
 

 

BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 

1.1 Analisis Sistem  

Dalam menghasilkan desain sistem rekomendasi dari Toko Bali Jaya, hal 

pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis sistem yang sedang 

berjalan saat ini di perusahaan. Berhubung Toko Bali Jaya adalah perusahaan 

dagang, maka hal-hal yang menjadi bahan analisis mencakup proses bisnis utama 

yaitu siklus pengeluaran dan siklus pemasukan. Siklus pengeluaran sendiri 

mencakup proses pembelian barang dagangan dari pemasok hingga melakukan 

pembayaran pada barang dagangan tersebut. Untuk siklus pendapatan adalah 

proses yang mencakup dari proses penjualan barang dagangan dari awal hingga 

menerima pembayaran dari pelanggan. 

Setiap proses bisnis yang dianalisis akan digambarkan pada dokumen  

flowchart untuk sebagai bahan referensi bagi perusahaan kedepannya. Selain 

dokumen flowchart, terdapat juga dokumen deskripsi tugas serta standard 

operation procedure yang sesuai dengan proses bisnis Toko Bali Jaya. Dari 

dokumen – dokumen tersebut akan dibuat rekomendasi agar supaya proses bisnis 

menjadi lebih efektif dan efisien. Dari hasil rekomendasi tersebut akan dilakukan 

implementasi sesuai dengan keinginan dari klien. 

2.1.1. Toko Bali Jaya  

Toko Bali Jaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan 

grosir barang campuran kebutuhan rumah tangga, peralatan kantor, hingga alat 

rias. Pada awalnya, Toko Bali Jaya berdiri dan dikelola bersama oleh keluarga 



 

 

besar owner dengan manajemen tradisional. Pada tahun 2010, dibuat kesepakatan 

bahwa perusahaan tidak lagi dikelola oleh keluarga besar, dan toko yang ada di 

Makassar menjadi milik owner hingga sekarang. Toko Bali Jaya terdaftar sebagai 

perusahaan UD atau usaha dagang yang bertempat di Makassar. 

 
Gambar 3.1 Toko Bali Jaya 

Toko Bali Jaya saat ini dimiliki oleh Ibu Henny Tohir sebagai owner. 

Anak dari owner saat ini sudah mulai ikut dalam mengurus operasional 

perusahaan. Jika melihat dari skala jumlah pegawai dari Toko Bali Jaya, 

perusahaan ini dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Melihat dari struktur 

organisasinya, perusahaan ini tergolong perusahaan keluarga, karena posisi 

penting masih sepenuhnya dari anggota keluarga. 

 
Gambar 3.2 Tempat Operasional Kerja  



 

 

Dikarenakan perusahaan ini masih tergolong sebagai perusahaan keluarga, 

maka tingkat kepercayaan dan kedekatan antara satu sama lain yang ada di 

perusahaan sangat dekat. Hal tersebut tentunya dapat menjadi kekuatan bagi Toko 

Bali Jaya. Di sisi lain, perusahaan dapat bertahan hingga lebih dari 20 tahun lebih 

namun belum ada campur tangan dari tenaga kerja profesional, sehingga 

perubahan yang terjadi belum terlihat jelas karena terbatas hanya dari 

pengetahuan yang dimiliki oleh pengelola saat ini. Oleh sebab itu, dengan adanya 

rekomendasi dan pengembangan ini diharapkan perusahaan dapat lebih efektif dan 

efisien. 

 
Gambar 3.3 Gudang Tol  

Pada gambar 3.3 adalah gambar dari gudang tol yang berada di kawasan 

pergudangan Parangloe disamping tol. Gudang ini digunakan untuk menyimpan 

barang yang tidak dijual satuan.  

3.1.1.1. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah suatu susunan dalam menjalankan kegiatan 

operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan 

pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain, begitu pula dengan 



 

 

aktivitas dan fungsi yang jelas. Struktur organisasi yang baik adalah struktur yang 

dapat memberikan penjelasan hubungan wewenang siapa bertanggung jawab 

kepada siapa. Namun pada Toko Bali Jaya, pembagian wewenang yang jelas 

belum terstruktur dengan baik berhubung perusahaan ini masih tergolong dalam 

perusahaan keluarga.   

Berikut adalah gambaran struktur organisasi Toko Bali Jaya. 

 

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Toko Bali Jaya 

 Pemilik berperan sebagai manager yang membawahi kepala pembelian, 

sales, kepala gudang, dan kepala keuangan. Kepala pembelian membawahi staff 

pembelian dalam menangani pembelian barang dari pemasok. Staff penjualan 

bertanggung jawab terhadap sales dalam menangani penjualan kepada pelanggan. 

Kepala gudang membawahi staff penerimaan barang, staff pengiriman barang, dan 

staff gudang. Kepala keuangan membawahi staff penagihan, staff keuangan 

bagian piutang, staff keuangan bagian utang, staff akuntan, dan kasir.    

3.1.1.2. Deskripsi Tugas 

1. Owner 

Owner bertanggung jawab untuk hal seperti mengawasi proses 

berjalannya perusahaan, menjalin kerjasama dengan pemasok, 
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bertanggung jawab dalam permasalahan kepegawaian, serta 

menentukan kebijakan perusahaan. Owner menangani permasalahan 

terkait pengurusan surat-surat perusahaan, serta penanganan pegawai 

yang melakukan tindak kecurangan. Berikut adalah deskripsi tugas 

dari Owner : 

a. Memastikan kelangsungan hidup perusahaan. 

b. Melakukan pengawasan atas jalannya perusahaan. 

c. Menentukan visi, misi perusahaan dalam mencapai tujuan. 

d. Memberikan persetujuan negosiasi awal dan perjanjian 

kerjasama dengan pemasok. 

e. Menjaga disiplin kerja, menilai prestasi kerja karyawan. 

f. Bertanggung jawab atas masalah kepegawaian. 

g. Menyetujui otorisasi persetujuan kredit dari penjualan. 

h. Menerbitkan dan mengisi giro untuk pembayaran utang. 

i. Menentukan kebijakan perusahaan secara menyeluruh baik 

jangka waktu panjang dan pendek. 

2. Kepala Pembelian 

Kepala pembelian melakukan hal-hal seperti memastikan barang 

yang habis dipesan kembali, menginfokan perubahaan harga jual 

kepada tim sales. Begitu juga melakukan pengecekan harga jual nota 

pesanan pelanggan dari tim sales sebelum diproses pada komputer. 

Kepala pembelian yang menangani permasalahan seperti jika ada 

barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan ke supplier, dan 



 

 

mengurus bagian retur pembelian. Berikut adalah deskripsi tugas dari 

kepala pembelian : 

a. Memastikan dan mengawasi persediaan barang di gudang. 

b. Melakukan pembelian terhadap barang yang telah habis dalam 

gudang. 

c. Bertanggung jawab atas proses pembelian, mulai dari proses 

pembelian hingga barang tiba di gudang. 

d. Memproses dokumen yang berkaitan dengan proses pembelian 

barang ke pemasok. 

e. Menginfokan dan menetapkan harga jual dari barang, dengan 

kesepakatan owner. 

3. Staff Pembelian 

Staff pembelian melakukan hal-hal seperti memastikan data 

supplier lengkap tersimpan pada program. Menghasilkan dokumen-

dokumen yang terkait dengan pembelian dan stok untuk bagian 

keuangan dan gudang. Staff pembelian menangani permasalahan 

seperti mencari tahu jika ada barang yang tidak sesuai stoknya antara 

fisik dan yang tercatat pada program. Berikut adalah deskripsi tugas 

dari staff pembelian :  

a. Membuat nama pemasok baru pada program. 

b. Membuat nama barang baru pada program. 

c. Mencatat dokumen pembelian dari kepala pembelian pada 

program. 



 

 

d. Menyimpan dokumen sebagai bukti pembelian dari internal 

maupun eksternal perusahaan. 

e. Mencatat retur pembelian dari bagian gudang. 

f. Mencetak laporan persediaan barang secara berkala. 

g. Mencetak laporan persediaan barang yang harus dipesan. 

h. Memastikan semua proses pembelian tercatat pada program. 

4. Sales 

Tim sales melakukan hal-hal seperti mencari orderan dari 

pelanggan baru dan memastikan adanya order berulang dari langganan 

lama yang terpercaya. Melakukan penjualan pada luar kota serta 

menagih piutang langganan yang berada diluar kota tersebut. Tim sales 

menangani permasalahan seperti jika ada barang returan dari 

pelanggan. Berikut adalah deskripsi tugas dari Sales:  

a. Berkunjung langsung ke pelanggan untuk penawaran produk. 

b. Melayani pesanan dan memberikan informasi kepada 

pelanggan. 

c. Melaksanakan kegiatan penjualan yang dilakukan perusahaan. 

d. Melakukan penagihan pada pelanggan diluar kota. 

5. Staff Penjualan 

Staff penjualan bertanggung jawab dalam melakukan hal seperti 

memastikan data pelanggan lengkap tersimpan pada program. 

Menghasilkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penjualan. Staff 

penjualan menangani permasalahan seperti mencari tahu jika ada 



 

 

barang yang tidak sesuai stoknya antara fisik dan yang tercatat pada 

program bersama dengan staff pembelian. Berikut adalah deskripsi 

tugas dari staff penjualan : 

a. Menginput nota pemesanan dari sales pada program. 

b. Mencatat bukti penerimaan piutang dari bagian keuangan pada 

program. 

c. Meminta otorisasi persetujuan kredit dari pemilik. 

d. Mencetak laporan piutang perusahaan secara berkala. 

e. Mencetak laporan piutang yang telah jatuh tempo. 

6. Kepala Gudang 

Kepala gudang bertanggung jawab dalam hal seperti memastikan 

keluar masuknya barang dari gudang tercatat secara jelas pada kartu 

stok. Bertanggung jawab pada stok yang ada digudang, otorisasi untuk 

memasukkan dan mengeluarkan barang digudang. Kepala gudang 

menangani masalah jika ada barang yang hilang dari gudang. Berikut 

adalah deskripsi tugas dari kepala gudang :  

a. Bertanggung jawab terhadap keluar masuknya barang. 

b. Bertanggung jawab terhadap barang yang ada di gudang. 

c. Mengawasi bagian penerimaan dan pengiriman barang agar 

menjalankan tugas mereka dengan baik. 

d. Memeriksa ketersediaan barang atas perintah bagian penjualan. 

e. Memiliki otorisasi untuk memasukkan dan mengeluarkan 

barang dari gudang. 



 

 

f. Bertanggung jawab mencatat dan menyimpan semua dokumen 

penerimaan barang. 

7. Staff Penerimaan Barang 

Staff penerimaan barang bertanggung jawab untuk hal seperti 

menerima barang dari pemasok serta memeriksa barang tersebut, 

begitu juga dengan penerimaan retur barang dari pelanggan. Staff 

penerimaan barang juga menangani permasalahan jika ada barang yang 

tidak sesuai dengan pesanan/rusak untuk disampaikan kepada kepala 

pembelian. Berikut adalah deskripsi tugas dari staff penerimaan 

barang:  

a. Bertanggung jawab dalam menerima barang dari pemasok. 

b. Memeriksa barang yang diterima dari pemasok. 

c. Memastikan pemasok membawa surat jalan dan faktur sesuai 

dengan barang yang diterima. 

d. Membuat dokumen manual penerimaan barang. 

e. Melaporkan barang yang diterima kepada bagian gudang 

beserta catatan manual penerimaan barang. 

f. Bertanggung jawab menandatangani dokumen yang dibawa 

oleh kurir pemasok setelah barang yang diterima sesuai dengan 

dokumen. 

g. Bertanggung jawab dalam memastikan barang yang rusak dan 

mengembalikan barang yang rusak. 



 

 

h. Memastikan barang yang rusak tercatat dalam surat jalan 

maupun dalam faktur yang dilakukan oleh kurir pemasok. 

i. Memastikan barang yang dikembalikan sesuai dengan kondisi 

fisik yang baik. 

8. Staff Pengiriman Barang 

Staff pengiriman barang bertugas untuk memastikan barang yang 

dikirim sesuai dengan alamat pelanggan dan tepat waktu. Pengiriman 

barang antar gudang juga merupakan tanggung jawab dari staff 

pengiriman barang serta jika ada barang yang hilang saat pengiriman. 

Berikut adalah deskripsi tugas dari staff pengiriman barang : 

a. Bertanggung jawab memastikan barang yang dikirim sesuai 

dengan alamat yang tercantum pada nota pengiriman. 

b. Memastikan barang sampai tepat waktu. 

c. Mengirim barang pesanan pelanggan. 

9. Staff Gudang 

Staff gudang bertugas untuk membantu kepala gudang dalam 

mengerjakan aktifitas seperti menyusun pesanan, mengambil stok 

barang, serta menjaga kebersihan gudang. Berikut adalah deskripsi 

tugas dari staff gudang : 

a. Menyiapkan barang pesanan. 

b. Melakukan penyusunan pesanan. 

c. Menjaga kebersihan gudang. 

 



 

 

10. Kepala Keuangan 

Kepala keuangan bertanggung jawab dalam hal seperti memastikan 

pemasukan dan pengeluaran uang dari rekening tercatat dan sesuai, 

menyimpan giro sebagai pembayaran utang dari pemilik. Kepala 

keuangan menangani permasalahan yang muncul dari staff piutang dan 

utang seperti jika ada kasus penambahan batas kredit atau kredit macet 

dari pelanggan. Berikut adalah deskripsi tugas dari kepala keuangan : 

a. Bertanggung jawab memastikan penerimaan piutang & utang 

tercatat baik manual maupun pada program. 

b. Menerima dan menyimpan giro sebagai pembayaran utang dari 

pemilik. 

c. Otoritas untuk menentukan batas kredit pelanggan berdasarkan 

ketentuan dari pemilik. 

d. Memastikan penerimaan piutang masuk pada rekening bank. 

11. Staff Keuangan Bagian Piutang 

Staff keuangan bagian piutang bertanggung jawab dalam hal 

seperti mencatat penerimaan uang yang tertagih, menyimpan semua 

bukti penerimaan piutang. Staff bagian piutang akan menangani 

permasalahan mengenai penambahan batas kredit pelanggan. Berikut 

adalah deskripsi tugas dari staff keuangan bagian piutang : 

a. Mencatat penerimaan uang atas piutang yang tertagih. 

b. Mengawasi piutang perusahaan. 

c. Menyimpan bukti penerimaan piutang. 



 

 

d. Memberikan catatan khusus bagi pelanggan yang 

pembayarannya sering bermasalah kepada bagian penjualan. 

12. Staff Keuangan Bagian Utang 

Staff keuangan bagian utang bertanggung jawab dalam hal seperti 

menyimpan berkas terkait pembelian pada pemasok, mengawasi utang 

perusahaan, serta memastikan pemilik membuat giro pembayaran. 

Staff bagian utang akan menangani permasalahan seperti menghubungi 

pemasok jika ada permasalahan dalam pembayaran utang. Berikut 

adalah deskripsi tugas dari staff keuangan bagian utang : 

a. Meminta otorisasi pemilik untuk membayar utang perusahaan 

menggunakan giro. 

b. Membayar utang yang jatuh tempo kepada pemasok. 

c. Mengawasi utang yang jatuh tempo.  

d. Mencatat bukti pembayaran utang pemasok pada program. 

e. Memastikan utang perusahaan telah terbayar. 

f. Memeriksa faktur dari pemasok dengan dokumen internal 

perusahaan. 

g. Mencatat bukti pembayaran utang, secara manual. 

13. Staff Penagih 

Staff penagih bertanggung jawab dalam hal menagih utang 

pelanggan yang berada di dalam kota, menyetor uang tagihan kepada 

kepala keuangan. Staff penagihan menangani permasalahan jika uang 

yang ditagih hilang. Berikut adalah deskripsi tugas dari staff penagih : 



 

 

a. Menagih utang pelanggan dengan menelepon perihal tagihan 

yang belum dibayar. 

b. Menyetor uang kas / giro ke bank, bukti setoran diserahkan 

pada staff keuangan. 

14. Staff Akuntan 

Staff akuntan bertanggung jawab dalam mencatatkan semua bukti 

keluar masuk uang dari staff keuangan pada program. Setiap akhir 

bulan staff akuntan juga akan membuat laporan laba rugi perusahaan. 

Staff akuntan akan menangani permasalahan jika terdapat perbedaan 

antara rekening koran dengan laporan yang dikeluarkan oleh program. 

Berikut adalah deskripsi tugas dari staff akuntan : 

a. Memastikan semua bukti keluar masuk uang dari staff 

keuangan tercatat pada program. 

b. Menyiapkan rekening koran perusahaan. 

c. Membuat laporan laba rugi perusahaan.  

2.2. Desain Sistem 

Desain sistem riil dibuat berdasarkan hasil pengamatan dan observasi dari 

Toko Bali Jaya. Dari hasil pengamatan tersebut, berikutnya akan menghasilkan 

analisis permasalahan. Dari analisis tersebut kemudian akan dibuat rekomendasi 

yang dapat menutupi kekurangan dari sistem riil Toko Bali Jaya. Hasil 

rekomendasi tersebut akan di implementasi sesuai dengan keinginan dari pemilik 

Toko Bali Jaya. 



 

 

2.2.1. Desain Sistem Proses Pemesanan Barang Baru 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari pemesanan barang baru yang 

dilakukan oleh perusahaan. Pada proses riil, form pemesanan barang hanya dibuat 

satu dan disimpan oleh kepala pembelian. Rekomendasi yang diberikan adalah 

form pemesanan barang dibuat menjadi 4 rangkap dan diberikan kepada sales, 

staff pembelian, dan kepala gudang namun tanpa mencantumkan harga pada form 

pemesanan tersebut. 

3.2.1.1. Proses Pemesanan Barang Baru yang Lama 

Proses Pemesanan Barang Baru Lama

OwnerSupplier Kepala PembelianSales

Keterangan :

Page 1 of 2

No. Dok

Tanggal

FCP 01.01

27.12.2014

Start

Supplier menawarkan produk

Memilih produk yang 
memungkinkan untuk bisa 

dijual

Menerima contoh produk 
untuk di lihat prospeknya

Menerima contoh produk 
untuk di lihat prospeknya

Menyampaikan produk apa 
saja yang bisa dijual

Membuat form 
pemesanan 

barang

2

 
Gambar 3.5 Proses Pemesanan Barang Baru Bagian 1 



 

 

Pada proses pemesanan barang baru bagian 1, pemasok akan menawari 

produk baru kepada pemilik. Owner kemudian akan memilih produk yang sesuai 

dengan pasar. Contoh dari produk tersebut akan diberikan kepada bagian sales dan 

kepala pembelian untuk mengetahui apakah mereka dapat menjual produk atau 

tidak. Sales akan memberikan masukannya mengenai barang tersebut kepada 

kepala pembelian sebagai bahan bertimbangan. Kemudian kepala pembelian akan 

membuat form pemesanan barang berdasarkan tanggapan dari bagian sales dan 

proses berlanjut pada bagian ke 2.  

Proses Pemesanan Barang Baru Lama

OwnerSupplier Kepala PembelianSales

Keterangan :

Page 2 of 2

1

Form pemesanan 
barang

ACC form 
pemesan

an 
barang

Terima 
order 
dan 

siapkan 
barang

End

Form pemesanan 
barang

Proses 
Penerimaan 

Barang

No. Dok

Tanggal

FCP 01.01

27.12.2014

 
Gambar 3.6 Proses Pemesanan Barang Baru Bagian 2 

Pada proses pemesanan barang baru bagian 2, kepala pembelian 

menyerahkan form pemesanan barang ke pemilik. Pemilik akan menyetujui dan 



 

 

memberikan form pemesanan kepada pemasok. Berikutnya, pemasok akan 

menyediakan barang dan proses berlanjut pada proses penerimaan barang. 

3.2.1.2. Analisis Permasalahan 

Satu jenis barang tetapi memiliki nama yang berbeda pada setiap divisi. 

Sebagai contoh, sales mengetahui nama barang adalah A, gudang mengetahui 

barang B, dan staff input mengetahui barang C padahal barang tersebut sama. 

3.2.1.3. Rekomendasi Proses Pemesanan Barang Baru 

Rekomendasi Proses Pemesanan Barang Baru

OwnerSupplier
Kepala 

Pembelian
Sales Staff Pembelian Kepala Gudang

Keterangan :

Page 1 of 2

No. Dok

Tanggal

FCP 01.01

27.12.2014

Start

Supplier menawarkan 
produk

Memilih produk yang 
memungkinkan untuk 

bisa dijual

Menerima 
contoh produk 
untuk di lihat 
prospeknya

Menerima contoh 
produk untuk di 
lihat prospeknya

Menyampaikan 
produk apa saja 
yang bisa dijual

Membuat 
form 

pemesanan 
barang 

rangkap 4

2

disebarkan 
ke staff lain 

untuk 
penyamaan 

nama barang

 
Gambar 3.7 Rekomendasi Proses Pemesanan Barang Baru Bagian 1 

Pada rekomendasi proses pemesanan barang baru bagian 1, pemasok akan 

menawarkan produk dan pemilik akan memilih produk yang memungkinkan 

untuk dijual. Contoh produk akan diberikan kepada sales dan kepala pembelian, 

sales akan menyampaikan produk yang bisa dijual kepada kepala pembelian. 

Kepala pembelian akan membuat form pemesanan barang rangkap 4, dan proses 

berlanjut ke bagian 2.  



 

 

Rekomendasi Proses Pemesanan Barang Baru

OwnerSupplier Kepala PembelianSales Staff Pembelian Kepala Gudang

Form pemesanan 
barang 4

Form pemesanan 
barang 3

Form pemesanan 
barang 2

Keterangan :

Page 2 of 2

1

Form pemesanan 
barang 1

Terima 
order 
dan 

siapkan 
barang

End

Form pemesanan 
barang 1

Proses 
Penerimaan 

Barang

No. Dok

Tanggal

FCP 01.01

27.12.2014

TTO

Form pemesanan 
barang 1

TTO

Form pemesanan 
barang 2

Form pemesanan 
barang 3 Form pemesanan 

barang 4
D D

D

Tanpa Harga 
Jual

Tanpa Harga 
Jual

Tanpa Harga 
Jual

 
Gambar 3.8 Rekomendasi Proses Pemesanan Barang Baru Bagian 2 

Pada rekomendasi proses pemesanan barang baru bagian 2, kepala 

pembelian akan memberikan form pemesanan barang 1 kepada pemilik, dan form 

lainnya kepada sales, staff pembelian, dan kepala gudang agar nama barang sama 

untuk masing-masing divisi. Pemilik akan menandatangani form pemesanan 

barang, dan pemasok akan menerima form pemesanan barang dan proses berlanjut 

ke proses penerimaan barang. 

3.2.1.4. Alasan Perubahan Sistem 

Sistem dirubah dengan alasan untuk membuat satu kesatuan nama yang 

tidak terlalu berbeda jauh sehingga tingkat returan dari pelanggan menurun. Serta 

tidak diperlukan lagi adanya konfirmasi kepada sales jika ada barang yang tidak 

jelas. 



 

 

2.2.2. Desain Sistem Proses Pemesanan Barang Habis 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari pemesanan barang habis yang 

dilakukan oleh perusahaan. Pemesanan barang biasa terjadi dari permintaan owner 

untuk memesan barang. Rekomendasi yang diberikan adalah memanfaatkan data 

barang yang harus dipesan melalui program, sehingga pemesanan dilakukan 

berdasarkan data. 

3.2.2.1. Proses Pemesanan Barang Habis yang Lama 

Proses Pemesanan Barang Habis Lama
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Gambar 3.9 Proses Pemesanan Barang Habis Bagian 1 

Pada proses pemesanan barang habis bagian 1, proses dimulai dari pemilik 

yang meminta kepala pembelian melakukan pemesanan barang. Lalu kepala 

pembelian akan meminta laporan stok barang habis dari kepala gudang. Kepala 

gudang akan membuat laporan barang habis dan memberikan laporan tersebut 

kepada kepala pembelian. Dari laporan barang habis tersebut, kepala pembelian 

akan mencocokkan dengan catatan manual yang dimiliki oleh dia dan membat 

form pemesanan yang diteruskan kepada pemilik pada proses bagian ke 2. 



 

 

Proses Pemesanan Barang Habis Lama

Kepala Gudang Tol OwnerSupplier Kepala Pembelian
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Gambar 3.10 Proses Pemesanan Barang Habis Bagian 2 

Pada proses pemesanan barang habis bagian 2, pemilik yang menerima 

form pemesanan akan melakukan proses order kepada pemasok. Pemasok lalu 

akan menyediakan barang dan proses berlanjut ke penerimaan barang.  

3.2.2.2. Analisis Permasalahan 

Barang yang dipesan hanya berdasarkan dari permintaan owner tanpa 

melihat data. Ini dapat menyebabkan barang yang dipesan tidak beraturan dan 

dapat menyebabkan kerugian jika barang tersebut tertinggal / tidak laku.  

3.2.2.3. Rekomendasi Proses Pemesanan Barang Baru 

 
Gambar 3.11 Rekomendasi Proses Pemesanan Barang Habis Bagian 1 



 

 

Pada rekomendasi proses pemesanan barang habis bagian 1, kepala 

gudang tol akan membuat laporan stok barang yang habis, dan staff pembelian 

akan mencetak laporan stok barang dibawah limit. Kedua laporan tersebut akan 

diberikan kepada kepala pembelian. Dari laporan tersebut, kepala pembelian akan 

membuat form pemesanan. Form pemesanan lalu akan diberikan kepada pemilik.  
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Gambar 3.12 Rekomendasi Proses Pemesanan Barang Habis Bagian 2 

Pada rekomendasi proses pemesanan barang habis bagian 2, pemilik akan 

menandatangani form pemesanan dan memberikan form tersebut kepada 

pemasok. Pemasok akan menyiapkan barang dan proses berlanjut pada proses 

penerimaan barang. 

3.2.2.4. Alasan Perubahan Sistem 

Alasan perubahaan sistem ini adalah untuk mencegah terjadinya kerugian 

barang yang tidak laku, serta mengantisipasi agar bagian pembelian tidak 

memesan barang secara asal. Semua pemesanan harus memiliki data pendukung 

untuk memesan barang. 



 

 

2.2.3. Desain Sistem Proses Penerimaan Barang Gudang Toko 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari penerimaan barang gudang 

toko yang dilakukan oleh perusahaan. Supplier akan mengirimkan barang kepada 

staff penerimaan barang dan di cek oleh staff tersebut. Rekomendasi yang 

diberikan adalah meminta supplier untuk mengirimkan surat jalan copy untuk jadi 

patokan bagi staff penerimaan barang pada saat menerima barang. 

3.2.3.1. Proses Penerimaan Barang Gudang Toko yang Lama 

Proses Penerimaan Barang Gd. Toko Lama
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Gambar 3.13 Proses Penerimaan Barang Gudang Toko 

Pada proses penerimaan barang gudang toko, pemasok menerima form 

pemesanan lalu mengirimkan barang pesanan menggunakan ekspedisi. Ekspedisi 

akan meneruskan barang ke toko dan akan diterima oleh staff penerimaan barang. 

Staff akan melakukan pengecekan jika tidak sesuai akan diinfokan ke kepala 

pembelian, jika sudah sesuai akan dibuatkan nota barang masuk. Lalu dokumen 

yang diterima akan diserahkan ke staff pembelian dan dilanjutkan pada proses 

berikutnya. 



 

 

3.2.3.2. Analisis Permasalahan 

Staff penerimaan barang tidak mengetahui barang apa yang dipesan oleh 

bagian pembelian, sehingga jika ternyata ada kesalahan dari pihak expedisi 

pengiriman barang yang mengirimkan jumlah barang yang tidak sesuai atau 

supplier mengirimkan barang tidak sesuai dengan pesanan, perusahaan tidak 

memiliki bukti yang kuat untuk dilaporkan ke supplier. 

3.2.3.3. Rekomendasi Proses Penerimaan Barang Gudang Toko 
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Gambar 3.14 Rekomendasi Proses Penerimaan Barang Gudang Toko 

Pada rekomendasi proses penerimaan barang gudang toko, pemasok 

menerima form pemesanan dan mengirimkan barang melalui expedisi. Pemasok 

juga melakukan fax sales order kepada staff pembelian yang diteruskan ke staff 

penerimaan barang. Expedisi akan mengirimkan barang dan diterima oleh staff 

penerimaan barang, jika sudah sesuai dengan sales order, maka akan dibuatkan 

nota penerimaan barang.  Semua nota akan diterima oleh staff pembelian dan 

lanjut pada proses penginputan pembelian.  



 

 

3.2.3.4. Alasan Perubahan Sistem 

Alasan perubahaan sistem ini agar supaya staff penerimaan dapat 

mencocokkan surat jalan yang diterima dengan yang diberikan oleh expedisi saat 

mengirimkan barang untuk menghindari kerugian tidak dapat menuntut supplier 

jika ada masalah yang terdeteksi. 

2.2.4. Desain Sistem Proses Penerimaan Barang Gudang Tol 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari penerimaan barang gudang tol 

yang dilakukan oleh perusahaan. Supplier akan mengirimkan barang kepada 

kepala gudang dan di cek. Rekomendasi yang diberikan adalah meminta supplier 

untuk mengirimkan surat jalan copy untuk jadi patokan kepala gudang pada saat 

menerima barang. 

3.2.4.1. Proses Penerimaan Barang Gudang Tol yang Lama 

Proses Penerimaan Barang Gd. Tol Lama
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Gambar 3.15 Proses Penerimaan Barang Gudang Tol 

Pada proses penerimaan barang gudang tol, pemasok menerima form 

pemesanan lalu mengirimkan barang pesanan menggunakan ekspedisi. Ekspedisi 

akan meneruskan barang ke gudang dan akan diterima oleh kepala gudang tol. 



 

 

Kepala gudang akan melakukan pengecekan jika tidak sesuai akan diinfokan ke 

kepala pembelian, jika sudah sesuai akan dibuatkan nota barang masuk. Lalu 

dokumen yang diterima akan diserahkan ke staff pembelian dan dilanjutkan pada 

proses berikutnya. 

3.2.4.2. Analisis Permasalahan 

Kepala gudang tidak mengetahui barang apa yang dipesan oleh bagian 

pembelian, sehingga jika ternyata ada kesalahan dari pihak expedisi pengiriman 

barang yang mengirimkan jumlah barang yang tidak sesuai atau supplier 

mengirimkan barang tidak sesuai dengan pesanan, perusahaan tidak memiliki 

bukti yang kuat untuk dilaporkan ke supplier. 

3.2.4.3. Rekomendasi Proses Penerimaan Barang Gudang Tol 

Rekomendasi Proses Penerimaan Barang Gd. Tol

Kepala Gudang TolExpedisiSupplier Staff Pembelian Kepala Pembelian

BarangBarang

Faktur Penjualan copy

BarangBarangBarangBarang

Faktur Penjualan copy

Keterangan :

Page 1 of 1

No. Dok

Tanggal

FCP 01.01

27.12.2014

Start

Menerima form 
pemesanan dan 

mengirimkan barang

Sesuai dan tidak 
ada barang rusak ?

Info ke 
supplier

Tidak

Buat nota 
barang 
masuk

ya

Nota barang masuk

End

Surat jalan

Surat jalan copy

Nota barang masuk

Surat jalan

Surat jalan copy

Cek dengan surat 
jalan copy

Faktur Penjualan copy

Proses 
Penginputan 
Pembelian

Faktur Penjualan Copy

Surat jalan

Surat Jalan

Surat jalan

 
Gambar 3.16 Rekomendasi Proses Penerimaan Barang Gudang Tol 

Pada rekomendasi proses penerimaan barang gudang tol, pemasok akan 

mengirimkan barang melalui expedisi, dan mengirimkan sales order melalui fax 

kepada staff pembelian yang diteruskan pada kepala gudang tol. Expedisi akan 

mengirimkan barang dan diterima oleh kepala gudang tol, jika sudah sesuai 

makan akan dibuatkan nota penerimaan barang. Jika tidak, kepala gudang tol akan 



 

 

menginfokan kepada kepala pembelian dan akan diinfokan ke pemasok. Nota 

barang masuk, surat jalan, dan faktur penjualan salinan akan diberikan kepada 

staff pembelian. Kemudian proses akan berlanjut pada penginputan pembelian. 

3.2.4.4. Alasan Perubahan Sistem 

Alasan perubahaan sistem ini agar supaya kepala pembelian dapat 

mencocokkan surat jalan yang diterima dengan yang diberikan oleh expedisi saat 

mengirimkan barang untuk menghindari kerugian tidak dapat menuntut supplier 

jika ada masalah yang terdeteksi. 

2.2.5. Desain Sistem Proses Penginputan Pembelian 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses penginputan pembelian 

yang dilakukan oleh perusahaan. Sebelumnya proses ini tidak memiliki 

pengecekan kode yang dibuat oleh staff pembelian. Rekomendasi yang diberikan 

adalah staff keuangan utang yang menyimpan faktur penjualan akan melakukan 

pengecekan kode faktur yang dibuat. 

3.2.5.1. Proses Penginputan Pembelian yang Lama 
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Gambar 3.17 Proses Penginputan Pembelian Bagian 1 



 

 

Pada proses penginputan pembelian bagian 1, dari dokumen surat jalan, 

nota barang masuk, faktur penjualan yang diterima oleh staff pembelian akan 

diinput pada program dengan memasukkan kode faktur pembelian, kode pemasok, 

gudang, barang, harga, dan jatuh tempo.  Lalu staff pembelian akan mencetak 

faktur pembelian dan proses berlanjut pada bagian ke 2.  
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Gambar 3.18 Proses Penginputan Pembelian Bagian 2 

Pada proses penginputan pembelian bagian ke 2, staff pembelian akan 

menyatukan faktur pembelian dengan faktur penjualan beserta nota barang masuk. 

Dokumen yang telah dijadikan satu akan diserahkan kepada staff keuangan utang. 

Staff keuangan utang akan mencatat secara manual pembelian barang tersebut. 

3.2.5.2. Analisis Permasalahan 

Staff pembelian terkadang melakukan kesalahan input kode faktur yang 

menyebabkan bagian akuntan jika ingin membuat laporan bulanan kesusahan 

mencari faktur pada bulan tersebut.  



 

 

3.2.5.3. Rekomendasi Proses Penginputan Pembelian 

  Rekomendasi Proses Penginputan Pembelian
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Gambar 3.19 Rekomendasi Proses Penginputan Pembelian Bagian 1 

Pada rekomendasi proses penginputan pembelian bagian 1, dari dokumen 

surat jalan, nota barang masuk, faktur penjualan yang diterima oleh staff 

pembelian akan diinput pada program dengan memasukkan kode faktur 

pembelian, kode pemasok, gudang, barang, harga, dan jatuh tempo.  Lalu staff 

pembelian akan mencetak faktur pembelian dan proses berlanjut pada bagian ke 2.  
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Gambar 3.20 Rekomendasi Proses Penginputan Pembelian Bagian 2 



 

 

Pada proses penginputan pembelian bagian ke 2, staff pembelian akan 

menyatukan faktur pembelian dengan faktur penjualan beserta nota barang masuk. 

Dokumen yang telah dijadikan satu akan diserahkan kepada staff keuangan utang. 

Staff keuangan utang akan cek kode faktur pembelian telah sesuai dengan yang 

ditentukan atau tidak, jika tidak staff pembelian akan buat ulang. Staff keuangan 

utang akan mencatat secara manual pembelian barang tersebut. 

3.2.5.4. Alasan Perubahan Sistem 

Perubahaan sistem dilakukan untuk menjaga agar data yang diinput pada 

program sesuai dengan yang ditetapkan dan terdapat keterbatasan dari program 

Integrated System untuk mengikuti kode pembuatan faktur yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

2.2.6. Desain Sistem Proses Pelunasan Utang 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses pelunasan utang yang 

dilakukan oleh perusahaan. Proses ini direkomendasikan untuk tidak mengalami 

perubahan. 

3.2.6.1. Proses Pelunasan Utang yang Lama 
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Gambar 3.21 Proses Pelunasan Utang Bagian 1 



 

 

Pada proses pelunasan utang bagian 1, dimulai oleh staff akuntan yang 

mencetak laporan. Staff akuntan akan mencetak laporan tagihan supplier dan 

pemasok akan membawa invoice untuk menagih. Invoice penjualan dan laporan 

tagihan supplier akan diberikan kepada staff keuangan utang dan berlanjut pada 

proses bagian 2. 
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Gambar 3.22 Proses Pelunasan Utang Bagian 2 

Pada proses pelunasan utang bagian 2, staff keuangan utang akan 

melakukan pengecekan antara kartu supplier dan pembelian manual dengan 

tagihan yang diterima. Dari hasil pengecekan tersebut, akan diserahkan ke 

pemilik. Jika pemilik tidak setuju, maka staff keuangan utang akan melakukan 

pengecekan ulang. Jika disetujui, maka staff keuangan akan melakukan proses 

pembayaran dan berlanjut ke bagian 3. 
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Gambar 3.23 Proses Pelunasan Utang Bagian 3 

Pada proses pelunasan utang bagian 3, staff keuangan utang akan memilih 

metode pembayaran berdasarkan pemasok. Pada umumnya, pemasok yang berada 

diluar kota, akan menggunakan transfer untuk metode pembayarannya. Sedangkan 

untuk pemasok yang berada di kota / sales yang mendatangi toko untuk menagih, 

akan dibuatkan giro sebagai metode pembayaran. Staff keuangan akan meminta 

pemilik untuk menandatangani giro sesuai dengan nota tagihan yang dibawah oleh 

pemasok dan telah di cek pada catatan manual staff keuangan. Giro yang sudah 

ditandatangani akan diberikan kepada pemasok. Setelah selesai melakukan 

pembayaran kepada pemasok, staff keuangan utang akan membuat laporan bukti 

pembayaran utang manual dan proses dilanjutkan ke bagian 4. 
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Gambar 3.24 Proses Pelunasan Utang Bagian 4 

Pada proses pelunasan utang bagian 4, dari laporan bukti pembayaran 

utang yang dibuat oleh staff keuangan utang akan diberikan kepada staff akuntan. 

Staff akuntan akan menginput laporan tersebut pada program dengan input sesuai 

dengan metode, nominal, dan pemasok pada program. 

3.2.6.2. Rekomendasi Proses Pelunasan Utang 
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Gambar 3.25 Rekomendasi Proses Pelunasan Utang Bagian 1 



 

 

Pada rekomendasi proses pelunasan utang 1, dimulai oleh staff akuntan 

yang mencetak laporan. Staff akuntan akan mencetak laporan tagihan supplier dan 

pemasok akan membawa invoice untuk menagih. Invoice penjualan dan laporan 

tagihan supplier akan diberikan kepada staff keuangan utang dan berlanjut pada 

proses bagian 2. 
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Gambar 3.26 Rekomendasi Proses Pelunasan Utang Bagian 2 

Pada rekomendasi proses pelunasan utang 2, dari hasil pengecekan dengan 

pencatatan manual akan diberikan kepada pemilik. Jika pemilik mendapati ada 

yang tidak sesuai maka staff keuangan utang akan melakukan pengecekan ulang 

dan pembenaran atas hasil pengecekan. Jika disetujui, maka staff keuangan utang 

melakukan proses pembayaran dan berlanjut ke bagian 3. 
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Gambar 3.27 Rekomendasi Proses Pelunasan Utang Bagian 3 

Pada rekomendasi proses pelunasan utang 3, staff keuangan utang akan 

memilih metode pembayaran berdasarkan pemasok. Jika pemasok menagih 

langsung, maka metode pembayaran yang digunakan adalah dengan 

menggunakan giro. Staff utang akan membuat giro sesuai dengan pembayaran 

yang dilakukan, kemudian giro tersebut diberikan kepada pemilik untuk di cek 

dan ditandatangani lalu diserahkan kepada pemasok. jika pemasok berada diluar 

pulau, maka metode pembayaran yang digunakan adalah transfer. Staff utang akan 

melakukan pembayaran dengan transfer dan membuat bukti laporan pembayaran 

utang dengan arsip serta bukti transfer, kemudian proses berlanjut ke bagian 4.  
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Gambar 3.28 Rekomendasi Proses Pelunasan Utang Bagian 4 

Pada rekomendasi proses pelunasan utang 4, laporan bukti pembayaran 

utang akan diberikan ke staff akuntan. Staff akuntan akan melakukan pelunasan 

pada program berdasarkan laporan bukti pembayaran utang. 

2.2.7. Desain Sistem Proses Pemindahan Barang Gudang 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses pemindahan barang 

gudang yang dilakukan oleh perusahaan. Proses ini direkomendasikan untuk tidak 

mengalami perubahan. 

3.2.7.1. Proses Pemindahan Barang Gudang yang Lama 
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Gambar 3.29 Proses Pemindahan Barang Gudang Bagian 1 



 

 

Pada proses pemindahan barang gudang bagian 1, staff penerimaan barang 

toko akan membuat nota pemesanan barang dari gudang tol. Nota pemesanan 

tersebut akan diberikan kepada staff pembelian. Staff pembelian akan menginput 

pada program berdasarkan nota pemesanan dan mencetak faktur pemindahan 

gudang. Faktur pemindahan tersebut akan dibawah oleh staff pengiriman dan 

diserahkan kepada kepala gudang tol. Kepala gudang tol akan tandatangan dan 

catat pada kartu stok dan proses berlanjut ke bagian 2. 
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Gambar 3.30 Proses Pemindahan Barang Gudang Bagian 2 

Pada pemindahan barang gudang bagian 2, staff pengiriman akan 

membawa barang dan faktur pemindahan gudang. Staff penerimaan barang akan 

cek dan sesuaikan dengan faktur. Jika tidak sesuai, maka staff pembelian akan 

membuat ulang faktur pemindahan sesuai dengan barang yang diterima. Jika 

sudah sesuai maka proses berlanjut ke bagian 3. 
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Gambar 3.31 Proses Pemindahan Barang Gudang Bagian 3 

Pada proses pemindahan barang gudang bagian 3, pemilik akan tanda 

tangan faktur pemindahan. Staff pengiriman akan mengantarkan faktur 

pemindahan tersebut kepada kepala gudang tol. Kepala gudang tol akan 

mengarsip faktur tersebut. 

3.2.7.2. Rekomendasi Proses Pemindahan Barang Gudang 
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Gambar 3.32 Rekomendasi Proses Pemindahan Barang Gudang Bagian 1 



 

 

Pada rekomendasi proses pemindahan barang gudang bagian 1, staff 

penerimaan barang toko akan buat nota pemesanan barang dari gudang tol. Nota 

pemesanan barang akan diberikan ke staff pembelian dan dibuatkan faktur 

pemindahan gudang. Faktur tersebut diteruskan ke staff pengiriman dan diberikan 

kepada kepala gudang tol lalu proses berlanjut ke bagian 2. 
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Gambar 3.33 Rekomendasi Proses Pemindahan Barang Gudang Bagian 2 

Pada rekomendasi proses pemindahan barang gudang bagian 2, staff 

pengiriman akan mengantar barang ke staff penerimaan toko. Staff penerimaan 

toko akan melakukan pengecekan dan jika tidak sesuai maka staff pembelian akan 

membuat ulang faktur pemindahan gudang sesuai dengan barang yang dikirim. 

Jika sudah sesuai maka proses berlanjut ke bagian 3. 
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Gambar 3.34 Rekomendasi Proses Pemindahan Barang Gudang Bagian 3 

Pada rekomendasi proses pemindahan barang gudang bagian 3, pemilik 

akan menandatangani faktur pemindahan gudang lalu diberikan kepada staff 

pengiriman barang. Staff pengiriman akan membawa faktur pemindahan gudang 

tersebut dan diberikan kepada kepala gudang tol untuk disimpan sebagai bukti 

pemindahan. 

2.2.8. Desain Sistem Proses Retur Pembelian Barang 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses retur pembelian barang 

yang dilakukan oleh perusahaan. Proses ini direkomendasikan untuk tidak 

mengalami perubahan. 

 



 

 

3.2.8.1. Proses Retur Pembelian Barang yang Lama 
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Gambar 3.35 Proses Retur Pembelian Barang 

Pada proses retur pembelian barang, kepala gudang akan mengumpulkan 

barang dan catat barang yang akan diretur pada nota barang retur. Nota barang 

retur tersebut akan diberikan kepada staff pembelian untuk diinput pada program 

lalu cetak faktur retur pembelian rangkap 2, faktur retur pembelian 2 akan 

diberikan ke staff keuangan utang untuk diarsip bersamaan dengan dokumen 

manual yang dimiliki. Faktur retur pembelian 1 akan diberikan kepada kepala 

gudang dan dicatat pada stok manual gudang. Faktur dan barang akan diberikan 

kepada kepala pembelian untuk diurus sehingga barang diterima oleh pemasok. 



 

 

3.2.8.2. Rekomendasi Proses Retur Pembelian Barang 
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Gambar 3.36 Rekomendasi Proses Retur Pembelian Barang 

Pada rekomendasi proses retur pembelian barang, kepala gudang akan 

mengumpulkan barang yang akan diretur serta membuat nota barang retur. Nota 

barang retur akan diberikan kepada staff pembelian untuk dimasukkan pada 

komputer dan cetak faktur retur pembelian rangkap 2. Faktur retur pembelian 2 

akan diberikan ke staff keuangan utang untuk diarsip bersamaan dengan faktur 

pembelian yang bersangkutan, sedangkan faktur retur pembelian 1 akan diberikan 

kepada kepala gudang untuk disiapkan barangnya serta dicatat pada kartu stok 

manual. Setelah barang sudah siap, faktur dan barang akan diberikan ke kepala 

pembelian untuk diurus dan diambil oleh pemasok.  



 

 

2.2.9. Desain Sistem Proses Pengecekan Validasi Pembelian 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses pengecekan validasi 

pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Proses ini belum ada sebelumnya 

pada proses riil. Rekomendasi yang diberikan berguna untuk menjaga agar data 

pada program tercatat dengan rapi. 

3.2.9.1. Analisis Permasalahan 

Perusahaan tidak memiliki supervisor yang mengawasi proses penginputan 

data pada program, sehingga tingkat akurasi data sangat rendah. 

3.2.9.2. Rekomendasi Proses Pengecekan Validasi Pembelian 
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Gambar 3.37 Rekomendasi Proses Pengecekan Validasi Pembelian Bagian 1 

Pada rekomendasi proses pengecekan validasi pembelian 1, supervisor 

akan melakukan pengecekan validasi dari faktur pembelian melalui laporan 

pembelian. Supervisor akan melakukan pengeekan terhadap kode faktur 

pembelian, kode barang, dan kode supplier. Jika ada kode yang tidak sesuai maka 

akan dicatat pada lembar kerja perbaikan dan proses berlanjut ke bagian 2. 



 

 

Rekomendasi Proses Pengecekan Validasi Pembelian
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Gambar 3.38 Rekomendasi Proses Pengecekan Validasi Pembelian Bagian 2 

Pada rekomendasi proses pengecekan validasi pembelian 2, supervisor 

akan memberikan lembar kerja perbaikan kepada staff pembelian. Staff pembelian 

akan melakukan perbaikan sesuai dengan apa yang tercatat pada lembar kerja 

perbaikan dan memberikan tanda bagian apa saja yang telah diperbaiki. Lembar 

kerja perbaikan akan diberikan kembali ke supervisor untuk dilakukan cek ulang. 

3.2.9.3. Alasan Perubahan Sistem 

Penambahan sistem ini dilakukan untuk menjaga agar data yang tercatat 

pada program sesuai dengan yang ditetapkan sehingga tingkat akurasi data cukup 

tinggi. 

2.2.10. Desain Sistem Proses Order Pesanan Pelanggan Langsung 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses order pesanan 

pelanggan langsung yang dilakukan oleh perusahaan. pada sistem yang riil, sales 

melakukan pembuatan sales order secara manual. Rekomendasi yang diberikan 

adalah memanfaatkan aplikasi remote desktop yang digunakan untuk langsung 

dapat membuat sales order dan mengecek stok pada gambar 3.39.  



 

 

 
Gambar 3.39 Arsitektur Sistem Usulan 

Penulis telah membandingkan tiga remote desktop yaitu Teamviewer, 

RealVNC, dan LogMeIn untuk memilih mana yang akan dipakai untuk 

rekomendasi sistem. 

Masing – masing dari setiap remote desktop menawarkan fitur yang 

berbeda pada versi gratis dalam penggunaannya. Teamviewer gratis dapat 

digunakan tanpa ada batasan waktu tentunya dengan keterbatasan koneksi 1 arah, 

begitu juga dengan RealVNC yang sangat terbatas hanya menawarkan fitur 

bahasa, authentication, dan kompatibel untuk OS berbeda. LogMeIn menawarkan 

versi gratis yang dapat dirasakan hanya dalam 14 hari, tidak ada versi tanpa 

batasan waktu. Fitur transfer data tersedia pada versi gratis Teamviewer dan 

LogMeIn, berbeda dengan RealVNC yang tidak menyediakan fitur tersebut pada 

versi gratisnya.  



 

 

Versi berbayar dari 3 remote desktop memiliki perbedaan tersendiri. Untuk 

Teamviewer terdapat paket business, Premium, dan Corporate dengan pembelian 

selamanya. Versi berbayar RealVNC berdasarkan banyaknya lisensi sesuai 

dengan berapa jumlah komputer yang digunakan. LogMeIn menawarkan paket 

langganan per tahun dan per jumlah komputer.  

Melihat dari komparasi remote desktop diatas, masing – masing memiliki 

kelemahan dan kelebihan. Pemilihan aplikasi yang tepat guna bagi klien sangat 

penting sebagai solusi permasalahan. Klien membutuhkan remote desktop yang 

perlu otorisasi saat ingin melakukan koneksi, pemakaian yang relatif mudah,  

dapat melakukan chatting antar pengguna, dan ada  keamanan jaringan. Untuk 

versi gratis, Teamviewer dan RealVNC memberikan manfaat pemakaian tanpa 

batas. Sedangkan untuk versi berbayar, hanya Teamviewer yang menyediakan 

paket seumur hidup tanpa adanya lisensi yang hangus. 

Untuk menyesuaikan kebutuhan klien, Teamviewer menjadi aplikasi 

pilihan sebagai solusi atas permasalahan klien yang tepat sasaran. Fitur yang 

diberikan pada versi gratis program ini sangat sesuai dengan harapan klien. Faktor 

biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar dikarenakan pemanfaatan aplikasi 

gratis yang telah mencakup kebutuhan klien. Solusi yang tepat tidak selamanya 

yang berbayar, jika terdapat solusi yang sesuai dengan biaya yang murah tentunya 

akan tercipta efisiensi dan efektifitas. 



 

 

3.2.10.1. Proses Order Pesanan Pelanggan Langsung yang Lama 
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Gambar 3.40 Proses Order Pesanan Pelanggan Langsung Bagian 1 

Pada proses order pesanan pelanggan langsung bagian 1, Sales akan 

mendatangi pelanggan dan melakukan penawaran barang. Pelanggan akan 

memilih barang yang akan di beli lalu sales akan membuat form pemesanan 

pelanggan. 
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Gambar 3.41 Proses Order Pesanan Pelanggan Langsung Bagian 2 



 

 

Pada proses order pesanan pelanggan langsung bagian 2, kepala pembelian 

akan memperoleh form peesanan pelanggan dan melakukan pengecekan serta 

perbaikan harga barang. Jika tidak sesuai maka sales akan menerima informasi 

harga barang yang tidak sesuai. Jika sudah sesuai maka proses berlanjut ke 

packing barang pesanan. 

3.2.10.2. Analisis Permasalahan 

Proses pembuatan sales memakan waktu yang lama dan sering untuk 

konfirmasi jika ada pesanan yang tidak jelas. Untuk penjelasan yang lebih detail 

lihat gambar 3.42. 

 
Gambar 3.42 Pembuatan Sales Order 

Sales mencatat pesanan lalu difoto dan dikirimkan secara email ke kantor. 

Di kantor harus menunggu staff yang berhubungan untuk cek email dan kemudian 

mengunduh dan mencetak catatan sales beserta melakukan konfirmasi. Proses ini 

memakan waktu diatas 25 menit. 



 

 

3.2.10.3. Rekomendasi Proses Order Pesanan Pelanggan Langsung 

Rekomendasi Proses Order Pesanan Pelanggan Langsung
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Gambar 3.43 Rekomendasi Proses Order Pesanan Pelanggan Langsung Bagian 1 

Pada rekomendasi proses order pesanan pelanggan langsung 1, sales akan 

mendatangi pelanggan dan meminta stempel pada form kunjungan pelanggan. 

Pelanggan akan stamp / tanda tangan form dan diberikan kembali ke sales. Sales 

kemudian menawarkan barang dan mencatat pesanan pelanggan pada form 

pemesanan pelanggan dan proses berlanjut ke bagian berikutnya. 

 
Gambar 3.44 Rekomendasi Proses Order Pesanan Pelanggan Langsung Bagian 2 



 

 

Pada rekomendasi proses order pesanan pelanggan langsung 2, sales akan 

membuat sales order yang dicetak oleh staff penjualan. Kepala pembelian akan 

melakukan pengecekan harga jual dan menginfo ke sales jika ada harga yang tidak 

sesuai. Jika sudah benar maka proses berlanjut ke packing barang pesanan. 

3.2.10.4. Alasan Perubahan Sistem 

Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk mempercepat proses 

pembuatan sales order sehingga pelanggan dapat menerima barang lebih cepat. 

Hal ini juga dilakukan untuk meminimalisir jumlah retur pesanan barang yang 

tidak sesuai karena tulisan sales tidak jelas. 

2.2.11. Desain Sistem Proses Order Pesanan Pelanggan Via Phone 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses order pesanan 

pelanggan via phone yang dilakukan oleh perusahaan. Proses ini 

direkomendasikan untuk tidak mengalami perubahan. 

3.2.11.1. Proses Order Pesanan Pelanggan Via Phone Lama 
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Gambar 3.45 Proses Order Pesanan Pelanggan Via Phone 



 

 

Pada proses order pesanan pelanggan langsung via phone, pelanggan akan 

menghubungi sales dan melakukan pemesanan barang. Sales akan menerima dan 

menginfokan harga serta stok barang, pelanggan akan memilih barang yang akan 

dipesan. Sales kemudian akan membuat form pemesanan pelanggan yang 

diberikan kepala pembelian untuk dicek harga. Jika tidak sesuai, maka akan di 

infokan ke sales namun jika tidak ada masalah proses berlanjut ke packing barang. 

3.2.11.2. Rekomendasi Proses Order Pesanan Pelanggan Via Phone 

Rekomendasi Proses Order Pesanan Pelanggan Via Phone
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Gambar 3.46 Rekomendasi Proses Order Pesanan Pelanggan Via Phone 

Pada rekomendasi proses order pesanan pelanggan via phone, pelanggan 

akan menghubungi sales untuk melakukan proses pemesanan barang. Sales akan 

menginfokan harga dan ketersediaan stok kepada pelanggan sesuai dengan barang 

yang diinginkan. Sales juga mencatat pesanan pelanggan pada form pemesanan 

pelanggan. Form ini akan diterima oleh kepala pembelian untuk dicek, jika tidak 



 

 

sesuai maka form pemesanan pelanggan akan diubah oleh sales. Jika sudah maka 

proses berlanjut ke packing barang pesanan. 

2.2.12. Desain Sistem Proses Packing Barang Pesanan Gd. Toko 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses packing barang pesanan 

gudang toko yang dilakukan oleh perusahaan. Proses ini sebelumnya tidak ada 

pengecekan pada faktur penjualan yang dibuat, rekomendasi yang diberikan 

menambahkan proses pengecekan yang dilakukan oleh staff piutang. 

3.2.12.1. Proses Packing Barang Pesanan Gd. Toko yang Lama 
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Gambar 3.47 Proses Packing Barang Pesanan Gudang Toko Bagian 1 

Pada proses packing barang pesanan gudang toko 1, kepala gudang akan 

menerima form pemesanan pelanggan dan menyiapkan pesanan pelanggan. Jika 

barang tidak lengkap, maka ada diberi tanda pada form pemesanan namun jika 

telah lengkap maka akan diberikan kepada staff penjualan. Staff penjualan akan 

melakukan proses berikutnya dibagian 2. 



 

 

Proses Packing Barang Pesanan Gd. Toko Lama
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Gambar 3.48 Proses Packing Barang Pesanan Gudang Toko Bagian 2 

Pada proses packing barang pesanan gudang toko 2, staff penjualan akan 

mencetak faktur penjualan dengan menginput pada program sesuai dengan form 

pemesanan pelanggan. Faktur penjualan rangkap 3 akan dicetak, faktur penjualan 

3 akan diberikan kepada staff keuangan piutang, dan faktur penjualan 1 2 akan 

diberikan kepada kepala gudang. Dan proses berlanjut ke bagian berikutnya. 
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Gambar 3.49 Proses Packing Barang Pesanan Gudang Toko Bagian 3 



 

 

Pada proses packing barang pesanan gudang toko 3, kepala gudang akan 

cek barang dan disesuaikan dengan faktur penjualan dibantu dengan staff gudang 

untuk packing barang. Kepala gudang akan melihat apakah pengiriman luar / 

dalam kota, jika luar kota maka akan dibuatkan surat jalan expedisi rangkap 3, 

surat jalan expedisi 3 akan diarsip oleh kepala gudang. Jika dalam kota maka 

proses berlanjut ke pengiriman barang. 

3.2.12.2. Analisis Permasalahan 

Staff penjualan terkadang melakukan kesalahan input kode faktur yang 

menyebabkan bagian akuntan jika ingin membuat laporan bulanan kesusahan 

mencari faktur pada bulan tersebut.  

3.2.12.3. Rekomendasi Proses Packing Barang Pesanan Gd. Toko 
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Gambar 3.50 Rekomendasi Proses Packing Barang Pesanan Gudang Toko Bagian 1 

Pada rekomendasi proses packing barang pesanan gudang toko 1, kepala 

gudang akan menerima form pemesanan pelanggan/sales order. Jika ada barang 

yang tidak lengkap maka akan diberi tanda pada form pemesanan pelanggan, jika 

lengkap maka form pemesanan akan diberikan ke staff penjualan. 



 

 

Rekomendasi Proses Packing Barang Pesanan Gd. Toko
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Gambar 3.51 Rekomendasi Proses Packing Barang Pesanan Gudang Toko Bagian 2 

Pada rekomendasi proses packing barang pesanan gudang toko 2, staff 

penjualan akan mencetak faktur penjualan rangkap 3. Faktur penjualan 3 akan 

diarsip oleh staff keuangan piutang dan akan di cek kode faktur penjualan jika 

tidak sesuai format maka akan dikembalikan ke staff penjualan untuk dibuat kode 

faktur baru, sedangkan faktur penjualan 1 dan 2 diberikan kepada kepala gudang. 
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Gambar 3.52 Rekomendasi Proses Packing Barang Pesanan Gudang Toko Bagian 3 



 

 

Pada rekomendasi proses packing barang pesanan gudang toko 3, kepala 

gudang akan cek barang dan disesuaikan dengan faktur penjualan. Staff gudang 

akan melakukan packing barang jika kode telah sesuai. Kepala gudang akan 

membuat surat jalan expedisi rangkap 3 jika pengiriman ke luar kota dan 

menyimpan surat jalan expedisi 3. Jika dalam kota proses berlanjut ke pengiriman 

barang langsung. 

3.2.12.4. Alasan Perubahan Sistem 

Perubahaan sistem dilakukan untuk menjaga agar data yang diinput pada 

program sesuai dengan yang ditetapkan. Serta terdapat keterbatasan dari program 

Integrated System untuk mengikuti kode pembuatan faktur yang ditetapkan oleh 

perusahaan. Kode faktur dibuat sedemikian rupa sehingga jika terdapat kesalahan 

/ masalah pada pelanggan maupun supplier, perusahaan dapat dengan mudah 

melakukan pencarian terhadap faktur yang berhubungan dengan masalah atau 

kesalahan tersebut.  

2.2.13. Desain Sistem Proses Packing Barang Pesanan Gd. Tol 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses packing barang pesanan 

gudang tol yang dilakukan oleh perusahaan. Proses ini sebelumnya tidak ada 

pengecekan pada faktur penjualan yang dibuat, rekomendasi yang diberikan 

menambahkan proses pengecekan yang dilakukan oleh staff piutang. Staff piutang 

adalah bagian yang menyimpan faktur penjualan yang digunakan nantinya untuk 

penagihan. 



 

 

3.2.13.1. Proses Packing Barang Pesanan Gd. Tol yang Lama 
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Gambar 3.53 Proses Packing Barang Pesanan Gudang Tol Bagian 1 

Pada proses packing barang pesanan gudang tol 1, staff penjualan akan 

membuat faktur penjualan rangkap 3 & surat jalan rangkap 3 dengan menginput 

sesuai dengan form pemesanan pelanggan. Faktur penjualan 3 akan diberikan ke 

staff keuangan piutang dan surat jalan 3 akan diarsip oleh staff penjualan. Faktur 

penjualan dan surat jalan 1 akan diberikan kepada pemilik. 
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Gambar 3.54 Proses Packing Barang Pesanan Gudang Tol Bagian 2 



 

 

Pada proses packing barang pesanan gudang tol 2, pemilik akan tanda 

tangan surat jalan 1 dan diserahkan ke staff pengiriman barang. Staff pengiriman 

barang akan berikan surat jalan 2 ke staff gudang tol untuk menyiapkan barang 

pesanan, dan faktur lainnya ke kepala gudang untuk dilakukan pengecekan. 

Kepala gudang akan sesuaikan barang packing dengan faktur penjualan dan cek 

tandatangan pemilik pada surat jalan 1, lalu menandatangani surat jalan dan 

mengarsip surat jalan tersebut jika terdapat tanda tangan pemilik. Jika tidak maka 

staff penjualan akan membuat retur penjualan pada bagian berikutnya. 
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Gambar 3.55 Proses Packing Barang Pesanan Gudang Tol Bagian 3 

Pada proses packing barang pesanan gudang tol 3, kepala gudang akan 

mencatat barang yang barang keluar pada kartu stok manual, dan melihat apakah 

pengiriman luar/dalam kota. Jika luar maka akan dibuatkan surat jalan expedisi 

rangkap 3, surat jalan expedisi 3 akan diarsip dan proses berlanjut ke pengiriman 

barang luar kota. Jika dalam kota, maka proses berlanjut ke pengiriman barang 



 

 

dalam kota. Untuk proses retur penjualan staff penjualan akan mencetak faktur 

returan dan ditandatangi oleh owner yang kemudian diarsip oleh staff keuangan 

piutang. 

3.2.13.2. Analisis Permasalahan 

Staff penjualan terkadang melakukan kesalahan input kode faktur yang 

menyebabkan bagian akuntan jika ingin membuat laporan bulanan kesusahan 

mencari faktur pada bulan tersebut.  

3.2.13.3. Rekomendasi Proses Packing Barang Pesanan Gd. Tol 
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Keterangan : jika kode faktur penjualan tidak sesuai format, maka staff penjualan 
akan membuat ulang faktur penjualan sesuai dengan format yang ditetapkan.

 
Gambar 3.56 Rekomendasi Proses Packing Barang Pesanan Gudang Tol Bagian 1 

Pada rekomendasi proses packing barang pesanan gudang tol 1, staff 

penjualan akan mencetak faktur penjualan dan surat jalan rangkap 3. Untuk faktur 

penjualan 3 akan diarsip oleh staff keuangan piutang dan di cek kode faktur, dan 

surat jalan 3 akan diarsip oleh staff penjualan. Selebihnya akan disatukan dan 

diserahkan kepada pemilik dan proses berlanjut ke bagian berikut. 



 

 

Rekomendasi Proses Packing Barang Pesanan Gd. Tol
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Gambar 3.57 Rekomendasi Proses Packing Barang Pesanan Gudang Tol Bagian 2 

Pada rekomendasi proses packing barang pesanan gudang tol 2, pemilik 

akan cek dan tanda tangan surat jalan 1, kemudian staff pengiriman akan 

membawa faktur-faktur ke gudang tol. Surat jalan 2 akan diberikan ke staff 

gudang untuk menyiapkan barang, sedangkan faktur lainnya diberikan ke kepala 

gudang. Kepala gudang akan cek faktur penjualan dengan barang packing. Jika 

sesuai dan barang lengkap surat jalan akan ditanda tangani dan diarsip lalu proses 

berlanjut ke bagian berikut. 
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Gambar 3.58 Rekomendasi Proses Packing Barang Pesanan Gudang Tol Bagian 3 



 

 

Pada rekomendasi proses packing barang pesanan gudang tol 3, jika ada 

barang yang tidak lengkap maka staff penjualan akan mencetak faktur returan dan 

ditanda tangani oleh pemilik lalu diarsip oleh staff piutang. Barang yang siap 

dikirim akan dicatat pada kartu stok manual oleh kepala gudang dan dibuatkan 

surat jalan expedisi rangkap 3 jika barang dikirim ke luar kota. 

3.2.13.4. Alasan Perubahan Sistem 

Perubahaan sistem dilakukan untuk menjaga agar data yang diinput pada 

program sesuai dengan yang ditetapkan dan terdapat keterbatasan dari program 

Integrated System untuk mengikuti kode pembuatan faktur yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

2.2.14. Desain Sistem Proses Pengiriman Barang Dalam Kota 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses pengiriman barang 

dalam kota yang dilakukan oleh perusahaan. Proses ini direkomendasikan untuk 

tidak mengalami perubahan. 

3.2.14.1. Proses Pengiriman Barang Dalam Kota yang Lama 
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Gambar 3.59 Proses Pengiriman Barang Dalam Kota Bagian 1 



 

 

Pada proses pengiriman barang dalam kota 1, staff gudang toko akan 

mengumpulkan surat jalan dan faktur penjualan dan staff pengiriman akan 

melakukan loading barang kedalam mobil. Staff gudang toko akan mencatat surat-

surat pada catatan pengiriman dan diserahkan ke pemilik untuk diperiksa. Jika 

tidak sesuai maka staff gudang akan mengecek ulang pada catatan pengiriman. 

Jika sesuai maka pemilik akan paraf pada catatan pengiriman dan tanda tangan 

pada surat jalan 1. Staff pengiriman akan menuju gudang tol untuk melakukan 

loading barang dari gudang tol dan proses berlanjut ke bagian 2. 
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Gambar 3.60 Proses Pengiriman Barang Dalam Kota Bagian 2 

Pada proses pengiriman barang dalam kota 2, kepala gudang akan setuju 

untk loading barang dan staff pengiriman akan melakukan loading barang. Staff 

pengiriman akan menuju ke pelanggan dan menurunkan barang serta 

menyerahkan berkas-berkas juga meminta tanda tangan dan stempel untuk faktur 

penjualan 1. Faktur penjualan 1 akan diberikan ke staff keuangan piutang.  



 

 

3.2.14.2. Rekomendasi Proses Pengiriman Barang Dalam Kota 

Rekomendasi Proses Pengiriman Barang Dalam Kota

Pelanggan Owner Staff Pengiriman
Staff Keuangan 

Piutang
Staff Gudang TK

Kepala Gudang 
Tol

Keterangan :

Page 1 of 2

No. Dok

Tanggal

FCP 01.01

27.12.2014

Start

Mengumpulkan 
surat jalan dan 

faktur penjualan

Loading barang 
gd. Toko pada 

mobil 
pengiriman

Catat semua 
surat” pada 

catatan 
pengirimanCek antara catatan 

pengiriman dan surat 
jalan, dan faktur 

penjualan

Menuju gudang 
tol, untuk loading 
barang lagi disana

Sesuai ? Tidak

2

Tanda 
tangan surat 

jalan 1

Surat Jalan 1TTO

Ya

*paraf pada 
catatan 
pengiriman

* faktur penjualan 
1 & surat jalan 1 
jadi 1

 
Gambar 3.61 Rekomendasi Proses Pengiriman Barang Dalam Kota Bagian 1 

Pada rekomendasi proses pengiriman barang dalam kota 1, staff gudang 

toko akan mengumpulkan surat jalan dan faktur penjualan dan staff pengiriman 

akan memasukkan barang pesanan pada mobil. Staff gudang akan catat semua 

urat jalan pada catatan pengiriman lalu diserahkan ke pemilik. Pemilik akan cek 

dan jika tidak sesuai maka akan dikembalikan ke staff gudang untuk dikoreksi, 

namun jika sudah sesuai maka pemilik akan paraf pada catatan pengiriman dan 

tanda tangan pada surat jalan 1. Setelah itu staff pengiriman akan menuju gudang 

tol untuk melakukan loading barang dari gudang tol dan proses berlanjut ke 

bagian berikutnya. 
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Gambar 3.62 Rekomendasi Proses Pengiriman Barang Dalam Kota Bagian 2 

Pada rekomendasi proses pengiriman barang dalam kota 2, kepala gudang 

tol akan menyetujui untuk melakukan loading barang dan staff pengiriman akan 

loading barang pesanan dan mengirimkan barang ke pelanggan. Pelanggan akan 

menerima barang beserta faktur lainnya, untuk faktur penjualan 1 akan 

ditandatangani dan stempel kemudian diserahkan ke staff piutang untuk diarsip. 

2.2.15. Desain Sistem Proses Pengiriman Barang Luar Kota 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses pengiriman barang luar 

kota yang dilakukan oleh perusahaan. Proses ini direkomendasikan untuk tidak 

mengalami perubahan. 

 



 

 

3.2.15.1. Proses Pengiriman Barang Luar Kota yang Lama 
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Gambar 3.63 Proses Pengiriman Barang Luar Kota Bagian 1 

Pada proses pengiriman barang luar kota 1, staff gudang toko akan 

mengumpulkan surat jalan dan faktur penjualan dan staff pengiriman akan 

melakukan loading barang kedalam mobil. Staff gudang toko akan mencatat surat-

surat pada catatan pengiriman dan diserahkan ke pemilik untuk diperiksa. Jika 

tidak sesuai maka staff gudang akan mengecek ulang pada catatan pengiriman. 

Jika sesuai maka pemilik akan paraf pada catatan pengiriman dan tanda tangan 

pada surat jalan 1. Faktur penjualan 1 akan dilepas dan diberikan kepada staff 

keuangan piutang. Staff pengiriman akan menuju gudang tol untuk melakukan 

loading barang dari gudang tol dan proses berlanjut ke bagian 2. 
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Gambar 3.64 Proses Pengiriman Barang Luar Kota Bagian 2 

Pada proses pengiriman barang luar kota 2, kepala gudang akan setuju 

untk loading barang dan staff pengiriman akan melakukan loading barang. Staff 

pengiriman akan menuju ke expedisi dan menurunkan barang serta menyerahkan 

berkas-berkas juga meminta tanda tangan dan stempel untuk surat jalan expedisi 

1. Surat jalan expedisi 1 akan diberikan ke staff keuangan piutang.  

3.2.15.2. Rekomendasi Proses Pengiriman Barang Luar Kota 
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Gambar 3.65 Rekomendasi Proses Pengiriman Barang Luar Kota Bagian 1 



 

 

Pada rekomendasi proses pengiriman barang luar kota 1, staff gudang toko 

akan mengumpulkan surat jalan dan faktur penjualan dan staff pengiriman akan 

memasukkan barang pesanan pada mobil. Staff gudang akan catat semua urat 

jalan pada catatan pengiriman lalu diserahkan ke pemilik. Pemilik akan cek dan 

memisahkan faktur penjualan 1 yang akan diserahkan ke staff piutang untuk 

diarsip. Surat jalan akan ditandatangani dan paraf pada catatan pengiriman lalu 

staff pengiriman akan ke gudang tol untuk loading barang. 
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Gambar 3.66 Rekomendasi Proses Pengiriman Barang Luar Kota Bagian 2 

Pada rekomendasi proses pengiriman barang luar kota 2, kepala gudang tol 

akan menyetujui untuk loading barang dan staff pengiriman akan loading barang 

dan mengantarkan barang ke expedisi. Expedisi akan memberikan stempel dan 

tanda tangan untuk surat jalan expedisi 1. Surat jalan expedisi 1 akan diberikan 

kepada staff keuangan piutang untuk diarsip. 



 

 

2.2.16. Desain Sistem Proses Penagihan Dalam Kota 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses penagihan dalam kota 

yang dilakukan oleh perusahaan. Pada sistem yang berjalan saat ini, proses 

penagihan hanya sebatas melakukan pengecekan pada nota tagihan.  Nota yang 

tidak tertagih hanya dikembalikan kepada staff piutang untuk disimpan untuk 

penagihan berikutnya. 

 
Gambar 3.67 Form Penagihan Pelanggan 

Rekomendasi yang diberikan menambahkan pencatatan yaitu form 

penagihan pelanggan agar proses penagihan lebih terkontrol. Untuk nota yang 

tidak tertagih, staff piutang akan menghubungi pelanggan yang berhubungan 

untuk memastikan bahwa nota belum tertagih. 



 

 

3.2.16.1. Proses Penagihan Dalam Kota yang Lama 
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Gambar 3.68 Proses Penagihan Dalam Kota Bagian 1 

Pada proses penagihan dalam kota 1, staff keuangan piutang akan meminta 

laporan tagihan langganan pada staff akuntan. Staff akuntan akan mencetak 

laporan dan diserahkan ke staff keuangan piutang. Staff piutang akan cek dengan 

catatan manual dan menyerahkan faktur penjualan kepada staff penagihan.   
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Gambar 3.69 Proses Penagihan Dalam Kota Bagian 2 



 

 

Pada proses penagihan dalam kota 2, pelanggan akan menerima faktur 

penjualan 1 dan menyerahkan uang / giro untuk pembayaran kepada staff 

penagihan. Hasil tagihan akan diberikan kepada kepala keuangan dan diserahkan 

ke bank untuk disetor pada rekening perusahaan. Kepala keuangan akan membuat 

bukti kas masuk dan diserahkan kepada staff piutang.     

3.2.16.2. Analisis Permasalahan 

Proses penagihan pelanggan tidak ada pencatatan pada nota tagihan yang 

akan ditagih. Nota yang tidak tertagih hanya dikembali dan tidak ada pengecekan 

ulang terhadap nota tersebut. 

3.2.16.3. Rekomendasi Proses Penagihan Dalam Kota 
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Gambar 3.70 Rekomendasi Proses Penagihan Dalam Kota Bagian 1 

Pada rekomendasi proses penagihan dalam kota 1, staff keuangan piutang 

akan meminta tagihan langganan kepada staff akuntan. Staff akuntan akan 

mencetak laporan tagihan langganan. staff piutang mencocokkan dengan catatan 

manual dan menyerahkan faktur penjualan ke staff penagihan untuk menagih. 
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Gambar 3.71 Rekomendasi Proses Penagihan Dalam Kota Bagian 2 

Pada rekomendasi proses penagihan dalam kota 2, pelanggan akan 

menerima faktur penjualan 1 dan melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan 

dan tanda tangan form penagihan. Pembayaran akan dikasih ke kepala keuangan. 

Bank akan datang dan mengambil hasil pembayaran dan kepala keuangan akan 

membuat bukti kas masuk yang diserahkan ke staff keuangan piutang. 

3.2.16.4. Alasan Perubahan Sistem 

Alasan perubahan sistem ini agar supaya nota yang tidak tertagih bisa 

dicek ulang oleh staff piutang untuk mengetahui bahwa nota tersebut memang 

belum dibayar oleh pelanggan. 

2.2.17. Desain Sistem Proses Penagihan Luar Kota 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses penagihan luar kota 

yang dilakukan oleh perusahaan. Pada sistem yang berjalan saat ini, proses 

penagihan hanya sebatas melakukan pengecekan pada nota tagihan.  Nota yang 

tidak tertagih hanya dikembalikan kepada staff piutang untuk disimpan untuk 

penagihan berikutnya. 



 

 

3.2.17.1. Proses Penagihan Luar Kota yang Lama 

     Proses Penagihan Luar Kota Lama

Staff AkuntanSales
Kepala 

Keuangan
Bank

Staff Keuangan 
Piutang

EDPPelanggan

Keterangan :

Page 1 of 3

No. Dok

Tanggal

FCP 01.01

27.12.2014

Start

Meminta 
laporan 
tagihan 

langganan 
pada staff 
akuntan

Display program 
akuntan

Mencetak daftar 
laporan tagihan 

langganan

Mencetak laporan 
tagihan langganan

Pel
an
gg
an

Pen
jual
an

Laporan tagihan 
langganan

Mencocokkan 
faktur penjualan 

1, kartu 
pelanggan, dan 
laporan tagihan 

langganan Cek dan 
mengambil 

faktur 
penjualan 1, 

beserta 
laporan 
tagihan 

langganan

2

Tagi
han

Use
r

 
Gambar 3.72 Proses Penagihan Luar Kota Bagian 1 

Pada proses penagihan luar kota 1, staff piutang akan meminta laporan 

tagihan langganan pada staff akuntan. Staff akuntan akan mencetak laporan dan 

diberikan kepada staff piutang. Staff keuangan piutang akan melakukan 

pengecekan dengan catatan manual. Sales akan cek dan mengambil faktur 

penjualan 1 untuk menagih kemudian proses berlanjut ke bagian 2. 
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Gambar 3.73 Proses Penagihan Luar Kota Bagian 2 



 

 

Pada proses penagihan luar kota 2, pelanggan akan menerima faktur 

penjualan 1 dan menyerahkan giro/uang pembayaran kepada sales. Sales 

kemudian akan menghitung dan menerima uang/giro dan membawa ke bank 

untuk disetor. Bukti setoran akan diberikan kepada kepala keuangan dan proses 

lanjut ke bagian berikutnya. 

     Proses Penagihan Luar Kota Lama

Staff 
Akuntan

Sales Kepala KeuanganBank
Staff Keuangan 

Piutang
EDPPelanggan

Keterangan :

Page 3 of 3

No. Dok

Tanggal

FCP 01.01

27.12.2014

2A

Bukti kas masukBukti kas masuk

Proses 
Pelunasan 

Piutang

End

 
Gambar 3.74 Proses Penagihan Luar Kota Bagian 3 

Pada proses penagihan luar kota 3, kepala keuangan akan membuat bukti 

kas masuk dan menyerahkan ke staff keuangan piutang. Proses berikutnya 

berlanjut pada proses pelunasan piutang. 

3.2.17.2. Analisis Permasalahan 

Proses penagihan pelanggan tidak ada pencatatan pada nota tagihan yang 

akan ditagih. Nota yang tidak tertagih hanya dikembali dan tidak ada pengecekan 

ulang terhadap nota tersebut. 



 

 

3.2.17.3. Rekomendasi Proses Penagihan Luar Kota 
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Gambar 3.75 Rekomendasi Proses Penagihan Luar Kota Bagian 1 

Pada rekomendasi proses penagihan luar kota 1, staff piutang akan 

meminta tagihan langganan pada staff akuntan. Staff akuntan mencetak laporan 

tagihan langganan dan diberikan ke staff piutang, pengecekan antara laporan 

tagihan langganan dengan catatan manual dilakukan oleh staff piutang serta 

membuat form penagihan pelanggan. Faktur penjualan1, form penagihan 

pelanggan, dan laporan tagihan pelanggan akan diserahkan ke sales untuk 

melakukan penagihan. 
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Gambar 3.76 Rekomendasi Proses Penagihan Luar Kota Bagian 2 



 

 

Pada rekomendasi proses penagihan luar kota 2, pelanggan akan menerima 

faktur penjualan 1 dan form penagihan pelanggan. Pelanggan akan membayar 

tagihan dan menandatangani form penagihan pelanggan. Sales menerima 

pembayaran akan membawa langsung ke bank untuk disetor, bukti setoran akan 

diberikan ke kepala keuangan untuk buat bukti kas masuk, dan form penagihan 

pelanggan serta faktur penjualan yang tidak tertagih ke staff piutang. 

Rekomendasi Proses Penagihan Luar Kota

Staff 
Akuntan

Sales Kepala KeuanganBank
Staff Keuangan 

Piutang
EDPPelanggan

Keterangan :

Page 3 of 3

No. Dok

Tanggal

FCP 01.01

27.12.2014

2A

Bukti kas masukBukti kas masuk

Proses 
Pelunasan 

Piutang

End

2B

Cek form 
penagihan 
pelanggan 

dengan faktur 
penjualan

Beri informasi
Konfirmasi 

kepada 
pelanggan

End

 
Gambar 3.77 Rekomendasi Proses Penagihan Luar Kota Bagian 3 

Pada rekomendasi proses penagihan luar kota 3, staff piutang akan cek 

form penagihan pelanggan dan faktur penjualan serta menghubungi pelanggan 

yang tidak tertagih untuk konfirmasi kedatangan sales. Kepala keuangan akan 

memberikan bukti kas masuk kepada staff piutang lalu proses berlanjut ke 

pelunasan piutang. 

3.2.17.4. Alasan Perubahan Sistem 

Alasan perubahan sistem ini agar supaya nota yang tidak tertagih bisa 

dicek ulang oleh staff piutang untuk mengetahui bahwa nota tersebut memang 

belum dibayar oleh pelanggan. 



 

 

2.2.18. Desain Sistem Proses Pelunasan Piutang 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses pelunasan piutang yang 

dilakukan oleh perusahaan. Proses ini direkomendasikan untuk tidak mengalami 

perubahan. 

3.2.18.1. Proses Pelunasan Piutang yang Lama 
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Gambar 3.78 Proses Pelunasan Piutang Bagian 1 

Pada proses pelunasan piutang bagian 1, staff keuangan piutang akan 

mencatat piutang yang terbayar pada catatan manual dan memberikan bukti kas 

masuk kepada staff akuntan. Staff akuntan akan meminta rekening koran kepada 

pemilik. Pemilik akan menyiapkan rekening koran dan memberikan kepada staff 

akuntan. Staff akuntan akan mencocokkan rekening koran dan bukti kas masuk 

dan proses berlanjut ke bagian berikutnya. 
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Gambar 3.79 Proses Pelunasan Piutang Bagian 2 

Pada proses pelunasan piutang bagian 2, staff akuntan akan input dan 

pelunasan piutang pada program. Laporan pelunasan piutang, bukti kas masuk, 

dan rekening koran akan dijadikan 1 dan diberikan kepada pemilik. 

3.2.18.2. Rekomendasi Proses Pelunasan Piutang 
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Staff Akuntan EDPOwner Staff Keuangan Piutang

Keterangan :

Page 1 of 2

No. Dok

Tanggal

FCP 01.01

27.12.2014

Start

Request rekening 
koran pada 

owner

Menyiapkan
 rekening koran

Rekening koran

Mencocokkan rekening 
koran dan bukti kas masuk.

2

Rekening koran

Bukti kas masuk

Catat piutang yang terbayar 
pada catatan manual

Bukti kas masuk

 
Gambar 3.80 Rekomendasi Proses Pelunasan Piutang Bagian 1 



 

 

Pada rekomendasi proses pelunasan piutang 1, staff keuangan piutang 

akan mencatat pada catatan manual piutang yang telah terbayar, dan menyerahkan 

bukti kas masuk ke staff akuntan. Staff akuntan akan meminta rekening koran dari 

pemilik. Staff akuntan akan mencocokkan rekening koran dengan bukti kas masuk 

dan proses berlanjut ke bagian berikutnya.   
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Gambar 3.81 Rekomendasi Proses Pelunasan Piutang Bagian 2 

Pada rekomendasi proses pelunasan piutang 2, staff akuntan akan 

membuat pelunasan piutang dari program lalu mencetak laporan pelunasan 

piutang. bukti kas masuk, rekening koran, dan laporan pelunasan piutang akan 

dijadikan satu dan diberikan ke pemilik. 

2.2.19. Desain Sistem Proses Packing Barang Pesanan Cash 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses packing barang pesanan 

cash yang dilakukan oleh perusahaan. Proses ini direkomendasikan untuk tidak 

mengalami perubahan. 

 



 

 

3.2.19.1. Proses Packing Barang Pesanan Cash yang Lama 
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Gambar 3.82 Proses Packing Barang Pesanan Cash Bagian 1 

Pada proses packing barang pesanan cash 1, kepala gudang menerima 

form pemesanan pelanggan lalu menyiapkan barang pesanan. Setelah barang 

terkumpulkan, jika ada barang yang habis maka akan diberi tanda pada form 

pemesanan. Jika sudah sesuai, form pemesanan akan diberikan ke staff penjualan.  
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Gambar 3.83 Proses Packing Barang Pesanan Cash Bagian 2 



 

 

Pada proses packing barang pesanan cash 2, staff penjualan akan 

menerima form pemesanan pelanggan dan mencetak faktur penjualan rangkap 2 

dengan menginput sesuai dengan form pemesanan pelanggan dari nama barang, 

nama pelanggan, nama gudang, dan harga. Faktur penjualan 2 akan diarsip oleh 

staff penjualan, dan faktur penjualan 1 akan diberikan ke kepala gudang kemudian 

proses berlanjut ke bagian berikutnya. 
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Gambar 3.84 Proses Packing Barang Pesanan Cash Bagian 3 

Pada proses packing barang pesanan cash 3, kepala gudang akan 

melakukan cek barang dan menyesuaikan dengan faktur penjualan. Staff gudang 

akan melakukan packing barang dan menyerahkan barang packing dan faktur 

penjualan 1 kepada pelanggan. 



 

 

3.2.19.2. Rekomendasi Proses Packing Barang Pesanan Cash 

Rekomendasi Proses Packing Barang Pesanan Cash

EDPStaff PenjualanKepala Gudang Staff GudangPelanggan

Keterangan :

Page 1 of 3

No. Dok

Tanggal

FCP 01.01

27.12.2014

Start

Menyiapkan pemesanan 
pelanggan

Form Pemesanan 
Pelanggan

Barang 
lengkap?

Memberikan tanda 
pada form pemesanan 
pelanggan untuk stock 

yang tidak ada

Tidak

2

Form Pemesanan 
Pelanggan

Ya

 
Gambar 3.85 Rekomendasi Proses Packing Barang Pesanan Cash Bagian 1 

Pada rekomendasi proses packing barang pesanan cash 1, kepala gudang 

menerima form pemesanan pelanggan lalu menyiapkan barang pesanan. Setelah 

barang terkumpulkan, jika ada barang yang habis maka akan diberi tanda pada 

form pemesanan. Jika sudah sesuai, form pemesanan akan diberikan ke staff 

penjualan. 

Rekomendasi Proses Packing Barang Pesanan Cash
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Gambar 3.86 Rekomendasi Proses Packing Barang Pesanan Cash Bagian 2 



 

 

Pada rekomendasi proses packing barang pesanan cash 2, staff penjualan 

akan menerima form pemesanan pelanggan dan mencetak faktur penjualan 

rangkap 2 dengan menginput sesuai dengan form pemesanan pelanggan dari nama 

barang, nama pelanggan, nama gudang, dan harga. Faktur penjualan 2 akan 

diarsip oleh staff penjualan, dan faktur penjualan 1 akan diberikan ke kepala 

gudang kemudian proses berlanjut ke bagian berikutnya. 
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Gambar 3.87 Rekomendasi Proses Packing Barang Pesanan Cash Bagian 3 

Pada rekomendasi proses packing barang pesanan cash 3, kepala gudang 

akan melakukan cek barang dan menyesuaikan dengan faktur penjualan. Staff 

gudang akan melakukan packing barang dan menyerahkan barang packing dan 

faktur penjualan 1 kepada pelanggan. 

2.2.20. Desain Sistem Proses Penjualan Cash Grosir 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses penjualan cash grosir 

yang dilakukan oleh perusahaan. Proses ini direkomendasikan untuk tidak 

mengalami perubahan. 



 

 

 

3.2.20.1. Proses Penjualan Cash Grosir yang Lama 
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Gambar 3.88 Proses Penjualan Cash Grosir Bagian 1 

Pada proses penjualan cash grosir 1, pelanggan akan memilih dan 

menentukan barang yang akan dibeli, sales akan mencatat pada form pemesanan 

pelanggan. form pemesanan pelanggan akan diberikan ke kepala pembelian dan 

proses berlanjut ke bagian berikutnya. 
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Gambar 3.89 Proses Penjualan Cash Grosir Bagian 2 



 

 

Pada proses penjualan cash grosir 2, kepala pembelian akan melakukan 

pengecekan terhadap harga jual. Jika tidak sesuai sales akan di infokan mengenai 

harga baru dan merubah harga pada form pemesanan. Jika sesuai maka form 

pemesanan pelanggan diberikan ke cashier dan pelanggan akan membayar sesuai 

dengan nominal form pemesanan pelanggan. Cashier menerima uang dan proses 

berlanjut pada proses packing barang pesanan cash. 

3.2.20.2. Rekomendasi Proses Penjualan Cash Grosir 
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Gambar 3.90 Rekomendasi Proses Penjualan Cash Grosir Bagian 1 

Pada rekomendasi proses penjualan cash grosir 1, pelanggan akan memilih 

dan menentukan barang yang akan dibeli, sales akan mencatat pada form 

pemesanan pelanggan. form pemesanan pelanggan akan diberikan ke kepala 

pembelian dan proses berlanjut ke bagian berikutnya. 



 

 

              Proses Penjualan Cash Grosir Lama

Sales Kepala PembelianPelanggan Cashier

Terima uang dari 
pelanggan

Keterangan :

Page 2 of 2

No. Dok

Tanggal

FCP 01.01

27.12.2014

1

Melakukan perbaikan dan pengecekan 
harga dan barang

Sesuai ?

Ubah harga / barang yang 
tidak sesuai

Tidak

Form pemesanan 
pelanggan

Ya

Form pemesanan 
pelanggan

Bayar sesuai nota pemesanan

End

Proses packing 
barang 

pesanan cash

 
Gambar 3.91 Rekomendasi Proses Penjualan Cash Grosir Bagian 2 

Pada rekomendasi proses penjualan cash grosir 2, kepala pembelian akan 

melakukan pengecekan terhadap harga jual. Jika tidak sesuai sales akan di infokan 

mengenai harga baru dan merubah harga pada form pemesanan. Jika sesuai maka 

form pemesanan pelanggan diberikan ke cashier dan pelanggan akan membayar 

sesuai dengan nominal form pemesanan pelanggan. Cashier menerima uang dan 

proses berlanjut pada proses packing barang pesanan cash. 

2.2.21. Desain Sistem Proses Penjualan Pos 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses penjualan pos yang 

dilakukan oleh perusahaan. Proses ini direkomendasikan untuk tidak mengalami 

perubahan. 

 



 

 

3.2.21.1. Proses  Penjualan Pos yang Lama 
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Gambar 3.92 Proses Penjualan Pos Bagian 1 

Pada proses penjualan pos 1, pelanggan akan mengambil barang dan 

membawa barang menuju cashier. Cashier akan melakukan scan barcode pada 

barang dan menginfokan total pembayaran kepada pelanggan berikutnya proses 

berlanjut ke bagian 2. 
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Gambar 3.93 Proses Penjualan Pos Bagian 2 



 

 

Pada proses penjualan pos 2, jika pelanggan tidak jadi membeli maka 

proses berakhir, jika membeli maka cashier akan menerima uang sesuai dengan 

nominal yang disampaikan. Cashier akan mencetak struk penjualan rangkap 2, 

struk penjualan 2 akan diarsip oleh cashier dan struk penjualan 1 beserta barang 

akan diberikan kepada pelanggan. 

3.2.21.2. Rekomendasi Proses Penjualan Pos 

Rekomendasi Proses Penjualan POS

EDPPelanggan Cashier

Keterangan :

Page 1 of 2

No. Dok

Tanggal

FCP 01.01

27.12.2014

Start

Mengambil & mengumpulkan 
barang yang ingin dibeli

Tampilan 
Cashier

Scan barcode 
barang

Penjual
an

User
Pelangg

an
Barang

Menghitung jumlah pembayaran yang harus 
dibayar oleh pelanggan sesuai dengan 

barang yang ingin dibeli

Memberitahu jumlah uang yang 
harus dibayar oleh pelanggan

2

 
Gambar 3.94 Rekomendasi Proses Penjualan Pos Bagian 1 

Pada rekomendasi proses penjualan pos 1, pelanggan akan mengambil 

barang dan membawa barang menuju cashier. Cashier akan melakukan scan 

barcode pada barang dan menginfokan total pembayaran kepada pelanggan 

berikutnya proses berlanjut ke bagian 2. 



 

 

Rekomendasi Proses Penjualan POS
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Gambar 3.95 Rekomendasi Proses Penjualan Pos Bagian 2 

Pada rekomendasi proses penjualan pos 2, jika pelanggan tidak jadi 

membeli maka proses berakhir, jika membeli maka cashier akan menerima uang 

sesuai dengan nominal yang disampaikan. Cashier akan mencetak struk penjualan 

rangkap 2, struk penjualan 2 akan diarsip oleh cashier dan struk penjualan 1 

beserta barang akan diberikan kepada pelanggan. 

2.2.22. Desain Sistem Proses Retur Penjualan Barang 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses penjualan pos yang 

dilakukan oleh perusahaan. Proses ini direkomendasikan untuk tidak mengalami 

perubahan. 



 

 

3.2.22.1. Proses Retur Penjualan Barang yang Lama 
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Gambar 3.96 Proses Retur Penjualan Barang Bagian 1 

Pada proses retur penjualan barang 1, pelanggan akan membawa barang 

beserta surat jalan dan diberikan kepada staff penerimaan barang. Pemilik akan 

menentukan apakah barang bisa diretur atau tidak, jika tidak maka barang 

dikembalikan dan proses berakhir. Jika bisa, maka staff penerimaan akan 

membuat nota retur dan catat pada barang masuk. Nota retur diberikan kepada 

staff penjualan dan proses berlanjut ke bagian berikutnya. 
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Gambar 3.97 Proses Retur Penjualan Barang Bagian 2 



 

 

Pada proses retur penjualan barang 2, staff penjualan akan mencetak faktur 

retur penjualan dan update data pelanggan serta penjualan. Faktur retur penjualan 

akan diberikan kepada staff keuangan piutang untuk diarsip bersama faktur 

penjualan. 

3.2.22.2. Rekomendasi Proses Retur Penjualan Barang 
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Gambar 3.98 Rekomendasi Proses Retur Penjualan Barang Bagian 1 

Pada rekomendasi proses retur penjualan barang 1, pelanggan akan 

membawa barang beserta surat jalan dan diberikan kepada staff penerimaan 

barang. Pemilik akan menentukan apakah barang bisa diretur atau tidak, jika tidak 

maka barang dikembalikan dan proses berakhir. Jika bisa, maka staff penerimaan 

akan membuat nota retur dan catat pada barang masuk. Nota retur diberikan 

kepada staff penjualan dan proses berlanjut ke bagian berikutnya. 



 

 

Rekomendasi Proses Retur Penjualan Barang
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Gambar 3.99 Rekomendasi Proses Retur Penjualan Barang Bagian 2 

Pada rekomendasi proses retur penjualan barang 2, staff penjualan akan 

mencetak faktur retur penjualan dan update data pelanggan serta penjualan. Faktur 

retur penjualan akan diberikan kepada staff keuangan piutang untuk diarsip 

bersama faktur penjualan. 

2.2.23. Desain Sistem Proses Pengecekan Validasi Penjualan 

Proses ini menjelaskan bagaimana alur dari proses pengecekan validasi 

penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Proses ini belum ada sebelumnya pada 

proses riil. Rekomendasi yang diberikan berguna untuk menjaga agar data pada 

program tercatat dengan rapi. 

3.2.23.1. Analisis Permasalahan 

Perusahaan tidak memiliki supervisor yang mengawasi proses penginputan 

data pada program, sehingga tingkat akurasi data sangat rendah.  



 

 

3.2.23.2. Rekomendasi Proses Pengecekan Validasi Penjualan 
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Gambar 3.100 Rekomendasi Proses Pengecekan Validasi Penjualan Bagian 1 

Pada rekomendasi proses pengecekan validasi penjualan 1, supervisor 

akan melakukan pengecekan validasi dari faktur penjualan melalui laporan 

penjualan. Supervisor akan melakukan pengeekan terhadap kode faktur penjualan, 

kode pelanggan, dan kode sales. Jika ada kode yang tidak sesuai maka akan 

dicatat pada lembar kerja perbaikan dan proses berlanjut ke bagian 2. 
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Gambar 3.101 Rekomendasi Proses Pengecekan Validasi Penjualan Bagian 2 



 

 

Pada rekomendasi proses pengecekan validasi penjualan 2, supervisor 

akan memberikan lembar kerja perbaikan kepada staff penjualan. Staff penjualan 

akan melakukan perbaikan sesuai dengan apa yang tercatat pada lembar kerja 

perbaikan dan memberikan tanda bagian apa saja yang telah diperbaiki. Lembar 

kerja perbaikan akan diberikan kembali ke supervisor untuk dilakukan cek ulang. 

3.2.23.3. Alasan Perubahan Sistem 

Penambahan sistem ini dilakukan untuk menjaga agar data yang tercatat 

pada program sesuai dengan yang ditetapkan sehingga tingkat akurasi data cukup 

tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 


