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ABSTRAK
MTP. Kayun adalah salah satu perusahaan distributor yang bergerak dibidang penjualan dan distribusi minuman
ringan. Proses pencatatan dan perhitungan barang dan hasil penjualan yang diterapkan oleh perusahaan masih
bersifat manual sehingga menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan informasi hasil penjualan. Sistem
Informasi Persediaan Barang dan Penjualan ini mencakup pencatatan barang dan penjualan barang. Dengan
adanya Sistem Informasi Persediaan Barang dan Penjualan ini diharapkan perusahaan akan memperoleh
beberapa kemudahan dalam memasukkan data sekaligus membantu pihak perusahaan untuk menyusun laporan
penjualan menjadi cepat dan lebih efektif dan efisien. Dalam perancangan ini,  menggunakan bahasa
pemograman Visual Basic .NET, dengan format Basis Data menggunakan My Sql.
Kata kunci : Sistem Informasi, Penjualan.

ABSTRACT
MTP. Kayun is one of the distributor companies engaging in the sale and distribution of soft drinks. The process
of recording and calculating goods and the processes at the moment is still manually. Such a process resulting a
difficulty in getting sales result. The Sales Information Systems of Goods Stock includes listing items and selling
goods. With the Sales Information Systems of Goods stock is expected to ease the company in entering data
while helping the company to prepare sales reports to be more effective and more efficient. This design
engineering is using Visual Basic. NET programming language, with the My SQL as Data Base format.
Keywords: Information Systems, Sales.

1.PENDAHULUAN
1.1 latar belakang

MTP.Kayun adalah perusahaan yang
bergerak di bidang distributor. Sales merupakan
aspek penting dalam pelaksanaan usaha di MTP
Kayun. Rutinitas sales saat sebelum bekerja, di
mulai dengan Loading( persiapan barang yang akan
di bawa dan di kirimkan ke konsumen),dan
pencatatan loading tersebut sebagai bukti barang
yang keluar dan barang kembali.

Proses yang biasanya dilakukan saat loading
adalah, administrator mencatat semua barang yang
akan dibawa sales di form loading. Didalam catatan
loading terdapat nominal harga dan jumlah barang
yang di bawa saat loading

Pencatatan loading sendiri biasanya dilakukan
beberapa kali, tergantung seberapa banyak
permintaan barang. Pada saat pemeriksaan dan
pengambilan PERSEDIAAN barang setelah loading
yang pertama, proses ini dinamakan On Hand yaitu
pencatatan barang yang terjual atau tidak.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah

sebagaimana dikemukakan di atas, maka masalah
pada pembuatan sistem informasi ini dapat
dirumuskan Bagaimana membuat aplikasi yang
dapat mempermudah administrator dalam
melakukan pencatatan data order barang, pencatatan
data penjualan barang dan laporan-laporan yang
diperlukan dengan hasil yang cepat dan tepat?

1.3.Batasan Masalah
Batasan masalah pengembangan aplikasi

Persediaan barang dan Penjualan MTP.Kayun
adalah Aplikasi pemrograman yang digunakan
adalah Visual Basic.NET, Basis Data menggunakan
My SQL, Tidak membahas return barang ke
supplier dan proses pembayaran dilakukan secara
Tunai.

1.4 Tujuan
Adapun tujuan pembuatan sistem informasi ini

adalah Untuk memberikan kemudahan bagi
administrator dalam melakukan pencatatan data
order barang, pencatatan data penjualan barang dan
memberikan kemudahan bagi administrator dalam
pembuatan laporan dengan hasil yang cepat dan
tepat.

2. LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Sistem

Suatu sistem adalah seperangkat elemen yang
membentuk kumpulan atau prosedur-
prosedur/bagan-bagan pengolahan yang mencari
suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan
mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu
rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi
dan/atau energi dan/atau barang.  (Murdick, R.G,
1991 : 27).



2.1.1Informasi
Adalah data yang telah diolah menjadi bentuk

yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang
menerimanya. (Jogiyanto HM, 1990 : 5).

2.1.2 Sistem Informasi.

sistem informasi adalah suatu sistem yang
terdiri dari kombinasi yang dibutuhkan oleh
organisasi untuk mencapai tujuan.

Keterangan:
1.Masukkan (Input)

adalah segala sesuatu yang masuk kedalam
sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk
diproses.

2.Proses
merupakan bagian yang melakukan

perubahan atau transformasi dari masukkan
menjadi keluaran yang berguna, misalnya
berupa informasi produk.

3.Keluaran (Output)
merupakan hasil dari pemrosesan. Pada

sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu
informasi, saran, cetak laporan dan sebagainya

2.1.3 Basis Data ( Data Base)
Basis data (database) merupakan kumpulan

data yang saling berkaitan dan berhubungan satu
dengan yang lain, tersimpan di perangkat keras
komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk
memanipulasinya

Beberapa data base yang  ada pada saat ini
adalah: My SQL, SQL Server, Ms.Access, Oracle
dan Postgre SQL.

2.1.4 Visual Basic .Net
Microsoft Visual Basic .Net adalah

pengembangan lebih lanjut dari bahasa
pemrograman Visual Basic 6.0 yang dikenal dengan
kemampuan Rapid Application Development dan
mengimplementasikan konsep OOP (Objek
Oriented Programming) secara penuh. Visual Basic
.Net merupakan bahasa pemrograman yang
berorientasi objek yang memiliki fitur seperti
abstraction, encapsulation, inheritance,
polymorphism, dan juga termasuk penambahan
keyword Class untuk mendefinisikan kelas-kelas
dan keyword Inheritance untuk objek Inheritance.

2.1.5 My Sql
MySQL adalah sebuah implementasi dari Sistem
Manajemen Basis Data Relasional(Relational
Database Management Sistem) atau RDBMS.
MySQL adalah basis data yang paling banyak
dipakai.. MySQL dapat dikatakan unggul dalam hal
unjuk kerja dibandingkan perangkat lunak Basis
Data kompetitor lainnya.

2.1.5.1 Keunggulan MySQL
Pertama, MySQL tersedia di berbagai platform

Linux dan berbagai varian Unix.Sesuatu yang tidak
dimiliki Access. Kedua, fitur-fitur yang dimiliki
MySQL memang yang biasanya banyak dibutuhkan
dalam aplikasi Web. Ketiga, MySQL memiliki
overhead koneksi yang rendah.

2.2Analisa Sistem
adalah penguraian dari suatu informasi yang utuh ke
dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud
untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi
permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-
hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan
yang diharapkan sehingga dapat diusulkan
perbaikan-perbaikan. (Jogiyanto HM, 1988 : 34).

2.2.1 Identifikasi Masalah
Seorang analis harus memiliki pengetahuan

yang cukup tentang aplikasi yang akan dianalisanya,
sehingga dapat mengidentifikasi penyebab
permasalahan atau hambatan-hambatan  yang
terjadi, yaitu :

1)Mengidentifikasikan penyebab terjadinya
masalah

2)Mengidentifikasi personil-personil kunci
3)Mengidentifikasi keputusan yang tepat
4)Memahami Kerja Suatu Sistem

2.2.2alat bantu dalam analisa sistem
2.2.2.1 Flowchart
Flowchart adalah  penyajian yang  sistematis

tentang proses dan logika dari  kegiatan penanganan
informasi atau penggambaran secara grafik dari
langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu
program.

2.2.2.2 Sistem  flowchart
Sistem  flowchart adalah urutan proses dalam

sistem dengan menunjukkan alat media input,
output serta jenis media penyimpanan dalam proses
pengolahan data.

2.3 Permodelan Data Flow Diagram(DFD)
Data flow diagram adalah gambaran sistem

secara logis. Gambaran ini tergantung pada
perangkat keras, perangkat lunak, struktur data atau
pengorganisasian data. Keuntungan menggunakan
Data Flow Diagram adalah memudahkan pemakai
yang kurang menguasai bidang komputer untuk
mengerti sistem yang akan dikerjakan atau
dikembangkan

3. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
3.1. Analisa Sistem

Analisa merupakan merupakan tahap paling
awal untuk melakukan pembuatan aplikasi. dimana
salah satu tujuannya adalah untuk memahami sistem
yang telah ada kemudian dilakukan analisis
terhadap sistem yang telah berjalan

masukan keluaranproses
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3.2 Perancangan Sistem
Untuk memudahkan mempelajari sistem yang

akan dikembangkan serta melihat arus data yang
terjadi dan hubungan antara satu data yang terjadi
dan hubungan data yang lainnya, pada tahap ini
akan digambarkan sistem secara logika dalam
bentuk flowchart (Diagram Alir), Data Flow
Diagram (DFD) dan Entity RelationshipDiagram
(ERD).

3.2.1 Diagram Alir Sistem Informasi
Persediaan Barang dan Penjualan

Diagram ini menggambarkan alur transaksi
yang terjadi di MTP. Kayun yaitu dimulai dengan
memesan barang dari supplier, mencatat data keluar
masukknya barang(loading), pengiriman barang
kepada pelanggan, pembuatan laporan hasil
penjualan hingga menyerahkan laporan tersebut
sebagai bukti transaksi kepada pemilik Usaha.

Gambar 3.1 Diagram Alir Persediaan Barang
dan Penjualan

3.2.2. DFD (Data Flow Diagram)
DFD merupakan alat bantu perancangan

terstruktur yaitu Data Flow Diagram (DFD) atau
Diagram Arus Data. DFD menggambarkan arus
data yang mengalir di dalam sistem yang akan
dirancang atau yang sedang berjalan.

3.2.2.1 Diagram Konteks
Diagram konteks menggambarkan arus data

yang mengalir di dalam sistem yang akan dirancang
atau yang sedang berjalan.

Gambar 3.2 Diagram Konteks

Dari gambar diagram diatas, Sistem Informasi
Persediaan Barang dan Penjualan terdapat 5 entitas
yaitu  Admin, Supplier, Pemilik, Customer dan
Sales. Admin melakukan  pemesanan barang ke
Supplier. Barang yang sudah berada pada
perusahaan kemudian di jual oleh sales ke customer.
Setelah di olah, data-data hasil penjualan, loading
dan barang  kemudian diserahkan kepada pemilik.
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Gambar 3.3 DFD level 0
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3.2.3 Relasi antar tabel
3.2.3.1 CDM (Conceptual Data Model)

Gambar 3. 4 Conceptual Data Model
Pada gambar diatas terdapat 9 tabel master

antara lain : Tabel Barang, Tabel Admin, Tabel
Customer, Tabel Sales, Tabel Supplier, Tabel
Transaksi, Tabel Detail Transaksi, Tabel Loading
dan Tabel Detail Loading. Relasi yang menjadi
penghubung antar tabel antara lain : relasi menjual
barang, membeli barang, detail loading, barang
keluar,  catat transaksi, pencatatan barang, periksa
barang, barang di jual dan detail.

3.2.3.2PDM (Physical Data Model)

Gambar 3.9Physical Data Model

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1Tampilan Utama Program

Saat program digunakan oleh pengguna, maka
akan tampil halaman utama dari program ini. Sesuai
dengan ID yang dimasukkan di halaman inilah yang

akan memberikan penggunamenu-menu menurut
hak yang dimilikinya.

Gambar 4.1 tampilan menu utama

4.2Form Master Data
4.2.1 Karyawan

Terdapat 2 sub menu dalam form ini, yaitu:
Salesm dan Admin. melalui form ini pengguna dapat
melihat data sales dan Admin yang bekerja.

Gambar 4.2 Form data sales

Gambar 4.6 Form data admin
Terdapat 6 tombol pada form :

Tambah, untuk menambah data baru
Simpan, untuk menyimpan data yang di buat.
Hapus, untuk menghapus data admin yang ada
Batal, untuk membatalkan perintah penyimpanan

atau penghapusan.
Ubah, untuk mengubah data yang sudah ada.
Tutup, untuk keluar dari form.

4.2.2 Customer
Melalui form ini pengguna dapat mengetahui

atau mengolah data pelanggan. Pada form ini
terdapat kode pelanggan, nama pelanggan, alamat
dan no telepon.



4.2.3 Data Barang
Melalui form ini pengguna dapat melihat data

jenis barang dari barang-barang yang dijual. Data
jenis barang ini berupa Kode barang, Nama Barang,
Harga Pokok Penjualan (HPP), Harga Jual dan
Persediaan,  menambahkan, mengolah ataupun
menghapus data jenis barang yang ada.

4.2.4Transaksi
4.2.4.1 Loading
Dalam form ini pengguna dapat mengetahui

atau mengolah data loading. form ini berupa ID
sales, ID loading, urutan loading, ID barang,
Loading, On Hand dan Sale. Pada saat pengguna
memasukkan ID sales maka sistem akan
menampilkan Nama Sales dan Wilayah Kerjanya.
Pengguna juga dapat memasukkan ID dan urutan
berapa loading di lakukan. Pada kolom detail
loading saat pennguna memasukkan ID barang
maka akan muncul nama barang dan jenis barang.
Berapa kali loading di lakukan, berapa jumlah
barang yang kembali dapat di masukkan pada
kolom On Hand. Setelah transaksi selesai maka
dapat di ketahui berapa banyak barang yang terjual
pada kolom Sale

4.2.4.2 Pembelian
Dalam form ini pengguna dapat mengetahui dan

mengolah data pembelian barang ke supplier. Pada
form ini terdapat ID transaksi, ID supplier yang
nantinya akan ditampilkan oleh sistem nama
Supplier dan alamatnya, No Nota, ID barang,
Quantity (QTY), Diskon, Harga Barang, Total, dan
Update HPP.

4.2.4.3 Penjualan
Dalam form ini pengguna dapat mengetahui

dan mengolah data Penjualan barang ke pelanggan.
Pada form ini terdapat ID Transaksi, ID
Pelanggan,No. Nota,dan ID sales. Juga terdapat
kolom detail Loading yang di alamnya terdapat
Quantity (QTY), Diskon, Harga Barang, Total, dan
Update HPP.

Gambar 4.7 Form Penjualan
Terdapat 8 tombol pada form :
Tambah, untuk menambah data baru
Simpan, untuk menyimpan data yang di buat.
Hapus, untuk menghapus data yang ada.
Batal, untuk membatalkan perintah penyimpanan
atau penghapusan.
Ubah, untuk mengubah data yang sudah ada.

Tutup, untuk keluar dari form.
Tombol Plus (‘+’)menambah data pada kolom
detail loading yaitu QTY, Diskon dan Harga
Barang.
Tombol Minus (‘-‘) untuk menghapus data pada
kolom detail loading.

5.PENUTUP
5.1  Kesimpulan
kesimpulan yang di dapat dalam pembuatan Sistem
Informasi Persediaan Barang dan Penjualan adalah
sebagai berikut:
1. Sistem Informasi Persediaan Barang dan

Penjualan ini di harapkan dapat menjadi salah
satu solusi yang dapat digunakan untuk
mempermudah dalam mengolah data penjualan
barang, serta membuat laporan penjualan barang
dengan lebih mudah, cepat dan efisien.

2. Hasil pengolahan data-data pada Sistem
Informasi Persediaan Barang dan Penjualan
berupa laporan data Loading, laporan data
Pembelian, dan laporan data Penjualan.

5.2 Saran
Saran yang dapat dikemukakan untuk
pengembangan Sistem Informasi Persediaan Barang
dan Penjualan adalah sebagai berikut:
1. Sistem informasi ini dapat dikembangkan lagi

dengan menambahkan fasilitas-fasilitas lain
seperti, menu transaksi Penjualan dan Gaji
pegawai.

2. Agar Sistem Informasi Persediaan Barang dan
Penjualan barang ini dapat ditampilkan dengan
optimal, maka perlu didukung oleh perangkat keras
dan perangkat lunak yang memadai seperti Sistem
Operasi Windows 7 dan RAM (Random Access
Memory) yang lebih besar dan teruji.
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