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BAB III

ANALISA SISTEM

1. Tinjauan Organisasi

Organisasi merupakan proses kerja sama sejumlah manusia yang saling

terikat hubungan formal dalam rangkaian hirarki untuk mencapai tujuan yang

telah ditentukan didalam berorganisasi diharapkan adanya suatu interaksi dan

saling berorganisasi serta menanamkan sifat kejujuran antara sesama perangkat

organisasi. Dengan demikian tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan

dapat tercapai dengan baik.

a. Sejarah berdirinya Toko Star Computer

Toko Star Computer merupakan salah satu dari banyak toko yang ada

di Sungailiat yang bergerak dibidang jual beli alat-alat Komputer. Toko

Star Computer beralamat dijalan Jendral Sudirman No.135 B Sungailiat,

toko ini berdiri pada tanggal 5 April 2010. Toko Star Computer dipimpin

oleh Bapak Fendi, seiring berjalannya waktu toko ini semakin berkembang

dan jumlah pelanggannya pun terus bertambah.

b. Tujuan Organisasi

Dengan pesat nya perkembangan alat elektronik komputer sekarang

ini, Toko Star Computer menyediakan berbagai macam kebutuhan

masyarakat mengenai alat elektronik komputer.Hal ini mendorong pemilik

Toko Star Computer untuk lebih meningkatkan kualitas dari pelayanan

terhadap masyarakat dan meningkatkan jumlah produk yang di inginkan

oleh masyarakat sekarang ini.

c. Struktur Organisasi

Adapun bentuk bagan struktur organisasi pada Toko Star Computer adalah

sebagai berikut :
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Gambar III.1

Struktur Organisasi Toko Star Computer

Struktur Organisasi yang ada di dalam organisasi merupakan

gambaran bagan-bagian tugas dan tanggung jawab serta hubungan antara

suatu bagian atau yang satu dengan yang lainnya yang ada dalam sebuah

organisasi.

d. Tugas dan Tanggung Jawab

1) Pimpinan :

Pimpinan bertanggung jawab mengurus usaha yang di toko,

sedangkan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

a) Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan berpedoman rencana

kerja toko Star Computer.

b) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang ada di toko Star

Computer.

c) Melaksanakan kegiatan - kegiatan lain sesuai dengan keperluan

yang di toko Star Computer.

2) Bagian Penjualan :

Bagian Penjualan bertanggung jawab kepada Pimpinan. Adapun

tugas – tugasnya adalah sebagai berikut :

a) Memeriksa setiap saat persedian barang dagangan yang ada di toko.

b) Meminta pengisian kekosongan barang dagangan kepada bagian

barang.
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c) Menyusun barang di rak yang tidak rapi bersama karyawan yang

lain.

d) Melayani konsumen dalam mencari barang yang dibutuhkan.

e) Melayani konsumen yang akan melakukan transaksi pembelian.

f) Mengerjakan hal-hal yang diminta oleh Pimpinan.

3) Bagian Pembelian :

Bagian Pembelian bertanggung jawab kepada Pimpinan, sedangkan

tugasnya adalah sebagai berikut :

a) Memeriksa setiap saat persedian barang dagangan yang ada.

b) Mengajukan permohonan kepada pimpinan untuk melakukan

pemesanan barang dagangan yang jumlahnya sudah di batas stok.

c) Membuat laporan pembelian.

d) Mengerjakan hal-hal yang diminta oleh Pimpinan.

2. Analisa Proses

a. Proses Bisnis

Proses bisnis penjualan tunai pada Toko Star Computer adalah sebagai

berikut :

1) Proses Transaksi Penjualan

Pelanggan dapat memesan barang baik datang langsung

ataupun lewat telpon, kemudian bagian penjualan akan menerima

pesanan barang, setelah itu bagian penjualan memeriksa persediaan

barang.

Jika persediaan barang ada, maka bagian penjualan mencatat

pesanan barang, kemudian bagian penjualan membuat nota, dan

bagian penjualan menyerahkan nota dan barang kepada pelanggan.

Kemudian pelanggan melakukan pembayaran berdasarkan nota

kepada bagian penjualan. Jika persediaan barang tidak ada, maka

pesanan barang dibatalkan.
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2) Proses Pembuatan Laporan

Setiap bulan bagian penjualan membuat laporan penjualan

yang akan diserahkan kepada pimpinan.

b. Activity Diagram

Berikut ini activity diagram yang terjadi dalam sistem penjualan

tunai yang sedang berjalan pada Toko Star Computer adalah sebagai

berikut :

1) Proses Transaksi Penjualan

Gambar III.2

Activity Diagram Proses Transaksi Penjualan

Pesan Barang

Terima Nota dan
 Barang

Melakukan
Pembayaran

Terima Pesanan
Barang

Periksa Persedian
Barang

Catat Pesan
Barang

Pesanan Barang
Dibatalkan

Buat Nota

Serahkan Nota
dan Barang

Terima
Pembayaran

[Ada] [Tidak Ada]

BAGIAN PENJUALANPELANGGAN
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2) Proses Pembuatan Laporan

Gambar III.3

Activity Diagram Proses Pembuatan Laporan

3. Analisa Keluaran

Analisa keluaran merupakan analisa mengenai keluaran-keluaran yang

dihasilkan melalui proses-proses yang ada dalam sistem berjalan. Adapun

keluaran yang dihasilkan dari sistem penjualan tunai Toko Star Computer

adalah :

a. Nota

b. Nota Kontan

c. Laporan Penjualan

Berikut ini rincian-rincian dokumen keluaran pada sistem berjalan yang

telah dianalisa :

a. Nama Keluaran : Nota

Fungsi : Sebagai tanda bukti pembayaran barang

yang telah dipesan pelanggan

Media : Kertas

Distribusi : Pelanggan, Arsip

Rangkap : 2 (dua)

Buat Laporan
Penjualan

Terima Laporan
Penjualan

PimpinanBagian Penj ualan
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Frekuensi : Setiap kali terjadi transaksi pemesanan

barang

Volume : 15/hari

Format : Lampiran A-1

Keterangan : Sebagai bukti pembayaran

Hasil Analisa : Cukup baik

b. Nama Keluaran : Nota Kontan

Fungsi : Sebagai tanda bukti pembayaran barang

yang telah dipesan pelanggan

Media : Kertas

Distribusi : Pelanggan, Arsip

Rangkap : 2 (dua)

Frekuensi : Setiap kali terjadi transaksi pemesanan

barang

Volume : 8/hari

Format : Lampiran A-2

Keterangan : Sebagai bukti pembayaran

Hasil Analisa : Cukup baik

c. Nama Keluaran : Laporan Penjualan

Fungsi : Untuk mengetahui hasil penjualan selama

1 bulan

Media : Kertas

Distribusi : Pimpinan

Rangkap : 1 (satu)

Frekuensi : Setiap akhir bulan

Volume : 1/bulan

Format : Lampiran A-3

Keterangan : Sebagai bukti penjualan

Hasil Analisa : Cukup baik
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4. Analisa Masukan

Analisa masukan merupakan bagian dari pengumpulan informasi

tentang sistem yang sedang berjalan, salah satu tujuan analisa masukan adalah

memahami prosedur sistem yang sedang berjalan. Berikut ini adalah

dokumen-dokumen masukan pada Toko Star Computer :

a. Pesanan

Berikut ini rincian-rincian dokumen keluaran pada sistem berjalan yang

telah dianalisa :

a. Nama Masukan : Pesanan

Sumber : Pelanggan

Fungsi : Sebagai media untuk mencatat data

pesanan oleh pelanggan

Media : Kertas

Rangkap : 1(Satu)

Frekuensi : Setiap kali terjadi permintaan pesanan

barang oleh pelanggan

Volume : 15/hari

Format : Lampiran B-1

Keterangan : Sebagai media pesanan barang

Hasil Analisa : Kurang baik

5. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan hasil analisa dan uraian umum mengenai sistem yang

sedang berjalan pada Toko Star Computer, maka dapat diidentifikasikan

kekurangan yang ada. Berikut ini rincian identifikasi kebutuhan sistem :

a. Kebutuhan : Data Barang

Masalah : pencatatan dan pengelompokkan data

barang masih ditulis tangan

Usulan : disediakannya data barang yang tersimpan

dalam berkas komputer
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b. Kebutuhan : Data Pelanggan

Masalah : bentuk yang belum terstruktur, pencatatan

data pelanggan masih menggunakan

tulisan tangan

Usulan : disediakannya informasi mengenai data

pelanggan dalam bentuk berkas komputer

c. Kebutuhan : Pesanan

Masalah : bentuk yang tidak terstruktur masih dalam

bentuk nota dan penyimpanan masih

dalam bentuk arsip

Usulan : disediakannya informasi mengenai data

pesanan barang dalam bentuk berkas

komputer

d. Kebutuhan : Nota

Masalah : Bentuknya belum terstruktur dan

penyimpanan masih dalam bentuk arsip

Usulan : Penyediaan informasi tentang pendataan

nota secara lengkap

e. Kebutuhan : Cetak Nota

Masalah : dalam form nota, nomor nota tidak pernah

diisi

Usulan : disediakannya nota dalam bentuk berkas

komputer agar informasi yang didapat

lebih jelas dan lengkap

f. Kebutuhan : Nota Kontan

Masalah : Bentuknya belum terstruktur dan

penyimpanan masih dalam bentuk arsip
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Usulan : Penyediaan informasi tentang pendataan

nota secara lengkap

g. Kebutuhan : Cetak Nota Kontan

Masalah : dalam form nota, nomor dan nama

pelanggan tidak pernah diisi

Usulan : disediakannya nota dalam bentuk berkas

komputer agar informasi yang didapat

lebih jelas dan lengkap

h. Kebutuhan : Cetak Laporan Penjualan

Masalah : pembuatan laporan masih dalam bentuk

tulisan tangan hingga sering terjadi

kesalahan dalam pencatatan data maupun

penghitungan

Usulan : disediakannya rincian informasi laporan

data penjualan dalam bentuk berkas

komputer
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6. Use Case Diagram

Gambar III.4

UseCase Diagram Sistem Usulan

7. Deskripsi Use Case

a. Transaksi Penjualan

1) Use Case : Entry Data Barang

Actor : Bagian Penjualan

Deskripsi :

a) Bagian penjualan membuka form

entry data barang

b) Kode Barang ditampilkan secara

otomatis,setelah itu Bagian penjualan

menginput Nama Barang, Satuan

Barang, Harga Barang dan Stok

Barang.

Entry Data Barang

Cetak Laporan Penjualan

Bagian Penjualan

Entry Data Pelanggan

Entry Pesanan

Cetak Nota

Pelanggan

Cetak Nota Kontan
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c) Bagian penjualan menyimpan data

barang kedalam tabel yang berfungsi

menampung data barang.

d) Jika bagian penjualan ingin

mengubah data barang maka

masukkan kode barang, lalu ubah

datanya, kemudian klik tombol ubah

e) Jika bagian penjualan ingin

menghapus data yang telah disimpan,

maka klik tombol hapus.

f) Cek data, jika data barang sudah ada

maka klik tombol batal

g) Jika bagian penjualan ingin keluar

dari sistem, maka bagian penjualan

memilih tombol yang berfungsi untuk

keluar

2) Use Case : Entry Data Pelanggan

Actor : Bagian Penjualan

Deskripsi :

a) Bagian penjualan membuka form

entry data pelanggan

b) Kode Pelanggan ditampilkan secara

otomatis,setelah itu Bagian penjualan

menginput Nama Pelanggan, Alamat

Pelanggan, Telpon Pelanggan

c) Bagian penjualan menyimpan data

pelanggan kedalam tabel yang

berfungsi menampung data

pelanggan.
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d) Jika bagian penjualan ingin

mengubah data pelanggan maka

masukkan kode pelanggan, lalu ubah

datanya, kemudian klik tombol ubah

e) Jika ingin menghapus data yang telah

disimpan, maka klik tombol hapus

f) Cek data, jika data pelanggan sudah

ada maka klik tombol batal

g) Jika bagian penjualan ingin keluar

dari sistem, maka bagian penjualan

memilih tombol yang berfungsi untuk

keluar.

3) Use Case : Entry Data Pesanan

Actor : Bagian Penjualan

Deskripsi :

a) Bagian penjualan membuka form

entry data pesanan.

b) Nomor pesanan dan tanggal pesanan

ditampilkan secara otomatis.

c) Bagian penjualan memasukkan data

pesanan, data pelanggan, dan data

barang dalam entry pesanan, apabila

data pelanggan, dan data barang

belum ada, maka kembali ke form

entry data pelanggan, atau form entry

data barang lalu masukkan data-data

yang ingin dientry.

d) Apabila data pelanggan sudah ada,

nama pelanggan dan alamat
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pelanggan ditampilkan secara

otomatis.

e) Apabila data barang sudah ada, nama

Barang, satuan barang dan harga

barang ditampilkan secara otomatis

f) Setelah memasukkan semua data

pelanggan, data barang dan data

pesanan lalu input harga dan jumlah

pesan kemudian tambah barang, lalu

bagian penjualan menekan tombol

simpan.

g) Jika bagian penjualan tidak jadi

melakukan proses pemesanan barang,

maka klik tombol batal.

h) Jika bagian penjualan ingin keluar

dari form data pesanan maka klik

tombol keluar.

4) Use Case : Cetak Nota

Actor : Bagian Penjualan

Deskripsi :

a) Bagian penjualan membuka form

cetak nota

b) Nomor nota dan tanggal nota

ditampilkan secara otomatis

c) Bagian penjualan mencetak nota

berdasarkan data pesanan.

d) Bagian penjualan memilih nomor

pesanan. Setelah nomor pesanan

terpilih, maka seluruh data pesanan

ditampilkan secara otomatis.
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e) Jika bagian penjualan ingin

menyimpan data - data barang yang

ada dinota, maka bagian penjualan

menekan tombol simpan

f) Apabila bagian penjualan ingin

menyetak data – data yang ada

dinota,maka bagian penjualan tinggal

menekan tombol cetak

g) Jika bagian penjualan ingin keluar

dari form cetak nota maka klik

tombol keluar.

5) Use Case : Cetak Nota Kontan

Actor : Bagian Penjualan

Deskripsi :

a) Bagian penjualan membuka form

cetak nota Kontan

b) Nomor nota dan tanggal nota

ditampilkan secara otomatis

c) Bagian penjualan mencetak nota

berdasarkan data pesanan.

d) Bagian penjualan memilih Kode

Barang. Setelah Kode Barang terpilih,

maka seluruh data Barang

ditampilkan secara otomatis.

e) Jika bagian penjualan ingin

menyimpan data - data barang yang

ada dinota kontan, maka bagian

penjualan menekan tombol simpan

f) Apabila bagian penjualan ingin

menyetak data – data yang ada dinota



43

kontan, maka bagian penjualan

tinggal menekan tombol cetak

g) Jika bagian penjualan ingin keluar

dari form cetak nota maka klik

tombol keluar.

6) Use Case : Cetak Laporan Penjualan

Actor : Bagian Penjualan

Deskripsi :

a) Bagian penjualan membuka form

cetak laporan penjualan.

b) Bagian penjualan memasukkan

tanggal periode data yang ingin

dicetak lalu klik tombol cetak.

c) Jika bagian penjualan ingin keluar

dari form cetak laporan penjualan

maka klik tombol keluar.


