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ABSTRAK 

 

Oka Fajar Yudiantoro : “Analisa Dan Perancangan Sistem Infromasi Penjualan Dan 

Produksi”, Skripsi, Sistem Informasi, FT UN PGRI Kediri, 2018. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa 

sebagian besar industri yang ada dalam proses pengelolaan data penjualan dan produksi masih 

dilakukan dengan cara konvensional yaitu dengan pencatatan data penjualan dan produksi 

pada buku tulis. Dengan pencatatan data penjualan dan produksi yang masih konvensional, 

akan menimbulkan resiko akan kehilangan data. Selain itu dalam pencatatan stok dan bahan 

baku yang masih konvensional juga akan memakan waktu yang lama dalam menghitung stok 

maupun jumlah bahan baku yang ada. 

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem informasi yang dapat 

mengelola data penjualan, data produksi, penghitungan ketersediaan jumlah stok dan bahan 

baku dengan akurat dan up to date.  

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dan 

informasi dengan melakukan wawancara, pengamatan dan studi pustaka 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dengan danya aplikasi penjualan dan 

produksi yang dirancang dapat memberikan kemudahan dalam mengelola data bahan baku 

produksi, transaksi penjualan dan menghitung jumlah ketersediaan stok dengan akurat, up to 

date.  

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan: untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya dapat dibuat suatu laporan laba rugi dari data transaksi penjualan yang 

ada, sehingga dapat memepermudah dalam mengelola laporan keuangan. 

 

Kata Kunci  : Sistem Informasi, Penjualan, Produksi, Stok. 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi yang 

semakin pesat di era globalisasi saat ini 

telah mendorong banyaknya persaingan 

antar perusahaan untuk memajukan 

bisnisnya dan mengupayakan barang atau 

jasa mereka laku di pasaran sesua dengan 

target perusahaan. 

 Pengolahan dan pengelolaan 

informasi  yang didukung oleh teknologi 

komputerisasi bukan merupakan suatu hal 

yang baru lagi bagi dunia usaha. Sebab 
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secara umum sudah banyak perusahaan 

yang maju dengan melihat sistem 

informasi yang telah digunakan sebagai 

suatu penunjang teknologi informasi yang 

selalu berkembang.  

Dengan begitu pentingnya teknologi 

informasi bagi dunia usaha, sebuah 

perusahaan akan dapat mengetahui kondisi 

perkembangan perusahaan secara lebih 

cepat dan akurat sehingga benar-benar 

menghasilkan informasi yang tepat, efektif 

dan efisien. 

Industri ini merupakan industri yang 

bergerak pada bidang industri roti. Dimana 

perusahaan tersebut menjual berbagai 

macam jenis roti seperti roti tawar, roti 

manis, roti berbagai farian rasa dan lain-

lain.  

industri ini juga memproduksi 

sendiri roti yang akan dijual setiap harinya. 

Dalam 1 hari, perusahaan tersebut hanya 

memproduksi roti 1 kali. Dimana pada 

pencatatan data bahan baku produksi roti, 

stok roti, dan transaksi penjualan pada 

industri tersebut masih belum 

menggunakan sistem komputer.  

Pada bagian produksi dalam 

mengelola data produksi, stok bahan baku 

dan stok roti masih dilakukan dengan 

pencatatan konvensional dengan buku 

tulis. Hal ini dirasa kurang efektif karena 

memakan waktu yang cukup lama dimana 

bagian produksi harus mencatat bahan 

baku dan stok roti satu persatu kemudian 

menghitung jumlah keseluruhan bahan 

baku yang ada.  

Selain itu dalam melakukan 

pencatatan pada buku dirasa sangat 

beresiko karena rentan akan kerusakan dan 

kehilangan data. Pencatatan data bahan 

baku dan stok roti secara konvensional 

juga akan memakan waktu yang lama 

dalam mencari data-data terdahulu. 

Sedangkan proses transaksi 

penjualan secara konvensional yang 

menggunakan nota sebagai bukti transaksi 

penjualan pada pelanggan tentu saja 

membutuhkan waktu yang lama, seringkali 

terjadi kesalahan dalam mencatatan dan 

penghitungan total harga pembelian roti 

pelanggan.  

Proses transaksi penjualan, 

penghitungan stok roti, pencatatan bahan 

baku produksi dan pencatatan data 

produksi roti akan lebih cepat dan akurat 

dengan menggunakan sistem yang 

terkomputerisasi. 

Saat ini industri roti tersebut 

membutuhkan sistem informasi yang 

terkomputerisasi. Karena sistem yang 

masih konvensional dinilai kurang 

mendukung informasi pada industri roti 

tersebut. Oleh karena itu, diperlukan 

sebuah aplikasi yang dapat membantu 

dalam mengontrol bahan baku produksi, 

peghitungan jumlah stok roti hingga proses 
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transaksi penjualan, dan pencatatan data 

produksi roti sehingga dapat meningkatkan 

kinerja pada industri tersebut 

 

II. Metode 

Tahapan dilakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data dan Informasi 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu 

pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab atau dialog 

secara langsung dngan pihak-pihak 

yang terkait dengan penelitian yang 

dilakukan. Dalam hal ini melakukan 

tanya jawab pegawai industri roti 

tersebut. 

b. Pengamatan 

Dalam hal ini metode 

pengumpulan data dengan cara 

mengadakan tinjauan langsung ke 

objek yang akan diteliti. Untuk 

mendapatkan data yang bersifat nyata 

dan menyakinkan maka dilakukanlah 

pengamatan secara langsung di muali 

dari transaksi jual beli sampai bagian 

produksi.  

c. Studi Pustaka 

Untuk mendapatkan data-data 

yang bersifat teoritis maka dilakukan 

pengumpulan data dengan cara 

membaca dan mempelajari buku serta 

jurnal-jurnal yang membahas 

mengenai analisa perancangan sistem 

informasi. 

2. Analisa kebutuhan sistem  

Melakukan analisa kebutuhan sistem 

dari hasil pengumpulan data dan 

informasi pada tehap sebelumnya, pada 

tahap ini dilakukan analisa sistem yang 

dibutuhkan oleh industri roti sehingga 

dapat memberikan solusi mengenai 

masalah-masalah yang saat ini terjadi. 

3.   Analisa Proses Bisnis 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap 

sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini 

dan desain sistem disiapkan. Desain 

sistem membantu dalam menentukan 

proses bisnis dari sistem yang di analisa 

dan juga membantu dalam 

mendefinisikan arsitektur sistem secara 

keseluruhan. Berikut ini analisa proses 

bisnis hasil penelitian yang telah 

dilakukan menggunakan BPMN 

(Business Process Management Notation) 

: 

a. BPMN Penjualan Saat Ini 

 

Gambar 1. BPMN Proses Penjualan Hasil 

Penelitian 

Pada proses transaksi dari hasil 

penelitian, Pelanggan memilih jenis dan 
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jumlah roti, kemudian kasir melihat data 

roti pada database roti, apabila jumlah 

roti mencukupi maka kasir akan 

menginformasikan kepada pelanggan 

bahwa jumlah roti tidak mencukupi. 

Kemudia apabila jumlah roti mencukupi 

maka selanjutnya kasir akan membuat 

faktur penjualan dan menyerahkan 

kepada pelanggan. Setelah pelanggan 

menerima faktur penjualan selanjutnya 

pelanggan melakukan pembayaran dan 

menyerahkan kepada kasir, proses 

penjualan selesai. 

b. BPMN Produksi HasilPenelitian 

 

Gambar 2. BPMN Proses Produksi Hasil 

Penelitian 

Pada proses produksi dari hasil 

penelitian dapat di jabarkan sebagai 

berikut ini, Pemilik melihat data stok roti 

selanjutnya menginformasikan jenis dan 

jumlah roti yang harus diproduksi. 

Setelah menerima informasi dari 

pemilik,bagian produksi melihat data 

resep kemudian melihat ketersedian 

bahan baku produksi pada database stok 

bahan baku produksi. Apabila bahan 

baku produksi tidak mencukupi maka 

bagian produksi akan memberitahu 

kepada pemilik bahwa bahan baku 

produksi roti tidak mencukupi, dan 

apabila bahan baku mencukupi 

selanjutnya akan dilakukan proses 

produksi roti. Setelah proses produksi roti 

selesai, dilakukan penghitungan jumlah 

dan jenis roti hasil produksi kemudian 

memasukkan kedalam database roti, 

proses produksi selesai. 

4. Desain 

Dalam perancangan sistem informasi 

penjualan dan produksi ini, penulis 

menggunakan alat untuk menganalisa dan 

merancang sistem dengan menggunakan 

Desain Arsitektur Sistem, Data Flow 

Diagram dan Entity Relationship 

Diagram. Berikut ini merupakan desain 

arsitektur sistem dari aplikasi yang di 

rancang : 

 

Gambar 3. Arsitektur Sistem 

Perangkat  keras  yang  digunakan  

untuk  mendukung sistem dapat 

dijalankan dengan konfigurasi minimal 

komputer sebagai berikut : 

a. Prosesor   : Intel Pentium(R) IV 1.30    

                   Ghz  

b. Harddisk :  250 Gbyte   

c. RAM       : 1 Gbyte    
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Spesifikasi Perangkat Lunak 

(Software) yang  digunakan  dalam  

pengembangan sistem ini adalah sebagai 

berikut :  

a. Microsoft Windows 7 sebagai 

sistem operasi.  

b. Bahasa pemrograman PHP  

c. Apache  sebagai  server  local  

dalam  pembuatan Aplikasi.  

d. MySQL  sebagai  tempat  

penyimpanan  data. 

e. Notepade + +  dan sebagai tempat 

penulisan code program. 

5. Perancangan Basis Data 

Pada perancangan basis data yang 

sudah di rancang terdiri dari 7 tabel yaitu 

tabel kasir, roti,  bahan baku, penjualan, 

detail penjualan, produksi dan detail 

produksi. Berikut ini merupakan 

merupakan hasil perancangan basis data 

yang sudah di buat : 

 

Gambar 4. Tabel Kasir 

 

Gambar 5. Tabel Roti 

 

Gambar 6. Tabel Bahan Baku 

 

Gambar 7. Tabel Penjualan 

 

Gamabar 8. Tabel Detail Penjualan 

 

Gambar 9. Tabel Produksi 

 

Gambar 10. Tabel Detail Produksi 

 

III. Hasil dan Pengujian 

3.1 User Interface 

Berdasarkan sistem yang telah 

dianalisa dan rancang, pada aplikasi ini 

menggunakan bahasa pemrograman PHP, 

MySql sebagai tempat penyimpanan data 

dan Apache sebagai web server lokal. 

Berikut merupakan tampilan antar muka 

dari aplikasi yang sudah dirancang: 

 

Gambar 11.  Tampilan form input 

penjualan 

 
Gambar 12 Tampilan form input produksi 
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Gambar 13 Tampilan form input bahan 

baku 

 

 
Gambar 14 Tampilan output data roti 

 

 
Gambar 15 Tampilan output data 

penjualan 

 

 
Gambar 16 Tampilan output data produksi 

 

 
Gambar 17 Tampilan laporan penjualan 

 

 
Gambar 18 Tampilan laporan produksi 

 

3.2 Pengujian Sistem 

Dari hasil pengujian sistem yang 

sudah dilakukan menggunakan pengujian 

Black Box, dimana dalam pengujian ini 

lebih fokus kepada pengjian fungsional 

yaitu dilakukan pengujian input dan output 

dari aplikasi yang dirancang. Hasil dari 

pengujian ini dimana sistem yang 

dirancang berjalan sesuai dengan alur 

proses sistem yang dirancang. 

 

IV. Kesimpulan 

1.  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan mengenai perancangan dan 

analisa kebutuhan sistem informasi 

penjualan dan produksi, dapat di ambil  

kesimpulan bahwa dengan adanya 

aplikasi penjualan dan produksi yang di 

rancang dapat memberikan kemudahan 

dalam mengelola bahan baku produksi 

roti, transaksi penjualan dan 

penghitungan jumlah ketersediaan stok 

roti dengan akurat, up to date dan mudah 

digunakan. Sehingga dengan adanya 

sistem penjualan dan produksi yang di 

rancang dapat mempermudah pemilik 

dalam mengetahui perkembangan 

bisnisnya. 

2. Saran 

Adapun saran yang dapat 

dikemukakan peneliti untuk 

pengembangan dari perancangan sistem 
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informasi penjualan dan produksi untuk 

pengembanagn penelitian selanjutnya 

yaitu agar dapat di buat suatu laporan 

laba rugi dari transaksi penjualan yang 

sudah ada, sehingga dapat mempermudah 

dalam mengelola laporan keuangan. 
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