
BAB III 

ANALISA DAN DESAIN SISTEM 

3.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 Pembahasan mengenai gambaran umum perusahaan mengenai struktur 

organisasi perusahaan serta tugas dan tanggung jawab yang akan dijelaskan berikut ini. 

3.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Sturktur organisasi di perusahaan merupakan hal yang penting untuk pembagian 

tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi yang ditempati. Selain itu juga tugas dan 

tanggung jawab membantu suatu perusahaan menjadi disiplin, dapat membantu dalam 

mencapai tujuan dari perusahaan itu. 

 Berikut ini akan dijelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab dari setiap 

bagian pada Panca Jaya : 

1. Pemilik / Direktur : bertugas untuk memberikan keputusan akhir dalam melakukan 

segala hal yang bersangkuktan dalam pembelian dan penjualan. 

2. Manager : bertugas membantu mengawasi setiap divisi dan bertanggung jawab 

kepada pemilik / direktur, proses alur keluar masuk keuangan (pembayaran kepada 

supplier, penagihan kepada pelanggan dan kas kecil), mengawasi program dan 

membantu menyelesaikan masalah yang ada, dan memberikan laporan data secara 

periodik kepada pemilik / direktur. 

3. Bagian Pembelian : bertugas  untuk mengecek barang yang masuk dan surat jalan 

dengan bagian gudang, mengatasi retur barang ke supplier, memberikan laporan 

pembelian pada saat diminta oleh pembeli. 



4. Bagian Penjualan : bertugas untuk membuat nota penjualan, mengatasi retur barang 

dari pelanggan, memberikan laporan penjualan pada saat diminta oleh pemilik.  

5. Bagian Gudang : 

a. Saat barang masuk dari Supplier : 

Bertugas mengecek barang masuk dari supplier berdasarkan surat jalan, mencatat 

barang – brang masuk di kartu stok, menyusun barang dengan rapi sesuai dengan 

golongannya. 

b. Saat barang akan dikirim : 

Bertugas menyiapkan barang beradarkan surat jalan penjualan, mencatat barang yang 

keluar di kartu stok, menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan barang – barang di 

gudang, menyimpan semua surat dan Delivery Order. 

3.2 Wawancara 

 Kegiatan wawancara digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan klien terhadap 

sistem informasi. Setelah menemukan kebutuhan klien, dari kebutuhan tersebut dapat 

menemukan sistem informasi yang cocok untuk klien. 

3.2.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan dengan wawancara ini adalah penelitian kualitatif 

sehingga hasil dari penelitian ini adalah data deskriptif. 

3.2.2 Aspek Wawancara 

Aspek wawancara pada Panca Jaya dibagi menjadi 2 yaitu : 

1.Aspek latar belakang masalah yang terjadi pada Panca Jaya yaitu : 

a.Stok :  Melibatkan transaksi pembelian, penjualan dan juga kartu stok. 

2. Aspek transaksi pembelian, penjualan dan stok pada perusahaan Panca Jaya : 



 a. Pencatatan transaksi secara manual 

 b. Pencatatan stok secara manual 

3.2.3 Kesimpulan Pertanyaan dan Jawaban 

 Kesimpulan pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang ditujukan pada klien 

untuk menyelesaikan masalah pada bab sebelumnya. 

3.2.3.1 Analisa Sistem 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, Panca Jaya melakukan pembelian 

dan penjual ban mobil, ban truk, ban dalam, marset dan kegiatan operasional di 

dalamnya. Kegiatan operasional pada Panca Jaya masih menggunakan manual. 

Pencatatan stok barang, pencatatan keluar masuk barang juga masih menggunakan kartu 

stok, sehingga untuk mengetahui secara cepat barang yang tersedia dan barang yang 

sudah kosong. Selain itu juga ada hal yang lebih penting yaitu barang yang ada di stok 

tidak sesuai dengan barang fisik. Dan juga pada saat owner ingin mengetahui stok, 

barang harus mencari terlebih dahulu sehingga menghabiskan banyak waktu dalam 

aktifitas tersebut.  

Dengan melakukan implementasi software Integrated System pada Panca Jaya, 

akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah yang terdapat di Panca Jaya. 

Yaitu dalam hal penyajian data yang cepat, pencatatan data yang tertata dengan rapi dan 

juga akurat. Laporan dan dokumen tersimpan di dalam software. Dengan menggunakan 

software ini, waktu yang dibutuhkan dalam melakukan transaksi, pencatatan stok dan 

juga penyajian data akan membutuhkan waktu yang semakin singkat dan data – data 

yang disajikan mempunyai tingkat akurasi yang baik.  

Pemilik Panca Jaya akan semakin mudah dalam mendapatkan segala informasi 

mengenai bagian pembelian, penjualan dan juga laporan – laporan yang dibutuhkan. 



Pengguna akan dengan mudah mempelajari software Integrated System meskipun 

kurang memahami teknologi pada sekarang ini, dikarenakan software ini sudah di 

desain dengan mudah  untuk membantu pengguna yang kurang memahami teknologi. 

 

3.2.3.2 Sistem yang ada 

 Berikut merupakan flowchart yang digunakan oleh Toko Panca Jaya dalam segi 

operasional perusahaan, yang selama ini merupakan alur dari setiap divisi dalam Toko 

Panca Jaya.  

Flowchart yang digunakan yaitu pada bagian : 

1. Pembelian 

2. Retur Pembelian 

3. Penjualan 

4. Retur Penjualan 

5. Pelaporan 

 



 

Gambar 3.1 Flowchart Pembelian manual 

 Flowchart pembelian barang diawali dari bagian pembelian, setelah itu barang 

datang ke gudang beserta dengan surat jalan dan faktur. Bila terjadi kesalahan 

pengiriman bagian gudang mepalor ke pemilik, dari pemilik akan melapor ke supplier. 

Lalu dari supplier akan mengirim barang yang sesuai permintaan. Setelah barang sesuai 

bagian gudang mencatat di kartu stok, lalu membawa surat jalan ke bagian pembelian. 

Bagian pembelian mencatat ke buku pembelian dan ke kartu stok kantor. 



 

 

Gambar 3.2 Flowchart Retur Pembelian manual 

 Flowchart retur pembelian dilakukan saat bagian gudang menemukan kerusakan 

barang, setelah itu bagian gudang akan melapor ke pemilik. Dari pemilik akan melapor 

ke bagian supplier karena adanya kerusakan barang. Lalu bagian gudang mengirim 



barang ke supplier. Saat barang sudah tiba di supplier, bagian supplier akan 

mengembalikan barang dan memberikan nota retur. Nota retur tersebut akan dibawa 

oleh bagian gudang dan diberikan ke bagian pembelian. Bagian pembelian memasukkan 

ke dalam buku retur dan melakukan pencatatan di kartu stok. 

 

 

Gambar 3.3 Flowchart Penjualan manual 

 Flowchart penjualan berawal dari pelanggan memesan barang, pemesanan 

barang bisa berawal dari pemilik atau bagian penjualan. Setelah itu bagian penjualan 

membuat surat jalan dan faktur penjualan yang diberikan ke bagian gudang. Bagian 

gudang menyiapkan barang berdasarkan surat jalan dan mengirim barang ke pelanggan 

beserta faktur dan surat jalan. Setelah itu bagian gudang mencatat barang keluar ke 

kartu stok. 



 

 

Gambar 3.4 Flowchart Retur Penjualan manual 

 Flowchart  ini berawal dari pelanggan untuk melakukan retur barang. Pelanggan 

menghubungi pemilik bahwa terdapat kerusakan barang. Setelah itu pemilik meminta 

pelanggan untuk mengirimkan barang yang rusak dan meminta bagian penjualan 

membuat nota retur dan diberikan ke bagian gudang. Bagian gudang menerima nota 

retur dan menerima barang dari pelanggan. Setelah itu bagian gudang menyiapkan 

barang baru untuk dikembalikan ke pelanggan beserta nota retur. 

 



 

Gambar 3.5 Flowchart Pelaporan manual 

 Flowchart ini digunakan pada saat pemilik ingin melihat laporan dari setiap 

bagian operasional dari perusahaan. Setiap bagian memberikan laporan sesaui dengan 

keinginan pemilik, setelah itu bila terjadi perbedaan maka dari setiap bagian harus 

melakukan revisi dari perbedaan tersebut. 

3.3 Flowchart mengguanakn Sistem pada Panca Jaya 

 Berikut adalah flowchart pembelian, retur pembelian, penjualan, retur 

penjualan dan pelaporan dengan mengguanakan sistem. Yang membuat kinerja 

perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif. 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.6 Flowchart Pembelian sistem 

Flowchart pembelian barang diawali dari bagian pembelian, setelah itu barang 

datang ke gudang beserta dengan surat jalan dan faktur. Bila terjadi kesalahan 

pengiriman bagian gudang mepalor ke pemilik, dari pemilik akan melapor ke supplier. 

Lalu dari supplier akan mengirim barang yang sesuai permintaan. Setelah barang sesuai 

bagian gudang mencatat di kartu stok, lalu membawa surat jalan ke bagian pembelian. 

Bagian pembelian memasukkan faktur ke dalam software. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Flowchart Retur 

Pembelian sistem 

Flowchart retur 

pembelian dilakukan saat 

bagian gudang menemukan 

kerusakan barang, setelah itu 

bagian gudang akan melapor ke 

pemilik. Dari pemilik akan 

melapor ke bagian supplier 

karena adanya kerusakan 



barang. Lalu bagian gudang mengirim barang ke supplier. Saat barang sudah tiba di 

supplier, bagian supplier akan mengembalikan barang dan memberikan nota retur. Nota 

retur tersebut akan dibawa oleh bagian gudang dan diberikan ke bagian pembelian. 

Bagian pembelian memasukkan nota retur ke software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Flowchart Penjualan system 

 Flowchart penjualan berawal dari pelanggan memesan barang, pemesanan 

barang bisa berawal dari pemilik atau bagian penjualan. Setelah itu bagian penjualan 

membuat surat jalan dan faktur penjualan di dalam software, lalu di print. Faktur dan 

surat jalan diberikan ke bagian gudang, Bagian gudang menyiapkan barang berdasarkan 



surat jalan dan mengirim barang ke pelanggan beserta faktur dan surat jalan. Setelah itu 

bagian gudang mencatat barang keluar ke kartu stok. 

 

 

Gambar 3.9 Flowchart Retur Penjualan sistem 

Flowchart  ini berawal dari pelanggan untuk melakukan retur barang. Pelanggan 

menghubungi pemilik bahwa terdapat kerusakan barang. Setelah itu pemilik meminta 

pelanggan untuk mengirimkan barang yang rusak dan meminta bagian penjualan 

membuat nota retur di dalam software dan diberikan ke bagian gudang. Bagian gudang 

menerima nota retur dan menerima barang dari pelanggan. Setelah itu bagian gudang 

menyiapkan barang baru untuk dikembalikan ke pelanggan beserta nota retur. 

 



 

Gambar 3.10 Flowchart Pelaporan system 

Flowchart ini digunakan pada saat pemilik ingin melihat laporan dari setiap 

bagian operasional dari perusahaan. Setiap bagian mencetak laporan dari software 

sesaui dengan keinginan pemilik, setelah itu bila terjadi perbedaan maka dari setiap 

bagian harus melakukan revisi dari perbedaan tersebut. 

3.4 Use Case Diagram 

 Use Case Diagram digunakan untuk mengetahui batasan – batasan pada setiap 

bagian, mengenai hal – hal apa saja yang dapat dilakukan dalam setiap bagian itu. 

3.4.1 Use Case Diagram Bagian Pembelian 

 Berikut gambar 3.11 dibawah ini adalah Use Case Diagram Bagian Pembelian. 



 

Gambar 3.11 Use Case Diagram Bagian Pembelian 

 Fitur pembelian hanya dapat diakeses oleh bagian pembelian saja, yang memiliki 

fitur antara lain : 

1. Menambah Supplier, barang, wilayah, merk, harga 

2. Menghapus Supplier, barang, wilayah, merk, harga 

3. Mengubah Supplier, barang, wilayah, merk, harga 

4. Melihat Supplier, barang, wilayah, merk, harga 

5. Menambah faktur pembelian 

6. Melihat faktur pembelian 

7. Melakukan retur ke supplier 

Selain itu bagian pembelian juga harus memberikan laporan – laporan yang 

berhubungan dengan pembelian. 



3.4.2 Use Case Diagram Bagian Penjualan 

 Berikut Gambar 3.12 dibawah ini adalah Use Case Diagram Bagian Penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3.12 Use Case Diagram Bagian Penjualan 

  

 

 Fitur penjualan hanya dapat diakeses oleh bagian penjualan saja, yang memiliki 

fitur antara lain : 

1. Menambah wilayah dan pelanggan 

2. Menghapus wilayah dan pelanggan 

3. Mengubah wilayah dan pelanggan 

4. Melihat wilayah dan pelanggan  

5. Menambah faktur penjualan 

6. Melihat faktur penjualan 

7. Melakukan retur penjualan 



8. Menambah Delivery Order 

Selain itu bagian pembelian juga harus memberikan laporan – laporan yang 

berhubungan dengan penjualan. 

3.5 Activity Diagram 

 Activity Diagram digunakan untuk membantu pengguna untuk memahami 

langkah – langkah yang harus dilakukan pada setiap software yang ada di dalam 

Integrated System. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa fitur di sofwtare 

Integrated System yang digunakan oleh perusahaan. 

3.5.1 Activity Diagram Membuat ID Baru 

 Berikut gambar 3.13 dibawah ini adalah Activity Diagram Membuat ID Baru. 



 

 Gambar 3.13 Activity Diagram Membuat ID Baru 

Gambar diatas bertujuan untuk membuat ID baru pada software Integrated 

System. 



3.5.2 Activity Diagram Menambah Faktur Baru 

 Berikut gambar 3.14 dibawah ini adalah Activity Diagram Menambah Faktur 

Baru. 

 

Gambar 3.14 Activity Diagram Menambah Faktur Baru 

Gambar diatas bertujuan untuk menambah faktur baru pada software Integrated 

System. 

3.5.3 Activity Diagram Menambah Item Baru 



 Berikut gambar 3.15 dibawah ini adalah Activity Diagram Menambah Item Baru. 

 

Gambar 3.15 Activity Diagram Menambah Item baru 

Gambar diatas bertujuan untuk menambah Item baru pada software Integrated 

System. 



3.5.4 Activity Diagram Menambah Pelanggan Baru 

 Berikut gambar 3.16 dibawah ini adalah Activity Diagram Menambah Pelanggan 

Baru. 

 

Gambar 3.16 Activity Diagram Menambah Pelanggan Baru 

Gambar diatas bertujuan untuk menambah pelanggan baru pada software 

Integrated System. 



3.5.5 Activity Diagram Membuat Pelunasan Faktur Pembelian 

 Berikut gambar 3.17 dibawah ini adalah Activity Diagram Membuat Pelunasan 

Faktur Pembelian. 

 

Gambar 3.17 Activity Diagram Membuat Pelunasan Faktur Pembelian 

Gambar diatas bertujuan untuk membuat pelunasan faktur pembelian pada 

software Integrated System. 

3.5.6 Activity Diagram Menambah Retur Baru 



 Berikut gambar 3.18 dibawah ini adalah Activity Diagram Menambah Retur Baru. 

 

Gambar 3.18 Activity Diagram Menambah Retur Baru 

Gambar diatas bertujuan untuk menambah retur baru pada software Integrated 

System. 



3.5.7 Activity Diagram Mengatur Harga Jual 

 Berikut gambar 3.19 dibawah ini adalah Activity Diagram Mengatur  Harga Jual. 

 

Gambar 3.19 Activity Diagram Mengatur Harga Jual 

Gambar diatas bertujuan untuk mengatur harga jual pada software Integrated 

System. 



3.5.8 Activity Diagram Melakukan Stok Opname 

 Berikut gambar 3.20 dibawah ini adalah Activity Diagram Melakukan Stok 

Opname. 

 

Gambar 3.20 Activity Diagram Melakukan Stok Opname 

Gambar diatas bertujuan untuk melakukan stok opname pada software Integrated 

System. 



3.5.9 Activity Diagram Menambah Supplier Baru 

 Berikut gambar 3.21 dibawah ini adalah Activity Diagram Menambah Supplier 

Baru. 

 

Gambar 3.21 Activity Diagram Menambah Supplier Baru 

Gambar diatas bertujuan untuk menambah supplier baru pada software Integrated 

System. 

 


