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ABSTRACT

Amin Arifiyani. 2010. The Making of Web Based Mutation and Returning

Management Information System for PT. Mondrian's Consignment

Distribution Rule. Computer Science Pregraduate Program. Information

Engineering. Mathematics and Science Faculty. Sebelas Maret University.

Previously, on internship, a research was done by the writer which analyzes
the distribution rule, especially on consignment distribution rule. The analyzed
finished with a conclusion to build another system that handling especially on
salesman's report. This system would be a web based system. Web based system
could be used wherever and whenever the salesman should report the distribution.
It’s only need an Internet connection, and this days Internet connection was easy
to find. The writer final project made the web based mutation and returning
management information system, for PT. Mondrian's consignment distribution
rule.

The writer used PHP and HTML for its programming language, also MySql
for its DBMS. This system had a composite navigation that user can easily move
from one page to another. It’s also had an access security so some user had its
own privileges to some pages. To entry the distribution reports, system used forms
that was easy to use.

The Salesman’s reports were used to conclude company’s stock data. This
stock data would be used by the company’s auditor to analyzed real stock at
client’s counter. This system would remove the excuse of the salesman that they
were unable to report their distribution on it’s time and scare them of for being
analyzed.

Keyword: Web based Management Information System, mutation and returning
Management Information System
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HALAMAN INTISARI

Amin Arifiyani. 2010. PEMBUATAN SISTEM MUTASI DAN RETUR

BERBASIS WEB PADA ALUR DISTRIBUSI KONSINYASI PT.

MONDRIAN. Program DIII Ilmu Komputer. Teknik Informatika. Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Perkembangan di bidang teknologi informasi, khususnya sistem informasi,
telah membawa banyak kemudahan yang menjanjikan sebuah efisiensi kerja. PT.
Mondrian menggunakan banyak sistem informasi di berbagai aspek kegiatan
perusahaan demi efisiensi kerja tersebut. Telah dilakukan penelitian sebelumnya
terhadap sistem informasi yang digunakan oleh PT. Mondrian dan menemukan
celah sistem yang menyebabkan dimungkinkannya pemanipulasian data sehingga
merugikan pihak perusahaan. Untuk menutupi celah sistem tersebut diputuskan
untuk membangun sebuah sistem baru. Sistem tersebut adalah sistem informasi
manajemen mutasi dan retur yang berbasis web, sesuai dengan alur distribusi
konsinyasi PT. Mondrian.

Pembuatan sistem baru tersebut menggunakan bahasa pemrograman PHP
dan HTML dengan DBMS MySql. Sistem ini memiliki navigasi komposit yang
mudah digunakan dengan tingkat pengamanan akses yang telah memadai.
Pengguna memasukkan data dengan form-form yang disesuaikan dengan
kebutuhan.

Data laporan mutasi dan retur ini nantinya akan diolah menjadi data stok.
Data stok digunakan oleh auditor perusahaan untuk melakukan pengauditan
dengan pembanding data lapangan. Pengauditan ini nantinya akan menghilangkan
celah pemanipulasian data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen berbasis web, Sistem Informasi
Manajemen mutasi dan retur
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BAB I

PENDAHULUAN

1.7 Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan teknologi digunakan hampir merata di setiap

aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan teknologi tersebut adalah

sistem informasi. Bisa dikatakan seluruh instansi perkantoran mulai dari terkecil

hingga skala internasional, baik swasta maupun instansi pemerintah menggunakan

minimal sebuah sistem informasi untuk keperluan administrasi mereka. Sistem

informasi digunakan karena mampu mengolah data dan menyelesaikan pekerjaan

dengan tepat, cepat dan akurat. Selain itu efisiensi waktu oleh sistem informasi

berarti penghematan pengeluaran dana untuk instansi.

Penghematan pengeluaran tersebut ternyata juga menjadi salah satu alasan

PT. Mondrian untuk menggunakan sistem informasi di berbagai aspek kegiatan

perusahaan. Salah satu sistem informasi yang digunakan oleh PT. Mondrian

adalah MEA (Mondrian Easy Accounting). MEA merupakan sebuah SIM (Sistem

Informasi Manajemen) yang mengatur pendataan produk-produk PT. Mondrian

dari gudang jadi hingga ke client, sekaligus penghitungan atas tagihan yang

dikenakan kepada client PT. Mondrian. MEA memiliki banyak keunggulan

apabila dibandingkan dengan sistem yang berjalan sebelumnya. Keunggulan

tersebut adalah pada permasalahan realtime data. Namun, MEA memiliki satu

celah kecil yang memungkinkan terjadinya pemanipulasian data. Celah tersebut

adalah permasalahan pelaporan perpindahan barang antar client dan atau client ke

gudang jadi perusahaan. Perpindahan barang tersebut biasa dikenal dengan istilah

retur, untuk perpindahan barang dari client ke gudang jadi, dan mutasi, untuk

perpindahan barang antar client.

Perpindahan barang PT. Mondrian hanya bisa terjadi pada sistem distribusi

sub konsinyasi. Sistem ini merupakan sistem distribusi dengan status barang

sebagai barang titipan di toko milik client. PT. Mondrian mendirikan counter

milik perusahaan dan mengutus SPG (Sales Promotion Girl) untuk mengelola

laporan penjualan bulanan. Tagihan akan dikenakan kepada client berdasarkan
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jumlah penjualan dari laporan SPG tersebut. SPG tidak melakukan penambahan

stok atau perpindahan barang (mutasi dan retur), hal tersebut dilakukan oleh sales.

Satu sales membawahi banyak counter yang didasarkan atas area kerja. Sales

melakukan mutasi dengan melihat kondisi penjualan pada counter, dan melakukan

retur ketika ada produk cacat atau dianggap sudah tidak dapat dijual.

Banyaknya counter yang dikelola dan area kerja sales yang terkadang jauh

dari lokasi perusahaan menimbulkan celah pada sistem pelaporan perpindahan

barang. Selama ini pelaporan perpindahan barang dilakukan ketika sales kembali

ke perusahaan. Lamanya masa pelaporan dengan kecepatan perpindahan barang di

lapangan menyulitkan pihak auditor untuk melakukan audit atas stok counter.

Pelaporan perpindahan barang yang ideal adalah dengan melaporkan perpindahan

barang secepatnya, untuk mengimbangi kecepatan perpindahan barang di

lapangan. Pelaporan ini tidak dapat dikelola oleh MEA yang berbasis desktop

yang area penggunaannya terbatas pada perusahaan. Untuk mengganti

keseluruhan sistem tidak dimungkinkan karena akan memakan banyak biaya dan

mengharuskan pengguna MEA untuk melakukan adaptasi kembali kepada sistem

yang baru. Salah satu jalan keluar dari permasalahan ini adalah dengan membuat

sistem tersendiri yang dikhususkan untuk pelaporan perpindahan barang yang

memenuhi kriteria sistem yang diinginkan.

Sistem tersebut sistem khusus untuk pelaporan perpindahan barang oleh

sales. Sistem ini akan digunakan untuk memaksa sales melakukan pelaporan

minimal seminggu sekali atas perpindahan barang yang terjadi. Pelaporan

perminggu diharapkan akan menghapus kemungkinan pemanipulasian data oleh

sales. Pelaporan ini akan menuntut sebuah sistem yang bisa diakses dimanapun

dan kapanpun. Dalam Kegiatan Magang Mahasiswa yang telah dilakukan

sebelumnya, penelitian menghasilkan sebuah ide bahwa celah tersebut mampu

diatasi dengan membangun sebuah sistem mutasi dan retur yang berbasis web.

Penyusunan Tugas Akhir yaitu pembuatan sebuah sistem informasi manajeman

mutasi dan retur berbasis web pada alur distribusi PT. Mondrian, adalah sebagai

wujud tindak lanjut dari Kegiatan Magang Mahasiswa yang telah dilakukan

sebelumnya.
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1.8 Perumusan Masalah

Menilik latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka

rumusan masalah adalah: “Bagaimana membangun sebuah sistem informasi

manajemen mutasi dan retur yang berbasis web, sesuai dengan alur distribusi

konsinyasi PT. Mondrian”

1.9 Batasan Masalah

Dari perumusan masalah pada poin sebelumnya, dapat dijabarkan batasan

permasalahan. Fungsi dari batasan masalah tersebut adalah agar pembahasan

masalah tidak menyimpang ke permasalahan lain, yang akan mengaburkan pokok

permasalahan inti yang seharusnya dibahas. Dalam penulisan tugas akhir ini

dibatasi pokok pembahasan pada:

1. Perancangan yang digunakan untuk membangun sistem.

2. Analisis terhadap kerja sistem.

3. Implementasi perancangan terhadap sistem yang dibangun.

1.10 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah membangun sebuah sistem informasi

manajemen dengan tema mutasi dan retur pada alur distribusi konsinyasi yang

tepat guna untuk PT. Mondrian.

Manfaat yang diharapkan bisa diperoleh dengan adanya Tugas Akhir ini

adalah terciptanya sebuah sistem informasi berbasis web terhadap pencatatan

transaksi mutasi dan retur sesuai dengan alur distribusi konsinyasi PT. Mondrian

yang menutupi celah sistem distribusi berbasis dekstop yang telah ada.

1.11 Metodologi Penelitian

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam pembuatan Tugas

Akhir ini adalah sebagai berikut :
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1. Observasi

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan pada objek

yang diteliti secara langsung, yang kemudian dilakukan pencatatan kejadian-

kejadian yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

2. Wawancara (interview)

Metode pengumpulan data dengan mengadakan wawancara atau tanya

jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh keterangan yang jelas dan lengkap

sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Studi Pustaka

Mengumpulkan data dari membaca buku dan literatur yang berhubungan

dengan permasalahan yang dijadikan objek penelitian.

1.12 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini digunakan sistematika penulisan sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum latar belakang masalah, perumusan

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teoritis yang digunakan dalam pembuatan tugas

akhir. Landasan teori diperoleh selama penelitian studi pustaka. Dasar-dasar teori

tersebut berhubungan dengan metode pemecahan masalah yang diterapkan pada

tugas akhir. Bab ini mengandung dua subbab, yaitu gambaran umum PT.

Mondrian dan kajian pustaka.

BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN

Bab ini menerangkan perancangan dan desain sistem atau Tugas Akhir

yang dibangun oleh penulis. Perancangan dan desain tersebut meliputi pemodelan

proses, pemodelan basis data dan perancangan struktur navigasi
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BAB IV ANALISIS DAN IMPLEMENTASI

Bab ini menjelaskan implementasi perancangan dalam hal kerja sistem

berikut analisis terhadap sistem. Bab ini berisi dua subbab yaitu analisis dan

implementasi. Subbab implementasi berisi penjelasan dari desain antarmuka

sistem, sedangkan subbab analisis menjelaskan kinerja sistem ketika sistem telah

diimplementasikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari analisis mengenai

keterkaitan dengan tujuan pembuatan sistem, berikut saran-saran berkaitan dengan

penggunaan sistem dan atau pengembangan sistem di masa yang akan datang.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.3 Gambaran Umum PT. Mondrian

2.1.1 Keadaan Umum

PT. Mondrian merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang

konveksi. Perusahaan tempat dilaksanakannya kegiatan magang mahasiswa ini

mengeluarkan beberapa merk pakaian seperti Dadung, Sekido dan Begaya. Selain

mengeluarkan merk lokal seperti yang telah disebutkan, PT. Mondrian juga

memproduksi merk-merk luar negeri yang diekspor keluar oleh pihak ketiga yang

merupakan pemilik merk. PT. Mondrian memiliki banyak client yang berasal dari

berbagai macam latar belakang, karenanya PT. Mondrian dituntut untuk

menghargai ketepatan waktu dalam pelaksanaan kontrak perusahaan dengan

client.

Pelaksanaan disiplin waktu diterapkan dalam seluruh kegiatan perusahaan.

Kegiatan pabrik sehari-hari dimulai tepat pukul 07.30 WIB, dan tidak ada kata

terlambat bagi seluruh pegawai pabrik, jika mereka terlambat maka mereka

diminta untuk pulang atau bekerja tanpa gaji hari itu. Diawali dengan bunyi bel

seluruh kegiatan produksi dan kegiatan perkantoran dilaksanakan. Pada hari Senin

hingga Kamis pabrik memberikan jam istirahat dari pukul 12.00 WIB hingga

13.00 WIB tetapi di hari Jumat waktu istirahat dimulai dari pukul 11.00 WIB

hingga 12.45 WIB. Waktu istirahat ini digunakan oleh seluruh pekerja pabrik

untuk makan siang dan atau sholat dhuhur. Kegiatan pabrik berakhir pada pukul

15.30 WIB kecuali pada hari Sabtu yang berakhir pada pukul 12.00 WIB.

Saat jam pulang, para petugas keamanan yang berseragam merah akan

menjaga pintu untuk merazia seluruh pekerja bagian produksi. Pekerja bagian

produksi dibedakan dengan hanya boleh mengenakan pakaian berwarna putih,

meski tidak diberikan seragam secara khusus. Hanya mereka inilah yang

diperbolehkan memasuki bagian produksi pabrik sekaligus sebagai orang yang

dirazia ketika jam pulang perusahaan.
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PT. Mondrian bukanlah pabrik tertutup seperti halnya kebanyakan pabrik

konveksi lain. Hal tersebut dilihat dari adanya factory outlet yang berada di bagian

depan bangunan pabrik, PT. Mondrian terbuka untuk umum, bahkan secara

berkala PT. Mondrian mengadakan bazar terbuka di area pabrik. Banyak khalayak

umum yang berkunjung ke bazar atau factory outlet tersebut, meski memang

hanya dalam batas pengamanan pertama pabrik.

Sebagai perusahaan yang bisa dikategorikan besar PT. Mondrian memiliki

banyak hal yang perlu diatur dengan cermat dan tepat. Pengaturan tersebut

penting bagi kelancaran jalannya perusahaan. Kemajuan teknologi terutama

sistem informasi manajemen mempermudah banyak kepentingan pengaturan

perusahaan, seperti pengaturan gaji pegawai, pengaturan distribusi, dan

pengaturan client-client perusahaan. Setiap hari ada saja yang dilakukan dengan

sistem informasi manajemen mereka. Pada saat mendekati peak season, seperti

lebaran, penggunaan sistem kepegawaian akan meningkat, terutama karena

pegawai bagian produksi meningkat drastis dengan pegawai-pegawai kontraknya.

Kemudian di akhir bulan MEA akan sibuk melakukan rekapitulasi untuk laporan

bagian keuangan dan laporan untuk diaudit oleh pihak auditor. Di akhir bulan pula

sistem informasi manajemen kepegawaian akan sibuk memberi laporan

banyaknya gaji yang diterima oleh tiap-tiap pegawai. Dengan demikian divisi

yang tidak pernah berhenti melakukan kegiatan adalah divisi MIS yang

memegang pengaturan sistem informasi manajemen yang ada di pabrik.

2.1.2 Sejarah Singkat

PT. Mondrian adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi

yang didirikan pada tanggal 19 Desember 1992. Para pendiri perusahaan antara

lain:

1. Bapak Hartono

2. Bapak Harry Pramono

3. Bapak Bambang Dwi Purnomo

4. Bapak Endra Sutapa

5. Ibu Fr. Kiswari
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Pada waktu awal didirikan, perusahaan konveksi PT. Mondrian adalah

sebuah badan usaha perorangan dengan Bapak Harry Pramono selaku pimpinan.

Kemudian setelah badan usaha perorangan tadi didaftarkan pada Departemen

Kehakiman barulah pada tanggal 01 April 1998 badan usaha perorangan

Mondrian tadi disahkan oleh Departemen Kehakiman sebagai perusahaan yang

berbadan hukum menjadi PT (Perseroan Terbatas) dikarenakan usaha ini dimiliki

oleh lebih dari dua pemegang saham dan para pemegang saham ikut berperan

serta dalam pelaksanaan usaha konveksi tersebut baik secara aktif maupun secara

pasif. Perusahaan tersebut diberi nama PT. Mondrian (Perseroan Terbatas

Mondrian), yang dimiliki oleh beberapa pemegang saham antara lain:

1. Bapak Andy Pranama

2. Bapak Edi Widiyanto

3. Bapak Ardi Wijaya

4. Bapak Harry Pramono

5. Bapak Bambang Dwi Purnomo

6. Bapak Endra Sutapa

7. Ibu Fr. Kiswari

Dengan Bapak Harry Pramono selaku direktur utama, dan didukung oleh

banyaknya tenaga ahli di bidang konveksi yang berada di daerah Klaten dan

sekitarnya, serta meningkatnya kebutuhan kaos terutama untuk pakaian santai dan

pakaian olah raga merupakan faktor utama berdirinya PT. Mondrian ini. Selain itu

juga didukung dengan tersedianya tempat untuk usaha dan tersedianya modal

untuk usaha, maka beberapa hal tersebut diatas bisa banyak membantu tetap

eksistensinya perusahaan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor tersebut merupakan latar belakang berdirinya PT. Mondrian di kota Klaten.

Sedangkan latar belakang perusahaan memilih nama Mondrian sebagai

nama perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Nama "Mondrian" diambil dari nama seorang pelukis besar

seangkatan dengan Leonardo Davinci. Nama lengkapnya adalah Piet

Mondrian

b. Nama Mondrian mudah dibaca, mudah dikenal, mudah diingat oleh
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masyarakat atau

maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan

c. Mondrian sebagai pelukis besar, pengagumnya tersebar di seluruh

dunia karena hasil lukisannya yang sangat indah, maka diharapkan PT

Mondrian mampu memproduksi ba

digemari oleh banyak konsumennya

Dalam perjalanannya

dikarenakan salah satu pemegang saham yang bernama Bapak Andi

telah menyerahkan sahamnya kepada Ibu Fr. Kiswari.

2.1.3 Logo Perusahaan

2.1.4 Lokasi Perusahaan

Nama Perusahaan

Alamat

Telepon

Website

Email

a. Umum

b. Marketing

c. Distribusi

d. Eksport

masyarakat atau konsumen yang mempunyai hubungan langsung

maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan

Mondrian sebagai pelukis besar, pengagumnya tersebar di seluruh

dunia karena hasil lukisannya yang sangat indah, maka diharapkan PT

Mondrian mampu memproduksi barang yang sangat indah sehingga

digemari oleh banyak konsumennya

Dalam perjalanannya pemegang saham dari PT. Mondrian

dikarenakan salah satu pemegang saham yang bernama Bapak Andi

telah menyerahkan sahamnya kepada Ibu Fr. Kiswari.

Perusahaan

Gambar 1. Logo PT. Mondrian

Lokasi Perusahaan

Nama Perusahaan : PT. Mondrian

: Jalan KH. Hasyim Ashari No. 171 By Pass Klaten

: +62 272 323181

: http://www.ptmondrian.com

:

Umum : contact@ptmondrian.com

Marketing : wahyu@ptmondrian.com

Distribusi : widodo@ptmondrian.com

Eksport : tommy@ptmondrian.com

konsumen yang mempunyai hubungan langsung

Mondrian sebagai pelukis besar, pengagumnya tersebar di seluruh

dunia karena hasil lukisannya yang sangat indah, maka diharapkan PT

rang yang sangat indah sehingga

ondrian berubah,

dikarenakan salah satu pemegang saham yang bernama Bapak Andi Pranama

: Jalan KH. Hasyim Ashari No. 171 By Pass Klaten
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Gambar 2. Peta Lokasi PT. Mondrian

2.1.5 Struktur Keorganisasian

Struktur organisasi merupakan gambaran dari mekanisme kerja yang

menurut fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari suatu kedudukan/jabatan

tertentu. Garis yang menghubungkan antar organisasi menunjukan saluran

wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing kedudukan/jabatan. Suatu

struktur organisasi bagi suatu perusahaan baik itu perusahaan swasta (Badan

Usaha Milik Swasta) maupun perusahaan milik pemerintah (Badan Usaha Milik

Negara) merupakan unsur penting sebagai sarana untuk memudahkan pembagian

wewenang serta tanggung jawab setiap anggota organisasi. Organisasi merupakan

sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya

untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama.

B T

U

S
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Setiap perusahaan mempunyai bentuk dan model struktur organisasi yang

berbeda–beda sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kebijakan dari masing-

masing pimpinan perusahaan, dimana organisasi tersebut disusun atas beberapa

bagian. Setiap bagian dari masing-masing organisasi mempunyai tugas dan

tanggung jawab sendiri-sendiri. Selain itu antara bagian–bagian dari masing–

masing organisasi tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain.

Struktur organisasi pada PT. Mondrian disusun atas beberapa direktorat, setiap

direktorat mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan antar bagian

dari masing-masing direktorat tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama

lain.

Gambar 3. Struktur Organisasi PT. Mondrian
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Dari struktur organisasi perusahaan diatas dapat bisa dilihat bahwa seorang

direktur mempunyai beberapa bawahan yang mempunyai tugas masing-masing

dan akan membantu tugas direktur, setiap bawahan mempunyai tanggung jawab

terhadap para atasan masing-masing juga direktur utama. Sehingga dari masing-

masing bagian akan mengetahui apa yang menjadi tugasnya dan bagaimana

mereka mendapat perintah serta kepada siapa mereka bertanggung jawab. Pada

struktur organisasi direktur utama mempunyai beberapa bawahan yang terdiri dari

beberapa direktorat.

2.1.6 Produk Akhir

PT. Mondrian saat ini memproduksi pakaian yang bernaung dalam

beberapa merk, di antaranya adalah:

1. Dadung, sebuah merk yang memproduksi pakaian dengan kategori

Next Generation, yang dimaksudkan pakaian yang up to date,

berkembang sesuai dengan perkembangan jaman

2. Begaya, mengkhususkan produk pakaian untuk wanita, Begaya ingin

membuat kaum perempuan lebih bergaya dengan begaya

3. Sekido, merk ini khusus memproduksi pakaian yang bernuansa islam,

seperti jargonnya “islami, gaul, modis”

2.1.7 Sistem Distribusi

Dalam mendistribusikan produk-produk akhir, PT. Mondrian menawarkan

tiga macam sistem yang bisa dipilih oleh client yang menginginkan produk-

produk perusahaan. Sistem-sistem tersebut adalah:

1. Sistem distribusi putus

Sistem distribusi putus adalah sistem distribusi dimana client

membayar langsung produk yang dibeli dengan minimal pembelian

dan selanjutnya tidak berhubungan lagi dengan pihak perusahaan.

2. Sistem distribusi konsinyasi

Konsinyasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penitipan

barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan
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pembayaran kemudian atau bisa disebut sebagai jual titip. Sistem

distribusi konsinyasi PT. Mondrian adalah sistem distribusi dimana

pihak client menyediakan tempat khusus yang biasa disebut sebagai

counter untuk produk-produk perusahaan, selanjutnya pihak

perusahaan mengirimkan seorang SPG untuk mengawasi counter dan

mencatat penjualan harian counter. Pada akhir bulan client hanya

diwajibkan membayar sejumlah barang yang laku terjual.

3. Sistem distribusi semi konsinyasi

Sistem ini mirip dengan sistem distribusi konsinyasi, hanya saja

seluruh barang yang berada di toko milik client dianggap seluruhnya

sebagai piutang. Client bisa mengambil barang sendiri ke pabrik atau

melalui sales, kemudian seluruh barang tersebut dianggap piutang dan

wajib dibayarkan ketika habisnya masa kredit. Sistem ini tidak

mewajibkan perusahaan untuk mengirimkan SPG ke toko milik client.

2.4 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) atau Management Information System

(MIS) adalah suatu sistem berbasis komputer yang memberikan informasi kepada

para pengguna dengan kebutuhan-kebutuhan yang serupa (McLeod Jr. dan Schell

GP, 2008).

2.2.2 Pemodelan Proses

Pemodelan proses atau process modeling adalah teknik mengelola dan

mendokumentasikan struktur dan aliran data melalui proses sistem dan atau

logika, kebijakan, dan prosedur yang akan diimplementasikan oleh proses sistem

(Bentley, Dittman & Whitten, 2004). Pemodelan proses berasal dari metode

engineering perangkat lunak klasik, oleh karenanya akan dihadapi berbagai tipe

model proses misalnya bagan struktur program, flowchart logika atau tabel

keputusan. Dalam tugas akhir ini, penulis akan fokus pada model proses berupa
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diagram konteks, diagram dekomposisi atau diagram berjenjang dan Data Flow

Diagram (DFD).

1. Diagram Konteks

Diagram konteks atau Context Diagram adalah sebuah diagram sederhana

yang menggambarkan hubungan antara entitas luar, masukan dan keluaran dari

sistem. Diagram aliran data konteks sistem dibuat untuk menentukan lingkup

proyek awal. Diagram aliran data one-page sederhana ini hanya menunjukkan

antarmuka utama sistem dengan lingkungannya (Bentley, Dittman & Whitten,

2004). Simbol yang digunakan dalam diagram konteks adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Simbol Komponen Diagram Konteks
Bentuk Komponen Keterangan

entitas

Entitas
Menggambarkan sumber dan tujuan
dari aliran data (data flow) dari dan atau
menuju sistem.

Proses
Merepresentasikan proses aliran data.

Sistem
Merepresentasikan keseluruhan sistem
yang hendak dibangun.

2. Diagram Dekomposisi

Diagram dekomposisi atau Decomposition Diagram atau diagram

berjenjang adalah penggambaran penguraian sistem menjadi subsistem, proses,

dan subproses (Bentley, Dittman & Whitten, 2004). Seluruh sistem, subsistem,

proses, subproses dan seterusnya nantinya akan digambarkan pada Data Flow

Diagram (DFD) dalam sajian level. Komponen dalam penggambaran diagram

dekomposisi adalah:
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Tabel 2. Simbol Komponen Diagram Dekomposisi
Bentuk Komponen Keterangan

Proses
Merepresentasikan sistem, subsistem,
proses, subproses dan seterusnya.

Relasi
Menggambarkan kepemilikan sistem
atas subsistem, subsistem atas proses
dan seterusnya.

Diagram dekomposisi dibuat untuk sistem yang kompleks karena biasanya

ada banyak proses yang perlu dijelaskan lebih lanjut dalam DFD. Proses-proses

tersebut melibatkan level-level yang terlalu membingungkan jika dilihat dalam

bentuk DFD yang terpisah-pisah. Pembuatan diagram dekomposisi adalah sebuah

metode perencanaan DFD.

3. DFD

Data Flow Diagram atau DFD dalam buku “Metode Desain dan Analisis

Sistem” dengan penulis Bentley LD, Dittman KC dan Whitten JL, adalah alat

yang menggambarkan aliran data melalui sistem dan kerja atau pengolahan yang

dilakukan oleh sistem tersebut. Teori yang digunakan penulis untuk menyusun

diagram aliran data adalah teori oleh Gane-Sarson. Untuk menggambarkan DFD

sesuai dengan teori Gane-Sarson, digunakan beberapa simbol komponen, yaitu:
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Tabel 3. Simbol Komponen DFD
Bentuk Komponen Keterangan

entitas

Entitas
Menggambarkan sumber dan tujuan
dari aliran data (data flow) dari dan atau
menuju sistem.

Alur Data
Menggambarkan aliran data dari satu
proses ke proses yang lainnya.

Proses
Proses mentransformasikan data dari
entitas ke data store, atau dari data
store ke entitas, ataupun mengolah data
sehingga menjadi data baru yang
disimpan dalam data store.

Penggambaran DFD dipermudah dengan diagram berjenjang yang telah

dibuat sebelumnya. Penyajian level terlihat dengan jelas melalui diagram

berjenjang. Kemudian DFD dibuat berdasarkan proses-proses pada diagram

berjenjang.

2.2.3 Basis Data

Basis data atau database adalah kumpulan file yang saling terkait.

Teknologi basis data lebih kompleks daripada teknologi file, dibutuhkan piranti

lunak khusus yang disebut DBMS (Database Management System) (Bentley,

Dittman & Whitten, 2004).

2.2.4 Pemodelan Data

Pemodelan data adalah sebuah teknik untuk mendefinisikan persyaratan

bisnis untuk sebuah basis data. Pemodelan data terkadang juga disebut sebagai

pemodelan basis data karena model data kadang-kadang diimplementasikan

sebagai sebuah basis data (Bentley, Dittman & Whitten, 2004). Model data yang
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digunakan dalam perancangan data penulis adalah diagram hubungan entitas

(entity relationship diagram) atau ERD, skema diagram dan deskripsi tabel.

1. ERD

ERD adalah model data yang menggunakan beberapa notasi untuk

menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan yang dideskripsikan

oleh data tersebut (Bentley, Dittman & Whitten, 2004). Dalam penggambaran

ERD perlu dipahami simbol-simbol komponen yang menyusunnya.

Tabel 4. Simbol Komponen ERD
Bentuk Komponen Keterangan

Entitas

Entitas

Entitas merupakan penggambaran dari
tempat penyimpanan informasi

Merk
Weak
Entity

Entitas Lemah

Adalah entitas yang bergantung pada
entitas lain

Atribut

Adalah sifat-sifat atau karakteristik dari
suatu entitas

Atribut Kunci

Adalah pembeda dari entitas dan
bersifat unik

Multivalued Atribut

Adalah atribut yang memiliki lebih dari
satu nilai

Derived Atribut

Adalah atribut yang didasarkan pada
atribut yang lain

Relasi

Mengilustrasikan bagaimana dua entitas
berbagi informasi di dalam struktur
basis data
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Tabel 4. Lanjutan
Bentuk Komponen Keterangan

Relasi Lemah

Relasi yang digunakan untuk
menghubungkan weak entity atau
entitas lemah dengan yang lainnya

Kardinalitas

Adalah penetapan jumlah maksimum
atau minimum hubungan. Macam
kardinalitas :

entitas

relasi
Recursive Relations

Adalah relasi yang menghubungkan
entitas dengan dirinya sendiri

Secara konseptual, entitas dan atribut tidak terpisah. Hal yang

dinyatakannya saling berinteraksi dan mempengaruhi untuk mendukung tujuan

bisnis. Karenanya, diperkenalkan konsep hubungan. Hubungan atau relationship

adalah hubungan bisnis alami yang ada di antara satu atau lebih entitas. Hubungan

tersebut dapat menyatakan kejadian yang menghubungkan entitas atau hanya

persamaan logika yang ada di antara entitas. Kompleksitas atau tingkat tiap

hubungan ditunjukkan dengan kardinalitas atau cardinality. Kardinalitas adalah

jumlah minimum dan maksimum kemunculan satu entitas yang mungkin

dihubungkan dengan kemunculan tunggal entitas lain (Bentley, Dittman &

Whitten, 2004). Karena semua hubungan bersifat dua arah, maka kardinalitas

harus didefinisikan untuk setiap hubungan. Berikut simbol contoh kardinalitas

yang termuat dalam buku Metode Desain dan Analisis Sistem milik Bentley LD,

Dittman KC dan Whitten JL.
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Tabel 5. Notasi Kardinalitas ERD
Interpretasi
Kardinalitas

Contoh
Minimun

Contoh
Maksimum Notasi Grafis

Tepat satu (satu dan
hanya satu) 1 1 atau

Nol atau satu 0 1

Satu atau lebih 1 Banyak
(>1)

Nol, satu atau lebih 0 Banyak
(>1)

Lebih dari satu >1 >1

2. Skema Basis Data

Desain basis data digambarkan sebagai sebuah model khusus yang disebut

database schema. Skema basis data atau database schema adalah model fisik atau

cetak biru yang menggambarkan implementasi teknis pada sebuah basis data

(Bentley, Dittman & Whitten, 2004).

2.2.5 Perancangan Struktur Navigasi

Dalam pembuatan suatu sistem yang berakar pada multimedia, seperti

website diperlukan sebuah pemetaan struktur navigasi yang menggambarkan

koneksi atau hubungan diantara bermacam area isi dan akan membantu

pengorganisasian isi dan pesan. Sebuah peta navigasi (atau site map) menyajikan

daftar isi dan bagan aliran logis antarmuka interaktif. Pada situs web, site map

biasanya merupakan daftar isi dengan hierarki yang sederhana dengan masing-

masing heading terhubung ke sebuah halaman (Vaughn, 2004).

Vaughn, 2004 dalam bukunya “Multimedia, Making It Work”

menyebutkan ada empat kombinasi struktur navigasi pokok yang digunakan

dalam multimedia, yaitu:
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1. Linier

Struktur navigasi linear digunakan ketika para pengguna didesain untuk

melakukan navigasi secara berurutan, dari frame atau bite informasi satu ke yang

lainnya.

Gambar 4. Struktur Navigasi Linier

2. Hierarkis

Struktur navigasi ini disebut juga dengan sebutan “linear dengan

percabangan”, karena pengguna dimaksudkan untuk melakukan navigasi di

sepanjang cabang pohon struktur yang dibentuk melalui logika normal isi

webpage.

Gambar 5. Struktur Navigasi Hierarkis

3. Nonlinier

Struktur navigasi ini membebaskan pengguna melakukan navigasi dengan

bebas melalui isi proyek, tidak terikat dengan rute yang telah ditetapkan

sebelumnya.
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Gambar 6. Struktur Navigasi Nonlinier

4. Komposit

Struktur ini hampir mirip dengan struktur navigasi nonlinear, bahwa

pengguna melakukan navigasi dengan bebas, hanya terkadang navigasi dibatasi

oleh presentasi linear film dan atau data yang terorganisisasi secara logis dalam

suatu hierarki.

Gambar 7. Struktur Navigasi Komposit

2.2.6 World Wide Web

World Wide Web, yang disebut pula sebagai web dan www adalah

informasi yang dapat diakses melalui internet. Dokumen-dokumen hypermedia

(file-file komputer) disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang
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menggunakan metode penentuan alamat yang unik (McLeod Jr. dan Schell GP,

2008).

Internet akan memberikan arsitektur jaringan dan web akan memberikan

metode untuk menyimpan dan mengambil dokumen-dokumennya. Istilah internet

dan web sering kali digunakan layaknya keduanya memiliki arti yang sama. Hal

ini bukan suatu masalah, selama masih diingat bahwa internet adalah jaringan

komunikasi global yang menghubungkan jutaan komputer. Sedangkan web adalah

kumpulan komputer yang bertindak sebagai server isi atau kandungan yang

menyimpan dokumen-dokumen yang diformat untuk memungkinkan dilihatnya

teks, grafik dan audio sekaligus juga dimungkinkannya dibuat link dengan

dokumen-dokumen lain di dalam web. Berikut daftar istilah dalam buku Sistem

Informasi Manajemen, yang dirasa penting untuk dapat memahami istilah-istilah

yang biasa digunakan dalam dunia web.

a. Situs Web

Sekumpulan halaman web yang terhubung dengan internet dan

menyimpan file-file hypermedia yang dapat diakses dari komputer lain

di dalam jaringan melalui link hypertext.

b. Link Hypertext

Suatu petunjuk yang terdiri atas teks atau grafik yang digunakan untuk

mengakses hypertext yang disimpan di semua alamat situs web.

c. Halaman Web

Suatu file hypermedia yang tersimpan pada satu alamat situs web yang

unik.

d. Home Page

Halaman pertama suatu situs web. Halaman-halaman situs yang lain

akan dapat dijangkau dari halaman ini.

e. Browser

Peranti lunak yang dirancang untuk menemukan dan membaca file-file

di internet yang ditulis dalam bahasa hypertext (Hypertext Markup

Language – HTML).
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f. Universal Resource Locator (URL)

Alamat unik suatu situs web.

g. Protokol

Sekumpulan standar yang mengatur komunikasi data. HTTP

(Hypertext Transport Protocol) adalah protokol untuk hypertext.

Protokol umum web lainnya adalah FTP (File Transfer Protokol). Di

dalam suatu URL, nama protokol akan diikuti oleh tanda titik dua (:)

dan dua garis miring (//).

h. Nama Domain

Alamat di situs web di mana suatu halaman web disimpan.

i. Path

Suatu direktori atau subdirektori dan file tertentu di situs web. HTML

(atau HTM) adalah akhiran untuk kode program yang mengacu pada

file hypertext.

2.2.7 PHP dan HTML

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa standar untuk

membuat halaman-halaman web, sedangkan PHP (PHP Hypertext Preprocessor)

berkedudukan sebagai tag dalam bahasa HTML. Model kerja HTML diawali

dengan permintaan suatu halaman web oleh browser, dari browser permintaan

dilanjutkan ke webserver yang kemudian mencarikan file yang diminta dan

memberikan isinya ke browser. Perbedaannya jika menggunakan kode atau tag

PHP adalah ketika berkas PHP yang diminta oleh browser didapatkan oleh

webserver, isinya segera dikirimkan ke mesin PHP dan mesin inilah yang

memproses dan memberikan hasilnya (berupa kode HTML) yang kemudian akan

dikirim ke browser oleh webserver. Secara khusus, PHP dirancang untuk

membentuk aplikasi web dinamis. (Kadir, 2008)

2.2.8 MySQL

MySQL adalah salah satu jenis server basis data yang sangat terkenal.

Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar
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untuk mengakses basis datanya. Selain itu ia bersifat Open Source pada berbagai

platform. MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational Database Management

System). Pada MySQL, sebuah basis data mengandung satu atau sejumlah tabel.

Tabel sendiri terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau

beberapa kolom (Kadir, 2008).
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BAB III

DESAIN DAN PERANCANGAN

2.5 Pemodelan Proses

Dalam pemodelan proses, sebuah sistem dirancang dengan penelitian

terhadap proses yang berlangsung di lapangan. Pemodelan proses sendiri adalah

sebuah teknik yang digunakan untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan

proses dari sistem. Kegiatan dalam pemodelan proses ini adalah pembuatan

Diagram Konteks, Diagram Berjenjang dan DFD, yang masing-masing saling

berkaitan.

2.1.1 Diagram Konteks

Untuk memperoleh gambaran awal sistem perlu dibuat diagram konteks.

Diagram konteks perancangan sistem mutasi dan retur pada alur distribusi

konsinyasi PT. Mondrian adalah sebagaimana tergambar pada diagram dibawah

ini.

Gambar 8. Diagram Konteks Pemodelan Proses

2.1.2 Diagram Dekomposisi

Pemodelan proses ini menggunakan diagram dekomposisi karena sistem

yang hendak dibangun adalah sebuah sistem yang kompleks. Diagram

dekomposisi akan memudahkan proses pemodelan proses selanjutnya, yaitu

pemodelan DFD.
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Gambar 9. Diagram Dekomposisi Pemodelan Proses

2.1.3 DFD

Pemodelan DFD dipermudah dengan pemodelan diagram dekomposisi.

DFD dibuat dengan melihat proses yang ada pada diagram dekomposisi.

Penyajian level pada DFD pun lebih mudah dimengerti dengan penyertaan

diagram dekomposisi.
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1. DFD Level 0

Gambar 10. DFD Level 0
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2. DFD Level 1

2.1 DFD Level 1 Proses 1

Gambar 11. DFD Level 1 Proses 1

2.2 DFD Level 1 Proses 2

Gambar 12. DFD Level 1 Proses 2
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2.3 DFD Level 1 Proses 3

Gambar 13. DFD Level 1 Proses 3

2.4 DFD Level 1 Proses 4

Gambar 14. DFD Level 1 Proses 4
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2.5 DFD Level 1 Proses 5

Gambar 15. DFD Level 1 Proses 5

2.6 DFD Level 1 Proses 6

Gambar 16. DFD Level 1 Proses 6
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2.6 Pemodelan Basis Data

Basis data bisa diartikan sebagai sekumpulan data yang telah tersimpan

dan diorganisasikan sehingga data dengan mudah dapat dicari dan atau digunakan.

Dalam perancangan basis data, pemodelan dilakukan terhadap segala data yang

hendak atau akan digunakan oleh sistem (Bentley, Dittman & Whitten, 2004).

2.2.1 ERD

ERD adalah model yang aktual karena model ini menjelaskan data dalam

konteks entitas dan hubungan yang digambarkan oleh data tersebut (Bentley,

Dittman & Whitten, 2004). Untuk memodelkan data ke dalam ERD hal pertama

yang dilakukan adalah identifikasi entitas. Hal tersebut mudah dilakukan karena

entitas yang muncul di ERD adalah data store yang muncul pada pemodelan

DFD.
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Gambar 17. ERD Pemodelan Basis Data

2.2.2 Skema Basis Data

Pemodelan skema basis data dilakukan dengan memperhatikan pemodelan

ERD, terutama pada kardinalitasnya. Kardinalitas pada ERD menentukan foreign

key yang nantinya muncul pada skema basis data. Penentuan primary key tabel

yang menjadi foreign key pada tabel yang lain adalah dengan memperhatikan jenis

kardinalitas yang terjadi. Sebagai contoh entitas merk pada ERD, yang nantinya

akan menjadi tabel merk pada skema basis data, memiliki hubungan dengan

entitas barang. Kardinalitas yang terbaca adalah setiap barang memiliki satu dan

hanya satu merk, dan merk bisa memiliki satu atau lebih barang. Dari kardinalitas

milik
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tersebut diidentifikasi manakah tabel yang berperan sebagai parent dari tabel yang

lain, dan dari contoh terlihat bahwa merk adalah parent dari tabel barang.

Selanjutnya, dalam skema basis data, primary key dari tabel yang berperan

sebagai parent akan menjadi foreign key di tabel lain. Ada sebuah kasus khusus

yaitu pada entitas stok (lihat gambar 17) yang tidak memiliki primary key. Tabel

ini memiliki dua parent, yaitu tabel toko dan tabel merk. Foreign key yang dikirim

oleh kedua tabel yang berperan sebagai parent ini kemudian digabung dengan

salah satu field dari tabel stok untuk dijadikan sebagai primary key. Istilah untuk

primary key hasil penggabungan lebih dari satu field adalah composite key.

Gambar 18. Skema Pemodelan Basis Data

Keterangan :

* : primary key

** : composite key

*** : foreign key
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Untuk memudahkan implementasi rancangan skema basis data ke dalam

bentuk basis data riil, disertakan pula deskripsi tabel. Deskripsi tabel hanya

sebagai alat bantu untuk lebih memahami basis data, karena dalam skema basis

data belum terlihat rancangan tipe data dari setiap field berikut ukurannya. Berikut

deskripsi tabel beserta penjelasan yang berisi tentang tipe data, ukuran field, dan

fungsi dari masing-masing field dalam tabel.

1. Tabel User

Tabel user digunakan sebagai penyimpanan username dari pengguna

sistem ini nantinya. Setiap username memiliki password, nama dan jabatan yang

tidak boleh kosong (not null). Khusus untuk field area, boleh dikosongkan jika

jabatan dari username adalah admin dan auditor. Satu jabatan lagi, yaitu sales,

wajib memiliki area. Area digunakan sebagai identifikasi toko yang stoknya

dikelola oleh sales.

Primary Key : username

Secondary Key : area

Tabel 6. Definisi Basis Data Tabel User

Nama Field Tipe Data Ukuran
Field Deskripsi

username varchar 8 identitas pengguna untuk masuk ke
sistem

password varchar 50 pengamanan masuknya pengguna ke
dalam sistem

nama varchar 15 nama asli pengguna

jabatan varchar 8
jabatan dalam sistem yang
menentukan menu yang ditampilkan
sistem

area varchar 50

khusus untuk jabatan sales, area
digunakan untuk mengidentifikasi
toko-toko yang bertanggung-jawab
kepadanya
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2. Tabel Toko

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data-data toko berupa identitas

toko, nama toko dan area. Area nantinya akan berhubungan dengan tabel

username.

Primary Key : idtoko

Foreign Key : area

Tabel 7. Definisi Basis Data Tabel Toko
Nama
Field Tipe Data Ukuran

Field Deskripsi

idtoko Varchar 8 Identitas toko di dalam sistem

nama Varchar 30 Nama toko

alamat Varchar 50 Alamat toko

area Varchar 50 Area akan menentukan user yang
bertanggung jawab atas toko tersebut

3. Tabel Merk

Tabel merk menyimpan data merk. Data merk adalah identitas merk yang

berupa satu karakter untuk mengindentifikasi nama merk.

Primary Key : idmerk

Tabel 8. Definisi Basis Data Tabel Merk
Nama
Field Tipe Data Ukuran

Field Deskripsi

idmerk Varchar 1 Identitas merk di dalam sistem

nama Varchar 10 Nama merk

4. Tabel Barang

Tabel barang digunakan untuk menyimpan data-data barang seperti

barcode, identitas merk dan nama artikel yang di dalam perancangan ini disebut

judul.

Primary Key : barcode

Foreign Key : idmerk
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Tabel 9. Definisi Basis Data Tabel Barang

Nama Field Tipe Data Ukuran
Field Deskripsi

barcode Varchar 11 Identitas masing-masing artikel
barang di dalam sistem

idmerk Varchar 8 Identitas merk, naungan artikel
tersebut

judul Varchar 30 Judul artikel, atau nama barang

5. Tabel Mutasi

Tabel mutasi menyimpan data transaksi mutasi. Data yang diperlukan

dalam transaksi mutasi adalah data toko yang direpresentasikan melalui

tokotujuan dan tokoasal. Kemudian data tanggal transaksi, barcode barang yang

dimutasi dan jumlah barang. Sistem juga akan membuat data yang tidak

dimasukkan oleh user yaitu data nonota.

Primary Key : nonota

Foreign Key : tokoasal, tokotujuan, barcode

Tabel 10. Definisi Basis Data Tabel Mutasi

Nama Field Tipe Data Ukuran
Field Deskripsi

nonota Varchar 10 Nomor nota

tanggal Date - Tanggal mutasi barang dilaksanakan

tokoasal Varchar 8 Identitas toko asal barang yang
dimutasi

tokotujuan Varchar 8 Identitas toko tujuan barang yang
dimutasi

barcode Varchar 11 Identitas artikel yang dimutasi

jumlah Int - Jumlah artikel yang dimutasi

6. Tabel Retur

Tabel retur menyimpan data transaksi retur yang dilakukan oleh pengguna

yang memiliki jabatan sales. Data retur adalah data toko, tanggal transaksi,

barcode barang, jumlah dan nonota yang dibuat oleh sistem.
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Primary Key : nonota

Foreign Key : idtoko, barcode

Tabel 11. Definisi Basis Data Tabel Retur

Nama Field Tipe Data Ukuran
Field Deskripsi

nonota Varchar 10 Nomor nota

tanggal Date - Tanggal retur barang dilaksanakan

idtoko Varchar 8 Identitas toko asal barang yang
diretur

barcode Varchar 11 Identitas artikel yang diretur

jumlah Int - Jumlah artikel yang diretur

7. Tabel Turun Barang

Tabel turun barang menyimpan data turun barang. Turun barang sendiri

adalah istilah untuk penambahan stok toko yang berasal dari gudang jadi

perusahaan, bukan dari mutasi atau retur. Data turun barang ini akan dimasukkan

oleh pengguna dengan jabatan admin.

Primary Key : nonota

Foreign Key : idtoko, idmerk

Tabel 12. Definisi Basis Data Tabel Turun Barang
Nama
Field Tipe Data Ukuran

Field Deskripsi

nonota Varchar 10 Nomor nota

tanggal Date - Tanggal turun barang dilaksanakan

idtoko Varchar 8 Identitas toko tujuan penurunan
barang

idmerk Varchar 1 Identitas artikel yang diturunkan dari
gudang jadi

jumlah Int - Jumlah artikel yang diturunkan dari
gudang jadi
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8. Tabel Penjualan

Tabel penjualan menyimpan data-data penjualan suatu counter toko

tertentu. Data penjualan tersebut adalah data toko, tanggal transaksi data merk dan

jumlah penjualan, berikut nonota yang dibuat oleh sistem. Data penjualan ini

dimasukkan oleh pengguna dengan jabatan admin.

Primary Key : nonota

Foreign Key : idtoko, idmerk

Tabel 13. Definisi Basis Data Tabel Penjualan
Nama
Field Tipe Data Ukuran

Field Deskripsi

nonota Varchar 10 Nomor nota

tanggal Date -
Tanggal data penjualan diterima
sekaligus sebagai identitas periode
stok asal, merk penjualan

idtoko Varchar 8 Identitas toko pelaku penjualan

idmerk Varchar 1 Identitas merk yang terjual

jumlah Int - Jumlah artikel yang diretur

9. Tabel Opname

Tabel opname menyimpan data stok opname. Data stok opname adalah

selisih dari data keadaan riil lapangan dengan data dari sistem. Data stok opname

dimasukkan oleh pengguna dengan jabatan admin. Data stok opname

memudahkan pelacakan barang yang hilang dari lapangan.

Primary Key : nonota

Foreign Key : idtoko, idmerk
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Tabel 14. Definisi Basis Data Tabel Opname
Nama
Field Tipe Data Ukuran

Field Deskripsi

nonota Varchar 10 Nomor nota

tanggal Date - Tanggal data opname, yang
menentukan periode stok

idtoko Varchar 8 Identitas toko pemilik stok opname

idmerk Varchar 1 Identitas merk opname

masuk Integer - Jumlah stok opname masuk, yang
otomatis 0 jika field keluar tidak nol

keluar Int - Jumlah stok opname keluar, yang
otomatis 0 jika field masuk tidak nol

10. Tabel Stok

Tabel stok adalah tabel yang digunakan oleh auditor ketika mencetak

laporan stok. Data dari tabel stok adalah data hasil penghitungan dari sistem.

Composite Key : periode+idtoko+idmerk

Tabel 15. Definisi Basis Data Tabel Stok
Nama
Field Tipe Data Ukuran

Field Deskripsi

periode Date - Periode stok, berisikan bulan dan
tahun

idtoko Varchar 8 Identitas toko pemilik stok

idmerk Varchar 1 Identitas merk stok

awal Int - Jumlah saldo awal pada periode stok

2.7 Perancangan Struktur Navigasi

Struktur navigasi yang cocok untuk sistem yang hendak dibangun adalah

struktur navigasi komposit, yang membebaskan pengguna untuk melakukan

navigasi dengan batasan tertentu.
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Gambar 19. Perancangan Struktur Navigasi
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BAB IV

IMPLEMENTASI DAN ANALISIS

3.4 Implementasi

Pembuatan sistem informasi manajemen mutasi dan retur ini selain

menggunakan sebuah perangkat keras berupa personal computer juga

menggunakan perangkat lunak sebagai berikut:

i. Notepad++ sebagai editor script.

ii. Apache 2.2 sebagai webserver.

iii. MySQL 5.0 sebagai Database Management System.

iv. Mozilla Firefox sebagai browser.

v. Adobe Reader sebagai pembaca file pdf.

Implementasi perancangan terhadap sistem yang dibangun bisa dilihat

melalui desain menu utama, yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Halaman Login

Pertama harus dilakukan adalah login ke dalam sistem dengan satu

username yang dientry ketika pembuatan sistem melalui basis data secara

langsung. Username ini memiliki jabatan sebagai administrator sistem.

Gambar 19. Form Login
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Apabila pengguna lupa memasukkan data ke dalam salah satu atau banyak

field yang disediakan akan muncul pop up windows, yang selanjutnya akan

dikenali sebagai peringatan kosong.

Gambar 20. Peringatan Kosong

Ketika tombol OK pada peringatan ini diklik, sistem akan kembali ke

halaman sebelumnya, yang dalam konteks ini adalah halaman index.php.

Kesalahan yang juga dimungkinkan muncul adalah username dan password yang

dimasukkan tidak sesuai maka akan muncul pop-up lain, yang selanjutnya akan

disebut sebagai peringatan login.

Gambar 21. Peringatan Login

Jika telah memasukkan username dan password dengan benar maka,

sistem akan menampilkan navigasi yang disesuaikan dengan jabatan dari

username yang masuk ke sistem. Untuk jabatan sistem sebagai administrator

navigasi yang muncul adalah: Home Page, Basis Data, Transaksi, Nota, dan

Logout. Untuk jabatan sistem sebagai sales, navigasi yang muncul adalah: Home

Page, Mutasi, Retur, Nota, dan Logout, sedangkan untuk jabatan sistem yang

terakhir, yaitu auditor, akan muncul navigasi utama: Home Page, Laporan, dan

Logout.
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Gambar 22. Halaman Utama Administrator

2. Manipulasi Data

Ketika awal penggunaan sistem, pengguna utama (penguna yang

disediakan oleh programmer) diharuskan melakukan manipulasi basis data.

Manipulasi basis data merupakan syarat utama penggunaan sistem, karena tanpa

data yang dibutuhkan sistem tidak dapat digunakan. Ada empat basis data yang

harus dimanipulasi, yaitu basis data user berisikan data pengguna, basis data toko

berisikan data client, basis data merk berisikan data identitas merk, dan basis data

barang yang berisikan data-data barang. Untuk memanipulasi data, pengguna

dengan jabatan sistem sebagai administrator mengikuti link navigasi basis data.
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Gambar 23. Halaman Basis Data Administrator

Kemudian mengikuti link data yang dimaksud, dalam contoh basis data

yang hendak dimanipulasi adalah basis data user, karena itu pengguna masuk ke

link “Tambah Pengguna”.

Gambar 24. Form Tambah Pengguna
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Jika memasukkan data sudah benar, pengguna akan dialihkan ke halaman

data pengguna.

Gambar 25. Halaman Daftar Pengguna

Namun, jika salah dalam memasukkan password, dalam hal berbedanya

isian antara field password dengan ulangi password, sistem akan mengeluarkan

pop-up peringatan yang disebut peringatan password.

Gambar 26. Peringatan Kesalahan Password

3. Form Transaksi

Form transaksi digunakan untuk melaporkan transaksi. Form transaksi

yang disediakan berbeda antara pengguna berjabatan administrator dengan sales.
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Form transaksi untuk administrator merujuk pada transaksi penjualan, turun

barang dan stok opname, sedangkan form transaksi sales merujuk pada transaksi

mutasi dan retur. Untuk melakukan transaksi mutasi, pengguna berjabatan sales

mengikuti link navigasi utama sales.

Drop down pengisian identitas toko hanya akan menampilkan toko yang

berada di area yang sama dengan pengguna, sehingga pengguna tidak dapat

melakukan mutasi ke toko yang tidak berada di areanya. Untuk

barang, pengguna dimudahkan dengan pengecekan basis data barang, secara

langsung ketika mulai mengetikkan karakter di dalam

pengguna salah memasukkan kode barang, maka akan tertulis peringatan

kesalahan.

Gambar 28. Kesal

Form transaksi untuk administrator merujuk pada transaksi penjualan, turun

barang dan stok opname, sedangkan form transaksi sales merujuk pada transaksi

mutasi dan retur. Untuk melakukan transaksi mutasi, pengguna berjabatan sales

navigasi utama sales.

Gambar 27. Form Mutasi

pengisian identitas toko hanya akan menampilkan toko yang

berada di area yang sama dengan pengguna, sehingga pengguna tidak dapat

melakukan mutasi ke toko yang tidak berada di areanya. Untuk

barang, pengguna dimudahkan dengan pengecekan basis data barang, secara

langsung ketika mulai mengetikkan karakter di dalam field

pengguna salah memasukkan kode barang, maka akan tertulis peringatan

Gambar 28. Kesalahan Input Data Barang

Form transaksi untuk administrator merujuk pada transaksi penjualan, turun

barang dan stok opname, sedangkan form transaksi sales merujuk pada transaksi

mutasi dan retur. Untuk melakukan transaksi mutasi, pengguna berjabatan sales

pengisian identitas toko hanya akan menampilkan toko yang

berada di area yang sama dengan pengguna, sehingga pengguna tidak dapat

melakukan mutasi ke toko yang tidak berada di areanya. Untuk field barcode

barang, pengguna dimudahkan dengan pengecekan basis data barang, secara

field masukan, jika

pengguna salah memasukkan kode barang, maka akan tertulis peringatan
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Penanganan kesalahan yang lain, adalah ketika pengguna memasukkan

data identitas toko tujuan sama dengan identitas toko asal, yang akan

memunculkan pop up windows, yang dalam sistem diberi nama peringatan mutasi.

Gambar 29. Peringatan Mutasi

Jika masukan telah benar, sistem akan menampilkan data nota mutasi,

sehingga pengguna bisa melakukan perintah cetak atau melakukan perbaikan data,

jika data yang dimasukkan salah.

Gambar 30. Halaman Nota Mutasi

Perintah cetak adalah perintah untuk mencetak nota tertentu. Perintah ini

akan menggenerate data ke dalam bentuk file pdf melalui modul fpdf.
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Gambar 31. Cetak Nota Mutasi

3.5 Analisis

Sistem ini memiliki fungsi utama sebagai sistem pelaporan mutasi dan

retur. Pembuatan sistem ini menggunakan kode pemrograman PHP dan HTML

yang berbasis web sehingga pada implementasinya akan bisa digunakan

dimanapun dan kapanpun. DBMS yang digunakan untuk sistem ini adalah

MySQL yang memiliki keunggulan dalam hal kecepatan akses data.

Implementasi sistem pada level server harus memperhatikan versi engine

PHP yang digunakan oleh webserver. Sistem ini berjalan dengan baik pada

webserver dengan engine PHP 5.0, jika engine yang digunakan adalah PHP 6

maka modul fpdf yang digunakan untuk mencetak nota ke dalam file pdf tidak

dapat berjalan. Penggunaan dari sistem ini pada level pengguna membutuhkan

perangkat sebagai berikut:

1. Perangkat komputer dengan koneksi internet.

2. Browser, disarankan menggunakan Mozilla Firefox.

3. Perangkat lunak pembaca file pdf, seperti Foxit Reader, XPDF atau

Adobe Reader.
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4. Perangkat printer, jika pengguna hendak melakukan cetak nota atau

laporan dalam bentuk hardcopy.

Sistem ini bisa digunakan sebagai dasar pengauditan stok barang

perusahaan yang berada di lapangan, stok barang yang hilang, dan penilaian

terhadap kerja sales perusahaan. Dengan adanya sistem ini, sales akan diwajibkan

melaporkan kegiatan mutasi dan retur tepat waktu, sehingga celah pelaporan MEA

menjadi tertutupi.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sistem informasi manajemen mutasi dan retur telah selesai dibangun dan

dapat digunakan sebagai sistem pelaporan mutasi dan retur. Sistem ini memiliki

fitur mengolah data menjadi mutasi dan retur untuk dijadikan data stok. Auditor

perusahaan menjadikan data stok ini dasar pengauditan, disesuaikan dengan data

lapangan. Dengan adanya pengauditan ini maka tidak ada kesempatan bagi pihak

yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemanipulasian data bagi

kepentingan pribadi.

5.2 Saran

Saran pengembangan adalah dengan menambahkan detail data pada saat

memasukkan laporan, sehingga kemungkinan pengguna untuk melakukan

kesalahan menjadi lebih kecil. Pengembangan juga bisa dilakukan dengan

menambahkan menu backup basis data sebagai salah satu strategi keamanan data.
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