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Abstract
Data manajement is very important for a department store. At the moment, the

processing of data in Diyan s Supermarket is still using DOS-based applications. The
application does not provide the best solution in managing the data, because it is
still slow in showing the database and the final analysis.
 To solve the problem, we design an information system for retail selling based
on desktop application for Diyan s Supermarket . The system is designed using
a systems development method of SDLC (System Development Life Cycle)
by analyzing the system requirement, create of the system, applying of the system and
performing the maintenance of the system. The system was built using Lazarus and
MySQL.
 The information system is able to improve the Supermarket s performance in
terms of time and is adaptable to recent development of technology, and is able to
improve customers satisfaction.

Key words:  information of systems, SDLC.

Abstrak

Pengelolaan data merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah
instansi swalayan. Saat ini pengelolaan data di swalayan Diyan masih menggunakan
aplikasi berbasis DOS. Aplikasi tersebut masih belum memberikan solusi terbaik
dalam mengelola data, karena masih lambat dalam eksekusi menampilkan database
dan hasil analisis.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu dirancang sebuah sistem
informasi penjualan retail berbasis desktop di Swalayan Diyan. Sistem di rancang
menggunakan metode pengembangan sistem SDLC (System Development Life Cycle)
yaitu dengan melakukan analisa terhadap kebutuhan sistem, pembuatan sistem,
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penerapan sistem sampai melakukan pemeliharaan sistem. Sistem akan dibangun
menggunakan Lazarus dan pengelolaan database menggunakan MySQL.

Sistem informasi penjualan retail berbasis desktop di Swalayan Diyan dapat
meningkatkan kinerja dalam hal waktu dan juga mampu beradaptasi terhadap
perkembangan teknologi sistem informasi sekarang ini serta untuk lebih memberikan
kepuasan kepada pelanggan.

Kata Kunci : sistem informasi, SDLC.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini telah

menimbulkan perubahan yang cukup signifikan akan persaingan usaha pada setiap

perusahaan. Dalam hal ini teknologi dan informasi merupakan hal yang sangat

penting dalam menjalankan suatu pekerjaan atau kegiatan. Sehingga dapat

mempengaruhi aspek kehidupan baik dari segi ekonomis maupun perkembangan

perusahaan di masa yang akan datang (Agrista,2012).

Dewasa ini yang sangat berpengaruh untuk perkembangan perusahaan di masa

yang akan datang adalah sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di

dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian,

mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi

dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan

(Jogiyanto, 2005). Swalayan Diyan Sukoharjo yang merupakan anak cabang

perusahaan dari PT Puri Diyan Asri Surakarta melayani jasa pengadaan barang

kebutuhan sehari-hari, sekarang ini sudah mempunyai sebuah sistem informasi

penjualan retail, namun masih berbasis DOS.

Penulis mencoba untuk melakukan sistem baru yaitu menangani permasalahan

yang dihadapi oleh Swalayan Diyan ketika menggunakan sistem informasi berbasis

DOS. Diharapkan dengan sistem yang baru dapat mendukung kinerja perusahaan atau

badan usaha agar tercipta suatu kinerja yang efektif dan efesien dan mampu

memberikan yang terbaik bagi pelanggan.



Sistem pengolahan data barang dan karyawan yang diterapkan oleh Swalayan

Diyan pada saat ini adalah masih berbasis DOS. Yaitu  merupakan sistem operasi

yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis teks (text-mode user

interface). Sistem operasi ini juga bersifat single-tasking  (hanya dapat menjalankan

satu program pada satu waktu saja), menjalankan prosesor pada modus real  (real

mode), dan hanya dapat mendukung satu pengguna dalam satu waktu (single user)

(Wikipedia). Beberapa kekurangan sistem informasi yang saat ini digunakan adalah :

1. Kecepatan analisis yang sangat lambat. Jika me-load database dalam jumlah

besar, pengload-an nya akan membutuhkan dan memakan waktu yang

cukup lama.

2. Sistem tidak bisa dikembangkan untuk sistem online berbasis website dan

internet.

3. Tampilan program yang kurang interaktif.

Hal ini dapat menjadi kendala dan hambatan bagi Swalayan Diyan untuk

meningkatkan kinerja dalam hal manajemen waktu dan juga proses adaptasi terhadap

perkembangan teknologi sistem informasi sekarang ini serta untuk lebih memberikan

kepuasan kepada masyarakat luas. Laporan keuangan baik pemasukan dan

pengeluaran juga perlu perhatian dalam sistem pengelolaannya agar tidak terjadi

kerugian dalam perusahaan. Tulisan ini mendeskripsikan hasil penelitian tentang

pengembangan “Sistem Informasi Penjualan Retail Pada Swalayan Diyan

Sukoharjo”.



METODE PENELITIAN

Metode   pengembangan  yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan

menggunakan sistem SDLC (System Development Life Cycle).

Gambar 1 Metode Pengembangan Sistem SDLC

Metode SDLC memiliki beberapa tahapan diantaranya yaitu:

1. Planning, yaitu dalam perencanaan sistem atau konsep yang cocok dan pantas

untuk memberikan informasi maupun perancangan design aplikasi desktop yang

dalam prosedurnya tetap diarahkan pada sistem informasi penjualan retail. Penulis

melakukan wawancara kepada manajer Swalayan Diyan, tentang planning yang

cocok untuk pengembangan dari sistem informasi berbasis DOS yang saat ini telah

dipakai Swalayan Diyan.

2. Analysis, merupakan tahapan yang berfungsi untuk mengetahui

permasalahan - permasalahan  yang terjadi pada suatu organisasi, sehingga

permasalahan yang timbul dapat terpenuhi kebutuhannya. Untuk mengetetahui

permasalahan apa saja yang terjadi, penulis melakukan observasi di Swalayan

Diyan. Setelah observasi dilakukan, didapatilah permasalahan yang ada, kemudian



penulis melakukan analysis untuk menentukan kebutuhan dalam mengatasi

permasalahan yang ada.

3. Design, setelah proses menganalisa  dan  mengetahui  keperluan-keperluan

yang   dibutuhkan, selanjutnya merancang dan mendesign tampilan untuk aplikasi

desktop. Dalam hal ini tidak terlepas dari penulisan kode program sesuai dengan

desain yang telah dibuat yang dilakukan dengan rapi, terstruktur dan benar,

sehingga menghasilkan aplikasi yang bermanfaat bagi pengguna. Tahap desaign,

penulis merancang ERD (Entity Relationship Diagram) dan Use Case Digram.

4. Implementation, maksudnya adalah penerapan  sistem atau implementasi

sistem yang merupakan puncak proses dalam perancangan sistem aplikasi desktop,

yaitu   mengaplikasikan sistem yang sudah terintegrasi atau menerapkan sebuah

sistem menjadi bentuk yang nyata. Penulis melakukan implementasi program di

Swalayan Diyan pada tanggal 18 April 2012. Penulis hanya mendapat izin dari

manajer Swalayan Diyan untuk melakukan trial implementation, karena Swalayan

Diyan tidak mau mengambil resiko dengan riil implementation program skripsi

penulis.

5. Maintenance, berfungsi untuk melakukan pemeliharaan dan pengelolaan

sistem agar tetap berjalan dan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

1. Perancangan ERD (Entity Relationship Diagram)

ERD adalah model konseptual yang mendeskripsikan hubungan antar

penyimpanan dalam DFD. Pada perancangan ERD, dapat mengetahui

hubungan dari suatu tabel,  apakah one to one, one to many, atau many to

many.  Perancangan basis data aplikasi penjualan retail Swalayan Diyan dapat

dilihat dalam gambar 2 dibawah ini yang digambarkan dalam bentuk ERD

(Entity Relationship Diagram).



Gambar 2 ERD (Entity Relationship Diagram)

2.  Use Case Diagram

Pada perancangan use case ini meliputi tiga user yaitu supervisor,

administrator dan user kasir. Use Case Supervisor mempunyai fasilitas

penginputan data keuangan dan pembuatan segala macam bentuk laporan. Use

case Administrator dimana administrator mempunyai fasilitas untuk

melakukan pengelolaan data interen yang meliputi menambah data, mengubah

data, menghapus data. Sedangkan use case kasir dimana kasir hanya

mempunyai fasilitas untuk melakukan pengelolaan data penjualan secara

umum. Gambar 6 merupakan gambar use case diagram.



Gambar 3 Use Case Diagram

HASIL PENELITIAN

Sistem dan program yang telah berjalan menjadi sebuah hasil dan tujuan akhir

dari pembuatan sistem informasi penjualan retail pada Swalayan Diyan ini. Sistem

aplikasi ini terdapat tiga halaman user yang memiliki hak akses berbeda-beda antara

lain halaman supervisor,administrator dan halaman operator.

1. Halaman Supervisor

Menu yang aktif dan terlihat hanya fasilitas yang dapat diakses oleh

supervisor saja yang terdiri beberapa menu input dan output. Informasi yang

disajikan sesuai dengan inputan yang diberikan.

2. Halaman Administrator

Menu yang aktif dan terlihat hanya fasilitas yang dapat diakses oleh

admin saja yang terdiri beberapa menu input dan output. Informasi yang

disajikan sesuai dengan inputan yang diberikan.



3. Halaman Kasir

Sebaliknya menu yang terlihat dan aktif merupakan fasilitas yang dapat

diakses oleh kasir saja.

Transaksi Pemesanan Barang

 Transaksi pemesanan barang ini dilakukan dengan cara memesan terlebih

dahulu dari supplier. Pada form pemesanan barang, daftar stok barang dan daftar

pemesanan barang, di kelompokkan sesuai supplier. Berikut gambar 4 adalah form

pemesanan barang:

Gambar 4 Tampilan Form Pemesanan Barang

Transaksi Penjualan Barang

 Transaksi penjualan barang ini dilakukan dengan cara membeli barang yang

dilakukan oleh konsumen ke swalayan. Pada form penjualan, di tampilkan juga tabel

stok barang, guna untuk mempermudah pencarian data stok barang. Selain itu,  di

bawah tabel stok barang, juga terdapat daftar barang yang di beli pelanggan. Setelah

selesai proses penjualan, bukti penjualan adalah dalam bentuk nota penjualan. Berikut

gambar 5 merupakan form penjualan barang  dan gambar 6 adalah nota penjualan :



Gambar 5 Tampilan Form Penjualan

Gambar 6 Nota Penjualan

PEMBAHASAN

Penyusunan dan pembuatan aplikasi ini dikerjakan mulai bulan

desember tahun 2011 dan selesai dikerjakan pada bulan maret 2012, yaitu

selama kurang lebih 4 bulan. Penelitian untuk aplikasi ini dilakukan pada

swalayan diyan. Berlokasi di daerah gentan sukoharjo.

Sesuai dengan alur penelitian yang tertera pada bab III, langkah awal

dari penelitian ini adalan mengumpulkan data atau materi yang dibutuhkan.



Data tersebut berupa data proses bisnis, data form stok barang, form purchase

order, form pembelian, form retur beli, form penjualan, dan lain-lain. Hal ini

dimaksutkan agar mempermudah penulis dalam proses pengerjaan aplikasi.

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan proses pengolahan data

untuk keperluan perancangan sistem. Perancangan sistem itu di awali dengan

proses perancangan database beserta relasinya. Setelah selesai perancangan

database beserta relasinya, barulah dilakukan proses perancangan program

aplikasi.

Perancangan aplikasi sistem penjualan meliputi perancangan proses

bisnis, perancangan desain sistem. Perancangan desaign sistem terdiri dari

perancangan data flow diagram, perancangan use case, dan perancangan

pemodelan data sistem yaitu perancangan database, kemudian yang terakhir

adalah perancangan dialog layar.

Setelah semua proses perancangan selesai dibuat, barulah ke tahap

penelitian selanjutnya adalah proses pembuatan dan pengujian aplikasi.

Pembuatan aplikasi sistem penjualan ini menggunakan software open source

yaitu lazarus, dan database menggunakan mysql. Untuk koneksi dari lazarus

ke mysql, penulis menambahkan komponen untuk koneksi ke mysql

menggunakan zeos. Dalam proses pembuatan aplikasi sistem penjualan ini,

penulis tidak serta merta lancar begitu saja. Penulis mengalami banyak

kesulitan dan hambatan. Kesulitannya adalah dalam pembuatan aplikasinya

itu sendiri yang sangat komplek, ketidak stabilan software lazarus. Software

lazarus merupakan software baru dengan versi masih beta. Namun

Alhamdulillah semua kesulitan itu dapat dilalui oleh penulis.

Selanjutnya pada proses pengujian aplikasi. Pengujian ini dilakukan

dengan menggunakan jaringan client dan server. Database terletak pada

server, dan program aplikasi terletak di client. Segala aksi yang ada di client

akan secara otomatis juga merubah isi database yang ada di server.



Sistem informasi penjualan retail yang ada di Diyan Swalayan masih

berbasis DOS. Perbandingan aplikasi berbasis DOS dengan aplikasi yang

telah penulis buat ini adalah tampilan aplikasi berbasis DOS tidak interaktiv

dan komunikatif. Tampilan aplikasi DOS tidak interaktiv dikarenakan sistem

operasi DOS belum bisa menggunakan alat bantu mouse, jadi segala macam

kegiatan dalam aplikasi yang berbasis DOS masih menggunakan alat bantu

keyboard dalam pengoperasiannya. Tampilan aplikasi DOS tidak komunikatif

dikarenakan tampilan aplikasi yang berbasis DOS bersifat monoton, tidak

dapat di beri icon gambar. Aplikasi yang penulis buat ini berbasis desktop

under Linux, mempunyai tampilan yang interaktiv dan komunikatif. Sistem

informasi ini sudah bisa menggunakan alat bantu mouse dan terdapat fasilitas

pilih cepat yang diserati icon gambar. Sehingga aplikasi ini lebih berssifat

komunikatif dan interaktiv.

Kemudian sebagai perbandingan aplikasi yang kedua adalah

perbandingan aplikasi yang telah dibuat oleh Harjanto (2011), Aplikasi yang

dibuat oleh harjanto masih dapat digolongkan memiliki fasilitas aplikasi yang

sederhana dibandingkan dengan kekompleksan fasilitas aplikasi yang dibuat

oleh penulis. Aplikasi yang dibuat oleh harjanto hanya menyediakan fasilitas

data agen, data barang sesuai agen, serta data pelanggan. Aplikasi yang

penulis buat menyediakan fasilitas yang juga disediakan oleh aplikasi

harjanto, fasilitas pemesanan barang, fasilitas pengembalian barang jika rusak.

Akan tetapi pada aplikasi yang penulis buat ini tidak menggunakan data

pelanggan, dan aplikasi yang harjato buat menggunakan data pelanggan.

  Kemudian perbandingan yang terakhir adalah program aplikasi yang

penulis buat dengan program aplikasi ‘Micro Store Software’. Program

aplikasi ‘Micro Store Software’ memiliki fasilitas yang lebih kompleks

dibandingkan dengan program aplikasi yang penulis buat. Program aplikasi

‘Micro Store Software’ mempunyai fasilitas menu bayar hutang dan piutang,



dan data pelanggan. Aplikasi yang penulis buat tidak menyediakan fasilitas

menu yang dimiliki oleh aplikasi ‘Micro Store Software’. Swalayan diyan

tidak melayani penjualan dalam partai besar (grosir). ‘Micro Store Software’

juga sudah banyak diimplementasikan di 80% swalayan yang ada di

karisidenan Surakarta.

KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan dalam makalah ini, maka

dapat disimpulkan berbagai hal sebagai berikut:

1. Sistem ini mempunyai 3 tipe pengguna, yaitu tipe administrator sebagai

pengguna sistem dengan level penuh(dapat menambah, mengubah dan

menghapus data). Tipe supervisor sebagai pengguna yang mempunyai  level

pembuatan laporan dan mengelola data keuangan. Tipe kasir sebagai

pengguna yang hanya memiliki failitas pengelolaan dalam transaksi

penjualan.

2. Dengan adanya aplikasi yang baru ini, pihak Swalayan Diyan bisa

mendapatkan informasi yang lebih akurat karena sudah menggunakan sistem

yang terkomputerisasi yang sedikit lebih lengkap dari sistem sebelumnya.
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