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SISTEM PENGOLAHAN DATA PENJUALAN DAN PEMBELIAN 

BARANG DI SALMA CELLULAR TASIKMALAYA 

 

NUK GHURROH SETYONINGRUM 

Politeknik Triguna Tasikmalaya 

 

Abstrak: Sistem Pengolahan data sangat penting dan besar manfaatnya dalam 

aktivitas dan pekerjaan manusia sehari-hari. Selain untuk keefektifan dan 

keefesienan waktu, juga data dan informasi yang dihasilkan lebih akurat dan 

berimbang. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu 

yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Pengolahan data adalah 

manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih manfaat dan  lebih berarti, 

berupa informasi. Wujud dari pengembangan. Sistem Informasi Penjualan 

Komputer ini adalah pembuatan aplikasi Komputer yang mampu mewakili sistem 

informasi yang dirancang secara keseluruhan. Aplikasi Sistem Informasi 

Penjualan yang dihasilkan mampu mengelola data penjualan, yang meliputi data 

transaksi pengadaan/pembelian barang, data transaksi penjualan barang, data 

barang, data supplier dan data pembeli secara terorgasisasi, serta menghasilkan 

laporan yang lengkap, akurat dan selalu aktual untuk setiap tingkatan manajemen. 

Metode pendekatan sistem yang digunakan pada sistem informasi ini 

menggunakan metode Berorientasi Objek (Object Oriented) yang lebih 

menekankan pemecahan masalah software berdasarakan objek. Perancangan 

sistemnya menggunakan Visual Basic.net 2003, Rational Rose dan rancangan 

databasenya menggunakan Microsoft Office Access 2007. Hasil dari perancangan 

aplikasi Sistem Informasi Penjualan menunjukkan bahwa peranan aplikasi 

Komputer dalam sistem informasi sangat penting sebagai penunjang dalam 

meningkatkan kualitas kegiatan penjualan dan pelayanan di lingkungan 

perusahaan. 

 

Kata Kunci: Sistem, Pengolahan, Data, Penjualan, Pembelian , Barang 

 

 

DATA PROCESSING SYSTEM SALE AND PURCHASE GOODS IN 

CELLULAR SALMA TASIKMALAYA 

 

Abstract: The data processing system is very important and beneficial to human 

activity and work everyday. In addition to the effectiveness and keefesienan time, 

also the data and information generated is accurate and balanced. The system is a 

set of interrelated elements or integrated intended to achieve a goal. Data 

processing is the manipulation of data into a form that is more and more 

significant benefits, in the form of information. The realization of development. 

Computer Sales Information System is the manufacture of computer application 

that is able to represent information system designed as a whole. Information 

Systems Applications Sales generated capable of managing sales data, including 

data procurement transactions / purchases, sales transaction data items, the data 

items, the data suppliers and data buyers terorgasisasi, and generate reports that 
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are complete, accurate and always actual for each level of management. Method 

approach of system used on this information system using Object Oriented 

(Object Oriented), which emphasizes problem solving berdasarakan software 

objects. The design of the system using Visual Basic.net 2003, Rational Rose and 

database design using Microsoft Office Access 2007. The results of the 

application design Sales Information System shows that the role of computer 

applications in the information system is very important as a support in improving 

the quality of sales and service activities in the corporate environment. 

 

Keywords: System, Processing, Data, Sales, Purchasing, Goods 
 

PENDAHULUAN 
Sistem Pengolahan data sangat penting dan besar manfaatnya dalam aktivitas dan 

pekerjaan manusia sehari-hari. Selain untuk keefektifan dan keefesienan waktu, 

juga data dan informasi yang dihasilkan lebih akurat dan berimbang. Sistem 

adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan 

untuk mencapai suatu tujuan. . 

Bagian administrasi penulis menemukan kesenjangan yang dihadapi 

dalam hal laporan penjualan ,laporan transaksi penjualan Barang dan laporan 

transaksi pembelian Barang, kesenjangan tersebut yaitu:  

1. Lambannya pengolahan laporan data transaksi pembelian Barang dan  penjual 

barang yang meliputi data, pembelian secara tunai dan laporan persediaan 

barang di bagian administrasi. 

2. Lambannya pengolahan laporan data transaksi penjualan Barang dan  data 

barang yang meliputi data, penjualan secara tunai. 

3. Banyaknya Barang yang tidak terinput oleh bagian administrasi sehingga 

banyak barang yang tidak terkontrol. 

 

LANDASAN TEORI 

“Pada dasarnya, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau 

terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan”. (Abdul Kadir, 2002: 

54). 

Data merupakan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang dikumpulkan 

dari suatu populasi atau bagian populasi yang akan digunakan untuk menerangkan 

ciri-ciri populasi yang bersangkutan (Lungan, 2006: 13). Menurut Hasan (2009: 

16) data merupakan keterangan - keterangan tentang suatu hal, dapat berupa 

sesuatu yang diketahui atau dianggap. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa data merupakan fakta atau keterangan yang dikumpulkan dari 

suatu populasi untuk menjelaskan karakteristik populasi tersebut. 

Menurut Abdul Kadir ( 2002: 54). Sistem Pengolahan data sangat penting dan 

besar manfaatnya dalam aktivitas dan pekerjaan manusia sehari-hari. Selain untuk 

keefektifan dan keefesienan waktu, juga data dan informasi yang dihasilkan lebih 

akurat dan berimbang. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau 

terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan”  

Menurut Mulyadi (2008: 202), “Penjualan merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan 
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memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut dan penjualan dapat 

diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau 

jasa dari pihak penjual ke pembeli.” 

 Menurut  Mulyadi  (2001: 299),  pembelian  adalah  suatu  usaha  yang 

dilakukan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. 

Jenis pembelian berdasarkan pemasok: 

1. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok yang berasal dari dalam 

negeri 

2. Pembelian impor adalah pembelian dari pemasok yang berasal dari luar 

negeri 

 

METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 

Adapun tahap yang dilakukan dalam pengembangan sistem dengan SDLC 

adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan sistem 

Perencanaan sistem dimaksudkan untuk pengembangan sistem terjadi dalam 

konteks rencana induk sistem yang menyelaraskan proyek pengembangan 

sistem informasi yang baru dengan rencana jangka panjang perusahaan (Tata 

Sutabri, 2003: 166).  

2. Pengumpulan data 

Pengumpulan data yaitu ruang lingkup survei pendahuluan mencakup 

pengembangan dan pemahaman aplikasi yang ada dan sumber daya yang 

tersedia (Tata Sutabri, 2003: 171). 

Dalam melaksanakan survei, tim studi sistem menentukan informasi berikut ini 

tentang sistem yang ada, yaitu : 

a. Aliran data  

Tim studi sistem mengumpulkan fakta tentang aliran data dalam sistem dan 

melintasi interface terhadap sistem lainnya. Aliran data dapat membentuk 

dokumen seperti pencatatan stok barang dan komunikasi lisan atau catatan 

Handphone.  

b. Keefektifan 

Tim studi sistem mengevaluasi keefektifan sistem yang ada, maksudnya 

sistem yang efektif cukup mencapai sasarannya. Data objektif seperti statistik 

deskriptif tentang operasi sistem / subjektif seperti pendapat para pemakai 

tentang manfaat sistem itu sendiri. 

c. Efisiensi 

Dalam pengumpulan data tentang sistem yang ada, tim studi mencari cara 

untuk memperbaiki efisiensi sistem. Meskipun efisiensi mungkin sulit diukur, 

tim itu kadang-kadang dapat memperhitungkan efisiensi sebagai 

perbandingan output sistem dengan input sistem. 

d. Kontrol internal 

Kontrol internal merupakan ukuran yang ditetapkan oleh organisasi untuk 

menyelamatkan asset, menjamin keakuratan data dan meningkatkan efisiensi. 

Sedangkan kontrol yang buruk dapat menyebabkan suatu sistem mencatat 
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pendataan yang salah dan menghasilkan laporan akuntansi / manajemen yang 

salah. 

 

 

3. Analisa sistem 

Analisa sistem adalah proses pengujian sistem informasi yang ada di 

lingkungan untuk mengidentifikasi perbaikan yang mungkin (Tata Sutabri, 

2003: 168). Ada tiga alasan proses analisa sistem ini harus dilakukan yaitu : 

a. Memecahkan suatu problem dengan sistem yang ada. 

b. Memenuhi persyaratan baru akan informasi. 

c. Melaksanakan bentuk teknologi baru. 

4. Desain sistem 

Desain sistem adalah proses penulisan spesfikasi untuk sistem baru yang 

diusulkan dari rekomendasi yang dibuat selama analisis sistem (Tata Sutabri, 

2003: 175).  

5. Implementasi sistem 

Tujuan dari tahap implementasi ini adalah untuk menyelesaikan desain sistem 

yang telah disetujui, menguji serta mendokumentasikan program-program dan 

prosedur system yang diperlukan, memastikan bahwa personil yang terlibat 

dapat mengoperasikan sistem yang baru dan memastikan bahwa konversi 

sistem lama ke sistem baru dapat berjalan dengan baik dan benar (Tata 

Sutabri, 2003: 175).  

6. Pengujian 

Pengujian adalah aktivitas ini mengijinkan pemrograman dan harus 

mendahului perubahan, tetapi bisa meneruskannya pada saat yang sama 

sebagai tugas pelatihan program. Tim programmer akan menguji program 

individual tersebut dengan  dua test yang harus dilakukan yaitu pengujian 

string dan pengujian sistem (Tata Sutabri, 2003: 186).  

a. Pengujian string 

Tim proyek menghasilkan data uji untuk yang pertama dari seri program. 

Anggota tim kemudian menghapus setiap program dalam seri tersebut dan 

menguji keabsahan output program yang lampau. Pengujian string 

memastikan bahwa output dihasilkan oleh setiap program yang konsinten 

dengan permintaan input program yang mengijinkannya. 

b. Pengujian sistem 

Bertolak dari pengujian string yang hanya mengevaluasi prosedur yang 

dikomputerisasikan, pengujian sistem mengizinkan tim proyek 

mengevaluasi satu sistem yang dikomputerisasi juga. Pengetesan sistem 

termasuk uji prosedur yang digunakan untuk menangkap data, 

mengubahnya ke dalam bentuk yang bisa dibaca computer, dan 

menghasilkan output sistem tersebut. 

7. Pemeliharaan sistem 

Pemeliharaan sistem adalah aktivitas yang sedang berlangsung yang dilakukan 

oleh karyawan teknis (Tata Sutabri, 2003: 188) 
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HASIL PEMBAHASAN 

1. Analisa Perancangan Sistem Informasi 
 

Bag. Gudang Direktur  Bag. Pembelian Supplier 

    

Gambar 1. F1ow Map Pembelian Barang 
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Customer Bag. Penjualan Direktur  

   

Gambar 2. Flow Map Penjualan Barang 
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Gambar 3. Diagram Context 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. DFD Data Flow Diagram Level 0 
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2. Tampilan Layar 

 

 
 

Gambar 5. Tampilan Layar Login 

 

 

 
 

Gambar 6. Tampilan Layar Menu Utama 
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Gambar 7. Tampilan Layar Data Customer 

 

 
 

 Gambar 8. Tampilan Layar Data Supplier 
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Gambar 9. Tampilan Layar Data Barang 

 

 

 
 

Gambar 10. Tampilan Layar Transaksi Pembelian 
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1. Desain Layar Transaksi Penjualan 

 

 
 

Gambar 11.  Tampilan Layar Transaksi Penjualan 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
1. Simpulan 

Bahwa sistem yang sedang berjalan untuk proses pengolahan data penjualan 

dan pembelian barang di SALMA CELLULAR TASIKMALAYA masih 

secara manual. 

2.  Saran  

Karena sistem komputerisaasi dengan menggunakan Microsoft Visual 

Basic.Net yang penulis buat telah terbukti kebenarannya, maka sebaiknya 

sistem komputerisasi tersebut dapat dipergunakan untuk membantu 

mempermudah dan memperlancar proses pengolahan data  penjualan dan 

pembelian barang di SALMA CELLULAR TASIKMALAYA.  
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