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Tugas Akhir  Sistem Informasi Pengadaan…  Nuril Qomaryah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan, salah satu koperasi yang berada di Surabaya yaitu Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia Kamboja. Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

Kamboja atau yang bisa disebut KPRI Kamboja adalah sebuah koperasi yang 

bergerak dalam bidang ekonomi, yaitu pelayanan simpan pinjam untuk anggota 

pegawai, pengadaan dan penjualan barang melalui toko koperasi, serta melayani 

air galon isi ulang. KPRI Kamboja ini berada dalam satu lingkup sekolah di 

SMKN 8 Surabaya yang terletak di Jalan Kamboja No. 18 Surabaya. Dalam 

melaksanakan fungsinya KPRI Kamboja sebagai sarana untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota berusaha memajukan aktivitasnya secara bersinergi antara 

pengurus dan anggotanya. Anggota koperasi adalah seluruh pegawai negeri yang 

bekerja di SMKN 8 Surabaya, baik guru maupun karyawan dan pegawai honorer. 

Pengurus koperasi diambil dari anggota koperasi tersebut dengan masa jabatan 

lima tahun. KPRI Kamboja merupakan badan usaha dimana pembelinya adalah 

pegawai yang bekerja di SMKN 8 Surabaya dan siswa-siswi yang bersekolah di 

sana. KPRI Kamboja pernah ditutup karena kepengurusannya tidak berjalan 

dengan tidak seharusnya, namun empat tahun belakangan ini telah aktif kembali. 
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Untuk jadwal operasional koperasinya yaitu pukul 07.00 sampai dengan pukul 

15.30 dan mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. 

Untuk layanan pengadaan dan penjualan barang di toko koperasi, KPRI 

Kamboja sendiri memiliki beberapa proses, yaitu proses pemesanan barang ke 

distributor dan pasar, proses retur barang ke distributor, proses penjualan barang 

pada pembeli dan proses pembuatan laporan harian maupun bulanan. Untuk 

proses penyediaan barang di KPRI Kamboja, sebagian barang di dalam KPRI 

Kamboja diambil dari pasar dan sebagian lagi bekerjasama dengan berbagai 

distributor, salah satunya yaitu distributor minuman. Pada proses pemesanan 

barang ke distributor, mereka masih menggunakan nota pemesanan tulis tangan, 

yang mana banyak data yang harus direkap satu persatu sehingga menyulitkan 

mereka untuk merekap transaksi pemesanan barang dari distributor, serta 

terjadinya kehilangan nota rekap transaksi pemesanan barang yang dilakukan. 

Lalu untuk proses penjualannya, pembeli membeli barang langsung ke toko 

koperasi tersebut dan pegawai toko mencatat barang apa yang dibeli pada buku 

catatan dan nota penjualan, dimana perhitungannya masih manual menggunakan 

kalkulator yang terkadang terjadi kesalahan dalam proses perhitungan transaksi 

penjualan pada pembeli dan juga membuat pelayanan penjualan menjadi lama 

karena pegawai harus mencatat barang yang dibeli oleh pembeli satu-persatu ke 

dalam buku catatan dan nota. Dan untuk proses retur, pegawai toko kesulitan 

mencari data barang apa yang telah diretur ke distributor karena datanya disimpan 

bercampur. Sedangkan untuk proses pembuatan laporannya, KPRI Kamboja 
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masih mencatat manual di dalam buku sehingga menyulitkan dan memperlambat 

kerja bendahara dalam merekap data-data transaksi baik pemesanan barang ke 

distributor maupun transaksi penjualan ke pembeli, serta terjadinya kesalahan 

dalam merekap data - data akibat terlalu banyaknya data yang masuk. 

Untuk mempermudah dan mengurangi terjadinya kesalahan dalam 

pencatatan maupun perhitungan pada proses – proses yang ada, dibutuhkan suatu 

sistem yang cepat dan tepat. Oleh karena itu perlu dibangun suatu aplikasi Sistem 

Informasi terkomputerisasi. Dengan dibangun Sistem Informasi, diharapkan bisa 

mencegah kesalahan dalam perhitungan maupun pencatatan barang, penyimpanan 

data – data penjualan maupun pemesanan yang dilakukan dengan baik, serta 

memberikan laporan yang akurat dan benar. 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka 

didapatkan rumusan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang   

pada KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya ? 

2. Bagaimana membuat laporan transaksi pengadaan, retur dan penjualan 

barang di KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya ? 
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1.3   Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dan manfaat dari perancangan dan pembuatan Sistem 

Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang KPRI Kamboja adalah sebagai 

berikut: 

1.3.1 Tujuan 

 Tujuan dibuatnya Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang adalah 

untuk: 

1. Membuat Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang pada 

KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya 

2. Membuat laporan transaksi pengadaan, retur dan penjualan barang di 

KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya 

1.3.2 Manfaat 

Pembuatan Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang dapat 

memberikan manfaat, antara lain: 

1. Dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam perhitungan 

pembayaran 

2. Dapat mempermudah dalam melakukan pencatatan data penjualan 

maupun pengadaan barang 

3. Dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan data 

pengadaan maupun penjualan barang 
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4. Dapat memberikan laporan pengadaan, retur dan penjualan barang 

dengan  tepat dan benar 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah dari pembuatan Sistem Informasi pada KPRI Kamboja yaitu 

meliputi : 

1. Proses pengadaan barang 

2. Proses penerimaan barang 

3. Proses retur  ke distributor 

4. Proses penjualan barang 

5. Proses pembuatan laporan
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BAB II 

ANALISIS SISTEM 

2.1 Metode Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke 

dalam bagian - bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan 

dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan 

yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan 

(Jogiyanto, 2005). Metode yang dipakai dalam analisis sistem ini yaitu dengan 

melakukan wawancara dan menganalisis dokumen – dokumen yang ada. 

Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yaitu Bendahara II dan pegawai 

toko koperasi. Tujuan dari wawancara yaitu untuk mengetahui proses yang ada 

beserta prosedur dari proses tersebut, mengetahui permasalahan dan kendala yang 

dihadapi pada sistem yang berjalan saat ini, dan juga untuk mendapatkan 

informasi atau data – data lain yang diperlukan pada sistem tersebut.  Dari tujuan 

wawancara tersebut dapat menghasilkan suatu output yaitu berupa kebutuhan 

fungsional yang berguna untuk membentuk sistem yang akan datang. Untuk 

mendefinisikan kebutuhan sistem, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

2.1.1 Bagan Alir Dokumen (Flow Of Document) 

 Bagan Alir Dokumen (Flow of Document) atau disebut juga bagan alir 

formulir   (form   flow   chart)   atau   paperwork   flowchart.   Document flow   

diagram merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari 
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proses program (Jogiyanto, 2005). Bagan alir program dibuat dari derivikasi 

bagan alir sistem.  Bagan alir  program dibuat  dengan  menggunakan simbol -

simbol berikut pada Tabel 2.1 



 

   

 

Tabel 2.1  Tabel Simbol-Simbol Document Flow Diagram 

Simbol – Simbol 

Utama 

Gambar Penjelasan 

Simbol Titik 

Terminal  

Menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses. 

Simbol Dokumen 

 

Menunjukkan dokumen input dan output baik 

untuk proses manual, mekanik, atau komputer. 

Simbol Proses 

Manual 
 

Menunjukkan pekerjaan manual. 

Simbol Proses 

 

Menunjukkan kegiatan proses dari operasi 

program komputer. 

Simbol 

Keputusan/Decision 
 

Menunjukkan kondisi tertentu yang akan 

menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu 

“ya” atau “tidak”. 

Simbol Penghubung 

 

a. Menunjukkan penghubung ke halaman yang 

masih sama. 

b. Menunjukkan penghubung ke halaman ini. 

Simbol 

Penyimpanan 

Offline 

 

a. File non-komputer yang diarsipkan urut 

angka (numerical). 

b. File non-komputer yang diarsipkan urut 

huruf (alphabetical). 

c. File non-komputer yang diarsipkan urut 

tanggal (chronological). 

Simbol Garis Alir 

 

Menunjukkan arus dari proses. 

Simbol Penjelasan 

 

a. Menunjukkan penjelasan dari suatu proses. 

b. Menunjukkan penjelasan dari suatu proses 

yang berasal dari luar sistem. 

 



 

   

 

2.1.2 Fishbone Diagram 

Fishbone Diagram digunakan untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, 

dan menggambarkan  suatu  masalah,  sebab  dan  akibat  dari  masalah  itu  

(Whitten, Jeffery L, Bentley, Loenie D dan Dittman, Kevin C, 2004). Berikut 

simbol-simbol yang digunakan dalam penggambaran fishbone diagram : 

 

Gambar 2.1 Struktur Umum Diagram Fishbone 

 

Pada  diagram  fishbone di atas,  akibat utama dari suatu permasalahan 

digambarkan sebagai “kepala ikan”. Sebab-sebab utama dari permasalahan 

digambarkan sebagai “tulang-tulang besar” disamping “kepala ikan” tersebut. 

Kemudian, sebab-sebab utama tersebut bisa jadi muncul dikarenakan sebab-sebab 

lain yang lebih detil, yang digambarkan sebagai “tulang-tulang kecil” disamping 

“tulang besar”. Untuk menentukan suatu permasalahan yang digambarkan pada 

diagram fishbone maka menggunakan metode wawancara dan analisis dokumen - 

dokumen yang tersedia.  



 

   

 

2.2  Metode Desain Sistem 

Dalam mengembangkan sistem dibutuhkan perancangan desain sistem 

yang baik. Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, 

dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dari 

satu kesatuan yang utuh dan berfungsi (Jogiyanto, 2005). Metode yang dipakai 

dalam pengembangan aplikasi ini yaitu pendekatan berorientasi data. 

Menggunakan metode pendekatan berorientasi data adalah karena proses yang 

sedang berjalan saat ini tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun 

pengurangan proses. Akan tetapi data yang ada masih belum stabil dan data masih 

belum diatur dengan baik sehingga menyulitkan pengguna untuk menangani 

tugasnya ke proses yang selanjutnya. Desain sistem dibangun berdasarkan hasil 

dari analisis kebutuhan sistem. Sekumpulan diagram tentang keterhubungan antar 

data, yaitu seperti : 

2.2.1   Diagram Jenjang 

 Diagram jenjang disebut juga Hierarchy plus Input – Proses – Output 

(HIPO), merupakan paket yang berisikan suatu set diagram yang secara garis 

menjelaskan fungsi suatu sistem dari tingkat umum ke tingkat khusus. Mula – 

mula tiap fungsi utama diindentifikasikan dan kemudian dibagi lagi kedalam 

tingkatan fungsi yang lebih. Contoh pembuatan Diagram Jenjang dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 



 

   

 

 

Gambar 2.2 Contoh Struktur Diagram Jenjang  

  

2.2.2   Data Flow Diagram (DFD) 

 Data Flow Diagram (DFD) adalah model proses yang digunakan 

untuk menggambarkan aliran data melalui sebuah sistem dan tugas atau 

pengolahan yang  dilakukan  oleh  sistem  (Whitten,   Bentley  &  Dittman,   

2004).   DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan 

aliran data. DFD ini sering disebut juga dengan nama Bubble chart, Bubble 

diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi, simbol-simbol 

diagram DFD sebagai berikut : 

 

 

 



 

   

 

 Tabel 2.2 Tabel Simbol – Simbol Data low Diagram (DFD) 

Simbol Gambar Penjelasan 

Proses 

(Proses) 

 

0 

         Nama Proses 

Proses  adalah  kerja  yang  dilakukan  

pada  atau  sebagai  respons terhadap 

aliran data masuk atau kondisi 

Data Flow 

(Arus data)  
Data Flow atau Arus Data menunjukkan 

keluar atau masuk ke suatu proses. Jadi 

sebagai alur data atau informasi dari suatu 

bagian kebagian lainnya dalam suatu 

sistem. 

External 

entity 

(Entitas luar) 

 

         Nama Entitas   

Entitas luar dapat berupa orang, organisasi 

dan sistem informasi lain 

 

 

Data Store 

(simpan data) 

 

 1    Nama Data Store 

 

Data Store digunakan sebagai sarana untuk 

pengumpulan data. Data Store juga diberi 

nama. 

 

2.2.3   Conceptual Data Model (CDM) 

 CDM merupakan analisa struktur data dari sebuah sistem informasi 

untuk melakukan identifikasi entitas, atribut dan relasi antar entitas. CDM 

menguraikan hubungan konseptual dari sistem informasi tanpa memperhatikan 

struktur fisik sebenarnya (Jeffrey L.Whitten, 2004, dkk.). 

 Berikut adalah objek-objek yang digunakan dalam CDM yang 

dikemukakan oleh Edi Winarko (Winarko, 2006) yang  dijelaskan pada Tabel 2.3 

  



 

   

 

Tabel 2.3 Tabel Simbol – Simbol Conceptual Data Model  

No. Simbol Nama Simbol Keterangan 

1. 

 

Entitas Suatu  objek  yang  dapat 

diidentifikasi  dalam  lingkungan 

pemakai. 

2. 
 

Relasi Menunjukkan  adanya  hubungan di  

antara  sejumlah  entitas  yang 

berbeda. 

3.  Atribut Mendeskripsikan  karakter  entitas 

(atribut  sebagai  key  diberi  garis 

bawah). 

4. 

 

Kardinalitas Penghubung  antara  relasi  dengan 

entitas,  relasi  dan  entitas  dengan 

atribut. 

 

 Terdapat macam-macam kardinalitas dalam CDM.  Simbol kardinalitas 

relasi pada CDM dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4  Tabel Simbol – Simbol Kardinalitas CDM. 

No. Simbol Nama Simbol Keterangan 

1. 

 

Mandatory Relasi antara entitas pertama 

dengan entittas kedua harus 

memiliki nilai. 

2. 

 

Non Mandatory Relasi antara entitas pertama 

dengan entitas kedua tidak harus 

memiliki nilai. 

3. 

 

Dependent Entitas pertama keberadaanya 

bergantung pada entitas kedua. 

 

 



 

   

 

Kardinalitas relasi dalam CDM dapat berupa: 

a. Satu ke Satu (One to One) 

 Setiap elemen dari entitas pertama dapat berhubungan dengan maksimal 

satu elemen pada entitas kedua. Sebaliknya, setiap elemen dari entitas kedua 

dapat berhubungan dengan maksimal satu elemen pada entitas pertama. 

Kardinalitas satu ke satu (one to one) dijelaskan pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5  Tabel Kardinalitas Satu ke Satu 

No. Simbol Keterangan 

1. 
 

Kardinalitas satu non mandatory ke satu non 

mandatory. 

2. 
 

Kardinalitas satu mandatory ke satu mandatory 

3. 
 

Kardinalitas satu mandatory ke satu non 

mandatory. 

4. 
 

Kardinalitas satu non  mandatory ke satu 

mandatory. 

 

b. Satu Ke Banyak (One to Many) 

 Hubungan  one  to  many  berarti  setiap  elemen  dari  entitas  pertama  

dapat berhubungan  dengan  maksimal  banyak  elemen  dari  entitas  kedua.  

Sebaliknya, setiap elemen dari entitas kedua dapat berhubungan dengan 

maksimal satu elemen dari entitas pertama. Kardinalitas satu ke banyak (one to 

many) dijelaskan pada Tabel 2.6. 

 



 

   

 

   Tabel 2.6  Tabel Kardinalitas Satu ke Banyak 

No. Simbol Keterangan 

1. 
 

Kardinalitas satu non mandatory ke banyak non 

mandatory. 

2. 
 

Kardinalitas satu mandatory ke banyak 

mandatory. 

3. 
 

Kardinalitas satu non mandatory ke banyak 

mandatory. 

4. 
 

Kardinalitas satu mandatory ke banyak non 

mandatory. 

 

c. Banyak ke Satu (Many to One) 

 Hubungan many to one, setiap elemen dari entitas pertama dapat 

berhubungan dengan maksimal satu elemen dari entitas kedua. Sebaliknya, setiap 

elemen dari entitas  kedua  dapat  berhubungan  dengan  maksimal  banyak  

elemen  dari  entitas pertama. Kardinalitas banyak ke satu (many to one) 

dijelaskan pada Tabel 2.7. 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Tabel 2.7  Tabel Kardinalitas Banyak ke Satu 

No. Simbol Keterangan 

1. 
 

Kardinalitas satu non mandatory ke banyak 

non mandatory. 

2. 
 

Kardinalitas satu mandatory ke banyak 

mandatory. 

3.  Kardinalitas satu non mandatory ke banyak 

mandatory. 

4. 
 

Kardinalitas satu mandatory ke banyak non 

mandatory. 

 

d. Banyak ke Banyak (Many to Many) 

 Setiap elemen dari entitas pertama dapat berhubungan dengan maksimal 

banyak elemen dari entitas kedua. Dan sebaliknya, setiap elemen dari entitas 

kedua dapat berhubungan dengan maksimal banyak elemen dari entitas pertama. 

Kardinalitas banyak ke banyak dijelaskan pada Tabel 2.8. 

Tabel 2.8  Tabel Kardinalitas Banyak ke Banyak 

No. Simbol Keterangan 

1.  Kardinalitas satu non mandatory ke banyak 

non mandatory. 

2. 
 

Kardinalitas satu mandatory ke banyak 

mandatory. 

3. 
 

Kardinalitas satu non mandatory ke banyak 

mandatory. 

4. 
 

Kardinalitas satu mandatory ke banyak non 

mandatory. 



 

   

 

 

2.2.4   Physical Data Model (PDM) 

 Physical data model (PDM) menspesifikasikan implementasi secara 

fisik pada database. Selain itu, harus mempertimbangkan secara detail 

implementasi fisik dan memperhitungkan target software dan struktur storage-

nya. PDM adalah organisasi fisik dalam suatu format grafis yang menghasilkan 

catatan modifikasi dan rancangan database yang mempertimbangkan perangkat 

lunak dan penimpanan data struktur. PDM didapatkan dari hasil generate 

CDM dengan atribut yang diperluas. 

2.3   Deskripsi perusahaan 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kamboja atau yang bisa disebut 

KPRI Kamboja adalah salah satu koperasi yang bergerak dibidang ekonomi, yaitu 

pelayanan simpan pinjam untuk anggota pegawai, pengadaan dan penjualan 

barang melalui toko koperasi, serta melayani air galon isi ulang. KPRI Kamboja 

ini berada dalam satu lingkup sekolah di SMKN 8 Surabaya yang terletak di Jalan 

Kamboja No. 18 Surabaya. Dalam melaksanakan fungsinya KPRI Kamboja 

sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota berusaha memajukan 

aktivitasnya secara bersinergi antara pengurus dan anggotanya. Anggota koperasi 

adalah seluruh pegawai negeri yang bekerja di SMKN 8 Surabaya, baik guru 

maupun karyawan. Pengurus koperasi diambil dari anggota koperasi tersebut 

dengan masa jabatan lima tahun. KPRI Kamboja merupakan badan usaha dimana 

pembelinya adalah pegawai yang bekerja di SMKN 8 Surabaya dan siswa-siswi 



 

   

 

yang bersekolah di sana. KPRI Kamboja pernah ditutup karena kepengurusannya 

tidak berjalan dengan tidak seharusnya, namun empat tahun belakangan ini telah 

aktif kembali. Untuk jadwal operasional toko koperasinya yaitu mulai pukul 07.00 

sampai dengan pukul 15.30 dan mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. 

Dalam melayani simpan pinjam bagi anggota koperasi, terdapat dua macam 

simpanan, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Sedangkan dalam melayani 

pembeli di toko, KPRI Kamboja menyediakan bahan – bahan sembako, aneka 

jajanan dan minuman. Dan dalam pelayanan air gallon isi ulang, KPRI Kamboja 

membeli air dari supplier yang kemudian diolah sendiri. 

2.3.1    Visi dan Misi 

KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya memiliki visi “Badan usaha yang 

mengedepankan kebersamaan, bertekad meningkatkan kesejahteraan anggota dan 

masyarakat sekitar yang dikelola secara professional dan kompetitif.”  

Misi yang diemban oleh KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya adalah 

melayani anggota dan masyarakat dengan ketulusan dan tanggung jawab untuk 

kesejahteraan bersama. 

2.3.2    Struktur Organisasi 

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Umum dari KPRI Kamboja SMKN 

8 Surabaya yang bisa dilihat pada Gambar 2.3 

 

 



 

   

 

 

   -----------------> 

   <----------------- 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya 

 

2.3.3    Deskripsi pekerjaan 

 Berikut adalah deskripsi pekerjaan dari setiap bagian dalam struktur 

organisasi 

1. Ketua Koperasi 

Ketua koperasi bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang ada di 

KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya. 

2. Sekretaris 

Sekretaris bertugas mencatat semua kegiatan di koperasi dan membuat 

laporan tahunan KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya. 

Pengawas Ketua Koperasi 

Sekretaris Bendahara 1 Bendahara 2 

Sie Usaha 

Anggota 



 

   

 

3. Bendahara 1 

Bendahara 1 bertugas menampung pemasukan dan pengeluaran dari 

Bendahara 2 dan mengerjakan kas besar setiap bulannya. 

4. Bendahara 2 

Bendahara 2 bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran hasil toko 

setiap minggunya dan merekap pemasukan dan pengeluaran setiap bulan 

yang kemudian dilaporkan ke Bendahara 1. 

5. Pengawas 

Pengawas bertugas mengawasi jalannya kegiatan di koperasi dan 

memeriksa laporan keuangan pada KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya. 

6. Sie Usaha 

Sie usaha bertugas mencatat pengeluaran dan pemasukan barang setiap 

hari dan merekap barang-barang yang habis. 

2.4   Dokumen yang digunakan 

Berikut dokumen yang dianalisis yang digunakan dalam Sistem Pengadaan 

dan Penjualan Barang KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya saat ini antara lain : 

a. Nota penjualan barang 

Nota penjualan barang digunakan sebagai bukti telah melakukan penjualan 

barang kepada pembeli. Nota penjualan yang digunakan pada KPRI Kamboja 

SMKN 8 Surabaya bisa dilihat pada Lampiran 4. 



 

   

 

b. Nota Pembelian Barang 

Nota pembelian barang digunakan sebagai bukti bahwa KPRI Kamboja 

SMKN 8 Surabaya telah melakukan pembelian barang ke distributor. Nota 

pembelian barang dari distributor terdapat dua macam, yaitu nota pembelian 

barang langsung dan nota pembelian barang kredit. Nota pembelian barang 

langsung bisa dilihat pada Lampiran 5 dan nota pembelian barang kredit bisa 

dilihat pada Lampiran 6. 

c. Nota Retur Barang 

Nota retur barang digunakan sebagai bukti apabila melakukan retur barang ke 

distributor. Nota retur barang didapat dari distributor yang mana sistem 

pembayarannya secara kredit, jadi ketika membeli barang kepada distributor 

yang sistem pembayarannya langsung maka pegawai KPRI Kamboja SMKN 8 

Surabaya tidak mendapatkan nota retur barang apabila ada barang yang 

diretur. Nota retur barang bisa dilihat pada Lampiran 6. 

d.   Buku Catatan pegawai toko 

Buku ini digunakan oleh pegawai toko untuk mencatat barang apa saja yang  

terjual sehari-hari, jumlah stok barang, jumlah yang laku beserta harganya. 

Buku catatan ini bisa dilihat pada Lampiran 7. 

 

 

 



 

   

 

e.   Buku Besar 

Buku besar digunakan oleh bendahara untuk mencatat atau merekap keuangan 

masuk dan keluar per-bulannya. Buku besar tersebut bisa dilihat pada 

Lampiran 7.   

2.5  Proses Kerja Saat Ini 

Proses kerja yang ada di Sistem Penjualan Barang KPRI Kamboja saat ini 

berdasarkan hasil dari wawancara dan analisis dokumen adalah sebagai berikut: 

2.5.1  Proses Pengadaan Barang 

Proses pengadaan barang yang dilakukan oleh toko koperasi Kamboja 

berasal dari berbagai tempat, ada yang berasal dari pasar dan ada yang berasal dari 

distributor atau supplier yang berbeda. Pengadaan barang dilakukan ketika stok 

barang sudah mencapai batas minimum dan ada juga barang yang rutin tiap dua 

minggu sekali di stok, seperti minuman misalnya. Pengadaan barang dilakukan 

oleh pegawai toko yang nanti akan menghubungi masing – masing distributor 

untuk melakukan pemesanan barang – barang yang sudah hampir habis. Proses 

pengadaan dianalisis berdasarkan hasil wawancara. 

2.5.2  Proses Penerimaan Barang 

Dalam melakukan proses penerimaan barang, setelah barang dikirim 

oleh distributor maka pegawai akan mengecek dahulu barang tersebut. Apabila 

ada yang rusak maka barang akan di retur, jika barangnya bagus atau sesuai maka 

pegawai akan melakukan pembayaran. Proses pembayaran pengadaan barang, 



 

   

 

tergantung pada masing-masing distributor bagaimana ketentuan yang mereka 

miliki. Ada distributor yang sistem  pembayarannya dilakukan lunas di tempat, 

dan ada juga distributor yang sistem pembayarannya dilakukan di akhir. Apabila 

distributor tersebut sistem pembayarannya di lakukan di akhir, maka pihak 

distributor setelah jatuh tempo (biasanya sekitar 12-14 hari) akan kembali lagi ke 

toko untuk melakukan penagihan pembayarannya. Proses ini nantinya akan 

menghasilkan faktur pembelian barang yang akan diarsip untuk dijadikan laporan. 

Proses penerimaan barang dianalisis berdasarkan wawancara dan dokumen nota 

pembelian barang yang dapat dilihat pada lampiran 5 dan lampiran 6. 

2.5.3  Proses Retur Barang 

Proses retur barang dilakukan apabila ketika barang yang dipesan di 

distributor diterima oleh pegawai toko ada yang rusak atau tidak sesuai 

pemesanan. Dalam proses penukaran barangnya dari masing-masing distributor 

berbeda, dilihat dari sistem pembayaran barangnya. Jika distributor tersebut 

sistem pembayarannya lunas, maka barang yang rusak akan langsung diganti yang 

baru saat itu juga. Tetapi jika distributornya sistem pembayarannya di akhir atau 

kredit, maka barang yang rusak akan diganti ketika sudah jatuh tempo. Jadi saat 

jatuh tempo itu pihak distributor akan mengirim barang yang dipesan sekaligus 

mengirim barang baru yang diretur sebelumnya. Untuk itu pegawai toko akan 

mendapat nota retur sendiri, tidak digabung dengan nota barang pembelian barang 

baru. Proses retur dianalisis berdasarkan wawancara dan dokumen nota retur 

barang dari distributor yang dapat dilihat pada lampiran 6. 



 

   

 

2.5.4  Proses Penjualan Barang 

Proses penjualan barang ke pembeli dapat dilakukan secara langsung di 

toko koperasinya. Pembeli datang ke toko dan akan dilayani oleh pegawai toko 

yang ada di sana. Proses ini menghasilkan nota penjualan rangkap dua, pertama 

untuk pembeli dan kedua yang nanti akan diarsip untuk dijadikan laporan bulanan. 

Proses penjualan dianalisis berdasarkan wawancara dan dokumen nota penjualan 

barang yang dapat dilihat pada lampiran 4. 

2.5.5  Proses Pembuatan Laporan 

Dalam proses pembuatan laporan, baik laporan pengadaan, penjualan, 

retur barang dan laba rugi akan dimasukkan ke dalam buku besar. Tugas pegawai 

toko yaitu merekap barang apa saja yang terjual dan barang apa saja yang dibeli 

dari distributor selama sebulan serta barang apa saja yang pernah diretur. Lalu 

yang membuat laporan transaksi pengadaan, penjualan dan retur barang yaitu 

Bendahara II. Tetapi bendahara mencocokkan dahulu antara catatan yang 

diberikan oleh pegawai sesuai dengan nota transaksi yang terjadi selama periode 

tersebut. Proses pembuatan laporan dianalisis berdasarkan wawancara dan 

dokumen buku catatan dan buku besar yang dapat dilihat pada lampiran 7. 

2.6 Prosedur Kerja Saat Ini 

Adapun prosedur untuk masing-masing proses dalam sistem kerja yang 

dianalisis berdasarkan wawancara dan analisis dokumen dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 



 

   

 

2.6.1  Prosedur Pengadaan Barang 

1. Prosedur Pengadaan dari Distributor 

Prosedur pengadaan barang dari distributor yang dianalisis berdasarkan 

hasil wawancara yaitu sebagai berikut :  

a. Pegawai toko mencatat barang yang stoknya sudah mencapai batas    

minimum. 

b. Pegawai toko menghubungi distributor untuk melakukan pemesanan 

barang dan memberi catatan barang apa saja yang akan dipesan pada 

pihak distributor. 

c. Pihak distributor membuatkan nota pembelian barang sebanyak 3    

rangkap 

Document flow diagram proses pengadaan barang dari distributor 

digambarkan seperti pada Gambar 2.4 

2. Prosedur Pengadaan Barang Langsung 

Prosedur pengadaan barang langsung yang dianalisis berdasarkan hasil 

wawancara yaitu sebagai berikut :  

a. Pegawai toko mencatat barang yang stoknya sudah mencapai batas    

minimum. 

b. Pegawai toko pergi ke pasar untuk melakukan pembelian barang dan 

memberi catatan barang apa saja yang akan dibeli pada penjual . 



 

   

 

c. Pihak penjual membuatkan nota pembelian barang dan kemudian 

diberikan kepada pegawai toko 

Document flow diagram proses pengadaan barang langsung digambarkan 

seperti pada Gambar 2.5 

2.6.2  Prosedur Penerimaan Barang 

Prosedur penerimaan barang dari distributor yang dianalisis berdasarkan 

hasil wawancara dan dokumen faktur pembelian yaitu sebagai berikut : 

a.  Mengecek apakah distributor menggunakan sistem pembayaran 

lunas atau pembayaran di akhir 

b. Apabila sistem pembayaran lunas, maka distributor menyerahkan 

barang dan meminta uang pembayarannya. 

c. Jika sistem pembayarannya diakhir, maka distributor memberikan 

faktur sementara dan barangnya. 

d. Lalu setelah pegawai toko menerima barang, maka dia akan 

mengecek kondisi barang dan kesesuaian barang dengan faktur. 

e. Apabila ada barang yang rusak atau tidak sesuai, maka pegawai toko 

meminta retur. 

f. Apabila barang baik atau sesuai, maka pegawai toko akan melakukan 

pembayaran. Dan untuk distributor yang pembayaran di akhir, maka 

pegawai membayarnya di akhir sesuai ketentuan distributor tersebut. 



 

   

 

g. Setelah pegawai melakukan pembayaran, maka pihak distributor akan 

memberikan faktur pembelian dengan stempel lunas dan 

memberikannya pada pegawai toko. 

Document flow diagram proses penerimaan barang digambarkan   

seperti pada Gambar 2.6. 

2.6.3  Prosedur Retur Barang 

Prosedur retur barang yang dianalisis berdasarkan hasil wawancara dan 

dokumen nota retur barang yaitu sebagai berikut : 

a.  Pegawai toko mengecek barang apakah ada yang rusak atau tidak sesuai 

b. Lalu akan dicek lagi apakah barang tersebut berasal dari distributor  

yang sistem pembayarannya lunas atau di akhir 

c.  Jika sistem pembayarannya lunas, maka pegawai toko akan langsung   

meminta ganti dengan barang baru dan distributor memberikan barang 

baru tersebut yang kemudian diterima oleh pegawai toko 

d. Jika sistem pembayarannya di akhir, maka pegawai toko harus 

menunggu jatuh tempo dahulu  

e. Pihak distributor akan membuatkan nota retur barang rangkap 2 yang 

kemudian akan diberikan ke pegawai toko sebanyak 1 lembar dan pihak 

distributor memberikan barang baru yang diretur tersebut 

        Document flow diagram proses retur barang digambarkan seperti Gambar 2.7 



 

   

 

2.6.4  Prosedur Penjualan Barang 

Prosedur penjualan barang yang dianalisis berdasarkan hasil wawancara 

dan dokumen nota penjualan yaitu sebagai berikut : 

a. Pembeli datang langsung ke toko dan memilih barang yang mau dibeli 

b. Pegawai toko akan mengambilkan barang yang dipilih pembeli 

c.  Ketika pembeli sudah selesai memilih barang – barang yang mau dibeli,  

maka pegawai toko akan mencatat pada buku catatan dan nota 

penjualan serta memberikan barang kepada pembeli 

d. Setelah itu pembeli akan melakukan pembayaran dan menerima nota 

penjualan. 

Document flow diagram proses penjualan digambarkan seperti Gambar 2.8. 

2.6.5  Prosedur Pembuatan Laporan 

Prosedur pembuatan laporan yang dianalisis berdasarkan hasil 

wawancara dan dokumen buku catatan pegawai serta buku besar yaitu 

sebagai berikut : 

a. Pegawai toko mencatat semua nota baik nota penjualan, nota 

pembelian barang dari distributor dan nota retur ke buku catatan 

b. Bendahara 2 menerima buku catatan dan akan mencocokkan dengan 

nota penjualan, pembelian dan retur barang 

c. Apabila tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke pegawai toko 



 

   

 

d. Apabila sudah sesuai, maka bendahara akan merekap penjualan, 

pembelian barang dari distributor dan retur barang ke buku besar. 

Document flow diagram proses pembuatan laporan penjualan, pembelian 

dan retur barang digambarkan seperti pada Gambar 2.9 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Docflow Pengadaan Barang dari Distributor 



 

   

 

 

 
Gambar 2.5 Docflow Pengadaan Barang dari Pasar 



 

   

 

 

 
Gambar 2.6 Docflow Penerimaan Barang dari Distributor 



 

   

 

 

 Gambar 2.7 Docflow Retur Barang 



 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.8 Docflow Penjualan Barang 



 

   

 

 

 

 

2.7  Permasalahan Sistem Saat Ini 

Untuk mengidentifikasi permasalahan pada sistem yang saat ini maka 

menggunakan metode wawancara dan analisis dokumen yang tersedia. Sistem 

kerja KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya saat ini masih dilakukan secara manual. 

Data – data transaksi yang ada dalam proses bisnis koperasi juga masih disimpan 

manual dan bercampur, hal ini membuat pencarian data menjadi sulit dan 

memakan waktu cukup lama. Pengelolaan data yang ada di koperasi juga kurang 

Gambar 2.9 Docflow Pembuatan Laporan 



 

   

 

efektif karena masih menggunakan kertas untuk mencatat segala transaksi atau 

proses bisnis yang ada saat ini.  Dan juga terjadinya kesalahan yang dilakukan 

oleh manusia seperti kurang telitinya pegawai maupun kurang fokus dalam 

melakukan proses bisnis yang bisa menyebabkan kekeliruan dalam perhitungan 

dan perekapan data. Terdapat 4 masalah utama dalam proses bisnis KPRI 

Kamboja SMKN 8 Surabaya, antara lain : 

1. Proses Pengadaan dan Penerimaan 

Sistem kerja pada proses pengadaan yang sedang berjalan saat ini antara 

lain pengecekan stok yang dilakukan manual dengan mendata stok barang 

satu-persatu yang membuat pegawai perlu butuh waktu cukup lama untuk 

merekap data stok. Banyaknya data pemesanan dan penerimaan barang 

yang harus disimpan sehingga sulit menempatkan data – data tersebut 

dengan baik dan rapi. Data pemesanan barang dan penerimaan barang di 

rekap manual di catat pada buku yang bisa menyebabkan terjadinya 

kekeliruan karena banyaknya data tersebut dan kurang teliti dalam 

perekapan. Pada saat penerimaan barang, pegawai harus mencari data 

pengadaan satu-persatu sehingga akan menyulitkan pegawai dan saat  

pegawai memberikan harga jual dilakukan secara manual dengan cara 

menemui sie usaha terlebih dahulu sehingga juga menyulitkan pegawai.  

 

 

 



 

   

 

2. Proses Retur Barang 

Sistem kerja pada proses retur yang sedang berjalan saat ini antara lain 

barang yang diretur oleh pegawai tidak disimpan sehingga menyulitkan 

untuk mengetahui barang apa yang hendak diretur sebelumnya. 

Penyimpanan data yang kurang baik tersebut juga menyebabkan resiko 

kehilangan data atau terselipnya data. 

3. Proses Penjualan Barang 

Sistem kerja pada proses penjualan yang sedang berjalan saat ini antara 

lain proses dalam melayani pembeli masih manual dicatat pada buku 

catatan dan nota penjualan satu-persatu yang menyulitkan pegawai dan 

membutuhkan waktu untuk mencatatnya sehingga pelayanan kepada 

pembeli agak lama. Lalu proses perhitungannya masih manual 

menggunakan ingatan pegawai atau kalkulator yang mana bisa 

menyebabkan kesalahan dalam perhitungan karena pegawai kurang teliti 

atau fokus. 

4. Proses Pembuatan Laporan 

Sistem kerja pada proses pembuatan laporan yang sedang berjalan saat ini 

antara lain dalam membuat laporan pegawai harus mengumpulkan nota 

atau dokumen transaksi satu-persatu yang menyulitkan pegawai dalam 

membuat laporan. Perekapan laporan yang masih manual dengan mencatat 

pada buku besar membuat proses pembuatan laporan menjadi lama dan 

rentan terjadinya kesalahan dalam perekapan laporan. 



 

   

 

Detail permasalahan sistem saat ini yang di representasikan menggunakan 

fishbone diagram dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.10 Fishbone Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang 

 

2.8 Kebutuhan Fungsional 

Berdasarkan dari hasil analisis kebutuhan yang dilakukan yaitu dari proses 

bisnis yang ada dan permasalahan yang dihadapi, maka dapat ditentukan 

kebutuhan sistem yang baru untuk menunjang sistem baru yang akan dibuat. 

Adapun analisis kebutuhan sistem baru yaitu sebagai berikut : 

 

 



 

   

 

1. Kebutuhan fungsional dalam proses pengadaan barang 

- Pegawai toko bisa melihat pemberitahuan stok barang yang hampir kritis 

untuk mempermudah mengetahui barang yang stoknya hampir habis. 

- Pegawai toko bisa mencari barang yang kritis untuk mempermudah dalam 

melakukan pemesanan barang yang akan dilakukan.  

- Pegawai toko bisa menyimpan data pengadaan barang dengan baik pada 

sistem agar data tersimpan dengan rapi. 

2. Kebutuhan fungsional dalam proses penerimaan barang 

- Pegawai toko bisa mencari data pengadaan untuk mengatasi kesulitan dalam 

pencarian data pengadaan sebelumnya.  

- Pegawai toko bisa dengan mudah melakukan perekapan data penerimaan 

barang dan mengurangi terjadinya kesalahan dalam perekapan data – data 

yang ada.  

- Pegawai toko bisa melakukan update harga beli dengan mudah dan sie 

usaha bisa memantau perubahan yang terjadi dalam pemberian harga beli 

yang dilakukan oleh pegawai toko. 

3. Kebutuhan fungsional dalam proses retur barang 

- Pegawai toko bisa dengan mudah mencari data barang apa saja yang pernah 

di retur sebelumnya oleh toko koperasi ke distributor.  



 

   

 

- Pegawai toko bisa menyimpan data penerimaan retur guna mengurangi 

permasalahan terjadinya kehilangan data retur atau terselipnya data 

penerimaan retur tersebut. 

4. Kebutuhan fungsional proses penjualan barang 

- Pegawai toko bisa menyimpan data pembeli dan mencari data pembeli 

tersebut. 

- Pegawai toko bisa memasukkan data barang yang dibeli oleh pembeli dan 

sistem dapat menghitung total penjualan otomatis agar mengurangi kesalahan 

dalam menghitung total pembayaran. 

- Pegawai toko bisa mencetak nota penjualan dengan mudah sebagai bukti 

transaksi penjualan. 

5. Kebutuhan fungsional proses pembuatan laporan 

- Ketua koperasi dan sie usaha bisa dengan mudah melihat atau mengecek 

laporan transaksi yang terjadi sesuai periode dengan tepat dan benar serta 

tidak membutuhkan waktu yang lama. 

- Ketua koperasi dan sie usaha juga bisa mencetak laporan transaksi yang 

terjadi sesuai dengan periode dan jenis laporan yang diinginkan.
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BAB III 

DESAIN SISTEM 

Desain sistem adalah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan 

berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang diidentifikasi dalam analisis 

sistem (Whitten, 2004). Desain sistem ini akan mengidentifikasi komponen-

komponen sistem informasi yang akan didesain. Desain sistem juga dapat 

diartikan sebagai sebuah tahapan setelah analisa kebutuhan dari siklus 

pengembangan sistem yang dapat berupa penggambaran, perencanaan dan 

pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam 

satu kesatuan yang utuh dan berfungsi dan  berfungsi, termasuk menyangkut 

konfigurasi dari komponen – komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari 

suatu sistem (Anjar Wisnu, 2011). Desain sistem ini dibuat berdasarkan analisis 

kebutuhan sistem baru. 

3.1 Sistem Kerja Baru 

Sistem kerja yang akan dibuat adalah sistem penyimpanan data 

pengadaan, penerimaan, retur dan penjualan barang ke database sampai 

pembuatan laporannya. 

3.1.1 Bagian-bagian yang Terlibat dalam Sistem Baru 

Bagian-bagian  yang  terlibat  dalam  Sistem Informasi Pengadaan dan 

Penjualan Barang KPRI Kamboja adalah sebagai berikut: 

 



 

   

 

1. Ketua Koperasi 

Ketua koperasi berhak untuk melihat laporan berdasarkan periode laporan. 

Laporan yang bisa dilihat yaitu laporan pengadaan, retur, penjualan barang 

dan laporan pendapatan. 

2. Sie Usaha 

Sie usaha akan menjadi administrator dalam sistem baru yang akan dibangun 

karena sie usaha jobdesc-nya dalam koperasi berhubungan langsung dengan 

kegiatan toko koperasi. Dalam sistem baru, sie usaha bertugas untuk 

menginputkan data-data master seperti data pegawai, data jabatan, data 

otoritas, data barang, data jenis barang, data satuan barang, data kota, data 

provinsi, dan data distributor. Sie Usaha juga bertugas dalam memantau atau 

mengecek laporan pengadaan, retur, penjualan barang dan laporan keluar 

masuk yang terjadi di koperasi.  

3. Pegawai toko  

Pegawai toko bertugas sebagai kasir untuk melakukan pemesanan barang 

dan penerimaan barang dari distributor, melakukan transaksi retur barang ke 

distributor apabila ada barang yang rusak dan melayani transaksi penjualan 

barang pada pembeli. 

3.1.2 Proses Kerja Baru 

Proses kerja baru Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang 

berdasarkan analisis kebutuhan sistem baru yaitu : 



 

   

 

3.1.2.1 Proses Pengadaan Barang 

Proses pengadaan barang ini digunakan untuk menyimpan data 

pemesanan barang ke distributor dan pengadaan langsung. Pegawai toko dapat 

melihat stok kritis yang muncul pada pemberitahuan, lalu mencari data barang 

yang stoknya kritis tersebut dan dapat memasukkan data pemesanan yang 

dilakukan. Proses ini mengacu pada tabel pemesanan, barang, detil pemesanan, 

distributor dan pegawai. Proses ini dapat diakses  oleh pegawai toko. 

3.1.2.2 Proses Penerimaan Barang 

Proses penerimaan barang digunakan untuk menyimpan data barang yang 

datang dari ditributor dari data pemesanan sebelumnya. Pegawai bisa dengan 

mudah mencari data pemesanan sebelumnya dengan fitur cari. Penyimpanan data 

penerimaan dimasukkan berdasarkan distributornya. Proses ini mengacu pada 

tabel pemesanan, detil pemesanan, penerimaan barang, detil penerimaan, barang, 

dan retur barang. Proses ini dapat diakses oleh pegawai toko.  

3.1.2.3  Proses Retur Barang  

Proses retur barang ini digunakan untuk merekap data retur barang ke 

distributor serta data penerimaan retur barang. Pegawai bisa dengan mudah 

mencari data retur dengan menggunakan fitur cari dan kemudian bisa dengan 

mudah memasukkan data retur. Proses ini mengacu pada tabel retur, detil retur, 

penerimaan retur, detil terima retur, barang, penerimaan barang dan pegawai. 

Proses ini dapat diakses oleh pegawai toko. 



 

   

 

3.1.2.4 Proses Penjualan Barang 

Proses penjualan barang ini digunakan untuk merekap data penjualan 

barang dan data pembeli yang membeli barang. Dalam proses ini terdapat fitur 

cari yang mempermudah pegawai dalam melayani penjualan dan juga bisa dengan 

mudah mencetak nota penjualan barang. Proses ini mengacu pada tabel penjualan, 

detil penjualan, barang, pembeli dan pegawai. Proses ini dapat diakses oleh 

pegawai toko. 

3.1.2.5 Proses Generate Laporan 

Proses generate laporan ini digunakan untuk mengenerate laporan 

pengadaan barang dari distributor, laporan retur barang dan laporan penjualan 

barang dari pembeli serta laporan keluar masuk. Ketua dan sie usaha bisa memilih 

laporan berdasarkan jenis dan periode serta bisa mencetak sesuai yang dipilih. 

Proses ini mengacu pada tabel penerimaan barang, detil penerimaan, penerimaan 

retur, detil terima retur, penjualan dan detil penjualan. Proses ini dapat diakses 

oleh ketua koperasi dan sie usaha.  

3.1.3 Prosedur Sistem Kerja Baru 

Prosedur  sistem  kerja  baru berdasarkan proses kerja baru  pada Sistem 

Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya 

adalah sebagai berikut. 

3.1.3.1 Prosedur Pengadaan Barang 

Prosedur dalam pengadaan barang adalah sebagai berikut : 



 

   

 

1. Pegawai toko memasukkan username dan password untuk login ke 

sistem. 

2. Pegawai toko mengecek/melihat pemberitahuan stok barang yang 

hampir kritis  

3. Pegawai toko memilih distributor dan mencari barang yang stoknya 

hampir kritis. 

4. Pegawai toko membuat daftar stok barang kritis dan memesan barang 

pada distributor. 

3.1.3.2 Prosedur Penerimaan Barang 

Prosedur dalam penerimaan barang adalah sebagai berikut : 

1. Setelah barang pesanan dari distributor datang, pegawai toko 

memeriksa barang yang datang dan mengecek apakah ada barang yang 

rusak. 

2. Apabila ada barang yang rusak, pegawai toko meminta retur barang. 

3. Pegawai toko memasukkan username dan password untuk login ke 

sistem. 

4. Pegawai toko mencari data pemesanan sebelumnya. 

5. Setelah itu pegawai toko menginputkan data barang yang diterima 

dengan kondisi bagus saja. Hal itu secara otomatis jumlah terima 

barang yang kurang akan tersimpan pada retur. 



 

   

 

6. Apabila distributor sistem pembayarannya lunas, maka pegawai toko 

memberikan uang pembayaran sesuai dengan total harga. 

7. Apabila distributor tersebut sistem pembayarannya di akhir atau 

menunggu jatuh tempo, maka pegawai toko membayarnya menunggu 

jatuh tempo. 

8. Kemudian, pegawai toko mengupdate tanggal bayar dengan 

menginputkan tanggal berapa ia membayar barang pesanan tersebut. 

3.1.3.3    Prosedur Retur Barang 

 Prosedur dalam retur barang adalah sebagai berikut : 

1.  Pegawai toko memasukkan username dan password untuk login ke 

sistem 

2. Pegawai mencari data retur dari barang retur yang datang tersebut. 

3.    Kemudian pegawai toko menginputkan data penerimaan retur barang. 

3.1.3.4 Prosedur Penjualan Barang 

Prosedur dalam penjualan barang adalah sebagai berikut : 

1. Pegawai toko memasukkan username dan password untuk login ke 

sistem 

2. Pegawai toko memilih menu transaksi penjualan, lalu mencari nama 

pembeli atau bisa juga menginputkan nama pembeli baru.  



 

   

 

3. Setelah itu pegawai mengetikan nama barang untuk memilih barang 

yang di beli oleh pembeli beserta jumlah pembelian. 

4. Jika sudah selesai, maka total harga dari barang-barang yang dibeli akan 

keluar otomatis dan pegawai meminta uang bayar sesuai total harga. 

5. Pegawai menginputkan jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli, 

kemudian pegawai menekan button simpan untuk menyimpan data 

penjualan dan mencetak nota penjualan. 

3.1.3.5 Prosedur Generate Laporan 

Prosedur dalam generate laporan adalah sebagai berikut : 

1. Ketua dan sie usaha memasukkan username dan password untuk login 

ke sistem. 

2. Kemudian ketua dan sie usaha memilih menu laporan transaksi yang 

mana, lalu memilih periode dan tekan button lihat. Apabila ingin 

melakukan pencetakan laporan maka klik button cetak. 

3.2 Desain Proses 

Desain proses yaitu mempresentasikan secara grafis proses-proses untuk 

mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan mendistribusikan data antara 

sistem  dengan lingkungannya, dan diantara komponen sistem lainnya. 

Memodelkan proses di dalam sistem bertujuan memfasilitasi upaya untuk 

mengumpulkan informasi selama proses identifikasi kebutuhan. Hasilnya berupa 



 

   

 

sekumpulan diagram tentang keterhubungan antar data seperti, Diagram Jenjang 

dan Data Flow Diagram (DFD) yang akan dibangun. 

3.2.1 Hieracy Procces Ouput (HIPO) 

  Diagram  berjenjang  (HIPO)  pada  Sistem  Sistem  informasi Pengadaan 

dan Penjualan Barang KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya dibuat berdasarkan hasil 

analisis kebutuhan sistem baru. Dalam analisis kebutuhan sistem baru terdapat 6 

proses utama, yaitu proses pengelolaan data master, proses pengadaan barang, 

proses penerimaan barang, proses retur barang, proses penjualan barang, dan 

proses generate laporan. Diagram  jenjang  untuk  Sistem  Informasi Pengadaan 

dan Penjualan Barang KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya dapat dilihat pada 

Gambar3.1



 

   

 

 

Gambar 3.1  Diagram Jenjang Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya



 

   

 

 

3.2.2 Data Flow Diagram (DFD) 

Desain model dari aplikasi Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan 

Barang KPRI Kamboja ini disajikan dalam bentuk model logika yang 

digambarkan dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD), yang sering 

digunakan untuk menggambarkan aliran data melalui sebuah sistem dan tugas 

atau pengolahan yang dilakukan oleh sistem. 

3.2.2.1 Context Diagram 

Context diagram adalah tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data 

dan memuat satu proses, menunjukkan sistem secara keseluruhan. DFD aplikasi 

Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang KPRI Kamboja ini 

mempunyai tiga entitas pelaku dengan hak akses pada masing-masing bagian. 

Berikut ini adalah penjelasannya: 

a. Ketua Koperasi : Berhak melihat laporan transaksi pengadaan, retur,      

penjualanbarang dan laporan pendapatan. 

b.  Sie Usaha             :  Berhak  menginputkan  seluruh  data  master  pada sistem 

dan melihat seluruh laporan. 

c.  Pegawai toko       : Berhak melakukan transaksi pengadaan barang, penerimaan 

barang, retur barang dan penjualan barang. 

Context  diagram  Sistem  Informasi  Pengadaan dan Penjualan Barang 

KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya dapat dilihat pada Gambar 3.2. 



 

   

 

3.2.2.2 DFD Level 0 

DFD level 0 adalah pengembangan dari context diagram. Pada DFD level 

0 terdapat enam proses utama yaitu pengelolaan data master, pemesanan barang, 

penerimaan barang, retur barang, penjualan barang dan generate laporan. DFD  

level  0 diagram  Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang KPRI 

Kamboja  dapat dilihat pada Gambar 3.3 

3.2.2.3 DFD Level 1 Proses Pengelolaan Data Master 

DFD  level  1  proses pengelolaan data master adalah  proses  decompose 

dari DFD level 0. Pada DFD  level  1  proses  pengelolaan data master terdapat 9 

subproses yaitu proses pengelolaan data master barang, data jenis barang, data 

pegawai, data kota, data provinsi, data jabatan, data otoritas, data distributor dan 

data satuan barang. DFD  level  1  proses  pengelolaan data master Sistem 

Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya 

dapat dilihat pada Gambar 3.4 

3.2.2.4 DFD Level 1 Proses Pemesanan Barang 

DFD level 1 proses pemesanan barang adalah proses decompose dari 

DFD level 0. Pada DFD level 1 pemesanan barang terdapat 3 subproses yaitu lihat 

stok barang kritis, cari barang stok kritis dan input data pemesanan. DFD  level  1  

proses  pemesanan barang Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang 

KPRI Kamboja dapat dilihat pada Gambar 3.5 

 



 

   

 

3.2.2.5 DFD Level 1 Proses Penerimaan Barang 

DFD level 1 proses penerimaan barang adalah proses decompose dari 

DFD level 0. Pada DFD level 1 penerimaan barang terdapat 3 subproses yaitu cari 

data pengadaan, input data penerimaan barang dan verifikasi harga beli barang. 

DFD  level  1  proses  penerimaan barang Sistem Informasi Pengadaan dan 

Penjualan Barang KPRI Kamboja dapat dilihat pada Gambar 3.6 

3.2.2.6 DFD Level 1 Proses Retur Barang 

DFD  level  1  proses  retur barang adalah  proses  decompose dari DFD 

level 0. Pada DFD  level  1  proses  retur barang terdapat 2 subproses yaitu proses 

cari data retur dan proses penerimaan retur barang. DFD  level  1  proses  retur 

barang Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang KPRI Kamboja SMKN 

8 Surabaya dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

3.2.2.7 DFD Level 1 Proses Penjualan Barang 

DFD  level  1  proses  penjualan barang  adalah  proses  decompose dari 

DFD level 0. Pada DFD  level  1 proses penjualan barang terdapat 3 subproses  

yaitu input data pembeli, input barang yang dibeli dan proses cetak nota 

penjualan.  DFD  level  1  proses  penjualan barang Sistem Informasi Pengadaan 

dan Penjualan Barang KPRI Kamboja dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

3.2.2.8 DFD Level 1 Proses Generate Laporan 

DFD  level  1  proses  generate laporan  adalah  proses  decompose dari 

DFD level 0. Pada DFD  level  1 proses generate laporan terdapat 2 subproses  



 

   

 

yaitu lihat laporan dan cetak laporan.  DFD  level  1  proses  generate laporan 

Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang KPRI Kamboja dapat dilihat 

pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.2  Context Diagram Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan 

Barang KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya 
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Gambar 3.3 DFD level 0 Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang 

KPRI Kamboja 



 

   

 

 

Gambar 3.4 DFD level 1 Proses  Pengelolaan Data Master Sistem Informasi 

Pengadaan dan Penjualan Barang KPRI Kamboja 



 

   

 

 

Gambar 3.5 DFD level 1 Proses Pemesanan Barang Sistem Informasi 

Pengadaan dan Penjualan Barang KPRI Kamboja 

 

 

Gambar 3.6 DFD level 1 Proses Penerimaan Barang Sistem Informasi 

Pengadaan dan Penjualan Barang KPRI Kamboja 



 

   

 

 

Gambar 3.7 DFD level 1 Proses Retur Barang Sistem Informasi Pengadaan dan 

Penjualan Barang KPRI Kamboja 

 

Gambar 3.8 DFD level 1 Proses Penjualan Barang Sistem Informasi Pengadaan 

dan Penjualan Barang KPRI Kamboja 

 



 

   

 

 

Gambar 3.9 DFD level 1 Proses Generate Laporan Sistem Informasi Pengadaan 

dan Penjualan Barang KPRI Kamboja 

 

3.3 Desain Database 

Database  adalah  kumpulan  file  yang saling  terkait  dari  bermacam-

macam record  yang  memiliki  hubungan  antar  record  untuk  menyimpan  atau  

merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah 

organisasi/perusahaan sehingga mampu  menyediakan  informasi  yang  optimal  

yang  diperlukan  pemakai  untuk proses pengambilan keputusan (Jeffery L. 

Whitten et al, 2004). 

3.3.1 Conceptual Data Model (CDM) 

Desain  database  dari  Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan 

Barang KPRI Kamboja ini  disajikan  dalam  bentuk model logika yang 

digambarkan  dengan menggunakan Conceptual Data Model (CDM), yang 

digunakan  untuk  melakukan identifikasi entitas, attribut dan  relasi antar entitas. 

Untuk memberikan  gambaran yang  lebih  jelas  mengenai  beberapa  entitas  



 

   

 

pada  Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang KPRI Kamboja SMKN 

8 Surabaya dapat dilihat pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Diagram CDM Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya
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CDM Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang terdapat 21 

entitas yaitu entitas master barang, entitas master jenis barang, entitas master 

pegawai, entitas master kota, entitas master provinsi, entitas master jabatan, 

entitas master otoritas, entitas master distributor, entitas master satuan, entitas 

harga barang, entitas master pembeli, entitas transaksi penjualan barang, entitas 

transaksi detil penjualan, entitas transaksi pemesanan barang, entitas detil 

pemesanan barang, entitas transaksi penerimaan barang, entitas detil penerimaan 

barang, entitas transaksi retur, entitas detil retur, entitas transaksi penerimaan retur 

dan entitas detil terima retur. 

Keterangan lebih rinci pada masing-masing entitas dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Entitas Master Barang 

Entitas ini berelasi dengan 9 entitas, yaitu entitas jenis barang, entitas 

distributor, entitas detil pemesanan, entitas detil penerimaan, entitas detil 

penjualan, entitas detil retur, entitas detil terima retur, entitas harga barang 

dan entitas satuan. Relasi antara entitas barang dengan entitas jenis barang 

bernilai many to one, dimana mandatory terdapat padat kedua entitas. Relasi 

antara entitas barang dengan entitas distributor bernilai many to one, dimana 

mandatory terdapat pada entitas distributor. Relasi antara entitas barang 

dengan entitas detil pemesanan bernilai one to many, dimana mandatory 

hanya terdapat pada entitas barang. Relasi antara entitas barang dengan 

entitas detil penerimaan bernilai one to many, dimana mandatory terdapat 

pada entitas barang dan entitas detil penerimaan. Relasi antara entitas barang 
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dengan entitas detil penjualan bernilai one to many, dimana mandatory 

hanya terdapat pada entitas barang. Relasi antara entitas barang dengan detil 

retur bernilai one to many, dimana mandatory hanya terdapat pada entitas 

barang. Relasi antara entitas barang dengan detil terima retur bernilai one to 

many, dimana mandatory hanya terdapat pada entitas barang. Relasi antara 

entitas barang dengan entitas harga barang bernilai one to many, dimana 

mandatory terdapat pada kedua entitas. Relasi antara entitas barang dengan 

entitas satuan bernilai many to one, dimana mandatory terdapat pada kedua 

entitas. 

2. Entitas Master Jenis Barang 

Entitas ini berelasi dengan 1 entitas, yaitu entitas barang. Relasi antara 

entitas jenis barang dengan entitas barang bernilai one to many, dimana 

mandatory terdapat pada kedua entitas. 

3. Entitas Master Pegawai 

Entitas ini berelasi dengan 6 entitas, yaitu entitas jabatan, entitas pemesanan, 

entitas penjualan, entitas retur, entitas otoritas dan entitas kota. Relasi antara 

entitas pegawai dengan entitas entitas jabatan bernilai many to one, dimana 

mandatory terdapat pada kedua entitas. Relasi antara entitas pegawai dengan 

entitas pemesanan bernilai one to many, dimana mandatory terdapat pada 

kedua entitas. Relasi antara entitas pegawai dengan entitas penjualan 

bernilai one to many, dimana mandatory terdapat pada kedua entitas. Relasi 

antara entitas pegawai dengan entitas retur bernilai one to many, dimana 

mandatory terdapat pada kedua entitas. Relasi antara entitas pegawai dengan 
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entitas otoritas bernilai many to one, dimana mandatory hanya terdapat pada 

entitas pegawai. Relasi antara entitas pegawai dengan entitas kota bernilai 

many to one, dimana mandatory hanya terdapat pada entitas kota. 

4. Entitas Master Kota 

Entitas ini berelasi dengan 3 entitas, yaitu entitas provinsi, entitas pegawai, 

dan entitas distributor. Relasi antara entitas kota dengan entitas provinsi 

bernilai many to one, dimana mandatory terdapat pada kedua entitas. Relasi 

antara entitas kota dengan entitas pegawai bernilai one to many, dimana 

mandatory hanya terdapat pada entitas kota. Relasi antara entitas kota 

dengan entitas distributor bernilai one to many, dimana mandatory hanya 

terdapat pada entitas kota.  

5. Entitas Master Provinsi 

Entitas ini berelasi dengan 1 entitas, yaitu entitas kota  yang memiliki relasi 

one to many, dimana mandatory terdapat pada kedua entitas. 

6. Entitas Master Jabatan 

Entitas ini berelasi dengan 1 entitas, yaitu entitas pegawai yang memiliki 

relasi one to many, dimana mandatory terdapat pada kedua entitas. 

7.      Entitas Master Otoritas 

Entitas ini berelasi dengan 1 entitas, yaitu entitas pegawai yang memiliki 

relasi    one to many, dimana mandatory terdapat pada entitas pegawai.  
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8.      Entitas Master Distributor 

Entitas ini berelasi dengan 3 entitas, yaitu entitas barang, entitas pemesanan 

dan entitas kota. Relasi antara entitas distributor dengan entitas barang 

bernilai one to many, dimana mandatory hanya terdapat pada entitas 

distributor. Relasi antara entitas distributor dengan entitas pemesanan 

bernilai one to many, dimana mandatory terdapat pada kedua entitas. Relasi 

antara entitas distributor dengan entitas kota bernilai many to one, dimana 

mandatory hanya terdapat pada entitas kota.  

9.      Entitas Master Satuan 

Entitas ini berelasi dengan 1 entitas yaitu entitas barang yang memiliki relasi 

one to many, dimana mandatory terdapat pada kedua entitas. 

10.    Entitas Master Pembeli 

Entitas ini berelasi dengan 1 entitas, yaitu entitas penjualan. Relasi antara 

entitas pembeli dengan entitas penjualan bernilai one to many, dimana 

mandatory terdapat pada kedua entitas. 

11. Entitas Harga Barang 

Entitas ini berelasi dengan 1 entitas, yaitu entitas barang. Relasi antara 

entitas harga barang dengan entitas barang bernilai many to one, dimana 

mandatory terdapat pada kedua entitas 
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12.    Entitas Transaksi Penjualan 

Entitas ini berelasi dengan 3 entitas, yaitu entitas detil penjualan, entitas 

pembeli dan entitas pegawai. Relasi antara entitas penjualan dengan entitas 

detil penjualan bernilai one to many, dimana mandatory terdapat pada kedua 

entitas. Relasi antara entitas penjualan dengan entitas pembeli benilai many 

to one, dimana mandatory terdapat pada kedua entitas. Relasi antara entitas 

penjualan dengan entitas pegawai benilai many to one, dimana mandatory 

terdapat pada kedua entitas. 

13.    Entitas Detil Penjualan 

Entitas ini berelasi dengan 2 entitas, yaitu entitas penjualan dan entitas 

barang. Relasi antara entitas detil penjualan dengan entitas penjualan 

bernilai many to one, dimana mandatory terdapat pada kedua entitas. Relasi 

antara entitas detil penjualan dengan entitas barang bernilai many to one, 

dimana mandatory hanya terdapat ada entitas barang. 

14.   Entitas Transaksi Pemesanan 

Entitas ini berelasi dengan 4 entitas, yaitu entitas detil pemesanan, entitas 

distributor, entitas pegawai dan entitas penerimaan. Relasi antara entitas 

pemesanan dengan entitas detil pemesanan bernilai one to many, dimana 

mandatory terdapat pada kedua entitas. Relasi antara entitas pemesanan 

dengan entitas distributor bernilai many to one, dimana mandatory terdapat 

pada kedua entitas. Relasi antara entitas pemesanan dengan entitas pegawai 

bernilai many to one, dimana mandatory terdapat pada kedua entitas. Relasi 
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antara entitas pemesanan dengan entitas penerimaan bernilai one to one, 

dimana mandatory terdapat pada kedua entitas dan dominan pada entitas 

pemesanan. 

15.    Entitas Detil Pemesanan 

Entitas ini berelasi dengan 2 entitas, yaitu entitas pemesanan dan entitas 

barang. Relasi antara entitas detil pemesanan dengan entitas pemesanan 

bernilai many to one, dimana mandatory terdapat pada kedua entitas. Relasi 

antara entitas detil pemesanan dengan entitas barang bernilai many to one, 

dimana mandatory hanya terdapat pada entitas barang. 

16. Entitas Penerimaan Barang 

Entitas ini berelasi dengan 3 entitas, yaitu entitas pemesanan, entitas detil 

penerimaan, dan entitas retur. Relasi antara entitas penerimaan dengan 

entitas pemesanan bernilai one to one, dimana mandatory terdapat pada 

kedua entitas dan dominan terdapat pada entitas pemesanan. Relasi antara 

entitas penerimaan dengan entitas detil penerimaan bernilai one to many, 

dimana mandatory terdapat pada kedua entitas. Relasi antara entitas 

penerimaan dengan entitas retur bernilai one to one, dimana mandatory 

hanya terdapat pada entitas penerimaan. 

17. Entitas Detil Penerimaan 

Entitas ini berelasi dengan 2 entitas, yaitu entitas penerimaan dan entitas 

barang. Relasi antara entitas detil penerimaan dengan entitas penerimaan 

bernilai many to one, dimana mandatory terdapat pada kedua entitas. Relasi 
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antara entitas detil penerimaan dengan entitas barang bernilai many to one, 

dimana mandatory terdapat pada kedua entitas. 

18.    Entitas Transaksi Retur Barang 

Entitas ini berelasi dengan 4 entitas, yaitu entitas detil retur, entitas 

penerimaan barang, entitas penerimaan retur dan entitas pegawai. Relasi 

antara entitas retur dengan entitas detil retur bernilai one to many, dimana 

mandatory terdapat pada kedua entitas. Relasi antara entitas retur dengan 

entitas penerimaan barang bernilai one to one, dimana mandatory hanya 

terdapat pada entitas penerimaan barang. Relasi antara entitas retur dengan 

entitas penerimaan retur bernilai one to one, dimana mandatory terdapat 

pada kedua entitas dan dominan pada entitas retur. Relasi antara entitas retur 

dengan entitas pegawai bernilai many to one, dimana mandatory terdapat 

pada kedua entitas. 

19.    Entitas Detil Retur 

Entitas ini berelasi dengan 2 entitas, yaitu entitas retur dan entitas barang. 

Relasi antara entitas detil retur dengan entitas retur benilai many to one, 

dimana mandatory terdapat pada kedua entitas. Relasi antara entitas detil 

retur dengan entitas barang bernilai many to one, dimana mandatory hanya 

terdapat pada entitas barang. 

20. Entitas Penerimaan Retur 

Entitas ini berelasi dengan 2 entitas, yaitu entitas detil terima retur dan 

entitas retur barang. Relasi antara entitas penerimaan retur dengan entitas 
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detil terima retur bernilai one to many, dimana mandatory terdapat pada 

kedua entitas. Relasi antara entitas penerimaan retur dengan entitas retur 

barang bernilai one to one, dimana mandatory terdapat pada kedua entitas 

dan dominan terdapat pada entitas retur barang. 

21. Entitas Detil Terima Retur 

Entitas ini berelasi dengan 2 entitas, yaitu entitas penerimaan retur dan 

entitas barang. Relasi antara entitas detil terima retur dengan entitas 

penerimaan retur bernilai many to one, dimana mandatory terdapat pada 

kedua entitas. Relasi antara entitas detil terima retur dengan entitas barang 

bernilai many to one, dimana mandatory hanya terdapat pada entitas barang. 

3.3.2 Physical Data Model (PDM) 

PDM adalah organisasi fisik dalam suatu format grafis yang 

menghasilkan catatan modifikasi dan rancangan database yang 

mempertimbangkan perangkat lunak dan penimpanan data struktur. PDM 

didapatkan dari hasil generate CDM dengan atribut  yang diperluas. Untuk 

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Sistem Informasi Pengadaan 

dan Penjualan Barang KPRI Kamboja dapat dilihat pada Gambar 3.11.
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ID_PEGAWAI = ID_PEGAWAI

ID_BARANG = ID_BARANG

ID_PEGAWAI = ID_PEGAWAI

ID_JABATAN = ID_JABATAN
NO_TERIMA_RETUR = NO_TERIMA_RETUR

ID_BARANG = ID_BARANG

NOMOR_RET UR = NOMOR_RETUR

NO_TERIMA_BARANG = NO_TERIMA_BARANG

ID_BARANG = ID_BARANG

NO_TERIMA_BARANG = NO_TERIMA_BARANG

NO_PEMESANAN = NO_PEMESANAN

ID_OTORITAS = ID_OTORITAS

ID_SATUAN = ID_SATUAN

ID_DISTRIBUT OR = ID_DISTRIBUTOR

ID_BARANG = ID_BARANG

NOMOR_RET UR = NOMOR_RETUR

NO_PEMESANAN = NO_PEMESANAN

ID_BARANG = ID_BARANG

ID_BARANG = ID_BARANG

NO_NOTA = NO_NOTA

ID_KOTA = ID_KOTA

ID_KOTA = ID_KOTA

ID_PEGAWAI = ID_PEGAWAI

ID_PEMBELI = ID_PEMBELI

ID_PROVINSI = ID_PROVINSI

ID_DISTRIBUT OR = ID_DISTRIBUTOR

ID_PEGAWAI = ID_PEGAWAI

ID_PEGAWAI = ID_PEGAWAI

ID_JENIS_BARANG = ID_JENIS_BARANG

BARANG

ID_BARANG VARCHAR(5)

ID_JENIS_BARANG VARCHAR(5)

ID_DISTRIBUT OR VARCHAR(5)

ID_SATUAN VARCHAR(5)

JUMLAH_PCS INTEGER

NAMA_BARANG VARCHAR(30)

STOK_AWAL INTEGER

STOK_AKHIR INTEGER

HARGA_BELI INTEGER

KEUNTUNGAN INTEGER

HARGA_JUAL INTEGER

PEGAWAI

ID_PEGAWAI VARCHAR(5)

ID_KOTA VARCHAR(5)

ID_OTORITAS VARCHAR(5)

ID_JABATAN VARCHAR(5)

NAMA_PEGAWAI VARCHAR(50)

ALAMAT_PEGAWAI VARCHAR(50)

TELEPON_PEGAWAI VARCHAR(15)

EMAIL_PEGAWAI VARCHAR(30)

USERNAME_PEGAWAI VARCHAR(20)

PASSWORD_PEGAWAI VARCHAR(20)

PEMBELI

ID_PEMBELI VARCHAR(5)

NAMA_PEMBELI VARCHAR(30)

ALAMAT_PEM BELI VARCHAR(50)

TELEPON_PEMBELI VARCHAR(15)

JABATAN

ID_JABATAN VARCHAR(5)

NAMA_JABAT AN VARCHAR(10)

PENJUALAN

NO_NOTA VARCHAR(20)

ID_PEGAWAI VARCHAR(5)

ID_PEMBELI VARCHAR(5)

TGL_PENJUALAN DATE

TOTAL_HARGA INTEGER

UANG_BAYAR INTEGER

PEMESANAN_BARANG

NO_PEMESANAN VARCHAR(5)

ID_PEGAWAI VARCHAR(5)

ID_DISTRIBUT OR VARCHAR(5)

TGL_PESAN DATE

TGL_HARUS_BAYAR DATE

RETUR_BARANG

NOMOR_RET UR INTEGER

ID_PEGAWAI VARCHAR(5)

NO_TERIMA_BARANG VARCHAR(5)

TANGGAL_RETUR DATE

DISTRIBUTOR

ID_DISTRIBUT OR VARCHAR(5)

ID_KOTA VARCHAR(5)

NAMA_DISTRIBUTOR VARCHAR(50)

ALAMAT_DISTRIBUTOR VARCHAR(50)

TELEPON_DISTRIBUTOR VARCHAR(15)

EMAIL_DISTRIBUTOR VARCHAR(30)

KONTAK VARCHAR(15)

KOTA

ID_KOTA VARCHAR(5)

ID_PROVINSI VARCHAR(5)

NAMA_KOTA VARCHAR(20)

PROVINSI

ID_PROVINSI VARCHAR(5)

NAMA_PROVINSI VARCHAR(20)

JENIS_BARANG

ID_JENIS_BARANG VARCHAR(5)

NAMA_JENIS VARCHAR(15)

DETIL_PENJUALAN

ID_BARANG VARCHAR(5)

NO_NOTA VARCHAR(20)

JUMLAH INTEGER

HARGA_JUAL INTEGER

SUBTOTAL_HARGA INTEGER

DETIL_PEMESANAN

NO_PEMESANAN VARCHAR(5)

ID_BARANG VARCHAR(5)

JUMLAH_PESAN INTEGER

DETIL_RETUR

NOMOR_RET UR INTEGER

ID_BARANG VARCHAR(5)

JUMLAH_RET UR INTEGER

SATUAN

ID_SATUAN VARCHAR(5)

SATUAN_BARANG VARCHAR(10)

OTORITAS

ID_OTORITAS VARCHAR(5)

OTORITAS VARCHAR(10)

PENERIMAAN_BARANG

NO_TERIMA_BARANG VARCHAR(5)

NO_PEMESANAN VARCHAR(5)

NO_FAKTUR_TERIMA VARCHAR(10)

TANGGAL_TERIMA DATE

TANGGAL_BAYAR DATE

PPN INTEGER

TOTAL INTEGER

DETIL_PENERIMAAN

NO_TERIMA_BARANG VARCHAR(5)

ID_BARANG VARCHAR(5)

JUMLAH_TERIMA INTEGER

HARGA_BELI INTEGER

DISKON_SPESIAL INTEGER

DISKON_PROMOSI INTEGER

PENERIMAAN_RETUR

NO_TERIMA_RETUR VARCHAR(5)

NOMOR_RET UR INTEGER

ID_PEGAWAI VARCHAR(5)

NO_FAKTUR_RETUR VARCHAR(10)

TGL_TERIMA_RETUR DATE

DETIL_TERIM A_RETUR

NO_TERIMA_RETUR VARCHAR(5)

ID_BARANG VARCHAR(5)

JUMLAH_TERIMA_RETUR INTEGER

HARGA_BARANG

ID INTEGER

ID_BARANG VARCHAR(5)

ID_PEGAWAI VARCHAR(5)

TANGGAL_UBAH DATE

HARGA_LAMA INTEGER

HARGA_BARU INTEGER

 

Gambar 3.11 Diagram PDM Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya
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3.3.3 Struktur Tabel 

Tabel  merupakan  sekelompok  record  data  yang  masing-masing  

berisi informasi.  Dalam  Sistem  Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan 

Barang KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya  terdapat 20 tabel. Keterangan lebih 

rinci masing-masing tabel sebagai berikut: 

3.3.3.1  Tabel Jenis Barang 

Fungsi  : Menyimpan data jenis barang 

Primary Key  : ID_JENIS_BARANG (not null) 

Tabel 3.1 menjelaskan struktur dari tabel jenis barang 

Tabel 3.1 Struktur Tabel Jenis barang 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. ID_JENIS_BARANG Varchar 5 Kode yang 

membedakan 

jenis barang 

2. NAMA_JENIS Varchar 20  

 

3.3.3.2  Tabel Provinsi 

Fungsi  : Menyimpan data provinsi 

Primary Key  : ID_PROVINSI (not null) 

Tabel 3.2 menjelaskan struktur dari tabel provinsi 
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Tabel 3.2 Struktur Tabel Provinsi 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. ID_PROVINSI Varchar 5 Kode yang 

membedakan 

setiap provinsi 

2. NAMA_PROVINSI Varchar 20  

 

3.3.3.3  Tabel Jabatan 

Fungsi  : Menyimpan data jabatan 

Primary Key  : ID_JABATAN (not null) 

Tabel 3.3 menjelaskan struktur dari tabel jabatan 

Tabel 3.3   Struktur Tabel Jabatan 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. ID_JABATAN Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan jabatan 

2. NAMA_JABATAN Varchar 10  

   

3.3.3.4  Tabel Otoritas 

Fungsi  : Menyimpan data otoritas 

Primary Key  : ID_OTORITAS (not null) 

Tabel 3.4 menjelaskan struktur dari tabel otoritas 
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Tabel 3.4 Struktur Tabel Otoritas 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. ID_OTORITAS Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan otoritas 

2. OTORITAS Varchar 10 Hak akses 

 

3.3.3.5  Tabel Satuan 

Fungsi  : Menyimpan data satuan 

Primary Key  : ID_SATUAN (not null) 

Tabel 3.5 menjelaskan struktur dari tabel satuan 

Tabel 3.5 Struktur Tabel Satuan 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. ID_SATUAN Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan satuan 

2. SATUAN_BARANG Varchar 10  

 

3.3.3.6  Tabel Kota 

Fungsi  : Menyimpan data kota 

Primary Key  : ID_KOTA (not null) 

Foreign Key  : ID_PROVINSI (from Tabel Provinsi) 

Tabel 3.6 menjelaskan struktur dari tabel kota. 
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Tabel 3.6 Struktur Tabel Kota 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. ID_KOTA Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan tiap kota 

2. ID_PROVINSI Varchar 5  

3. NAMA_KOTA Varchar 20  

 

3.3.3.7  Tabel Distributor 

Fungsi  : Menyimpan data distributor 

Primary Key  : ID_DISTRIBUTOR (not null) 

Foreign Key  : ID_KOTA (from Tabel Kota) 

Tabel 3.7 menjelaskan struktur dari tabel distributor 

Tabel 3.7 Struktur Tabel Distributor 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. ID_DISTRIBUTOR Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan setiap 

distributor 

2. ID_KOTA Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan kota 

3. NAMA_DISTRIBUTOR Varchar 50  

4. ALAMAT_DISTRIBUTOR Varchar 50  

5. TELEPON_DISTRIBUTOR Varchar 15  

6. EMAIL_DISTRIBUTOR Varchar 30  

7. KONTAK Varchar 15 Nomor telelpon 

sales distributor 
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3.3.3.8  Tabel Barang 

Fungsi  : Menyimpan data barang 

Primary Key  :  ID_BARANG (not null) 

Foreign Key  : ID_JENIS_BARANG (from Tabel Jenis barang ) 

     ID_SATUAN (from Tabel Satuan) 

     ID_DISTRIBUTOR (from Tabel Distributor) 

Tabel 3.8 menjelaskan struktur dari tabel barang 

Tabel 3.8 Struktur Tabel Barang 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. ID_BARANG Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan barang 

2. ID_JENIS_BARANG Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan setiap 

jenis barang 

3. ID_DISTRIBUTOR Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan setiap 

distributor 

4. ID_SATUAN Int  Kode yang mem-

bedakan satuan 

5. JUMLAH_PCS Int   

6. NAMA_BARANG Varchar 30  

7. STOK_AWAL Int   

8. STOK_AKHIR Int   

9. HARGA_BELI Int   
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10. KEUNTUNGAN Int   

11. HARGA_JUAL Int   

 

3.3.3.9  Tabel Pegawai 

Fungsi  : Menyimpan data pegawai 

Primary Key  : ID_PEGAWAI (not null) 

Foreign Key  : ID_OTORITAS (from Tabel Otoritas) 

     ID_KOTA (from Tabel Kota) 

     ID_JABATAN (from Tabel Jabatan) 

Tabel 3.9 menjelaskan struktur dari tabel pegawai 

Tabel 3.9 Struktur Tabel Pegawai 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. ID_PEGAWAI Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan pegawai 

2. ID_OTORITAS Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan otoritas 

3. ID_KOTA Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan kota 

4. ID_JABATAN Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan jabatan 

5. NAMA_PEGAWAI Varchar 50  

6. ALAMAT_PEGAWAI Varchar 50  

7. TELEPON_PEGAWAI Varchar 15  
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8. EMAIL_PEGAWAI Varchar 30  

9. USERNAME_PEGAWAI Varchar 20 Nama pengguna 

untuk masuk ke 

sistem 

10. PASSWORD_PEGAWAI Varchar 20 Kata sandi 

 

3.3.3.10  Tabel Pembeli 

Fungsi  : Menyimpan data pembeli 

Primary Key  : ID_PEMBELI (not null) 

Tabel 3.10 menjelaskan struktur dari tabel pembeli 

Tabel 3.10 Struktur Tabel Pembeli 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. ID_PEMBELI Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan pembeli 

2. NAMA_PEMBELI Varchar 30  

3. ALAMAT_PEMBELI Varchar 50  

4. TELEPON_PEMBELI Varchar 15  

 

3.3.3.11  Tabel Harga Barang 

Fungsi  : Menyimpan data history harga barang 

Primary Key  : ID (not null) (auto increment) 

Foreign Key  : ID_BARANG (from Tabel Barang), 

  ID_PEGAWAI (from Tabel Pegawai) 
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Tabel 3.11 menjelaskan struktur dari tabel harga barang 

Tabel 3.11 Struktur Tabel Harga Barang 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. ID Int  Kode yang mem-

bedakan harga 

2. ID_BARANG Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan barang 

3. ID_PEGAWAI Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan pegawai 

4. TANGGAL_UBAH Date   

5. HARGA_LAMA Int   

6. HARGA_BARU Int   

 

3.3.3.12  Tabel Penjualan 

Fungsi  : Menyimpan data penjualan 

Primary Key  : NO_NOTA (not null) 

Foreign Key  : ID_PEGAWAI (from Tabel Pegawai) 

     ID_PEMBELI (from Tabel Pembeli). 

Tabel 3.12 menjelaskan struktur dari tabel penjualan 

Tabel 3.12 Struktur Tabel Penjualan 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. NO_NOTA Varchar 20 Kode yang mem-

bedakan penjualan 
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2. ID_PEGAWAI Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan pegawai 

3. ID_PEMBELI Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan pembeli 

4. TGL_PENJUALAN Date   

5. TOTAL_HARGA Int   

6. UANG_BAYAR Int   

 

3.3.3.13  Tabel Detil Penjualan 

Fungsi  : Menyimpan data detil penjualan 

Primary Key  : NO_NOTA (from Tabel Penjualan) 

     ID_BARANG (from Tabel Barang) 

Foreign Key  : NO_NOTA (from Tabel Penjualan) 

     ID_BARANG (from Tabel Barang) 

Tabel 3.13 menjelaskan struktur dari tabel detil penjualan 

Tabel 3.13 Struktur Tabel Detil Penjualan 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. NO_NOTA Varchar 20 Kode yang mem-

bedakan penjualan 

2. ID_BARANG Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan barang 

3. JUMLAH Int   

4. HARGA_JUAL Int   

5. SUBTOTAL_HARGA Int   
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3.3.3.14  Tabel Pemesanan Barang 

Fungsi  : Menyimpan data pemesanan 

Primary Key  : NO_PEMESANAN (not null) 

Foreign Key  : ID_PEGAWAI (from Tabel Pegawai) 

      ID_DISTRIBUTOR (from Tabel Distributor) 

Tabel 3.14 menjelaskan struktur dari tabel pemesanan 

Tabel 3.14 Struktur Tabel Pemesanan 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. NO_PEMESANAN Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan  setiap 

pemesanan 

2. ID_PEGAWAI Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan pegawai 

3. ID_DISTRIBUTOR Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan setiap 

distributor 

4. TGL_PESAN Date   

5. TGL_HARUS_BAYAR Date   

 

3.3.3.15  Tabel Detil pemesanan 

Fungsi  : Menyimpan data detil pemesanan 

Primary Key  : NO_PEMESANAN  (from Tabel Pemesanan), 

       ID_BARANG (from Tabel Barang).   
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Foreign Key  : NO_PEMESANAN  (from Tabel Pemesanan), 

  ID_BARANG (from Tabel Barang).   

Tabel 3.15 menjelaskan struktur dari tabel detil pemesanan 

Tabel 3.15 Struktur Tabel Detil pemesanan 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. NO_PEMESANAN Varchar 5 Kode yang membeda-

kan setiap pemesanan 

2. ID_BARANG Varchar 5 Kode yang membeda-

kan setiap barang 

3. JUMLAH_PESAN Int   

 

3.3.3.16  Tabel Penerimaan Barang 

Fungsi  : Menyimpan data detil penerimaan 

Primary Key  : NO_TERIMA_BARANG (not null) 

Foreign Key  : NO_PEMESANAN  (from Tabel Pemesanan) 

Tabel 3.16 menjelaskan struktur dari tabel penerimaan 

Tabel 3.16 Struktur Tabel Penerimaan 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. NO_TERIMA_BARANG Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan penerimaan 

2. NO_PEMESANAN Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan pemesanan 

3. NO_FAKTUR_TERIMA Varchar 10 No faktur pembelian 
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dari distributor 

4. TANGGAL_TERIMA Date   

5. TANGGAL_BAYAR Date   

6. PPN Int   

7. TOTAL Int   

 

3.3.3.17  Tabel Detil Penerimaan 

Fungsi  : Menyimpan data detil penerimaan 

Primary Key  :NO_TERIMA_BARANG(from Tabel Penerimaan) 

     ID_BARANG (from Tabel Barang). 

Foreign Key  :NO_TERIMA_BARANG(from Tabel Penerimaan) 

     ID_BARANG (from Tabel Barang). 

Tabel 3.17 menjelaskan struktur dari tabel detil penerimaan 

Tabel 3.17 Struktur Tabel Detil Penerimaan 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. NO_TERIMA_BARANG Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan penerimaan 

2. ID_BARANG Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan barang 

3. JUMLAH_TERIMA Int   

4. HARGA_BELI Int   

5. DISKON_SPESIAL Int  Ketika ada event 
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tertentu 

6. DISKON_PROMOSI Int  Ketika ada product 

baru 

 

3.3.3.18  Tabel Retur Barang 

Fungsi  : Menyimpan data retur barang 

Primary Key  : NOMOR_RETUR (not null) 

Foreign Key  : ID_PEGAWAI (from Tabel Pegawai) 

    NO_TERIMA_BARANG(from Tabel Penerimaan) 

Tabel 3.18 menjelaskan struktur dari tabel retur 

Tabel 3.18 Struktur Tabel Retur 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. NOMOR_RETUR Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan tiap retur 

2. ID_PEGAWAI Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan pegawai 

3. NO_TERIMA_BARANG Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan penerimaan 

4. TANGGAL_RETUR Date   

 

3.3.3.19  Tabel Detil Retur 

Fungsi  : Menyimpan data detil retur 

Primary Key  : NOMOR_RETUR (from Tabel Retur) 

     ID_BARANG (from Tabel Barang). 
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Foreign Key  : NOMOR_RETUR (from Tabel Retur) 

     ID_BARANG (from Tabel Barang). 

Tabel 3.19 menjelaskan struktur dari tabel detil retur 

Tabel 3.19 Struktur Tabel Detil Retur 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. NOMOR_RETUR Varchar 5 Kode yang membeda-

kan tiap retur 

2. ID_BARANG Varchar 5 Kode yang membeda-

kan tiap barang 

3. JUMLAH_RETUR Int   

4. HARGA_ASLI Int   

5. SUBTOTAL Int   

 

3.3.3.20  Tabel Penerimaan Retur 

Fungsi  : Menyimpan data penerimaan retur 

Primary Key  : NO_TERIMA_RETUR (not null)  

Foreign Key   : NOMOR_RETUR (from Tabel Retur). 

Tabel 3.20 menjelaskan struktur dari tabel penerimaan retur 

Tabel 3.20 Struktur Tabel Penerimaan Retur 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. NO_TERIMA_RETUR Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan setiap 

penerimaan retur 
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2. NOMOR_RETUR Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan tiap retur 

3. NO_FAKTUR_RETUR Varchar 10  

4. TGL_TERIMA_RETUR Date   

 

3.3.3.21  Tabel Detil Terima Retur 

Fungsi  : Menyimpan data detil terima retur 

Primary Key : NO_TERIMA_RETUR (from Tabel Penerimaan 

    Retur),                                                             

      ID_BARANG (from Tabel Barang). 

Foreign Key : NO_TERIMA_RETUR (from Tabel Penerimaan 

    Retur),                                                             

      ID_BARANG (from Tabel Barang). 

Tabel 3.21 menjelaskan struktur dari tabel detil terima retur 

Tabel 3.21 Struktur Tabel Detil Terima Retur 

No. Field Name Data Type Field Size Keterangan 

1. NO_TERIMA_RETUR Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan setiap 

penerimaan retur 

2. ID_BARANG Varchar 5 Kode yang mem-

bedakan barang 

3. JUMLAH_TERIMA_RETUR Int   

4. HARGA_RETUR Int   
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3.4 Desain Input dan Output  

Desain  input  dan  output  adalah  salah  satu  bagian  yang  penting  

didalam perancangan sebuah sistem informasi. Perancangan desain  input  dan 

output yang baik  akan  berpengaruh  terhadap   efektefitas  dan  kemudahan  

penggunaan  sistem informasi oleh user. 

3.4.1   Desain Input 

Desain  input  adalah  desain  yang  digunakan  untuk  menerima  

masukan data  yang  akan  disimpan  ke  dalam  database  dan  nantinya  akan  

digunakan  ke dalam proses transaksi maupun sebagai output yang dilaporkan 

(Jogiyanto, 2001). 

Desain  ini  terdiri  dari  desain  form  utama  dan  pendukung.  Dalam 

membuat  desain  input  tersebut  dibutuhkan  beberapa  komponen.  Penjelasan 

tentang  komponen  dalam  membuat  desain  input  output  ditunjukkan  pada  

Tabel 3.22. 

Tabel 3.22 Tabel Komponen Output Input 

Komponen Keterangan 

 
Textbox, digunakan sebagai inputan data. 

 
Combobox, digunakan untuk menampilkan menu pilihan data. 

 
Grid, digunakan untuk menampilkan seluruh data. 

 
Radio Button, digunakan untuk memberikan pilihan dan harus 

dipilih salah satu. 
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Button, digunakan sebagai tombol yang berfungsi sebagai suatu 

proses, misalnya proses menyimpan, mengubah dan sejenisnya atau 

digunakan sebagai tombol untuk pindah ke halaman yang lain. 

Berikut ini adalah desain input  dari Sistem Informasi Pengadaan dan 

Penjualan Barang KPRI Kamboja : 

3.4.1.1   Form Login 

Form Login digunakan untuk masuk ke sebuah sistem agar bisa 

melakukan proses sesuai dengan tugasnya masing-masing user yang berhubungan 

dengan Sistem Informasi Pengadaan dan Penjulana Barang KPRI Kamboja 

SMKN 8 Surabaya. Desain form login dapat ditunjukkan pada Gambar 3.12. 

3.4.1.2   Form Utama Admin 

Halaman utama admin hanya bisa diakses oleh admin yaitu sie usaha 

koperasi.  Halaman utama admin merupakan halaman awal ketika setelah admin 

login ke sistem. Dalam halaman ini terdapat menu pengelolaan akun, 

memasukkan data master dan laporan. Desain  halaman utama admin  ditunjukkan 

pada Gambar 3.13. 

3.4.1.3   Form Data Jenis Barang 

Form data jenis barang hanya bisa di akses oleh admin yaitu sie usaha. 

Form ini digunakan untuk menambah, mengubah dan menghapus data jenis 

barang. Desain form data jenis barang dapat ditunjukkan pada Gambar 3.14. 
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3.4.1.4   Form Data Provinsi 

Form data provinsi hanya bisa di akses oleh admin yaitu sie usaha. Form 

ini digunakan untuk menambah, mengubah dan menghapus data provinsi. Desain 

form data provinsi dapat ditunjukkan pada Gambar 3.15. 

3.4.1.5   Form Data Jabatan 

Form data jabatan hanya bisa di akses oleh admin yaitu sie usaha. Form 

ini digunakan untuk menambah, mengubah dan menghapus data jabatan. Desain 

form data jabatan dapat ditunjukkan pada Gambar 3.16. 

3.4.1.6   Form Data Otoritas 

Form data otoritas hanya bisa di akses oleh admin yaitu sie usaha. Form 

ini digunakan untuk menambah, mengubah dan menghapus data otoritas. Desain 

form data otoritas dapat ditunjukkan pada Gambar 3.17. 

3.4.1.7   Form Data Satuan 

Form data satuan hanya bisa di akses oleh admin yaitu sie usaha. Form 

ini digunakan untuk menambah, mengubah dan menghapus data satuan. Desain 

form data satuan dapat ditunjukkan pada Gambar 3.18. 

3.4.1.8   Form Data Kota 

Form data kota hanya bisa di akses oleh admin yaitu sie usaha. Form ini 

digunakan untuk menambah, mengubah dan menghapus data kota. Desain form 

data kota dapat ditunjukkan pada Gambar 3.19. 
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3.4.1.9   Form Data Pegawai 

Form data pegawai hanya bisa di akses oleh admin yaitu sie usaha. Form 

ini digunakan untuk menambah, mengubah dan menghapus data pegawai. Desain 

form data pegawai dapat ditunjukkan pada Gambar 3.20. 

3.4.1.10   Form Data Distributor 

Form data distributor hanya bisa di akses oleh admin yaitu sie usaha. 

Form ini digunakan untuk menambah, mengubah dan menghapus data distributor. 

Desain form data distributor dapat ditunjukkan pada Gambar 3.21. 

3.4.1.11   Form Data Barang 

Form data barang hanya bisa di akses oleh admin yaitu sie usaha. Form 

ini digunakan untuk menambah, mengubah dan menghapus data barang. Desain 

form data master barang dapat ditunjukkan pada Gambar 3.22. 

3.4.1.12   Form Utama Kasir 

Halaman utama kasir hanya bisa diakses oleh kasir yaitu pegawai toko 

koperasi.  Halaman utama kasir merupakan halaman awal ketika setelah kasir 

login ke sistem. Dalam halaman ini terdapat menu pengelolaan akun dan transaksi 

yang dikerjakan oleh kasir. Desain  halaman utama kasir  ditunjukkan pada 

Gambar 3.23. 
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3.4.1.13   Form Input Pemesanan Barang 

Form input pemesanan barang hanya dapat diakses oleh kasir yaitu 

pegawai toko. Form ini digunakan untuk menambah atau menginput data barang 

yang akan dipesan ke distributor. Desain form input data pemesanan barang dapat 

dilihat pada Gambar 3.24. 

3.4.1.14   Form Input Penerimaan Barang 

Form input data penerimaan barang hanya dapat diakses oleh kasir yaitu 

pegawai toko. Form ini digunakan untuk menambah atau menginput data 

penerimaan barang datang dari distributor. Desain form input data penerimaan 

barang dapat dilihat pada Gambar 3.25. 

3.4.1.15   Form Input Penerimaan Retur 

Form input penerimaan retur barang hanya dapat diakses oleh kasir yaitu 

pegawai toko . Form ini digunakan untuk menambah atau menginputkan data 

penerimaan barang yang diretur. Desain form input penerimaan retur dapat dilihat 

pada Gambar 3.26. 

3.4.1.16   Form Input Penjualan Barang 

Form transaksi penjualan barang hanya dapat diakses oleh kasir yaitu 

pegawai toko koperasi. Form ini digunakan untuk menambah atau menginput data 

transaksi penjualan barang. Desain form input transaksi penjualan barang dapat 

dilihat pada Gambar 3.27.  



89 

 

 

 

3.4.1.17   Form Tambah Pembeli 

Form tambah pembeli bisa di akses oleh kasir yaitu pegawai toko 

koperasi. Form ini digunakan untuk menambah data pembeli. Desain form tambah 

pembeli dapat ditunjukkan pada Gambar 3.28. 

3.4.1.18   Form Tambah Distributor 

Form tambah distributor bisa di akses oleh kasir yaitu pegawai toko 

koperasi. Form ini digunakan untuk menambah data distributor baru. Desain form 

tambah distributor dapat ditunjukkan pada Gambar 3.29. 

3.4.1.19   Form Cari Pembeli 

Form cari pembeli hanya dapat diakses oleh kasir yaitu pegawai toko 

koperasi. Form ini digunakan untuk memudahkan kasir dalam melakukan 

pencarian pembeli khususnya saat melakukan transaksi penjualan barang. Desain 

form cari pembeli dapat dilihat pada Gambar 3.30. 

3.4.1.20   Form Utama Ketua 

Halaman utama ketua hanya bisa diakses oleh ketua koperasi.  Halaman 

utama ketua merupakan halaman awal ketika setelah ketua login ke sistem. Pada 

halaman utama ketua berisi grafik laporan pendapatan dan pengeluaran selama 

periode tertentu. Desain  form utama ketua  dapat ditunjukkan pada Gambar 3.31 

dan Gambar 3.32. 
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Gambar 3.12 Form Login 

 

Gambar 3.13 Form Utama Admin 
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Gambar 3.14 Form Data Jenis Barang 

 

Gambar 3.15 Form Data Provinsi 
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Gambar 3.16 Form Data Jabatan 

 

Gambar 3.17 Form Data Otoritas 
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Gambar 3.18 Form Data Satuan 

 

Gambar 3.19 Form Data Kota 
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Gambar 3.20 Form Data Pegawai 

 

Gambar 3.21 Form Data Distributor 
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Gambar 3.22 Form Data Barang 

 

 

Gambar 3.23 Form Utama Kasir 
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Gambar 3.24 Form Input Pemesanan 

 

 

Gambar 3.25 Form Input Penerimaan Barang 
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Gambar 3.26 Form Input Penerimaan Retur 

 

 

Gambar 3.27 Form Input Penjualan 
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Gambar 3.28 Form Tambah Pembeli 

 

 

Gambar 3.29 Form Tambah Distributor 



99 

 

 

 

 

Gambar 3.30 Form Cari Pembeli 

 

 

Gambar 3.31 Form Utama Ketua (1) 
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Gambar 3.32 Form Utama Ketua (2) 

 

3.4.2   Desain Ouput 

Berikut ini adalah desain output pada Sistem Informasi Pengadaan dan 

Penjualan Barang KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya. 

3.4.2.1  Tampilan Laporan Pengadaan 

Desain  output  ini  adalah  laporan  pengadaan barang  yang  dapat  dilihat  

oleh sie usaha koperasi. Laporan ini berisi informasi transaksi pengadaan yang 

terjadi selama periode tertentu. Desain form laporan pengadaan barang dapat 

ditunjukkan pada Gambar 3.33 dan hasil output dari laporan pengadaan dapat 

dilihat pada Gambar 3.34. 
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3.4.2.2  Tampilan Laporan Retur 

Desain output  ini  adalah  laporan  retur barang yang  dapat  dilihat  oleh 

sie usaha koperasi. Laporan ini berisi informasi transaksi retur yang terjadi selama 

periode tertentu. Desain form laporan retur barang dapat ditunjukkan pada 

Gambar 3.35 dan hasil output dari laporan retur dapat dilihat pada Gambar 3.36. 

3.4.2.3  Tampilan Laporan Penjualan  

Desain output  ini  adalah  laporan  penjualan barang yang  dapat  dilihat  

oleh sie usaha koperasi. Laporan ini berisi informasi transaksi penjualan yang 

terjadi selama periode tertentu. Desain form laporan penjualan barang dapat 

ditunjukkan pada Gambar 3.37 dan hasil output dari laporan penjualan dapat 

dilihat pada Gambar 3.38. 

3.4.2.4  Tampilan Laporan Keluar Masuk 

Desain output  ini  adalah  laporan  pengeluaran dan pemasukan yang  

dapat  dilihat  oleh sie usaha koperasi. Laporan ini berisi informasi besarnya 

pemasukan yang diperoleh dan pengeluaran yang dilakukan. Desain form laporan 

keluar masuk dapat ditunjukkan pada Gambar 3.39 dan hasil output dari laporan 

laba rugi dapat dilihat pada Gambar 3.40.  

3.4.2.5  Tampilan Print Out Nota Transaksi Penjualan 

Desain output  ini  adalah  lembar nota penjualan yang akan diterima oleh 

pembeli sebagai bukti membeli barang di toko koperasi. Desain output nota 

transaksi penjualan dapat ditunjukkan pada Gambar 3.41. 
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3.4.2.6  Tampilan History Harga Barang 

Desain output  ini  adalah  tampilan yang berisi history harga setiap 

barang yang diubah dan  dapat  dilihat  oleh sie usaha koperasi. Laporan ini berisi 

informasi besarnya pemasukan yang diperoleh dan pengeluaran yang dilakukan. 

Desain form laporan keluar masuk dapat ditunjukkan pada Gambar 3.42 

3.4.2.7  Tampilan Grafik Pengadaan  

Halaman grafik laporan pengadaan bisa diakses oleh ketua koperasi. 

Pada halaman grafik laporan pengadaan berisi informasi jenis barang apa saja 

yang sering dibeli dari distributor selama periode tertentu sesuai dengan periode 

yang dipilih oleh ketua. Desain grafik laporan pengadaan ditunjukkan pada 

Gambar 3.43 dan Gambar 3.44. 

3.4.2.8  Tampilan Grafik Penjualan 

Halaman grafik laporan pendapatan bisa diakses oleh ketua koperasi. 

Pada halaman grafik laporan pendapatan berisi informasi banyaknya pendapatan 

yang dimiliki oleh koperasi selama periode tertentu sesuai dengan periode yang 

dipilih oleh ketua. Desain grafik laporan pendapatan ditunjukkan pada Gambar 

3.45 dan Gambar 3.46. 
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Gambar 3.33 Tampilan Laporan Pengadaan 

 

Gambar 3.34 Hasil output laporan pengadaan barang 
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Gambar 3.35 Tampilan Laporan Retur 

 

Gambar 3.36 Hasil output laporan retur barang 
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Gambar 3.37 Tampilan Laporan Penjualan 

 

Gambar 3.38 Hasil output laporan penjualan barang 
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Gambar 3.39 Tampilan Laporan Keluar Masuk 

 

Gambar 3.40 Hasil output laporan keluar masuk 
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Gambar 3.41 Hasil output nota penjualan barang 

 

 

Gambar 3.42 Tampilan history harga barang 
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Gambar 3.43 Tampilan Grafik Pengadaan(1) 

 

 

Gambar 3.44 Tampilan Grafik Pengadaan(2) 
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Gambar 3.45 Tampilan Grafik Penjualan(1) 

 

 

Gambar 3.46 Tampilan Grafik Penjualan(2) 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya 

sistem tersebut siap untuk dioperasikan sesuai dengan yang direncanakan dan uji 

coba sistem merupakan tiap aktifitas yang digunakan untuk dapat melakukan 

evaluasi suatu atribut atau kemampuan dari program atau sistem dan menentukan 

apakah telah memenuhi kebutuhan atau hasil yang diharapkan (Hetzel, 1983). 

4.1 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem pada Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan 

Barang KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya dijelaskan menggunakan pseudocode, 

desain flowchart, dan form input output. Berikut implementasi rancangan sistem 

beserta penjelasannya. 

4.1.1 Pseudocode 

4.1.1.1  Pseudocode Login 

Pseudocode fungsi login ini menjelaskan alur kerja sistem pada proses 

user  akan  masuk  ke dalam  sistem.  Pseudocode  fungsi  login  dapat  dilihat  

pada Gambar 4.1.
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 1. Mulai 
2. Input username dan password 
3. if(username || password = tidak sesuai) Then 
4.  Keluar warning 
5.  Kembali ke halaman login 
6. elseif(otoritas = ketua) Then 
7. Masuk halaman utama ketua 
8. elseif(otoritas = admin) Then 
9. Masuk halaman utama admin 
10. else(otoritas = kasir) 
11. Masuk halaman utama kasir 
12. Selesai 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Pseudocode Login 

4.1.1.2  Pseudocode Pengolahan Data Master 

Pseudocode fungsi pengolahan data master ini menjelaskan alur kerja 

sistem pada proses  admin  melakukan input  data  master.  Pseudocode 

pengolahan data master dapat dilihat pada Gambar 4.2 

1. Mulai 
2. Generate id record 
3. If (data baru) Then 
4. Masukkan data baru 
5. If (data baru = lengkap) Then 
6. Simpan data baru pada sistem 
7.   Else 
8.    Keluar alert(“Data tidak boleh kosong”) 
9. If (update data lama) Then 
10. Request id record  
11. Masukkan data master update 
12.   If(data master update = lengkap) Then 
13. Simpan data master update pada sistem 
14.   Else 
15. Keluar alert(“Data tidak boleh kosong”) 
16. Lengkapi data master update 
17. Simpan data master update pada sistem 
18. Selesai 

 

Gambar 4.2 Pseudocode Pengolahan Data Master 
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  1. Mulai 
    2. Read pemberitahuan  
       3. Generate id pemesanan 

4. Generate tanggal pemesanan 
5. Pilih distributor 
6. Pilih barang kritis 
7. Masukkan jumlah pesan 
8.    If (jumlah pesan = kosong)Then 
9.  Keluar alert(“Jumlah pesan kosong”) 
10.  Lengkapi jumlah pesan 
11.  If(tanggal bayar = kosong) Then 
12.  Keluar alert(“Harap isi bidang ini”) 
13.  Lengkapi data pemesanan 
14.  Else 
15.  Simpan data pemesanan pada sistem  
16. Selesai 

 

4.1.1.3  Pseudocode Pemesanan Barang 

Pseudocode pemesanan barang ini menjelaskan alur kerja sistem pada 

proses pencatatan dan pengolahan data pemesanan ke distributor. Pseudocode 

pemesanan barang dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Pseudocode Pemesanan Barang 

 

4.1.1.4  Pseudocode Penerimaan Barang 

Pseudocode penerimaan barang ini menjelaskan alur kerja sistem pada 

proses pegawai toko melakukan input data penerimaan barang ke dalam 

database. Pseudocode penerimaan barang dapat  dilihat  pada Gambar 4.4. 
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 1. Mulai 
2.   Generate no terima barang 
3. Generate tanggal terima 
4. Pencarian pemesanan sebelumnya 
5. Masukkan jumlah terima 
6.      If (jumlah terima < jumlah pesan)Then 
7. Simpan jumlah kurang pada retur 
8.      Elseif (jumlah terima > jumlah pesan)Then 
9.          Keluar alert(“Jumlah berlebih”) 
10.     Elseif (no_faktur terisi) Then 
11. Simpan data penerimaan pada sistem 
12.     Else 
13. Keluar alert(“Harap isi bidang ini”) 
14. Lengkapi no_faktur 
15.   Simpan data penerimaan pada sistem 
16.   Selesai 
 

1. Mulai 
2. Generate id penerimaan retur 
3. Pencarian retur sebelumnya 
4. Masukkan data penerimaan retur baru 
5. If (data penerimaan retur = lengkap) Then 
6.  Simpan data penerimaan retur ke sistem 
7. Else 
8.  Keluar alert(“Harap isi bidang ini”) 
9.  Lengkapi data penerimaan retur 
10.   Simpan data penerimaan retur ke sistem 
11. Selesai 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Pseudocode Penerimaan Barang 

 

4.1.1.5  Pseudocode Penerimaan Retur 

Pseudocode penerimaan retur barang ini menjelaskan alur kerja sistem 

pada proses pegawai toko melakukan input data penerimaan retur ke dalam 

database. Pseudocode penerimaan retur barang dapat  dilihat  pada Gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Pseudocode Penerimaan Retur 
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1. Mulai 
2.   Generate id penjualan 
3.   Generate tanggal penjualan 
4.   Pencarian pembeli 
5.   If(pembeli baru) Then 
6. Tambah pembeli baru 
7. If(data pembeli = lengkap) Then 
8.  Simpan data pembeli ke sistem 
9. Else 
10.  Keluar alert(“Data tidak boleh kosong”) 
11.  Lengkapi data pembeli 
12.  Simpan data pembeli ke sistem 
13.   Else 
14. Pilih pembeli 
15.  Input barang yang dibeli 
16.  Input jumlah beli 
17.  Masukkan jumlah uang bayar 
18.   If(uang bayar < total harga) Then 
19.      Keluar alert(“Uang bayar kurang!”) 
20.  Else 
21.      Hitung kembalian 
22.       Simpan data penjualan ke sistem 
23.      Cetak nota penjualan 
24. Selesai 

4.1.1.6  Pseudocode Penjualan Barang 

Pseudocode penjualan barang ini menjelaskan alur kerja sistem pada 

proses penjualan barang ke pembeli. Pseudocode penjualan barang dapat dilihat 

pada Gambar 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.6 Pseudocode Penjualan Barang 

 

4.1.1.7  Pseudocode Generate Laporan 

Pseudocode  ini menjelaskan alur kerja sistem pada proses pembuatan 

laporan. Pseudocode pembuatan laporan dapat dilihat pada Gambar 4.7 
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Gambar 4.7 Pseudocode Generate Laporan 

 

4.1.2 Bagan Alir 

4.1.2.1 Bagan Alir Login 

Bagan alir login terdapat 3 aktor yang dapat mengakses sistem yaitu 

Ketua koperasi, Admin, dan Kasir. Gambar bagan alir berikut menunjukkan 

aktor yang melakukan login. Tahap pertama adalah input data login dengan 

memasukkan username dan password. Jika data username dan password sesuai 

tabel pegawai, tahap kedua sistem akan melakukan pengecekan otoritas aktor 

tersebut. Jika aktor adalah ketua koperasi maka akan masuk pada halaman 

ketua, jika aktor adalah admin maka akan masuk pada halaman admin dan jika 

aktor adalah kasir maka akan masuk pada halaman kasir. Jika data tidak sesuai 

dengan tabel pegawai, maka akan kembali pada halaman awal login. Bagan 

alir login dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

4.1.2.2 Bagan Alir Menu 

Menu dibedakan atas 3 tampilan yang masing-masing didasarkan pada 

pegawai yang dibedakan melalui otoritas ketua, otoritas admin dan otoritas kasir 

1. Mulai 
2.   Pilih periode 
3.   If(klik tombol Lihat) Then 
4. Tampil laporan 
5.     If(klik tombol Cetak) Then 
6.     Cetak laporan 
7.  Else 
8.     Tampil halaman laporan 
9. Selesai 
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untuk mengakses menu tersebut. Bagan alir menu kasir dapat dilihat pada 

Gambar 4.9, bagan alir menu admin dapat  dilihat  pada Gambar 4.10 dan bagan 

alir  menu  ketua dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

4.1.2.3 Bagan Alir Pengelolaan Akun 

Bagan alir pengelolaan akun adalah menu yang dapat diakses oleh 

ketua, admin dan kasir koperasi. Bagan alir ini menggambarkan proses dalam 

pengelolaan akun pegawai. Bagan alir pengelolaan akun dapat dilihat pada 

Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.8. Bagan Alir Login 
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Gambar 4.9 Bagan Alir Menu Kasir 

 

 

 
 

Gambar 4.10 Bagan Alir Menu Admin 

 

 
 

Gambar 4.11 Bagan Alir Menu Ketua 
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Gambar 4.12 Bagan Alir Pengelolaan Akun 

 

4.1.2.4 Bagan Alir Penjualan 

Bagan alir transaksi penjualan adalah salah satu menu yang dapat 

diakses oleh kasir. Bagan alir ini menggambarkan proses dalam pencatatan 

transaksi penjualan barang. Bagan alir penjualan dapat dilihat pada Gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 Bagan Alir Penjualan 

 

4.1.2.5 Bagan Alir Pengadaan 

Bagan alir transaksi pengadaan adalah salah satu menu yang dapat 

diakses oleh kasir. Bagan alir ini menggambarkan proses dalam pencatatan 
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pemesanan barang ke distributor dan pencatatan barang yang datang dari 

distributor. Bagan alir pemesanan dapat dilihat pada Gambar 4.14 dan bagan alir 

peneriman dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.14 Bagan Alir Pemesanan 
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Gambar 4.15 Bagan Alir Penerimaan Barang 

 

4.1.2.6 Bagan Alir Penerimaan Retur 

Bagan alir transaksi retur adalah salah satu menu yang dapat diakses oleh 

kasir. Bagan alir ini menggambarkan proses dalam pencatatan barang yang diretur 

ke distributor dan pencatatan barang pengganti retur yang dari distributor tersebut. 

Bagan alir penerimaan retur pada Gambar 4.16. 
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4.1.2.7 Bagan Alir Pengelolaan Data Master 

Bagan alir pengelolaan data master adalah salah satu menu yang dapat 

diakses oleh admin. Bagan alir ini menggambarkan proses pencatatan data master 

dan memperbarui data master. Bagan alir pengelolaan data master dapat dilihat 

pada Gambar 4.17. 

4.1.2.8 Bagan Alir Generate Laporan 

Bagan alir generate laporan adalah salah satu menu yang dapat diakses 

oleh admin. Bagan alir ini menggambarkan proses menampilkan laporan sesuai 

periode yang dipilih. Bagan alir laporan pengadaan dapat dilihat pada Gambar 

4.18. Bagan alir laporan penjualan dapat dilihat pada Gambar 4.19. Bagan alir 

laporan retur dapat dilihat pada Gambar 4.20 dan bagan alir laporan keluar masuk 

dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

4.1.2.9 Bagan Alir Grafik Pendapatan 

Bagan alir grafik pendapatan adalah salah satu menu yang dapat diakses 

oleh ketua. Bagan alir ini menggambarkan proses menampilkan laporan 

pendapatan yang diterima dalam bentuk grafik. Bagan alir grafik pendapatan 

dapat dilihat pada Gambar 4.22. 
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Gambar 4.16 Bagan Alir Penerimaan Retur 
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Gambar 4.17 Bagan Alir Pengelolaan Data Master 
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Gambar 4.18 Bagan Alir Laporan Pengadaan 

 

 

Gambar 4.19 Bagan Alir Laporan Penjualan 
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Gambar 4.20 Bagan Alir Laporan Retur 

 

 

Gambar 4.21 Bagan Alir Laporan Keluar Masuk 
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Gambar 4.22 Bagan Alir Grafik Pendapatan 

 

4.1.2.10 Bagan Alir Grafik Pengadaan 

Bagan alir grafik pendapatan adalah salah satu menu yang dapat diakses 

oleh ketua. Bagan alir ini menggambarkan proses menampilkan laporan 

pengadaan barang yang terjadi dalam bentuk grafik. Bagan alir grafik pengadaan 

dapat dilihat pada Gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23 Bagan Alir Grafik Pengadaan 
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4.1.2.11 Bagan Alir Grafik Penjualan 

Bagan alir grafik penjualan adalah salah satu menu yang dapat diakses 

oleh ketua. Bagan alir ini menggambarkan proses menampilkan laporan penjualan 

barang yang terjadi dalam bentuk grafik. Bagan alir grafik penjualan dapat dilihat 

pada Gambar 4.24. 

 
 

Gambar 4.24 Bagan Alir Grafik Penjualan 

 

4.1.2.12 Bagan Alir Logout 

Bagan alir logout menggambarkan aliran proses logout dari sistem dan 

dapat  diakses  oleh  semua  user.  Gambar  bagan  alir  logout  dapat  dilihat  pada 

Gambar 4.25. 

 
 

Gambar 4.25 Bagan Alir Logout 
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4.2 Uji Coba Sistem 

Pada bagian uji coba ini berisi pengujian sistem informasi pengadaan dan 

penjualan barang KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya dengan menggunakan 

metode blackbox dengan serangkaian skenario. Pengujian meliputi fitur-fitur yang 

terdapat pada masing-masing proses sitem kerja baru. Uji coba sistem ini 

melibatkan bendahara koperasi yakni Ibu Mimbar Kuswanti, S.Pd, Ibu Indah 

Winarni, S.Pd dan pegawai toko yakin Ibu Putri. 

4.2.1 Pengujian Proses Login 

Pada pengujian proses login dilakukan oleh user antara lain ketua, admin, 

dan kasir. User melakukan login dengan memasukkan username dan password 

yang telah ada. Gambar pengujian proses login dapat dilihat pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Form Login 

 

Hasil pengujian proses login didapatkan hasil dari Lampiran 8, Lampiran 9 dan 

Lampiran 10 yang bisa dilihat pada Tabel 4.1 
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Tabel 4.1 Hasil Pengujian Proses Login 

No. 
Nama Fitur Input Output Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

1. Login ke sistem Username dan 

password sesuai 

Menuju ke 

halaman sesuai 

dengan otoritas 

 
-

- 

Username dan 

password tidak 

sesuai 

Terdapat 

notifikasi 

username dan 

password tidak 

sesuai 

 
-

- 

 

4.2.2 Pengujian Data Master 

Pada  pengujian  data  master  dilakukan  oleh  admin.  Pengujian  data 

master dimulai dari menambah data master yang dapat dilihat pada Gambar 4.27, 

dan saat admin melakukan update data master dapat dilihat pada Gambar 4.28. 

 

 

Gambar 4.27 Form Insert Kota 
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Gambar 4.28 Form Update Kota 

 

Hasil pengujian data master didapatkan hasil dari Lampiran 9 seperti yang terlihat 

pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Data Master 

 

No. Nama Fitur Input Output Sesuai 

T

Tidak 

Sesuai 

1. Memasukkan 

data master 

- Text field telah 

terisi semua. 

Data tampil pada 

tabel master. 


 
-

- 

- Terdapat text 

field yang masih 

kosong. 

- Terdapat warning 

text field tidak 

boleh kosong 



 
-

- 

2. Mengubah 

data master 

- Text field telah 

terisi semua. 

- Data tampil pada 

tabel master. 


 
-

- 

- Terdapat text 

field yang masih 

kosong. 

- Terdapat warning 

text field tidak 

boleh kosong. 



 
-

- 
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4.2.3 Pengujian Proses Pemesanan 

Pada pengujian proses pemesanan barang dilakukan  oleh  kasir koperasi.  

Pengujian  proses  pemesanan barang dimulai dari kasir melihat pemberitahuan, 

lalu memilih distributor dan barang yang kritis. Kemudian mengisi jumlah 

barang yang akan dipesan dan tanggal bayar. Form pencatatan pemesanan barang 

dapat dilihat pada Gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29 Form Pemesanan Barang 

Hasil  pengujian  proses  pemesanan barang  didapatkan dari Lampiran 10 

seperti yang terlihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Proses Pemesanan Barang 

No. Nama Fitur Input Output Sesuai 

T

Tidak 

Sesuai 

1. Melihat 

pemberitahuan 

barang kritis 

Pilih symbol 

lonceng di atas 

Tampil data 

distributor yang 

barangnya kritis 



 
-

- 

2. Mencari 

barang kritis 

Pilih tombol cari Tampil data barang 

kritis 


 
-

- 
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3. Memasukkan 

data 

pemesanan 

Text field telah 

terisi semua. 

Data tersimpa pada 

tabel pemesanan. 


 
-

- 

Terdapat text 

field yang masih 

kosong. 

Terdapat warning 

harap isi bidang ini. 


 
-

- 

 

4.2.4 Pengujian Proses Penerimaan Barang 

Pada pengujian proses penerimaan barang dilakukan  oleh  kasir koperasi.  

Pengujian proses penerimaan barang dimulai dari kasir memilih no pemesanan, 

kemudian mengisi jumlah terima, tanggal bayar dan nomor faktur terima 

barang. Form pencatatan penerimaan barang dapat dilihat pada Gambar 4.30. 

 

Gambar 4.30 Form Peneriman Barang 

 

Hasil pengujian proses penerimaan barang didapatkan dari Lampiran 10 seperti 

yang terlihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Hasil Pengujian Proses Penerimaan Barang 

No. Nama Fitur Input Output Sesuai 
Tidak 

Sesuai 

1. Mencari data 

pemesanan 

Pilih tombol cari Tampil data 

pemesanan 


 
-

- 

2. Memasukkan 

data 

penerimaan 

Jumlah terima 

kurang  

Data tersimpan 

pada tabel retur 


 
-

- 

Jumlah terima 

berlebih 

Terdapat warning 

jumlah terima 

melebihi pesanan 



 
-

- 

Text field telah 

terisi semua. 

Data tersimpan pda 

tabel penerimaan 


 
-

- 

Terdapat text 

field yang masih 

kosong 

Terdapat warning 

harap isi bidang ini. 


 
-

- 

3. Melihat 

perubahan 

harga beli 

Memilih menu 

history harga 

Tampil data 

perubahan harga 

yang terjadi 



 
-

- 

 

4.2.5 Pengujian Proses Penerimaan Retur 

Pada pengujian proses penerimaan retur dilakukan  oleh  kasir koperasi.  

Pengujian  proses  penerimaan retur dimulai dari kasir memilih nomor retur, 

kemudian mengisi jumlah terima retur. Form pencatatan penerimaan retur dapat 

dilihat pada Gambar 4.31. 
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Gambar 4.31 Form Penerimaan Retur 

 

Hasil pengujian proses penerimaan retur didapatkan dari Lampiran 10 seperti 

yang terlihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Proses Penerimaan Retur 

No. Nama Fitur Input Output Sesuai 
Tidak 

Sesuai 

1. Mencari data 

retur 

Pilih tombol cari Tampil data retur 


 
-

- 

2. Memasukkan 

data 

penerimaan 

retur 

Text field telah 

terisi semua. 

Data tampil pada 

tabel penerimaan 

retur barang 



 
-

- 

Terdapat text 

field yang masih 

kosong. 

Terdapat warning 

harap isi bidang ini 


 
-

- 

 

4.2.6 Pengujian Proses Penjualan Barang 

Pada pengujian proses penjualan barang dilakukan  oleh  kasir koperasi.  

Pengujian  proses  penjualan barang dimulai dari kasir memilih pembeli dan 

barang yang akan dibeli, kemudian mengisi jumlah barang yang dibeli dan uang 
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yang dibayarkan. Form penjualan barang dapat dilihat pada Gambar 4.32 dan 

Printout nota penjualan barang dapat dilihat pada Gambar 4.33. 

 

Gambar 4.32 Form Input Penjualan Barang 

 

Gambar 4.33 Printout Nota Penjualan Barang 

 

Hasil pengujian proses penjualan barang didapatkan dari Lampiran 10 seperti 

yang terlihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Hasil Pengujian Proses Penjualan Barang 

No. Nama Fitur Input Output Sesuai 
Tidak 

Sesuai 

1. Mencari data 

pembeli 

Pilih tombol cari Tampil data 

pembeli 


 
-

- 

Menambah 

data pembeli 

Text field telah 

terisi semua. 

Data tersimpan 

pada tabel pembeli 


 
-

- 

Terdapat text 

field yang masih 

kosong. 

Terdapat warning 

harap isi bidang ini 


 
-

- 

2. Mencari data 

barang 

Pilih tombol cari Tampil data barang 


 
-

- 

3. Memasukkan 

data penjualan 

Memasukkan 

uang bayar 

sesuai total 

Data tampil pada 

form penjualan 


 
-

- 

Memasukkan 

uang bayar 

kurang dari total 

harga 

Terdapat warning 

uang bayar kurang 

 
-

- 

4. Simpan dan 

cetak nota jual 

Pilih tombol 

simpan 

Tampil nota 

penjualan barang 


 
-

- 

 

4.2.7 Pengujian Proses Generate Laporan 

Pada pengujian proses generate laporan dilakukan  oleh  admin koperasi.  

Pengujian  proses  generate laporan dimulai dari admin memilih periode laporan, 

kemudian klik tombol tampil. Lalu apabila admin ingin mencetak laporan tersebut maka 

admin memilih tombol cetak. Form lihat laporan pengadaan barang dapat dilihat 

pada Gambar 4.34 dan Form cetak laporan pengadaan dapat dilihat pada Gambar 

4.35. Form lihat laporan penjualan dapat dilihat pada Gambar 4.36 dan Form 

cetak laporan penjualan dapat dilihat pada Gambar 4.37. Form lihat laporan retur 

dapat dilihat pada Gambar 4.38 dan form cetak laporan retur dapat dilihat pada 
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Gambar 4.39. Form lihat laporan keluar masuk dapat dilihat pada Gambar 4.40 

dan form cetak laporan keluar masuk dapat dilihat pada Gambar 4.41. 

 

Gambar 4.34 Laporan Pengadaan Barang 
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Gambar 4.35 Form printout laporan pengadaan 

 

 

Gambar 4.36 Laporan Penjualan Barang 
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Gambar 4.37 Form printout laporan penjualan 

 

 

Gambar 4.38 Laporan Retur Barang 
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Gambar 4.39 Form printout laporan retur 

 

 

Gambar 4.40 Laporan Keluar Masuk 
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Gambar 4.41 Form laporan keluar masuk 

 

Hasil pengujian proses generate laporan didapatkan dari Lampiran 9 seperti yang 

terlihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Proses Generate Laporan 

No. Nama Fitur Input Output Sesuai 
Tidak 

Sesuai 

1 

1. 
Melihat 

laporan 

pengadaan 

Pilih periode lalu 

klik tombol lihat 

Tampil laporan 

pengadaan pada 

halaman 



 
-

- 

Mencetak 

laporan 

pengadaan 

Pilih periode lalu 

klik tombol lihat 

dan cetak 

Tampil print out 

laporan pengadaan 

 
-

- 

2

2. 
Melihat 

laporan 

penjualan 

Pilih periode lalu 

klik tombol lihat 

Tampil laporan 

penjualan pada 

halaman 



 
-

- 

Mencetak 

laporan 

penjualan 

Pilih periode lalu 

klik tombol lihat 

dan cetak 

Tampil print out 

laporan penjualan 

 
-

- 
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3

3. 
Melihat 

laporan retur 

Pilih periode lalu 

klik tombol lihat 

Tampil laporan 

retur pada halaman 


 
-

- 

Mencetak 

laporan retur 

Pilih periode lalu 

klik tombol lihat 

dan cetak 

Tampil print out 

laporan retur 


 
-

- 

4

4. 
Melihat 

laporan 

pemasukan 

pengeluaran 

Pilih periode lalu 

klik tombol lihat 

Tampil laporan 

pemasukan 

pengeluaran pada 

halaman 



 
-

- 

Mencetak 

laporan 

pemasukan 

pengeluaran 

Pilih periode lalu 

klik tombol lihat 

dan cetak 

Tampil print out 

laporan pemasukan 

pengeluaran 


 
-

- 

 

4.2.8 Pengujian Grafik Laporan 

Pada pengujian grafik laporan dilakukan  oleh  ketua koperasi.  Pengujian  

grafik laporan dimulai dari ketua memilih periode laporan, kemudian klik tombol 

view. Form lihat grafik laporan pengadaan barang dapat dilihat pada Gambar 4.42 

dan Gambar 4.43. Form lihat grafik laporan penjualan dapat dilihat pada Gambar 

4.44 dan Gambar 4.45. Form lihat grafik laporan pendapatan dapat dilihat pada 

Gambar 4.46 dan Gambar 4.47. 

 

Gambar 4.42 Grafik Pengadaan (1) 
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Gambar 4.43 Grafik Pengadaan (2) 

 

 

Gambar 4.44 Grafik Penjualan (1) 
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Gambar 4.45 Grafik Penjualan (2) 

 

 

Gambar 4.46 Grafik Pendapatan (1) 
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Gambar 4.47 Grafik Pendapatan (2) 

 

Hasil pengujian grafik laporan  didapatkan dari Lampiran 8 seperti yang terlihat 

pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Grafik Laporan 

No. Nama Fitur Input Output Sesuai 
Tidak 

Sesuai 

1. Lihat grafik 

laporan 

pengadaan 

Klik tombol view 

sesuai periode 

Tampil grafik 

laporan pengadaan V
 

-

- 

2. Lihat grafik 

laporan 

penjualan 

Klik tombol view 

sesuai periode 

Tampil grafik 

laporan penjualan 

 
-

- 

3. Lihat grafik 

laporan 

pendapatan 

Klik tombol view 

sesuai periode 

Tampil grafik 

laporan pendapatan 

 
-

- 
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4.3 Uji Coba Penerimaan Pengguna Sistem 

Pada bagian uji coba oleh pengguna, pengujian sistem dari proses bisnis 

yang ada dilakukan oleh tiga pengguna yang berbeda, yaitu ketua koperasi dengan 

otoritas sebagai ketua, sie usaha sebagai admin dan pegawai toko sebagai kasir. 

Berikut hasil dari pengujian yang dilakukan oleh pengguna.  

1. Ketua koperasi sebagai ketua 

Ketua telah melakukan pengujian dari proses login ke sistem dan melihat 

grafik dari laporan transaksi, yaitu laporan  pendapatan yang didapat oleh 

koperasi, laporan pengadaan barang yang selama ini dilakukan dan laporan 

penjualan barang dari hasil toko selama periode tertentu. Dari hasil pengujian 

sistem yang dilakukan oleh ketua, didapatkan hasil bahwa sistem yang 

ditampilkan sudah sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi lebih baik jika  pada 

halaman home ketua bisa menampilkan grafik seluruh laporan transaksi yang 

terjadi untuk memudahkan dalam melihat perkembangan dari proses bisnis yang 

berjalan saat ini. Hasil dari pengujian oleh ketua bisa dilihat pada Lampiran 11. 

2. Sie usaha sebagai admin 

 Admin telah melakukan pengujian proses login ke sistem, proses 

pengelolaan data master, dan melihat laporan transaksi yang tejadi seperti laporan 

pengadaan barang yang dilakukan, laporan penjualan barang, laporan barang yang 

diretur dan laporan uang keluar masuk sesuai dengan periode yang diinginkan. 

Dari hasil pengujian sistem yang dilakukan oleh admin, sistem yang ditampilkan 

sudah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, akan tetapi ada saran yang 
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diberikan yaitu untuk menambah laporan stock opname sisa jumlah barang 

keseluruhan, karena untuk mempermudah mengecek sisa jumlah barang saat ini 

(terbaru) secara keseluruhan. Hasil dari pengujian oleh admin bisa dilihat pada 

Lampiran 12. 

3. Pegawai toko sebagai kasir 

 Kasir telah melakukan pengujian proses login ke sistem, proses pemesanan 

barang, proses penerimaan barang, proses penerimaan retur barang, dan proses 

penjualan barang. Dari hasil pengujian sistem yang dilakukan oleh kasir, 

didapatkan hasil bahwa sistem yang ditampilkan sudah cocok, sudah sesuai 

kebutuhan, dan juga sederhana baik dari desain dan pengoperasiannya. Kasir 

memberikan saran seperti menambah pemberitahuan pada tiap proses yang 

datanya dimasukkan itu sudah berhasil tersimpan ke sistem dengan baik. Dan juga 

pada home kasir terdapat informasi tambahan stock opname barang, baik dari 

jumlah barang awal yang disetor dan jumlah sisa barang yang ada, jadi selain 

informasi barang yang stoknya kritis, terdapat juga informasi dari keseluruhan 

jumlah barang. Hasil dari pengujian oleh kasir bisa dilihat pada Lampiran 13. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan pada Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan 

Barang KPRI Kamboja SMKN 8 Surabaya, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pembuatan Sistem Informasi Pengadaan Dan Penjualan Barang KPRI 

Kamboja SMKN 8 Surabaya berbasis web ini diawali dengan menganalisis 

sistem kerja dan prosedur yang dijalankan oleh KPRI Kamboja SMKN 8 

Surabaya dan menerjemahkannya dalam document flow diagram. Setelah itu 

menentukan permasalahan pada sistem pengadaan dan penjualan barang 

tersebut dengan membuat diagram fishbone. Kemudian merancang proses 

diagram jenjang dengan menggunakan aplikasi desain dan merancang DFD 

yang terdiri dari 6 proses utama, desain database yang berupa CDM terdiri 

dari 21 entitas dan PDM yang memiliki 21 tabel, serta desain input dan output 

setiap proses yang ada. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa 

pemograman berbasis web. Implementasi sistem digambarkan dengan bagan 

alir untuk menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di 

dalam sistem serta pengujian sistem dilakukan dengan skenario uji coba  

2. Pembuatan sistem informasi pengadaan dan penjualan barang dapat 

mempermudah proses pengadaan, retur, penjualan dan pembuatan laporan 

yang dahulu dibuat secara manual. Hal tersebut terjadi karena tiap proses 
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disimpan langsung oleh sistem sehingga pencatatan pengadaan, perekapan 

retur, pelayanan penjualan dan pembuatan laporan lebih cepat dan dapat 

meminimalisasi kesalahan data yang dihasilkan. 

5.2 Saran 

Sistem Informasi Pengadaan dan Penjualan Barang KPRI Kamboja 

SMKN 8 Surabaya perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat menjadi 

sistem yang jauh lebih baik dan lebih lengkap, misalnya dengan : 

1. Menambahkan fitur report dalam bentuk dashboard untuk mempermudah 

melihat perkembangan data dari proses bisnis. 

2. Mengembangkan aplikasi dalam versi mobile untuk mempermudah 

penggunaan dari sisi user. 
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