dan menjual produk kue dan roti di hampir semua outlet. Peralatan 

atau mesin yang digunakan semuanya baru dan bekerja dengan baik. Untuk 

perawatan, Dea Cake dan Bakery mempunyai teknisi sendiri sesuai dengan job 

description nya. Jam operasional Dea Cake dan Bakery terbagi menjadi dua shift. 

Shift pertama adalah pukul 06.30 sampai dengan 16.00. Shift kedua adalah pukul 

10.00 sampai dengan pukul 20.00. 
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 Dea Cake dan Bakery mempunyai hubungan yang baik dengan pemasok 

bahan baku. Saat ini, Dea Cake dan Bakery menjalin hubungan dengan lebih dari 

20 pemasok bahan baku. Pembayaran untuk pemasok dilakukan dengan empat 

cara, yaitu pembayaran secara cash,  tempo satu minggu, dua minggu, dan satu 

bulan. 

Teknologi merupakan salah satu aspek yang berperan dalam peningkatan 

kompetensi usaha. Perubahan atau kemajuan teknologi sangat mempengaruhi 

perkembangan suatu perusahaan atau organisasi. Sampai saat ini, Dea Cake dan 

Bakery mempunyai situs jejaring sosial yaitu Facebook dan Twitter sebagai ujung 

tombak melakukan promosi di dunia maya. Selain itu, Dea Cake dan Bakery 

mempunyai email dan SMS gateway yang berfungsi untuk menampung keluhan, 

kritik, masukan, maupun saran bagi kemajuan bisnis Dea Cake dan Bakery. 

Terlebih lagi, dengan adanya website http://deabakery.com/DeaBakery, menjadi 

keuntungan bagi perkembangan bisnis Dea Cake dan Bakery. 

Mulyani Hadiwijaya mempunyai impian untuk menjadikan perusahaannya 

semakin besar, bertumbuh, menjadi rumah, menjadikan model kekeluargaan 

sebagai benang merah dalam mengendalikan usaha. Tampak dari bagaimana 

Mulyani Hadiwijaya memperlakukan partner bisnis, karyawan dan konsumen 

Dea Cake And Bakery dengan pelayanan loyalitas tinggi.   

Pada Bulan April 2013, Dea Cake and Bakery menerima penghargaan 

sebagai The Best Winner dalam rangka Entrepreneur Award 2013 yang 

diselenggarakan oleh BII dan SINDO tingkat Nasional. Momen ini membawa 
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semangat dan prestasi bagi seluruh karyawan Dea Cake and Bakery untuk lebih 

meningkatkan dan mempertahankan kinerjanya. 

4.1.3. Struktur Organisasi Dea Cake And Bakery 

Struktur organisasi merupakan kerangka aktivitas organisasi yang 

menggambarkan fungsi, aturan, hubungan kerja dan pertanggungjawaban. 

Struktur organisasi sangat penting karena untuk menjamin tercapainya tujuan 

organisasi lewat aktivitas anggotanya. Struktur organisasi dapat berarti aturan atau 

fungsi yang membatasi kreativitas dan aktivitas para anggotanya. Di sisi lain, 

struktur organisasi dapat pula berarti birokrasi yang menggambarkan susunan 

pembuat keputusan, para manajer, dan anggota organisasi lainnya dalam desain 

sedemikian rupa untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. 

Struktur organisasi Dea Cake And Bakery berbentuk piramida seperti yang 

banyak terdapat pada perusahaan pada umumnya. Struktur organisasi Dea Cake 

And Bakery disusun berdasarkan fungsi kerja, baik di bagian produksi, 

pemasaran, penjualan maupun manajemen.  Dea Cake And Bakery mempunyai 

172 tenaga kerja, yang terdiri atas General Manager, Manager, HRD Consultant, 

Supervisor, dan Staff. Dibawah ini dijabarkan struktur organisasi Dea Cake And 

Bakery : 
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Commissioner Director

Bagian Produksi

Cake Trainer

Bakery Trainer

Maintenance
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Pembelian

Bagian Gudang

Bagian 
Penjualan dan 

Pemasaran

Shopkeeper

Marketing

Kasir
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Accounting
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Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Dea Cake And Bakery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Perusahaan, 2014 

4.1.4. Tugas Dan Fungsi Jabatan Dea Cake And Bakery 

1. Commissioner 

 Merupakan pemilik dan pendiri perusahaan, fungsi Commissioner adalah 

melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Director, 

memberikan masukan dan pandangan kepada Director dalam melaksanakan 

pengurusan perusahaan serta bertanggung jawab atas kinerja perusahaan secara 

keseluruhan. 
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2. Director 

 Bertanggung jawab terhadap Commisioner atas kelangsungan kinerja 

perusahaan. Fungsi Director adalah mengawasi kinerja jajaran yang ada di 

bawahnya yang mencakup prosedur keseluruhan pada masing-masing bagian 

secara global dan mengontrol sistem internal perusahaan, pengembangan dan 

perencanaan terbaik bagi perusahaan. 

3. General Manager 

 Bertanggung jawab langsung terhadap Director. Fungsi General Manager 

adalah mengatur keseluruhan pelaksanaan pekerjaan yang membawahi bagian 

produksi, pemasaran, penjualan, personalia dan akuntansi. Fungsi lainnya adalah 

mengelola perusahaan agar berjalan sesuai target dan standar operasional yang 

ada serta melakukan pembagian tugas karyawan. 

4. Bagian Produksi 

 Bertanggung jawab terhadap General Manager yang mencakup proses 

produksi mulai dari tahap awal sampai akhir. Fungsi Bagian Produksi adalah 

mengawasi kinerja bagian-bagian yang berhubungan dengan produksi dan hasil 

akhirnya. Membawahi bagian maintenance, cake and bakery trainer. 

5. Bagian Pembelian 

 Bertanggung jawab terhadap General Manager mengenai proses 

pembelian bahan baku dan perlengkapan kantor. Fungsi Bagian Pembelian adalah 

mengawasi dan mengatur segala proses pengadaaan bahan baku dan perlengkapan 
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kantor yang berhubungan dengan proses produksi dan kebutuhan manajemen. 

Membawahi bagian gudang. 

5. Bagian Penjualan dan Pemasaran 

 Bertanggung jawab terhadap General Manager yang berperan dalam 

mengontrol dan mengoordinir proses penjualan, mulai dari penentuan harga jual, 

strategi penjualan yang mencakup proses pemasaran yang meliputi seluruh 

strategi kegiatan promosi ke pelanggan, baik itu melalui media internet maupun 

program-program pemasaran lainnya. Membawahi bagian marketing, 

shoopkeeper  dan kasir 

6. Bagian Kepegawaian 

 Bertanggung jawab terhadap General Manager. Berperan dalam seleksi 

perekrutan dan pemberhentian karyawan, pengembangan kualitas, evaluasi kinerja 

karyawan dan pengawasan operasional yang berhubungan dengan sumber daya 

manusia. 

7. Bagian Keuangan 

 Bertanggung jawab terhadap General Manager yang meliputi segala hal 

yang berkaitan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keuangan, 

akuntansi dan perpajakan. Menentukan anggaran perusahan seoptimal mungkin 

agar memperoleh tingkat efisiensi dan profitabilitas yang optimal. Membawahi 

bagian accounting. 
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4.2. Analisis Sistem Yang Berjalan 

 Prosedur yang diterapkan pada sebagian besar sistem yang ada pada Dea 

Cake And Bakery masih menggunakan sistem manual, belum terkomputerisasi 

dan terintegrasi. Hanya pada bagian keuangan sistem sudah berjalan cukup baik, 

yaitu dengan menerapkan sistem kasir terkomputerisasi.. Berikut dijabarkan 

prosedur operasional Dea Cake And Bakery dalam kegiatan usahanya : 

1. Prosedur Pemesanan dan Penerimaan Bahan Baku 

 Bagian gudang menerima permintaan order bahan baku dari bagian 

produksi, lalu melaporkan kepada bagian pembelian mengenai stock bahan  baku 

yang tersedia melalui kartu stock. Bagian pembelian melakukan otorisasi atas 

formulir pemesanan bahan baku yang diberikan oleh bagian gudang untuk 

diserahkan kepada bagian accounting. Bagian accounting melakukan proses 

pemesanan bahan baku secara tunai atau kredit berdasarkan formulir pemesanan 

bahan baku kepada supplier melalui bagian pembelian. Supplier mengirimkan 

bahan baku dan diterima oleh bagian gudang setelah diperiksa dan dicek 

kesesuaian pemesanan dengan bahan baku yang diterima. Bagian gudang 

mencatat daftar pesanan yang telah sesuai ke buku penerimaan bahan baku dan 

memberikan invoice pembelian pada bagian accounting untuk dibuat laporan 

penerimaan bahan baku.  
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Gambar 4.3 

Prosedur Pemesanan dan Penerimaan Bahan Baku 

 

 Sumber : Data Perusahaan, 2014 
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2. Prosedur Pemakaian dan Produksi Bahan Baku 

 Bagian produksi (cake dan bakery trainer) membuat daftar permintaan 

bahan baku atas persetujuan pimpinan bagian produksi yang kemudian diserahkan 

pada bagian gudang. Bagian gudang menyerahkan bahan baku sesuai permintaan 

bagian produksi bila bahan baku yang diminta tersedia, bila tidak tersedia maka 

bagian gudang melakukan proses pemesanan bahan baku kepada bagian 

pembelian. Bagian gudang memberikan rekap permintaan bahan baku kepada 

bagian keuangan untuk diarsipkan. Bagian produksi memproses bahan baku 

sesuai atas kebutuhan proses produksi dan membuat daftar produksi berdasarkan 

bahan baku yang diproses. Daftar produksi yang telah dibuat diotorisasi oleh 

bagian produksi dan diarsipkan. Produk yang telah jadi diserahkan ke bagian 

gudang untuk dilakukan cek menurut kualitas dan disimpan. Bila produk tidak 

memenuhi standar kualitas, ditempatkan dan dicatat terpisah oleh produk yang 

hasilnya memenuhi kualitas. Produk yang telah memenuhi standar kualitas 

dilakukan perhitungan harga pokok produksi dan harga jual oleh bagian 

accounting sebelum didistribusikan ke konsumen. 
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Gambar 4.4 

Prosedur Pemakaian dan Produksi Bahan Baku 

 Sumber : Data Perusahaan, 2014 
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3. Prosedur Penjualan Hasil Produksi 

 Produk yang memenuhi standar kualitas, dicatat dan diotorisasi oleh 

bagian gudang untuk dijual atau dikirim ke konsumen menurut pesanan. Produk 

yang dijual dipastikan adalah produk yang kualitasnya memenuhi standar dan 

fresh from the oven. Ada dua macam penjualan pada Dea Cake and Bakery, yaitu 

penjualan langsung ke konsumen melalui gerai dan penjualan pemesanan. Untuk 

penjualan langsung di masing-masing gerai, konsumen dapat memilih produk 

sesuai keinginan pada produk yang di display pada gerai Dea Cake and Bakery 

dan membayar pada kasir menggunakan uang tunai atau kartu debit/kredit. Setelah 

melakukan pembayaran, konsumen akan mendapatkan nota pembayaran. 

Sedangkan untuk penjualan pemesanan, konsumen dapat memesan beberapa hari 

sebelumnya dan membayar pelunasan pembayaran di hari ketika produk dikirim 

ke konsumen, produk dikirim ke konsumen sesuai dengan tanggal yang 

disepakati. Pada akhir jam operasioal, bagian kasir merekap penerimaan kas 

berdasarkan penjualan pada hari tersebut. Laporan penjualan dan kas yang 

diterima diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan pencatatan laporan kas 

harian. 
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Gambar 4.5 

Prosedur Penjualan Tunai 

 

Sumber : Data Perusahaan, 2014 
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Gambar 4.6 

Prosedur Penjualan Pesanan 

 

 Sumber : Data Perusahaan, 2014 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANCANGAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI..... DENDHY WINATA PUTRA



58 

 

4. Prosedur Pembayaran Gaji Karyawan 

 Setiap bulan, bagian kepegawaian membuat daftar rekap absen dan jam 

kerja masing-masing karyawan. Daftar rekap absen dan jam kerja yang selesai 

direkap, diotorisasi oleh bagian kepegawaian dan General Manager lalu 

diserahkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan membuat rekapitulasi daftar 

dan slip gaji untuk masing-masing karyawan, lalu mendistribusikan gaji sesuai 

daftar gaji ke karyawan lewat transfer bank. Slip gaji diterima masing-masing 

karyawan melalui email sehari setelah proses pembayaran gaji. 

Gambar 4.7 

Prosedur Pembayaran Gaji 

 Sumber : Data Perusahaan, 2014 
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 Sistem yang dijalankan saat ini sudah cukup baik, namun kurang efektif 

dan efisien seiring dengan perkembangan usaha Dea Cake And Bakery yang 

tumbuh semakin pesat. Adapun kelemahan pada sistem Dea Cake and Bakery 

adalah : 

1. Masih ditemukan kesalahan-kesalahan pencatatan karena sistem yang 

diterapkan masih menggunakan sistem manual, contohnya adalah 

kartu perhitungan stock dan kartu absen pegawai, beberapa dokumen 

dibuat dengan manual tulisan tangan atau hanya diketik pada 

komputer, namun tidak terhubung dengan jaringan database, bila 

terjadi kehilangan atau kerusakan maka tidak ada back up data. 

2. Tidak adanya database yang terintegrasi dari semua bagian, sehingga 

penentuan biaya produksi yang dihasilkan memerlukan waktu 

pengerjaan dan terkadang kurang akurat. Data yang diperlukan dalam 

pengambilan keputusan tidak dapat diperoleh secara real time.  

Diperlukan satu sistem informasi terintegrasi yang bisa mengatasi 

permasalahan tersebut bahkan juga bisa mengintegrasi semua bagian untuk 

mengolah kegiatan operasional dan manajemen perusahaan serta memberikan 

hasil output berupa laporan yang tepat dan efisien yang diharapkan dapat 

meningkatkan efektifitas dan profitabilitas Dea Cake and Bakery. 

4.3. Analisis Kebutuhan Sistem 

 Teknologi informasi dan aplikasinya era sekarang ini sudah menjadi salah 

satu komponen penting dalam berbagai bidang dan industri. Saat ini telah 
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berkembang pesat berbagai macam sistem informasi menggunakan aplikasi 

berbasis web menyesuaikan kebutuhan dari perusahaan atau pengguna sistem 

informasi. Dengan adanya sistem informasi terintegrasi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan diharapkan dapat memudahkan perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan, memaksimalkan laba dan 

meningkatkan efektifitas serta efisiensi. 

 Konsep Bakery Resource Planning adalah mengadopsi konsep Enterpirse 

Resource Planning System yang mengintegrasikan dan mengotomasikan proses 

bisnis yang berhubungan dengan aspek operasional dan produksi perusahaan. ERP 

system merupakan pengembangan Manufacturing Resourse Planning (MRP) yang 

diintegrasikan dengan sistem keuangan dan kepegawaian. Modul yang akan 

dikembangkan pada Bakery Resource Planning menyesuaikan dengan kebutuhan 

Dea Cake and Bakery, yaitu terdiri dari : 

1. Modul user 

Modul ini berfungsi untuk mengatur  perubahan password, logout, login 

serta menu administrator dalam mengelola hak akses pengguna. 

2. Modul Produksi 

Modul ini berfungsi mencatat data produk (roti), manajemen produksi, 

permintaan produksi, serta laporan-laporan yang terkait dengan produksi. 

3. Modul Gudang 

Modul ini berfungsi untuk mengelola data supplier, data bahan baku, data 

bahan baku pada divisi, data bahan baku masuk dan keluar gudang 
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termasuk informasi terkait pemesanan pada supplier, serta laporan-laporan 

berkaitan dengan gudang dan pembelian . 

4. Modul Pelanggan 

Modul ini berfungsi mencatat data dan informasi pelanggan. 

5. Modul Supplier 

Modul ini berfungsi mencatat data dan informasi supplier. 

6. Modul Keuangan 

Modul ini digunakan untuk mencatat data akun yang digunakan, transaksi 

keuangan yang ada, serta laporan terkait keuangan. 

7. Modul Penjualan 

Modul ini berfungsi mencatat pesanan roti, penjualan tunai, serta laporan-

laporan yang terkait dengan penjualan 

8. Modul Kepegawaian 

Modul ini berfungsi  mencatat data pegawai, absensi pegawai, serta 

laporan terkait absensi pegawai 

 Bakery Resource Planning akan memberikan manfaat bagi Dea Cake and 

Bakery antara lain  : 

1. Integrasi data keuangan, dengan adanya Bakery Resource Planning 

segala proses yang berhubungan dengan keuangan dapat terintegrasi 

dengan baik, sehingga akan mempermudah pengelolaan dan 

pengendalian dalam segi keuangan perusahaan. 

2. Integrasi dan standarisasi proses operasional, dengan adanya Bakery 

Resource Planning dalam proses operasional akan dapat 
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meminimalisir kesalahan dan meningkatkan efisiensi, sehingga dapat 

meningkatkan produktifitas, profitabilitas dan kualitas produk Dea 

Cake and Bakery. 

3. Integrasi atau standarisasi data dan informasi, dengan adanya  Bakery 

Resource Planning dalam hal penerimaan dan penyebaran informasi 

akan mengurangi kesalahpahaman diantara karyawan dan masing-

masing bagian Dea Cake and Bakery. 

4.4. Rancangan Sistem Informasi Terintegrasi Bakery Resource Planning 

Menggunakan Pendekatan ERP System 

 Berdasarkan hasil analisis sistem yang berjalan saat ini dapat disimpulkan 

bahwa perlu dilakukan pembaharuan sistem yang ada yang diharapkan dapat 

meningkatkan tingkat efektifitas operasional dan profitabilitas perusahaan. 

 Untuk menjelaskan bagaimana sistem baru dijalankan, digunakan Data  

Flow  Diagram (DFD) untuk mempermudah pemahaman karena teknik ini yang 

paling umum digunakan dalam pemodelan sistem. DFD  adalah representasi  

grafik  dari  sebuah  sistem yang menggambarkan  aliran  data  dalam  sistem,  

mulai  dari  sumber,  proses  yang mengolah,  tujuan,  dan  penyimpanan  data. 

Flowchart tidak digunakan dalam menggambarkan usulan sistem karena 

penelitian ini lebih berfokus pada ouput berupa aplikasi berbasis web yang 

mengintegrasikan semua fungsi dalam Dea Cake and Bakery. 

 Gambar 4.8 merupakan context diagram yang diusulkan dalam 

perancangan sistem informasi terintegrasi Bakery Resource Planning.  
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Gambar 4.8 

Context Diagram Sistem Informasi Terintegrasi Bakery Resource Planning 

 

Sumber : Data olahan, 2014 

 Dalam gambar tersebut terdapat tujuh entitas yang berhubungan dengan 

sistem informasi terintegrasi Bakery Resource Planning, yaitu bagian produksi, 

bagian gudang, bagian pembelian, bagian penjualan, pelanggan, kepegawaian dan 

accountimg. Tujuh entitas tersebut dijalankan oleh bagian terkait dan masing-

masing bagian memegang modul yang terkait dengan masing-masing fungsinya. 
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Gambar 4.9 

DFD Logis Level 0 Pemesanan Produk Oleh Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan, 2014 

 DFD context diagram Bakery Resource Planning dirinci untuk 

mendapatkan gambaran mengenai pemesanan produk oleh pelanggan pada DFD 

logis level 0 (gambar 4.9). Aktifitas pemesanan terdiri dari pemilihan produk dan 

memberikan informasi dan data pelanggan. Pelanggan dapat memilih produk 

sesuai keinginan pada display atau katalog yang ada, kemudian menginformasikan 

rincian data pelanggan pada karyawan shopkeeper untuk diinput pada aplikasi 

Bakery Resource Planning. 

 Gambar 4.10 merinci aktifitas pemilihan produk oleh pelanggan, disini 

pelanggan diberikan katalog dan formulir pemesanan produk oleh shopkeeper. 

Pelanggan dapat melihat produk yang ingin dipesan pada katalog produk dan 

display. Namun tidak semua produk ditampilkan pada display toko, hanya 

produk-produk unggulan saja yang ditampilkan, sedangkan produk lain 

ditampilkan dalam bentuk gambar pada katalog menu. 
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Gambar 4.10 

DFD Logis Level 1 Pemesanan Produk Oleh Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan, 2014 

Gambar 4.11 

DFD Logis Level 2 Pemesanan Produk Oleh Pelanggan 

 

Sumber : Data Olahan, 2014 
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 Pelanggan memilih dan menentukan produk yang dipesan, lalu 

memberikan informasi mengenai data pelanggan dan pemesanan  pada formulir 

pemesanan. Gambar 4.11 menjelaskan mengenai pemberian informasi data 

pelanggan. Formulir pemesanan yang sudah diisi pelanggan diberikan pada 

shopkeeper untuk diinput dan disimpan pada sistem aplikasi Bakery Resource 

Planning. Formulir ini berisi data pelanggan dan pemesanan yang terdiri dari 

nama, alamat, produk yang dipesan, jumlah pemesanan, permintaan khusus serta 

waktu jadi dan kirim produk. Data pemesanan pelanggan yang sudah tersimpan 

akan diteruskan ke bagian produksi dan keuangan untuk dilaporkan sebagai 

laporan pemesanan oleh pelanggan. 

Gambar 4.12 

DFD Logis Level 0 Proses Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan, 2014 
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 DFD context diagram Bakery Resource Planning dirinci lagi untuk 

mendapatkan gambaran mengenai proses produksi pada DFD logis level 0 

(gambar 4.12). Aktifitas proses produksi terdiri dari permintaan proses produksi 

dan pemrosesan bahan baku. Bagian yang terlibat dalam proses ini adalah bagian 

produksi, bagian gudang dan bagian keuangan. 

Gambar 4.13 

DFD Logis Level 1 Proses Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan, 2014 

 Gambar 4.13 menyajikan DFD logis level 1 proses produksi yang merinci 

mengenai aktifitas permintaan produksi yang terdiri dari aktifitas melihat 

ketersediaan bahan baku pada sistem aplikasi Bakery Resource Planning. Apabila 

bahan baku yang diminta tersedia, dapat langsung memilih dan mengajukan 
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permintaan bahan baku di bagian gudang kemudian dapat langsung memproses 

bahan baku tersebut menjadi produk roti sesuai pesanan dan kebutuhan gerai. 

Namun bila bahan baku yang diminta tidak tersedia, bagian produksi mengajukan 

surat permintaan pembelian atau pengadaan bahan baku pada bagian pembelian. 

Gambar 4.14 

DFD Logis Level 2 Proses Produksi 

Sumber : Data Olahan, 2014 

 Gambar 4.14 menyajikan DFD logis level 2 proses produksi yang merinci 

mengenai aktifitas pemrosesan produksi yang terdiri dari aktifitas input bahan 

baku yang akan diproses, penyimpanan pilihan bahan baku dan penentuan harga 

pokok produksi. Proses input bahan baku pada bagian produksi terintegrasi 

dengan master stock pada bagian gudang, apabila bagian produksi menginput 

bahan baku yang akan diproses, maka akan mengurangi stock bahan baku pada 
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bagian gudang, bagian produksi menyimpan proses penginputan pada sistem 

aplikasi Bakery Resource Planning dan mencetak formulir permintaan bahan baku 

untuk menerima bahan baku sesuai inputan dari bagian gudang. Apabila bahan 

baku telah diterima bagian produksi, maka proses produksi dapat langsung 

dilakukan. Setelah bahan baku diproses menjadi bahan jadi (produk) maka proses 

selanjutnya adalah pembuatan laporan harga pokok produksi (dari segi bahan 

baku) untuk diserahkan pada bagian keuangan. 

Gambar 4.15 

DFD Logis Level 0 Permintaan dan Penerimaan Bahan Baku 

 

Sunber : Data Olahan, 2014 

 Bahan baku yang tidak tersedia di gudang dilakukan proses pembelian 

atau pengadaan bahan baku. Proses pengadaan dan pembelian bahan baku 

dirangkum menjadi satu pada proses permintaan dan penerimaan bahan baku 

seperti pada gambar 4.15 mengenai DFD logis level 0 proses permintaan dan 

penerimaan bahan baku. Proses ini juga mewakili pengadaan barang pada divisi 
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lain, contohnya adalah pembelian perlengkapan dan peralatan kantor. Aktifitas 

proses permintaan dan penerimaan bahan baku terdiri dari aktifitas order bahan 

baku, pemrosesan pembelian bahan baku dan pengiriman bahan baku. Bagian 

yang terkait pada proses ini adalah bagian gudang, bagian pembelian dan bagian 

keuangan. 

Gambar 4.16 

DFD Logis Level 1 Permintaan dan Penerimaan Bahan Baku 

 

Sumber : Data Olahan, 2014 

 Gambar 4.16 menyajikan DFD logis level 1 proses permintaan dan 

penerimaan bahan baku yang merinci aktifitas order bahan baku, terdiri dari 

proses input order bahan baku, penyerahan dan pelaporan permintaan bahan baku. 

Bagian gudang melihat informasi bahan baku yang tersedia dan menerima 
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permintaan pembelian bahan baku dari bagian produksi. Rekap laporan 

permintaan bahan baku diserahkan pada bagian keuangan untuk dilakukan proses 

pembelian bahan baku. Sebelumnya, bagian keuangan menyiapkan berkas 

pembelian bahan baku yang di dalamnya terdapat rincian permintaan pembelian 

bahan baku dan daftar supplier. 

Gambar 4.17 

DFD Logis Level 2 Permintaan dan Penerimaan Bahan Baku 

Sumber : Data Olahan. 2014 

 Gambar 4.17 menyajikan DFD logis level 2 proses permintaan dan 

penerimaan bahan baku yang merinci aktifitas proses pembelian bahan baku yang 

terdiri dari proses order pembelian bahan baku, memilih metode pembayaran, 

proses pencatatan pembelian dan penerimaan bahan baku. Order bahan baku 

dilakukan oleh bagian pembelian kepada supplier yang telah menjadi rekanan Dea 

Cake and Bakery. Proses pembayaran tergantung dari jumlah pembelian yang 
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diajukan, apabila dalam jumlah besar, pembayaran dilakukan dengan cara transfer 

bank. Seteleh pembayaran dilakukan oleh bagian keuangan, proses selanjutnya 

adalah pencatatan laporan pembelian bahan baku beserta bukti pendukungnya 

untuk disimpan sebagai arsip. 

Gambar 4.18 

DFD Logis Level 3 Permintaan dan Penerimaan Bahan Baku 

Sumber : Data Olahan, 2014 

 Gambar 4.18 menyajikan DFD logis level 3 proses permintaan dan 

penerimaan bahan baku yang merinci aktifitas penerimaan bahan baku yang 

terdiri dari proses penerimaan dan pengecekan bahan baku, dan pencatatan 

penerimaan bahan baku. Setelah dilakukan proses pembayaran pembelian bahan 

baku, proses selanjutnya adalah pengiriman bahan baku oleh supplier ke bagian 

gudang Dea Cake and Bakery. Bagian gudang menerima bahan baku yang dikirim 

dengan dilakukan pengecekan apakah bahan baku yang diterima dalam kondisi 

baik dan sesuai dengan orderan. Apabila telah sesuai dan bahan baku dalam 

kondisi baik, maka dilakukan pencatatan penerimaan bahan baku pada sistem 
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aplikasi Bakery Resource Planning. Master bahan baku pada bagian gudang ini 

terintegrasi dengan master bahan baku yang ada pada bagian produksi. 

Gambar 4.19 

DFD Logis Level 0 Proses Penjualan 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan, 2014 

 DFD context diagram Bakery Resource Planning dirinci lagi untuk 

mendapatkan gambaran mengenai proses penjualan pada DFD logis level 0 

(gambar 4.19). Aktifitas proses penjualan terdiri dua aktifitas yaitu proses 

penjualan dan penyerahan produk. Bagian yang telibat pada proses ini adalah 

bagian penjualan (shopkeeper dan kasir) dan pelanggan. 

 Gambar 4.20 menyajikan DFD logis level 1 proses penjualan yang merinci 

aktifitas proses penjualan. Terdiri dari tiga aktifitas, yaitu input proses penjualan, 

memasukkan cash pada mesin kasir, print dan penyerahan nota pembayaran 

kepada pelanggan. Shopkeeper menerima order pembelian dari pelanggan dan 
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melakukan input pada sistem aplikasi penjualan Bakery Resource Planning. Pada 

proses ini nantinya yang akan dijadikan sebagai dasar untuk merekap laporan 

penjualan untuk disampaikan kepada bagian keuangan. Setelah proses input order 

pembelian, bagian kasir menerima cash sesuai dengan jumlah pembelian oleh 

pelanggan dan memasukkannya pada mesin kasir. Bagian kasir mencetak nota 

pembayaran sebagai tanda bahwa produk telah dibayar dan produk diserahkan ke 

pelanggan.  

Gambar 4.20 

DFD Logis Level 1 Proses Penjualan 

Sumber : Data Olahan, 2014 

 Gambar 4.21 menyajikan DFD logis level 0 proses pembayaran gaji 

karyawan yang merinci aktifitas pembayaran gaji karyawan. Terdiri dari aktifitas 
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rekap daftar gaji dan pendistribusian gaji ke karyawan. Bagian yang terkait 

dengan proses ini adalah bagian keuangan dan bagian kepegawaian. 

Gambar 4.21 

DFD Logis Level 0 Proses Pembayaran Gaji Karyawan 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan, 2014 

 Gambar 4.22 menyajikan DFD logis level 1 proses pembayaran gaji 

karyawan yang merinci aktifitas rekap daftar gaji karyawan. Pada proses ini terdiri 

dari tiga aktifitas yaitu rekap jam kerja karyawan, menghitung dan rekap daftar 

gaji serta membuat slip gaji karyawan. Bagian kepegawaian merekap jam kerja 

karyawan berdasarkan absen dan rekap jam lembur karyawan. Pada proses ini, 

rekap absen berdasar pada absen sidik jari karyawan yang sudah diintegrasikan 

dengan aplikasi sidik jari. Sedangkan rekap jam lembur berdasarkan laporan jam 

lembur masing-masing karyawan yang sudah diotorisasi oleh pimpinan. Rekap 

jam kerja dari bagian kepegawaian diserahkan ke bagian keuangan untuk dibuat 

sebagai dasar daftar gaji karyawan. Bagian keuangan membuat laporan daftar gaji 
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dan menginputnya pada sistem aplikasi Bakery Resource Planning. Bagian 

keuangan melakukan proses pengeluaran kas dan membuat daftar slip gaji 

karyawan untuk diserahkan kepada masing-masing karyawan. 

 Gambar 4.22 

DFD Logis Level 1 Proses Pembayaran Gaji Karyawan 

Sumber : Data Olahan, 2014 

 Gambar 4.23 menyajikan DFD logis level 2 proses pembayaran gaji 

karyawan yang merinci aktifitas distribusi gaji karyawan. Terdiri dari aktifitas 

input daftar gaji lewat rekening bank, proses transfer gaji dan pengiriman slip gaji 

lewat email masing-masing karyawan. Bagian keuangan melakukan input daftar 

gaji lewat rekening bank. Pada proses ini, perusahaan bekerja sama dengan pihak 

bank untuk mendistribusikan gaji karyawan. Bagian keuangan menyerahkan 

rincian daftar gaji yang berisi nama, posisi dan jumlah gaji masing-masing 

karyawan yang sudah diotorisasi oleh pimpinan. Bank akan memproses daftar gaji 
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paling lambat satu hari kerja. Bagian keuangan mencatat transaksi pembayaran 

gaji untuk dicatat pada laporan pengeluaran kas dan mengirim slip gaji karyawan 

lewat masing-masing email karyawan. 

Gambar 4.23 

DFD Logis Level 2 Proses Pembayaran Gaji Karyawan 

Sumber : Data Olahan, 2014 

4.5. Subsistem Input Sistem Informasi Terintegrasi Bakery Resource 

Planning 

 Subsistem Input atau modul yang dikembangkan pada sistem aplikasi 

Bakery Resource Planning terdiri tiga modul utama, yaitu Operational Module, 

Financial Accounting Module dan Human Resources Module. Dari ketiga 

subsistem ini akan dirinci lagi menjadi beberapa sub modul. Rincian subsitem 

atau modul Bakery Resource Planning dijabarkan sebagai berikut : 

1. Operational Module 
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Modul ini dikembangkan menjadi tiga sub modul, yaitu modul produksi, 

modul gudang dan modul supplier. Data yang diintegrasikan dan 

dimasukkan pada database sistem adalah : 

Gambar 4.24 

Rancangan Database Operational Module 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan, 2014 

Input dalam database operational module terdiri dari data supplier, order 

bahan baku, pembelian, proses produksi, bahan baku, pemakaian bahan 

baku, tenaga kerja, biaya overhead dan produk (barang jadi). Masing-

masing fungsi memberikan informasi mengenai detail proses operasional 

kegiatan perusahaan. 
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2. Financial Accounting Module 

Modul ini dikembangkan menjadi tiga sub modul, yaitu modul penjualan 

dan pemesanan, modul pelanggan dan modul keuangan. Data yang 

diintegrasikan dan dimasukkan pada database sistem adalah : 

Gambar 4.25 

Rancangan Database Financial Accounting Module 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan, 2014 

Input dalam database financial accounting module terdiri dari data 

pelanggan, pemesanan, penjualan, jurnal umum dan daftar saldo. Modul 

ini berfungsi untuk mengintegrasikan fungsi keuangan dan akuntansi, serta 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan proses keuangan. 

3. Human Resources Module 

Modul ini dikembangkan menjadi modul kepegawaian dan absensi 

pegawai. Data yang diintegrasikan dan dimasukkan pada database sistem 

adalah : 
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Gambar 4.26 

Rancangan Database Human Resources Module 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan, 2014 

Input dalam database human resource module terdiri dari nama divisi, 

data pegawai, rekap absensi, rekap lembur dan penggajian. Modul ini 

berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan kepegawaian 

dan memberikan informasi dalam proses kinerja karyawan. 

4.6. Database Management System (DBMS) 

 Database Management System (DBMS) berfungsi untuk menyimpan,  

memusatkan, dan mengolah data secara efisien menjadi output untuk memenuhi 

kebutuhan pemakai informasi. Database yang dihimpun yaitu Operational 

Module, Financial Accounting Module dan Human Resources Module 

diintegrasikan dan disimpan ke dalam satu database terpusat, kemudian dioalah 

dalam sistem komputerisasi berbasis web. 
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4.7. Subsistem Output Sistem Informasi Terintegrasi Bakery Resource 

Planning 

 Subsistem output berfungsi mengirimkan informasi yang telah diproses 

(subsistem input) kepada orang-orang atau aktivitas yang akan menggunakan 

informasi tersebut. Informasi yang dihasilkan pada Bakery Resource Planning  

berupa laporan-laporan yang diolah dari data dalam database yang telah 

diintegrasi, yaitu  Operational Module, Financial Accounting Module dan Human 

Resources Module. Laporan-laporan yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 

1. Laporan Order Permintaan Bahan Baku 

Tabel 4.2 

Laporan Order Permintaan Bahan Baku 

 
Laporan Order Permintaan Bahan Baku 

No : 
Tanggal : 
Periode : 
Supplier : 
 
No. Kode Barang Nama Barang Satuan Jumlah 

     

     

     

     

Bagian Produksi                      Bagian Gudang               Bagian Keuangan 
 
 
 
(..............................)                (..............................)          (..............................) 

Sumber : Data Olahan, 2014 
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Detail laporan order permintaan bahan baku meliputi kode barang, nama 

barang, satuan dan jumlah. Laporan ini diajukan oleh bagian produksi ke 

bagian gudang, kemudian diteruskan ke bagian keuangan. 

2. Laporan Pembelian 

Detail laporan pembelian meliputi tanggal, kode barang, nama barang, 

satuan, jumlah, harga satuan, total, metode bayar, tanggal kirim dan alamat 

kirim. Fungsi ini dijalankan oleh bagian keuangan (pembelian) setelah 

menerima surat order permintaan pembelian bahan baku atau barang 

keperluan divisi lain. 

Tabel 4.3 

Laporan Pembelian Bahan Baku 

 
Laporan Pembelian 

No : 
Tanggal : 
Periode : 
Supplier : 
 
No. Kode 

Barang 
Nama Barang Satuan Jumlah Harga 

Satuan 
Total 

       

       

       

Jumlah  

Metode Pembayaran :                                                                     Bagian Keuangan 
Tanggal Kirim : 
Alamat Kirim : 
                                                                                                   (......................................) 

Sumber : Data Olahan, 2014 
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3. Laporan Penerimaan Bahan Baku 

Detail laporan penerimaan bahan baku meliputi kode barang, nama barang, 

satuan, jumlah dan keterangan kondisi barang. Fungsi ini diterapkan oleh 

bagian gudang ketika menerima barang dari supplier. Secara otomatis akan 

menambah jumlah bahan baku yang ada di sistem. 

Tabel 4.4 

Laporan Penerimaan Bahan Baku 

 
Laporan Penerimaan Bahan Baku 

No : 
Tanggal : 
Periode : 
Supplier : 
 
No. Kode 

Barang 
Nama Barang Satuan Jumlah Keterangan 

      

      

      

                                                     Bagian Gudang                                   Supplier 
 
 
                                                   (...........................)                            (........................) 

Sumber : Data Olahan, 2014 

4. Laporan Permintaan Bahan Baku 

Detail laporan permintaan bahan baku meliputi kode barang, nama barang, 

satuan, jumlah, harga dan total barang. Fungsi ini dijalankan oleh bagian 

produksi ke bagian gudang ketika akan memproses bahan baku menjadi 

barang jadi (produk) sesuai dengan resep yang telah ditentukan.  
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Tabel 4.5 

Laporan Permintaan Bahan Baku 

 
Laporan Permintaan Bahan Baku 

No : 
Tanggal : 
Periode : 
Divisi : 

 
No. Kode 

Barang 
Nama Barang Satuan Jumlah 

     

     

     

     

     

     

Jumlah   

                                      Bagian Gudang                                   Bagian Produksi 
 
 
                                    (..............................)                            (...............................) 

Sumber : Data Olahan, 2014 

5. Laporan Pemakaian Bahan Baku 

Detail laporan pemakaian bahan baku meliputi kode barang, nama barang, 

satuan dan jumlah barang. Fungsi ini dijalankan oleh bagian produksi 

ketika memproses bahan baku menjadi barang jadi (produk), pada laporan 

ini digunakan sebagai dasar pada proses penghitungan HPP.  
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Tabel 4.6 

Laporan Pemakain Bahan Baku 

 
Laporan Pemakaian Bahan Baku 

No : 
Tanggal : 
Periode : 
Divisi : 

 
No. Kode 

Barang 
Nama 

Barang 
Satuan Jumlah Harga Total 

       

       

       

       

       

Jumlah     

                                                                                                       Bagian Produksi 
 
 
                                                                                                  (..................................) 

Sumber : Data Olahan, 2014 

6. Laporan Hasil Produksi 

Detail laporan hasil produksi meliputi kode barang, nama barang,  jumlah, 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead dan harga pokok 

produksi. Fungsi ini dijalankan oleh bagian produksi setelah memproses 

bahan baku menjadi barang jadi (produk), laporan ini digunakan sebagai 

dasar pada proses penentuan harga jual oleh bagian keuangan. 
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Tabel 4.7 

Laporan Hasil Produksi 

 
Laporan Hasil Produksi 

No : 
Tanggal : 
Periode : 

 
No. Kode 

Barang 
Nama 

Barang 
Jumlah Biaya 

BB 
Biaya 

TK 
Biaya 
OH 

HPP 

        

        

        

        

        

        

Jumlah      

                                                                                                                    Bagian Produksi 
 
 
                                                                                                               (..................................) 

Sumber : Data Olahan, 2014 

7. Laporan Stock Produk 

Detail laporan stock produk meliputi kode barang, nama barang,  

minimum stock, normal stock, stock gudang, stock etalase dan harga jual. 

Fungsi ini dijalankan oleh bagian penjualan dengan mengetahui bagian 

produksi dan keuangan sebagai dasar melihat jumlah stock produk serta 

sebagai informasi harga jual untuk pelanggan. 
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Tabel 4.8 

Laporan Stock Produk 

 
Laporan Stock Produk 

No : 
Tanggal : 
Periode : 

 
No. Kode 

Barang 
Nama 

Barang 
Min 

Stock 
Norma
l Stock 

Stock 
Gudang 

Stock 
Etalase 

Harga 
Jual 

        

        

        

        

        

Jumlah      

    Bagian Produksi                              Bagian Keuangan                               Bagian Penjualan 
 
 
(..................................)                    (..................................)                      (..................................) 

Sumber : Data Olahan, 2014 

8. Laporan Penjualan 

Detail laporan penjualan  meliputi kode barang, nama barang,  jumlah, 

harga satuan dan total penjualan. Fungsi ini dijalankan oleh bagian 

penjualan sebagai laporan harian penjualan produk. Laporan ini digunakan 

sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan perusahaan dari segi 

pendapatan perusahaan. 
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Tabel 4.9 

Laporan Penjualan 

 
Laporan Penjualan 

Tanggal : 
Gerai  : 

 
No. Kode Barang Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total 
      

      

      

      

      

      

Jumlah    

                                                                                                 Bagian Penjualan 
 
 
                                                                                             (..................................) 

Sumber : Data Olahan, 2014 

9. Laporan Rekab Absen 

Detail laporan rekab absen  meliputi nama, divisi, tanggal, jam masuk, jam 

keluar, terlambat, jam kerja dan keterangan. Fungsi ini dijalankan oleh tiap 

pegawai untuk merekab absen tiap bulan sebagai dasar untung menghitung 

jumlah gaji karyawan. 
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Tabel 4.10 

Laporan Rekab Absen 

 
Laporan Rekab Absen 

Nama : 
Divisi  : 

 
No. Tanggal Jam 

Masuk 
Jam 

Keluar 
Terlambat Jam 

Kerja 
Keterangan 

       

       

       

       

       

       

                                                                                                       Bagian Kepegawaian 
 
 
                                                                                                       (..................................) 

Sumber : Data Olahan, 2014 

10. Laporan Penggajian 

Detail laporan penggajian  meliputi nama, jabatan, jam kerja, jam lembur, 

gaji bruto, pph 21, potongan, gaji netto dan nomor rekening bank. Fungsi 

ini dijalankan oleh bagian keuangan untuk menghitung dan memberikan 

informasi mengenai besaran gaji yang diterima oleh masing-masing 

karyawan. Sistem distribusi dilaksanakan oleh bank atas dasar laporan 

penggajian karyawan ini. 
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Tabel 4.11 

Laporan Penggajian 

 
Laporan Penggajian Karyawan 

Tanggal : 
Periode  : 

 
No. Nama Jabatan Jam 

Kerja 
Lembur Gaji 

Bruto 
Pph 
21 

Pot. Gaji 
Netto 

No. Rek 
Bank 

          

          

          

          

          

Jumlah      

                                                                                                                   Bagian Keuangan 
 
 
                                                                                                                (..................................) 

Sumber : Data Olahan, 2014 

11. Laporan Pengeluaran Kas 

Detail laporan pengeluaran kas terdiri dari tanggal, nomor faktur, 

keterangan dan jumlah pengeluaran kas. Fungsi ini dijalankan oleh bagian 

keuangan untuk memberikan informasi mengenai kondisi pengeluaran kas 

yang terjadi selama periode tertentu. 
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Tabel 4.12 

Laporan Pengeluaran Kas 

 
Laporan Pengeluaran Kas 

Tanggal : 
Periode  : 

 
No. Tanggal Nomor Faktur Keterangan Jumlah Pengeluaran 

Kas 
     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                    Bagian Keuangan 
 
 
                                                                                                (..................................) 

Sumber : Data Olahan, 2014 

12. Laporan Pemasukan Kas 

Detail laporan pemasukan kas terdiri dari tanggal, nomor faktur, 

keterangan dan jumlah pemasukan kas. Fungsi ini dijalankan oleh bagian 

keuangan untuk memberikan informasi mengenai kondisi pemasukan kas 

yang terjadi selama periode tertentu. 
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Tabel 4.13 

Laporan Pemasukan Kas 

 
Laporan Pemasukan Kas 

Tanggal : 
Periode  : 

 
No. Tanggal Nomor Faktur Keterangan Jumlah Pemasukan 

Kas 
     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                   Bagian Keuangan 
 
 
                                                                                            (..................................) 

Sumber : Data Olahan, 2014 

13. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

Fungsi laporan posisi keuangan adalah memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan entitas perusahaan secara keseluruhan selama periode 

tertentu. Laporan ini dijalankan tiap akhir periode perusahaan untuk 

membantu dalam memberikan keputusan terkait kegiatan operasional 

perusahaan.  
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Tabel 4.14 

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

 
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

 
Periode  : 

 
Aktiva Passiva 

No. Akun Nama Akun Jumlah No. Akun Nama Akun Jumlah 

Aktiva Lancar Hutang Usaha 

1100 Kas dan Bank 0 2100 Hutang Lancar 0 

1200 Piutang Usaha 0 2200 Hutang Jk Panjang 0 

1300 Persediaan 0 2300 Hutang Pajak 0 

1400 Aktiva lancar lainnya 0 Jumlah Hutang 0 

Jumlah Aktiva Lancar 0 Modal 

Aktiva Tetap 2400 Setoran Modal 0 

1500 Peralatan 0 2500 Laba Ditahan 0 

1600 Kendaraan 0 2600 Prive 0 

1700 Akumulasi Penyustan 0 Jumlah Modal 0 

Jumlah Aktiva Tetap 0    

      

      

Jumlah Aktiva 0 Jumlah Passiva 0 

                                                                                                                        Bagian Keuangan 
 
 
                                                                                                                    (..................................) 

Sumber : Data Olahan, 2014 
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Tabel 4.15 

Laporan Laba Rugi 

 
Laporan Laba Rugi 

 
Periode  : 

 
No. Akun Nama Akun Jumlah Jumlah 

4100 Pendapatan  0 

4101 Pendapatan Penjualan 0  

4102 Pendapatan Pesanan 0  

4199 Pendapatan Lain-lain 0  

5100 HPP  0 

 Laba Kotor  0 

6100 Beban  0 

6101 Beban Air, Listrik, Telepon 0  

6102 Beban Gaji 0  

6103 Beban Perlengkapan 0  

6104 Beban Pemeliharaan 0  

6105 Beban Pengiriman 0  

6106 Beban Pemasaran 0  

6107 Beban Costing 0  

6108 Beban Penyusutan 0  

6199 Beban Lain-lain 0  

 Laba Bersih  0 

                                                                                                                        Bagian Keuangan 
 
 
                                                                                                                    (..................................) 

Sumber : Data Olahan, 2014 
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14. Laporan Laba Rugi 

Fungsi laporan laba rugi adalah memberikan informasi mengenai laba atau 

rugi kegiatan operasional perusahaan selama satu periode. Laporan ini 

berisi informasi mengenai sumber dari mana penghasilan itu diperoleh, 

dan beban-beban apa sajayang menjadi tanggungan perusahaan dalam 

periode tertentu. Laporan ini dijadikan sebagai dasar penilaian untuk 

mengukur kinerja manajemen. 

4.8. Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi Bakery Resource 

Planning 

 Tampilan menu login Bakery Resource Planning digambarkan pada 

gambar 4.28 berikut ini : 

Gambar 4.28 

Menu Login Bakery Resource Planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan, 2014 
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 Untuk dapat login ke sistem, karyawan harus menginput NIK dan 

password pada kolom yang tersedia. Pada menu login ini hak akses tiap pengguna 

berbeda-beda, tergantung pada bagian masing-masing karyawan. General 

Manager memegang hak akses keseluruhan sistem, mulai dari Operational 

Module, Financial Accounting Module dan Human Resources Module. Berikut 

dijelaskan mengenai hak akses per bagian yang memegang menu-menu terkait 

pada Dea Cake and Bakery : 

1. Bagian Produksi 

Memegang peran operational module bagian menu produksi, yaitu 

meliputi sub menu order permintaan bahan baku, proses produksi, 

manajemen produksi dan laporan-laporan yang berkaitan dengan proses 

produksi. 

2. Bagian Gudang 

Memegang peran operational module bagian menu gudang, yaitu terdiri 

dari sub menu stock bahan baku, stock produk, stock divisi, order bahan 

baku, penerimaan bahan baku serta laporan-laporan yang berkaitan dengan 

gudang dan persediaan barang. 

3. Bagian Penjualan 

Memegang peran financial accounting module bagian menu penjualan dan 

pemesanan, terdiri dari sub menu kasir, data pelanggan dan laporan-

laporan yang berkaitan dengan penjualan.  
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4. Bagian Pembelian 

Memegang peran financial accounting module bagian menu pembelian 

atau pengadaan barang, terdiri dari sub menu order pembelian, data 

supplier dan laporan-laporan yang berkaitan dengan pembelian. 

5. Bagian Accounting 

Memegang peran financial accounting module bagian menu transaksi 

keuangan dan laporan-laporan yang terkait dengan keuangan. 

6. Bagian Kepegawaian 

Memegang peran human resources module bagian menu rekab absensi, 

data pegawai dan laporan-laporan yang berkaitan dengan kepegawaian. 

Menu yang dapat diakses oleh semua karyawan hanyalah menu absensi karyawan, 

berfungsi untuk melihat record absensi dan jam kerja masing-masing karyawan. 

Menu ini terhubung dengan mesin absensi sidik jari karyawan 

 Gambar 4.29 menggambarkan menu utama atau home keseluruhan sistem 

aplikasi Bakery Resource Planning.  
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Gambar 4.29 

Menu Utama Bakery Resource Planning 

Sumber : Data Olahan, 2014
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