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Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
Perusahaan harus menerapakan suatu sistem informasi manajemen untuk menghubungkan dan
mengintegasrikan antar unit, divisi bahkan departemen, tidak terkecuali juga pada divisi
penjualan. Seringkali data yang ada pada divisi penjualan pada suatu perusahaan rata-rata masih
menggunakan catatan manual ataupun aplikasi website yang masih belum bisa menyajikan suatu
informasi yang baik dan mudah dipahami oleh pihak perusahaan.
Saat ini dengan semakin meningkatnya persaingan antar perusahaaan, Sistem Informasi
Manajemen penjualan yang sudah pun dirasa belum cukup untuk membantu pihak manajemen
perusahaan mengambil suatu keputusan dengan cepat dan akurat. Hal itu disebabkan karena
pada dasarnya Sistem Informasi Manajemen tidak hanya bersifat cepat, tepat dan akurat dalam
menyajikan informasi tetapi juga harus memiliki penyajian data yang dinamis dan efektif sehingga
memudahkan perusahaan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.
Untuk itu, dibutuhkan penerapan teknologi dashboard pada suatu Sistem Informasi Manajemen
penjualan pada perusahaan agar bisa menyajikan suatu informasi yang dapat membantu
mengambil keputusan dengan cepat dengan tampilan yang dinamis untuk bisa membantu
perusahaan mengambil langkah strategis guna bersaing di pasar.

1.2 Permasalahan
1) Bagaimana spesifikasi kebutuhan laporan penjualan
pada perusahaan sebagai pengguna sistem laporan
penjualan ?
2) Bagaimana rancang bangun sistem informasi
manajemen penjualan yang sesuai dengan
sepesifikasi kebutuhan penggunanya?
3) Bagaimana desain dan spesifikasi aplikasi yang
dibangun pada sistem pelaporan mini dashboard
berbasis web sesuai dengan rancang bangun yang
telah dibuat?

1.3 Tujuan Penelitian
1)

Menghasilkan dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
(SKPL) untuk aplikasi sistem informasi manajemen penjualan
yang menangani pencatatan penjualan barang dan jasa khususnya
pada bagian pencatatan keuangan pada perusahaan CV. SIPLHO
Corporation.

2)

Menghasilkan dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak
(DPPL) untuk aplikasi sistem informasi manajemen penjualan
yang menangani pencatatan penjualan barang dan jasa pada
perusahaan CV. SIPLHO Corporation.

3)

Menghasilkan perangkat lunak untuk aplikasi sistem informasi
manajemen penjualan pada CV. SIPLHO Corporation

1.4 Manfaat Penelitian
1) Dapat memahami proses bisnis pencatatan barang dan
jasa yang ada di perusahaan

2) Dapat memahami dan menerapkan metode
pengembangan perangkat lunak Unified Process Model
3) Meningkatkan kemampuan merancang dan membangun
suatu aplikasi sistem informasi.
4) Dapat memahami pendokumentasian yang baik dalam
pembangunan suatu sistem informasi.

1.5 Batasan Masalah
1. Pada tahapan Elaboration Phase, pengembangan representasi arsitektur yang
digunakan adalah use case diagram, sequence diagram, dan class diagram.
2. Pengerjaan Tugas Akhir ini hanya meliputi beberapa tahapan Transition Phase.
3. Pengerjaan Tugas Akhir ini terbatas pada beberapa modul dalam Ready-Set, yaitu :
o Project kick-off: Target Audience and Customer Benefits, User Needs and User
Stories, dan Inteview Notes.
o Software requirements: Use Cases, feature Spesc, Non-Functional
Requirements, and Environmental Requirements.
o Design: Structural Design, Behavioral Design, User Interface, Build System, and
Architecture, Persistence.
4. Pengerjaan Tugas Akhir ini tidak meliputi pembahasan keamanan infrastruktur
teknologi informasi dan keamanan dari aplikasi ini.
5. Ruang lingkup dashboard yang ditawarkan meliputi dashboard penjualan meliputi:
Quotation, Invoice, Purchase Order.
6. Tidak ada fungsi Sign Up pada aplikasi ini sehingga proses pembuatan akun
pegawai langsung melalui database.

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir dibagi
menjadi tujuh bab sebagai berikut :
BAB I
Pendahuluan
BAB II
Tinjauan Pustaka
BAB III
Metode Penelitian
BAB IV
Analisis
BAB V
Desain Sistem
BAB VI
Implementasi dan Uji Coba
BAB VII
Penutup

Bab II
Tinjauan Pustaka

2.1 Perusahaan CV. SIPLHO
Corporation
Perusahaan CV. SIPLHO Corporation adalah perusahaan yang bergerak
dibidang jasa Pemasaran dan Konsultan IT. Nama perusahaan tersebut
memiliki arti suatu sistem yang dibentuk dari kumpulan informasi
untuk menciptakan kemampuan individu yang memiliki jiwa
kepemimpinan dalam organisasi. Oleh karena itu, perusahaan ini
memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam memajukan dan
mencerdaskan masyarakat Indonesia di bidang pendidikan, teknologi,
kewirausahaan, lingkungan dan sosial.
Proses bisnis yang ada pada perusahaan ini telah menerapkan sistem
informasi manajemen penjualan, terbukti dari website yang sudah
dikelola saat ini mampu mendukung sebuah keputusan dalam
mencapai sasaran pemasaran yang mencakup produk,tempat, harga,
dan promosi (www.layanansiplho.wordpress.com).

2.1 Perusahaan CV. SIPLHO
Corporation (2)

2.2 Sistem Informasi Manajemen
Sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk
mendukung operasi dari suatu organisasi:
operasi, instalasi, dan perawatan komputer,
perangkat lunak, dan data (Alter, 2002).
Sistem Informasi Manajemen adalah kunci dari
bidang yang menekankan finansial dan personal
manajemen (Alter, 2002).

2.3 Sistem Informasi Manajemen
Penjualan/Pemasaran
Sistem Informasi Manajemen Penjualan adalah
sistem informasi yang menyediakan informasi yang
dipakai oleh fungsi penjualan dan mendukung
keputusan yang berkaitan dengan bauran
pemasaran (Kroenke, 1992) yang mencakup:
• Produk : (barang dan jasa) yang perlu ditawarkan
• Tempat : Yang menjadi sasaran pemasaran
• Promosi : Usaha yang dilakukan
• Harga : Produk yang dijual

2.3 Sistem Informasi Manajemen
Penjualan/Pemasaran (Con’t)

2.4 Ready Set
ReadySET adalah salah satu template yang digunakan
untuk mendokumentasikan proses perancangan dan
pembangunan suatu perangkat lunak. Penggunaan
template dokumentasi dari ReadySET ini menjadikan tim
pengembang perangkat lunak akan tetap terjaga dalam
jalur yang semestinya.
Template ReadySET disusun dengan mengikuti model
pengembangan perangkat lunak Unified Process Model.
Berikut ini adalah modul-modul dokumentasi dalam
ReadySET yang telah dibagi berdasarkan tahapan dalam
Unified Process Model

2.5 UML
UML (Unified Modeling Language) adalah standard untuk memodelkan sistem
software dalam industri. Adopsinya dalam industri semakin menonjol sejak adanya
pengenalan dari MDA(Model-Driven Architecture). UML mendeskripsikan beberapa
Object Oriented Programming (OOP) dengan beberapa diagram, di antaranya adalah:
1. Diagram Struktur yang meliputi:
o Class diagram
o Component diagram
o Deployment diagram
o Object diagram
2.
o
o
o
o
o

Diagram Perilaku yang meliputi:
Use-case diagram
Sequence diagram
Collaboration diagram
Statechart diagram
Activity diagram

2.6 Dashboard BI
Business Intelligence (BI) merupakan sebuah proses untuk melakukan ekstraksi datadata operasional perusahaan dan mengumpulkannya dalam sebuah data warehouse
(Loudon, 2006).
Business Intelligence Software (BI) secara singkat juga dikenal sebagai dashboard.
Secara umum BI berfungsi seperti halnya dashboard pada kendaraan BI memberikan
metrik (ukuran-ukuran) yang menentukan performa kendaraan (organisasi). BI juga
memberikan informasi kondisi internal, seperti halnya suhu pada kendaraan, dan BI
juga memberikan sinyal-sinyal pada pengemudi bila terjadi kesalahan pada kendaraan,
seperti bila bensin akan habis pada kendaraan. Semuanya berguna bagi pengemudi
agar mampu mengendalikan kendaraannya dengan lebih baik dan mampu membuat
keputusan yang tepat dengan lebih cepat.

2.6 Dashboard BI (2)
Ada 7 keunggulan utama BI yang akan memberikan value bagi perusahaan adalah sebagai berikut.
1. Konsolidasi informasi Dengan BI dijalankan di dalam perusahaan, data akan diolah dalam satu
platform dan disebarkan dalam bentuk informasi yang berguna (meaningful) ke seluruh
organisasi. Dengan ketiadaan information assymmetry, kolaborasi dan konsolidasi di dalam
perusahaan dapat diperkuat. Dengan konsolidasi, maka dapat dimungkinkan pembuatan crossfunctional dan corporate-wide reports. Meskipun harus diakui, benefit ini juga mampu
disediakan oleh software ERP.
2. In-depth reporting Software Business Process Management (BPM) memang mampu
memberikan report dan analisis, namun cukup sederhana dan hanya bertolak pada kondisi
intern. Sedangkan BI mampu menyediakan informasi untuk isu-isu bisnis yang lebih besar pada
level strategis.
3. Customized Graphic User Interface (GUI) Beberapa ERP memang berusaha membuat tampilan
GUI yang user friendly, namun BI melangkah lebih jauh dengan menyediakan fasilitas
kustomisasi GUI. Sehingga tampilan GUI jauh dari kesan teknis dan memberikan view of
business sesuai dengan keinginan masing-masing user.
4. Sedikit masalah teknis Ini karena -pertama- sifatnya yang user friendly meminimasi
kemungkinan operating error dari user, dan -kedua- BI hanya merupakan software pada layer
teratas (information processing) dan bukan business process management.

2.6 Dashboard BI (3)
5. Biaya pengadaan rendah Karena BI hanya software yang bekerja pada layer teratas
dari pengolahan informasi, harga software-nya tidak semahal ERP. Biaya
pengadaannya pun menjadi lebih murah dibandingkan ERP. Apalagi saat ini banyak
ditunjang juga oleh produk BI yang open source.
6. Flexible BI membuka kemungkinan untuk berkolaborasi dengan ERP sebagai
pemasok databank yang akan diolah menjadi reports dan scorecard, namun BI juga
dapat bekerja dari databank yang dibuat terpisah. BI pun menjadi terbuka untuk
digunakan oleh analis profesional dan peneliti, yang data olahannya bersifat
sekunder.
7. Responsiveness merupakan sifat BI lain yang tidak dimiliki oleh ERP adalah dalam
hal kecepatan (responsiveness). Misalnya pada penghitungan service level sebagai
salah satu Key Performance Indicator (KPI). Fungsi BI akan memberikan peringatan
kepada user sebelum batas bawah dalam service level (lower limit) terlampaui.
Akibatnya masalah bisa ditangani sebelum benar-benar muncul ke permukaan.
Salah satu contoh padResponsivenessa industri kesehatan, penggunaan BI berjasa
mencegah penyebaran suatu penyakit/wabah secara luas (outbreak).

Bab III
Metode Penelitian

3. Metode Penelitian

3. Metode Penelitian (2)

Bab IV
Analisis

4.1 Kebutuhan Pengguna dan Cerita
Pengguna
•
•
•
•
•

Tujuan yang disepakati (Agreed Goals)
Lingkungan (Environment)
Pelaku / Aktor (Stakeholders / Actors)
Cerita Pengguna (User Stories)
Catatan Wawancara (Interview Notes)

4.2 Deskripsi Use Cases
Terdapat beberapa Pengelompokkan Use Case sbb:
• Area Fungsi
• Stakeholder
• Prioritas Pengerjaan
• Business Object and Actor

4.3 Analisis Pembuatan Feature Specs
Pengelompokan Feature berdasarkan hal berikut:
• Prioritas
• Resiko
• Area Fungsi

4.4 Kebutuhan Non Fungsional
•
•
•
•

Usability Requirement
Reability and Up Time Requirement
Safety Requirement
Supportability and Operability Requirement

4.5 Kebutuhan Lingkungan
• Kebutuhan Hardware
• Kebutuhan Software

Bab V
Desain Sistem

5.1 Desain Struktural
Pada bagian Structural Design ini akan memberi
gambaran tentang aspek package, classes,
behaviour, dan relationship serta gambaran
spesifik dari sistem yaitu user interface dan
desain dari database.

5.2 Desain Tingkah Laku
Pada bagian ini akan menjelaskan tentang pola dan
komunikasi dari setiap objek dan realisasinya.
Sehingga dapat terlihat hubungan interaksi antara
pengguna atau aktor dan busuness object dengan
sistem. Behaviour design dapat dilihat pada
Lampiran ReadySet poin C.2.
• Memodelkan Sequence Diagram
• Memodelkan Robustness Diagram
• Antar Muka

Bab VI
Implementasi dan Uji Coba

6.1 Pembangunan Perangkat Lunak
• Untuk membangun aplikasi ini penulis menggunakan
bahasa pemrograman PHP standar. Database dalam
aplikasi ini menggunakan MySQL. Tool yang digunakan
dalam membuat aplikasi ini adalah sebagai berikut.
• Aptana, tool ini penulis gunakan untuk desain grafis
aplikasi, baik itu HTML dan CSS.
• Notepad++, tool ini digunakan untuk menulis program.
• XAMPP, tool ini merupakan paket dari web server
Apcahe, MySQL, dan PHP.
• MySQL Workbrench 5.2, digunakan untuk mendesain
database yang akan diimplementasikan di aplikasi.

6.2 Uji Coba Perangkat Lunak
• Lingkungan Uji Coba
• Skenario Uji Coba

Bab VII
Penutup

7.1 Kesimpulan
1.

Dalam membuat rancang bangun system informasi manajemen penjualan berbasis mini dashboard terdapat beberapa aspek
fungsional yang telah dibangun menyesuaikan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat pada Lampiran ReadySet pada bagian
A.3 dan juga pada bagian B.2. Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan terdapat fitur-fitur di dalam spesifikasi perangkat
lunak, yaitu:
•
Quotation (Surat Penawaran)
•
Invoice (Surat Penagihan
•
Purchase Order (Surat Pemesanan)
•
Official Receipt (Kuitansi Pembayaran)
•
Report Grow (Laporan Perkembangan Penjualan)
•
Customer (Data Pelanggan)
•
Supplier (Data Pemasok Barang)

2.

Rancang bangun sistem informasi manajemen penjualan berbasis mini dashboard ini dirancang dan dibangun untuk
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan CV. SIPLHO Corporation. Terdapat 34 usecase di dalamnya dan
mendukung sistem aplikasi pelaporan berbasis web, dengan memenuhi beberapa fungsional sistem:
•
Sistem dapat mengelola konsep manajemen penjualan (UC Edit, UC Tambah)
•
Sistem dapat melakukan pencarian setiap transaksi penjualan (UC Cari)
•
Sistem dapat mencetak laporan penjualan (UC Cetak)
•
Sistem dapat melihat laporan penjualan secara detail dan spesifik (UC Lihat)
•
Sistem dapat melihat laporan penjualan melalui grafik penjualan (UC Report Growth)
Hal tersebut telah dijelaskan pada Lampiran ReadySet pada bagian A.2.2 dan bagian B.3.

7.1 Kesimpulan (2)
3. Berdasarkan hasil perancangan dan pembangunan perangkat
lunak ini, proses pembangunan tersebut telah disesuaikan
kebutuhannya. Hal tersebut telah dijelaskan pada poin
pertama pada kesimpulan yang telah dibuat dan juga hasilnya
dapat dilihat pada Matriks Kerunutan yang tertera pada
ReadySet pada bagian C.7.2. Proses kebutuhan sistem juga
telah disesuaikan berdasarkan kebutuhan pengguna yang
menghasilkan dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat
Lunak (SKPL) dan dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat
Lunak (DPPL).

7.2 Saran
• Aplikasi ini hanya mampu digunakan pada tiap kantor
cabang tanpa adanya integrasi antar kantor cabang dan
diharapkan kedepannya aplikasi ini mampu digunakan
pada level integrasi antar kantor cabang.
• Aplikasi ini masih belum mampu memanfaatkan sistem
penjumlahan total transaksi yang ada pada database,
diharapkan kedepannya sistem tersebut mampu
diterapkan agar user dapat dengan mudah mengetahui
jumlah income yang masuk.

Lampiran

