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ABSTRAK 

Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Pada Perbaikan 

Proses Serah Terima Barang di PT. TIS 

 

PT. TIS khususnya di bagian produksi dalam melakukan aktifitasnya 

sering mengalami kendala. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah 

proses Serah Terima Barang ( STB ). Permasalahan terjadi karena penggunaan 

sistem informasi yang tidak tepat. Dimana manajer produksi tidak dapat 

mengontrol kegiatan STB dengan baik karena informasi yang tidak lengkap dan 

lambat. Salah satu faktor tersebut adalah kontrol STB yang belum optimal 

sehingga pembuatan laporan menjadi sangat lambat dan tidak efisien. Pada tugas 

akhir ini peneliti mencoba mengembangkan suatu sistem informasi untuk 

mengelola kegiatan Serah Terima Barang. Pengembangan sistem ini sesuai 

dengan tahapan daur hidup pengembangan sistem. Pengembangan sistem 

informasi STB terdiri dari beberapa tahap, yaitu analisis sistem, desain sistem, 

implementasi sistem, operasi dan pemeliharaan. Hasil akhir dari pengembangan 

sistem ini adalah perbaikan sistem informasi STB yang lebih cepat, akurat, dan 

efisien. Data STB yang terkumpul digunakan untuk melakukan peramalan dengan 

metode rata – rata bergerak. 

 

Kata kunci : Serah Terima Barang ( STB ), Sistem Informasi, Daur Hidup 

Pengembangan Sistem 
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ABSTRACT 

 

Design and Implementation of Information Systems In Serah 

Terima Barang Process Improvement at PT. TIS 

 

PT. TIS particularly in the production in their activities often encounter obstacles. 

One of the problems frequently encountered is the Serah Terima Barang ( STB ). 

Problems occur because of the use of information systems that are not appropriate. 

Where the production manager can not control the activities of STB well as 

information that is incomplete and slow. One such factor is the STB control is not 

optimal so that making the report to be very slow and inefficient. On this thesis, 

researchers are trying to develop an information system to manage the activities of 

the STB. The development of these systems in accordance with the stages of 

System Development Life Cycle (SDLC). Development of information systems 

STB consists of several stages, system analysis, system design, system 

implementation, operation and maintenance. The end result of the development of 

this system is to improve the STB information more quickly, accurately, and 

efficiently. Collected STB Data is used for forecasting use moving average 

methode. 

 

Keywords: Serah Terima Barang ( STB ), Information Systems, System 

Development Life Cycle (SDLC) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1) 
1.1. Latar Belakang Masalah 

PT. TIS adalah perusahaan manufaktur yang bergerak pada bidang 

manufaktur electrical switchboard dan cable support sistem. PT. TIS merupakan 

partner license dari schneider electric yang merupakan market leader dari 

komponen electrical. Produk yang dihasilkan adalah panel listrik, cable tray, cable 

ladder, dan merupakan salah satu distributor panel prisma iPM milik schneider 

electric. 

Pada tahun 2012, PT. TIS mengalami penggabungan plant metal working. 

Plant metal working sebelumnya terbagi menjadi dua area, yaitu kapuk dan 

bitung. Kini digabung menjadi satu area di bitung, Tangerang. 

Hal tersebut berdampak pada beban kerja organisasi produksi di bitung. 

Permasalahan mulai muncul saat menangani banyak sales order. Pengontrolan 

sales order menggunakan worksheet menjadi tidak efektif. Setiap bulan worksheet 

bertambah sesuai dengan bertambahnya sales order. Tanpa disadari data dan 

informasi pada organisasi produksi tidak tertangani dengan baik. Manajer sebagai 

pimpinan organisasi menemui kendala dalam memantau pekerjaan secara 

keseluruhan. 
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Produksi sebagai kegiatan utama selalu mendapatkan sorotan dari 

manajemen. Organisasi produksi dituntut untuk memberikan laporan yang tepat 

dan akurat untuk menggambarkan kegiatan produksi yang sedang berlangsung. 

Akan tetapi organisasi belum siap karena semua proses pengolahan data masih 

dilakukan secara manual dan sederhana. 

Berkembangnya kebutuhan akan informasi menyebabkan penambahan 

worksheet yang berimbas pada beban kerja karyawan. Tuntutan akan kebutuhan 

informasi belum didukung oleh perkembangan teknologi informasi. 

Berawal dari permasalahan tersebut, penulis ingin merancang dan 

mengimplementasikan teknologi informasi yang mendukung PT. TIS dalam 

mengelola data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat guna menyajikan 

informasi secara tepat, akurat, dan aktual untuk mendukung proses pengambilan 

keputusan dan kebijakan perusahaan yaitu dengan sistem informasi. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diperoleh permasalahan pada 

organisasi produksi adalah sebagai berikut : 

Bagaimana memanfaatkan sistem informasi untuk mengatasi permasalahan 

yang terjadi pada proses serah terima barang.  

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini penulis akan membuat batasan permasalahan agar 

tidak menyimpang dari pokok pembahasan yang sebenarnya. Hal-hal yang dibuat 

dan dibahas dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisa permasalahan yang ada di organisasi produksi, khususnya pada 

proses serah terima barang. 

2. Mendesain dan mengimplementasikan sistem informasi sebagai perbaikan 

sistem serah terima barang.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Perbaikan sistem informasi serah terima barang. 

2. Mempermudah pencarian sales order. 

3. Mengetahui presentase pengerjaan sales order berdasarkan berat dan 

jumlah.  

4. Mengurangi penggunaan kertas dalam membuat lampiran serah terima 

barang. 

5. Menyiapkan laporan serah terima barang harian. 

6. Menerapkan peramalan rata-rata bergerak menggunakan data serah 

terima barang. 
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1.5. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi pustaka. 

Pengambilan data dilakukan dengan menganalisa sistem informasi yang sudah 

berjalan di PT. TIS, khususnya di bagian produksi. 

Penulis mengambil data secara langsung di lapangan dan mengambil 

referensi jurnal nasional maupun internasional yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Selain kedua cara yang sudah disebutkan di atas penulis juga 

melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing  dan para ahli untuk 

merumuskan hasil penelitian yang dapat diimplementasikan. 

1. Studi Pustaka 

Dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis menggunakan referensi jurnal 

internasional maupun nasional yang tersedia di internet. Serta melakukan kajian 

pustaka terhadap buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan tugas akhir ini.  

2. Studi Lapangan 

Penulis melakukan analisa sistem di organisasi produksi yang sudah 

berjalan saat ini. Penulis kemudian melakukan kajian dengan sistem informasi 

yang hasilnya dapat diimplementasikan di PT. TIS. 

3. Konsultasi 

Penulis melakukan konsultasi dengan manager produksi yang mengetahui 

kebutuhan informasi di manajemen produksi. Penulis juga melakukan konsultasi 

dengan orang yang memiliki pengetahuan lebih tentang sistem basis data agar 

dapat memberikan usulan sistem yang tepat sasaran.  Penulis mengharapkan 

dukungan dalam bentuk konsultasi dari dosen pembimbing dan dosen Universitas 
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Mercu Buana, Jakarta yang berpengalaman dengan sistem basis data untuk 

membantu penulisan Tugas Akhir. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, dibuat suatu kerangka pembahasan 

dalam bentuk bab yang dapat diuraikan sebagai berikut ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan suatu dasar penyusunan yang didalamnya berisi latar 

belakang masalah, maksud dan tujuan, perumusan masalah, batasan masalah, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan teori-teori yang menunjang penulisan atau penelitian yang 

penulis manfaatkan untuk memperkuat dasar penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan tentang metode pengembangan sistem yang penulis gunakan 

dalam pengembangan sistem informasi. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini membahas tentang kebutuhan data, informasi, diagram konteks, 

diagram aliran data, struktur program, dan antarmuka pemakai. 

BAB V ANALISA HASIL 

Bab ini menjelaskan manfaat yang diperoleh dari penggunaan sistem dan 

perbandingan sistem lama dan sistem baru. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dari pembahasan serta beberapa 

saran untuk perbaikan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2)  
2.1. Istilah dalam Serah Terima Barang 

2.1.1. Pengertian Serah Terima Barang 

Serah Terima Barang ( STB ) adalah kegiatan menyerahkan produk hasil 

produksi dari bagian produksi ke bagian pengiriman. Dalam proses serah terima 

barang melibatkan quality kontrol untuk menjamin kualitas produk. 

Dalam satu hari dapat terjadi lebih dari satu kali STB sesuai dengan 

jumlah sales order yang sedang dikerjakan. Setiap formulir STB memiliki 

lampiran seperti gambar berikut. 

Gambar 2.1 Lampiran STB 
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2.1.2. Pengertian Sales Order 

Sales Order merupakan daftar produk permintaan customer yang 

diteruskan ke bagian produksi. Bagian produksi akan melakukan proses produksi 

sesuai dengan jenis dan jumlah produk yang terdapat pada daftar tersebut. 

Gambar 2.2 Sales Order 

 

2.1.3. Pengertian Kontrol STB 

Kontrol STB merupakan sistem yang mencatat seluruh aktivitas STB. 

Tujuan dari sistem ini adalah mengetahui kekurangan produk yang harus dipenuhi 

sesuai dengan nomor sales order. 

Gambar 2.3 Folder Kontrol STB 
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Kontrol STB menggunalan worksheet yang dibedakan berdasarkan bulan. 

Dalam worksheet tersebut terdapat beberapa sales order. 

Gambar 2.4 Kontrol STB 
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2.2. Sistem Informasi 

2.2.1. Sistem 

Dalam buku Algemene Systeemtheorine, Sistem Benadering en 

Organisatiettheorie karya D.Keuning ( Onong, 1989 ) mengemukakan pengertian 

sistem menurut beberapa pakar sebagai berikut : 

Menurut Ludwig Von Bertalanfly, sistem adalah seperangkat unsur-unsur 

yang terikat dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dan dengan 

lingkungan. 

Menurut Anatol Rapoport, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan 

perangkat hubungan antara satu sama lain. 

Menurut L.Ackof, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau 

fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling ketergantungan satu 

sama lain. 

Menurut John A. Beckett, sistem adalah kumpulan sistem-sistem yang 

berinteraksi. 

Namun menurut Gordon B.Davis (1992), sistem terdiri dari bagian-bagian 

yang bersama-sama beroperasi untuk mencapai beberapa tujuan, dengan kata lain 

bahwa suatu sistem bukanlah merupakan suatu perangkat yang dapat 

diidentifikasikan sebagai kebersamaan yang menyatu disebabkan oleh tujuan atau 

sasaran yang sama. 

2.2.2. Data dan Informasi 

Data dapat didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian-

kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang 

tertentu yang tidak acak, yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Data 
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dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file 

dalam basis data. Data menjadi bahan dalam suatu proses pengolahan data. Oleh  

karena itu, suatu data belum dapat berbicara banyak sebelum diolah lebih lanjut. 

Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang 

penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu 

juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Untuk memperoleh 

informasi, diperlukan data yang akan diolah dan unit pengolah. 

Transformasi data menjadi informasi dapat digambarkan sebagaimana 

ditunjukkan gambar dibawah ini.  

 

Dalam gambar tersebut input adalah data yang akan diolah oleh unit 

pengolah, sedangkan output adalah informasi sebagai hasil pengolahan data yang 

telah diinputkan tersebut. Suatu unit penyimpan ( memori sekunder ) diperlukan 

sebagai alat penyimpan data dalam bentuk basis data. 

2.2.3. Sistem Informasi 

Dalam arti yang luas sistem informasi dapat dipahami sebagai sekumpulan 

subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk 

satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerja sama antara bagian satu dengan 

Input Unit Pengolah 

Unit Penyimpan 

Output 

Gambar 2.5. Transformasi Data Menjadi Informasi 
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yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, 

menerima masukan (input) berupa data-data, kemudian mengolahnya 

(processing), dan menghasilkan keluaran (output) berupa informasi sebagai dasar 

pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat 

dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun di masa mendatang, 

mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategi organisasi, dengan 

memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut 

guna mencapai tujuan (Sutanta, 2003 ). 

 

2.3. Daur Hidup Pengembangan Sistem 

Untuk nengembangkan suatu sistem informasi, kebanyakan perusahaan 

menggunakan suatu metodologi yang disebut metodologi pengembangan sistem. 

Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses standar yang diikuti oleh 

organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk 

menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem 

informasi ( Hoffer dkk, 1998 ). 

Seperti yang berlaku pada kebanyakan proses, pengembangan sistem 

informasi juga memiliki daur hidup. Daur hidupnya disebut daur pengembangan 

sistem informasi ( O’Brien, 2001 ) atau secara umum dinamakan SDLC ( System 

Development Life Cyle ) atau daur hidup pengembangan sistem. SDLC 

merupakan metodologi klasik yang yang digunakan untuk mengembangkan, 

memlihara, dan menggunakan sistem informasi. Metodologi ini mencakup 

sejumlah fase atau tahapan. Tabel dibawah ini memperlihatkan berbagai 

penamaan tahapan dalam SDLC. 



12 
 

 

Tabel  2.1 Tahapan SDLC Menurut Ahli 

Sumber Tahapan-tahapan dalam SDLC 

  

Alter ( 1992 ) Inisiasi, pengembangan, implementasi, dan 

operasi dan pemeliharaan 

Fabbri dan Schwab ( 1992 ) Studi kelayakan, rencana awal, analisis sistem, 

desain sistem, dan implementasi sistem 

Hoffer, George, dan Valacich ( 

1998 ) 

Identifikasi dan seleksi proyek, inisiasi dan 

perencanaan proyek, analisis, perancangan 

logis, perancangan fisik, implementasi, dan 

pemeliharaan 

McLeod ( 1998 )  Perencanaan, analisis, perancangan, dan 

implementasi 

Turban, McLean, dan 

Wetherbe ( 1999 ) 

Inisiasi proyek, analisis sistem dan studi 

kelayakan, analisis dan perancangan logis, 

akuisisi dan pengembangan, implementasi, 

operasi, evaluasi pasca-audit, dan pemeliharaan 

Zwass ( 1998 ) Studi kelayakan, analisis kebutuhan, 

perancangan logis, perancangan fisik, 

pengodean dan pengujian, konversi, dan kajian 

pascaimplementasi 
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Meskipun jumlah tahapan dalam SDLC dalam berbagai literatur berbeda-

beda, pada prinsipnya secara keseluruhan semua proses yang dilakukan sama saja. 

Model air terjun dalam SDLC diperlihatkan pada gambar dibawah ini. 

 

  Analisis Sistem 

 Studi Kelayakan 

 Analisis Kebutuhan 

Implementasi Sistem 

 Pemrograman dan 

pengujian 

 Konversi 

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Desain Sistem 

 Perancangan Konseptual 

 Perancangan Fisik 

Gambar 2.6 Tahapan-tahapan dalam SDLC 
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2.3.1. Analisis Sistem 

Tahapan analisis dimulai karena adanya permintaan terhadap sistem baru. 

Pemintaan dapat datang dari seorang manajer di luar departemen sistem informasi 

atau dari pihak eksekutif yang melihat adanya masalah atau menemukan adanya 

peluang baru. Namun, adakalanya inisiatif pengembangan sistem baru berasal dari 

bagian yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem informasi, yang 

bermaksud mengembangkan sistem yang sudah ada atau mengatasi masalah-

masalah yang belum tertangani. 

Untuk melaksanakan hal tersebut, dibentuklah proyek baru yang ditangani 

dalam bentuk tim, yang melibatkan pemakai, analis sistem, dan para spesialis 

sistem informasi yang lain, serta barangkali juga auditor internal. Dalam hal ini, 

auditor internal berfungsi untuk memastikan bahwa rancangan sistem memenuhi 

persyaratan yang mencakup akurasi, kontrol, keamanan, kemudahan untuk diaudit 

( McLeod, 1998 ). 

Tujuan utama analisis sistem adalah untuk menentukan hal-hal detail 

tentang yang akan dikerjakan oleh sistem yang diusulkan ( dan bukan bagaimana 

caranya ). Analisis sistem mencakup studi kelayakan dan analisis kebutuhan. 

Studi kelayakan digunakan untuk menentukan kemungkinan keberhasilan 

solusi yang diusulkan. Tahapan ini berguna untuk memastikan bahwa solusi yang 

diusulkan tersebut benar-benar dapat dicapai dengan sumber daya dan dengan 

memperhatikan kendala yang terdapat pada perusahaan serta dampak terhadap 

lingkungan sekitar. 

Di dalam tahapan ini, analis sistem melaksanakan penyelidikan awal 

terhadap masalah dan peluang bisnis yang disajikan dalam usulan proyek 
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pengembangan sistem. Tugas-tugas yang tercakup dalam studi kelayakan meliputi 

: 

 Penentuan masalah dan peluang yang dituju sistem 

 Pembentukan sasaran sistem baru secara keseluruhan 

 Pengidentifikasian para pemakai sistem 

 Pembentukan lingkup sistem 

Analisis kebutuhan dilakukan untuk menghasilkan sesifikasi kebutuhan ( 

disebut juga spesifikasi fungsional ). Spesifikasi kebutuhan adalah spesifikasi 

yang rinci tentang hal-hal yang akan dilakukan sistem ketika diimplementasikan. 

Spesifikasi ini sekaligus dipakai untuk membuat kesepahaman antara 

pengembang sistem, pemakai yang kelak menggunakan sistem, manajemen, dan 

mitra kerja lain. 

Analisis kebutuhan ini diperlukan untuk menentukan keluaran yang akan 

dihasilkan sistem, masukan yang diperlukan sistem, lingkup proses yang 

digunakan untuk mengolah masukan menjadi keluaran, volume data yang akan 

ditangani sistem, jumlah pemakai dan kategori pemakai, serta kontrol terhadap 

sistem. 

 

2.3.2. Desain Sistem 

Desain sistem dibagi menjadi dua subtahapan, yang dinamakan 

perancangan konseptual dan perancangan fisik. Target akhir tahapan ini adalah 

menghasilkan rancangan yang memenuhi kebutuhan yang ditentukan selama 

tahapan analisis sistem. Hasil akhirnya berupa spesifikasi rancangan yang sangat 

rinci sehingga mudah diwujudkan pada saat pemrograman. 
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Perancangan konseptual seringkali disebut perancangan logis. Pada 

perancangan ini, kebutuhan pemakai dan pemecahan masalah yang teridentifikasi 

selama tahapan analisi sistem mulai dibuat untuk diimplementasikan. Spesifikasi 

rancangan ini mencakup elemen-elemen berikut. 

 Keluaran 

Rancangan laporan memcakup frekuensi laporan ( harian, mingguan, 

bulanan, dsb ), isi laporan, bentuk laporan, dan laporan cukup ditampilkan 

pada layar atau dicetak. 

 Penyimpanan data 

Dalam hal ini, semua data yang diperlukan untuk membentuk laporan 

ditentukan lebih detil, termasuk ukuran data, dan letaknya dalam berkas. 

 Masukan 

Rancangan masukan meliputi data yang perlu dimasukan ke dalam sistem. 

 Prosedur pemrosesan dan operasi 

Rancangan ini menjelaskan bagaimana data masukan diproses dan 

disimpan dalam rangka untuk menghasilkan laporan. 

 

Perancangan fisik, rancangan yang bersifat konseptual diterjemahkan dalam 

bentuk fisik sehingga terbentuk spesifikasi yang lengkap tentang modul-modul 

sistem dan antarmuka antarmodul, serta rancangan basis data secara fisik. Berikut 

merupakan beberapa hasil akhir dari perancangan fisik. 

 Rancangan keluaran, berupa bentuk laporan dan rancangan dokumen. 

 Rancangan masukan, berupa rancangan layar untuk pemasukan data. 
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 Rancangan antarmuka pemakai dan sistem, berupa rancangan interaksi antara 

pemakai. 

 Rancangan basis data, berupa rancangan-rancangan berkas dalam basis data, 

termasuk penentuan kapasitas masing-masing. 

 

2.3.3. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini banyak aktivitas yang dilakukan. Aktivitas-aktivitas yang 

dimaksud berupa : 

 Pemrograman dan pengujian 

 Instalasi perangkat keras dan perangkat lunak 

 Pelatihan kepada pemakai 

 Konversi 

Berdasarkan perancangan fisik, pemrogram mulai melakukan 

pemrograman. Pemrograman adalah aktivitas pembuatan program atau sederetan 

instruksi yang digunakan untuk mengatur computer agar bekerja sesuai dengan 

maksud masing-masing instruksi. Setiap program menjalani pengujian secara 

individual untuk memastikan bahwa program bebas dari kesalahan. Pengujian 

seperti ini disebut pengujian unit. Jika terjadi kesalahan, pemakai akan berusaha 

mencari penyebanya dan proses untuk melakukan pencarian kesalahan ini dikenal 

dengan sebutan debugging. 

Konversi merupakan tahapan yang digunakan untuk mengoperasikan 

sistem baru dalam rangka menggantikan sistem yang lama. Terdapat beberapa 

pendekatan yang dilakukan untuk melakukan konversi, yaitu konversi parallel, 

konversi langsung, konversi modular atau bertahap, dan konversi pilot. 
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 Konversi parallel 

Pada konversi ini, sistem baru dan sistem lama sama-sama dijalankan. 

Setelah melalui masa tertentu, jika sistem baru telah dapat diterima untuk 

menggantikan sistem lama, maka sistem lama segera dihentikan. Cara seperti 

ini merupakan pendekatan yang paling aman, tetapi merupakan cara yang 

mahal, karena pemakai harus menjalankan dua sistem sekaligus. 

Gambar 2.7 Konversi Paralel 

 

 Konversi langsung 

Konversi ini dilakukan dengan cara menghentikan sistem lama dan 

menggantikannya dengan sistem baru. Cara ini merupakan yang  paling 

beresiko, tetapi murah. 

Gambar 2.8 Konversi Langsung 

 

 Konversi pilot 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menerapkan sistem baru hanya pada 

lokasi tertentu yang diperlakukan sebagai pelopor. Jika konversi ini dianggap 

berhasil, maka akan diperluas ke tempat-tempat yang lain. Hal ini merupakan 

pendekatan dengan biaya dan resiko yang rendah. 
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Gambar 2.9 Konversi Pilot 

 

 Konversi modular 

Konversi ini dilakukan dengan menggantikan suatu bagian pada sistem 

lama dengan sistem baru. Jika terjadi sesuatu, bagian yang baru tersebut akan 

digantikan dengan sistem yang lama. Jika tidak terjadi masalah,  modul-modul 

baru akan dipasangkan lagi untuk mengganti modul-modul lama yang lain. 

Dengan pendekatan seperti ini, akhirnya semua sistem lama akan tergantikan 

oleh sistem baru. Cara seperti ini lebih aman daripada konversi langsung. 

Gambar 2.10 Konversi Modular 

 

2.3.4. Operasi dan Pemeliharaan 

Setelah masa sistem berjalan sepenuhnya menggantikan sistem lama, 

sistem memasuki pada tahapan operasi dan pemeliharaan. Selama sistem 

beroperasi, pemeliharaan sistem tetap diperlukan karena beberapa alasan. 

Pertama, mungkin sistem masih menyisakan masalah-masalah yang tidak 

terdeteksi selama masa pengujian sistem. Kedua, pemeliharaan diperlukan karena 

perubahan bisnis atau lingkungan, atau adanya permintaan kebutuhan baru ( 

misalnya berupa laporan ) oleh pemakai. Ketiga, pemeliharaan juga bisa dipicu 

karena kinerja sistem yang menurun sehingga barangkali perubahan-perubahan 

dalam penulisan program. 
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Zwass (1998) membagi pemeliharaan perangkat lunak menjadi tiga 

macam, yaitu pemeliharaan perfektif, pemeliharaan adaptif, dan pemeliharaan 

korektif. 

 Pemeliharaan perfektif ditujukan untuk memperbaharui sistem sebagai 

tanggapan atas perubahan kebutuhan pemakai dan kebutuhan organisasi, 

meningkatkan efisiensi sistem, dan memperbaiki dokumentasi. 

 Pemeliharaan adaptif, berupa perubahan aplikasi untuk menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak baru. 

 Pemeliharaan korektif berupa pembetulan atas kesalahan-kesalahan yang 

ditemukan pada saat sistem berjalan. 

 

2.4. Data Flow Diagram 

Data flow diagram ( DFD ) adalah suatu diagram yang menggunakan 

notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunaannya 

sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur dan jelas. 

Data flow diagram merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau 

menjelaskan sistem yang sedang berjalan logis. 

Data flow diagram memiliki beberapa komponen yaitu kesatuan luar, arus 

data, proses, dan simpan data. 

a) Kesatuan luar. Merupakan kesatuan lingkungan di luar sistem yang dapat 

berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang berada di lingkungan 

luarnya yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. 

b) Arus data. Arus data ini mengalir di antara proses, simpanan data, dan 

kesatuan luar. Arus data ini menunjukkan arus dari data yang dapat berupa 
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masukkan untuk sistem atau hasil dari proses sistem. Arus data ini ditunjukkan 

dengan symbol panah. 

c) Proses. Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, 

mesin atau computer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses 

untuk menghasilkan arus data yang akan keluar dari proses. 

d) Simpan data. Simpanan data merupakan simpanan dari data yang dapat berupa 

: 

 Suatu file atau database di sistem computer 

 Suatu arsip atau catatan manual 

 Suatu kotak tempat data di meja seseorang 

 Suatu tabel acuan manual 

 Suatu agenda atau buku 

Tabel  2.2 Simbol Komponen DFD 

Komponen Simbol 

Kesatuan Luar  

Proses 
 

Aliran data  

Simpan Data  
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2.5. Peramalan Rata-Rata Bergerak ( Moving Average ) 

3. Adalah suatu metode peramalan dengan mengkombinasikan data dari 

beberapa periode terbaru/terakhir. Metode ini pada dasarnya bertujuan membuat 

data yang berfluktuatif menjadi data yang relatif stabil (kurang berfluktuatif) 

sehingga fluktuasi dari pola data menjadi halus dan relatif merata. 

Metode Moving Average digunakan untuk peramalan yang umumnya : 

 Memiliki perubahan (naik/turun) dengan cepat. 

 Tidah dipengaruhi faktor musiman, trend dan lain-lain. 

 Moving average suatu periode, merupakan peramalan untuk satu periode 

ke depan dari periode rata-rata tersebut.  

Kelebihan metode ini adalah dapat diterapkan pada data jenis apapun juga 

baik yang sesuai dengan kurva matematik ataupun tidak. Namun kekurangannya 

adalah tidak mempunyai persamaan untuk peramalan dan sebagai gantinya 

digunakan nilai rata-rata bergerak berakhir sebagai nilai ramalan untuk periode 

yang akan datang. 

n

AAAA
F ntttt

t
 


...321  

 

 

  

F
t
 = Peramalan untuk periode mendatang 

n = jumlah periode pengamatan 

A 
t-1

 = data aktual satu periode yang lalu  
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Mean Absolute Deviation (MAD) adalah nilai yang dihitung dengan 

mengambil jumlah nilai absolut dari setiap kesalahan peramalan dibagi dengan 

jumlah periode data (n). MAD merupakan salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk melakukan analisis keasalahan peramalan total. Metode ini 

cukup sederhana, rumus yang digunakan yaitu : 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3)  
3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam studi kasus, yaitu melakukan 

penelitian mendalam terhadap suatu kejadian yang disebut sebagai kasus dengan 

menggunakan cara - cara sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan 

data, analisa informasi dan pelaporan hasil. Dalam studi kasus ini pada organisasi 

produksi di PT. TIS. 

 

3.2. Objek Penelitian 

Objek penlitian fokus kepada organisasi produksi di PT. TIS, pada proses 

serah terima barang. Data yang akan digunakan adalah data sales order, rekap 

dokumen, serah terima barang tahun 2015. 

 

3.3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di lingkungan produksi PT. TIS yang 

berlokasi di PT. TIS, Jalan Raya Serang Km 11,5, Bitung, Tangerang. 

 

 

3.4. Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini kurang lebih menyangkut data 

primer dan data sekunder. Data primer meliputi: 

a. Rekap sales order 

b. Daftar permintaan produk 
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c. Data serah terima barang 

d. Data kebutuhan informasi 

Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan nantinya meliputi artikel 

maupun jurnal yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data untuk data primer yang akan penulis lakukan 

dengan cara: 

3.5.1 Observasi 

Metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara cermat. 

3.5.2 Wawancara dan Diskusi 

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan bertanya atau 

berkomunikasi langsung dengan responden. Dalam penelitian ini, penulis 

melakukan wawancara dan diskusi dengan manajemen produksi. 

3.5.3. Tinjauan Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian agar hasil yang didapat sesuai dengan 

harapan maka peneliti harus memperluas pengetahuan dengan studi pustaka. 

Karena hal ini dapat mendukung untuk pengumpulan dan pengolahan data, 

menganalisa data yang diperoleh serta menyelesaikan permasalahan yang ada. 

3.5.4 Analisa 

Dengan berbekal data terkait di organisasi produksi PT. TIS, penulis akan 

melakukan analisa dan penelitian mengenai perancangan serta implementasi 

sistem informasi manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi produksi. 
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4)  
4.1. Identifikasi Permasalahan Informasi 

Dalam melakukan identifikasi permasalahan pada sistem informasi yang 

sudah berjalan, penulis membagi menjadi dua tahap.  

4.1.1. Sistem yang sudah berjalan 

Sistem yang sudah berjalan menggunakan worksheet yang terbagi dalam 

beberapa sheet yang dikelompokkan berdasarkan nomor sales order atau batch. 

Sebagai gambaran umum sheet berisi deskripsi dan jumlah produk yang 

akan masuk proses produksi.  

Gambar 4.1 Worksheet Kontrol STB 
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Kolom A sampai dengan kolom E berisi rincian produk permintaan 

customer. Kolom F merupakan jumlah total produk yang telah terpenuhi. Kolom 

G merupakan sisa produk yang harus dipenuhi, jumlah permintaan ( D ) – Total ( 

F ). Kolom H dan seterusnya merupakan rincian transaksi serah terima barang 

yang berisi tanggal, jumlah, nomor STB, dan kode supervisor. 

 

4.1.2. Permasalahan Sistem 

Permasalahan yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan dapat 

diketahui dengan menganalisa penggunaan sistem informasi ini secara umum. 

Analisa dilakukan dengan menggunakan diagram fishbone. Penggunaan diagram 

fishbone bertujuan untuk memperoleh hasil analisa berdasarkan objek nyata. Hasil 

identifikasi yang telah dilakukan dapat dilihat pada diagram berikut : 

Gambar 4.2 Diagram Fishbone 

Kontrol STB

Boros kertas Mengandalkan ingatan

Pergantian bulan

Tidak terdefinisiCopy paste Lampiran STB

 
Dalam satu tahun kurang lebih terdapat 350 sales order. Pengelompokan 

worksheet kontrol STB berdasarkan bulan penerimaan sales order. Sales order 

yang sedang dalam proses produksi bisa terdapat dalam dua atau lebih worksheet. 
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Sehingga untuk mengetahuinya harus benar – benar hafal bulan penerimaan sales 

order. 

Sistem yang saat ini berjalan tidak dapat mendefinisikan presentase 

produksi yang sedang berlangsung. Pada saat muncul pertanyaan tentang status 

produksi, jawaban yang muncul hanyalah besaran presentase yang hanya 

didasarkan pada perkiraan. Hal ini dikarenakan kontrol STB tidak menggunakan 

berat produk. 

Lampiran STB menggunakan sheet yang dicetak dalam kertas berukuran 

A4. Dokumen tersebut menunjukkan daftar barang yang telah selesai produksi. 

Pencetakan tiap sheet menyebabkan terjadinya pemborosan. 

Laporan STB harian dikerjakan secara manual dengan cara copy paste 

lampiran STB menjadi satu sheet. 

 

4.1.3. Analisa Kebutuhan Sistem 

Berdasarkan analisa permasalahan sistem yang telah berjalan selama ini, 

kebutuhan sistem informasi yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut : 

Tabel  4.1 Kebutuhan Sistem 

No. Kebutuhan Sistem 

1. 

Mempermudah pelacakan sales order. Kecepatan sistem untuk 

menemukan sales order.    

2. 

Menampilkan informasi presentase pengerjaan sales order baik 

secara jumlah maupun secara berat atau tonase. 

3. Menyiapkan berkas yang diperlukan saat serah terima barang ( 
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lampiran STB ). 

4. 

Menampilkan rekap daftar produk yang diserah terimakan 

berdasarkan tanggal. 

4.2. Perancangan Konseptual 

4.2.1. Data Flow Diagram 

Pengguna melakukan tiga masukkan pada sistem. Masukkan berupa data 

sales order, daftar produk, dan data STB ( Serah Terima Barang ). Sistem akan 

menyimpan data tersebut pada basis data. Sistem kemudian mengolah data 

tersebut menjadi informasi yang akan ditampilkan di layar. Informasi yang 

dihasilkan oleh sistem adalah presentase pengerjaan sales order, lampiran STB, 

laporan STB harian, dan peramalan rata-rata bergerak. 

Gambar 4.3 DFD Sistem Informasi Serah Terima Barang 

1. Master Data

Pengguna

Sales_Order

2. Pengolahan Data

SPK

3. Laporan

STB

Input data STB

Daftar Produk

Data
STB

STB Harian

Lampiran STB

Presentase 
pengerjaan 
Sales Order

Data STB

Data Sales Order

Daftar Produk
Data Sales Order

Import daftar produk

Input data Sales Order

Peramalan
Moving Average
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4.2.2. Masukan sistem 

Pengembangan sistem informasi serah terima barang memerlukan 

masukan berupa data yang akan diolah menjadi informasi. Data tersebut antara 

lain : 

a. Data sales order 

b. Data daftar barang 

c. Data serah terima barang 

 

4.2.3. Prosedur pemrosesan dan operasi 

Masing-masing data tersimpan dalam tabel. Tabel-tabel ini kemudian 

diproses menggunakan query. Query dirancang sesuai dengan kebutuhan 

informasi pengguna. 

 

4.2.4. Keluaran sistem 

Keluaran dari sistem ini berupa tampilan pada layar dan laporan, antara 

lain : 

a. Daftar sales order yang dikerjakan dengan textbox untuk mempercepat dan 

mempermudah proses pencarian sales order.  

b. Status pengerjaan sales order dan presentase pengerjaan. 

c. Lampiran STB berupa daftar barang yang diserahterimakan, sesuai dengan 

nomor STB dan nomor sales order dan batch. 

d. Rekap daftar produk yang diserahterimakan dalam satu hari. 

e. Peramalan rata-rata begerak menggunakan data serah terima barang. 
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4.3. Perancangan Fisik 

4.3.1. Rancangan Masukan 

Rancangan masukan digunakan untuk input data ke dalam database. 

Masukan tersebut antara lain adalah input sales order, import daftar produk, dan 

input data STB. 

Gambar 4.4 Form Input Sales Order 

 

Gambar di atas (Gambar 4.5) merupakan tampilan layar form input sales 

order. Data yang diperlukan antara lain adalah : 

Tabel  4.2 Data Input Sales Order 

No. Nama Data Deskripsi 

1. SO Number  Nomor sales order 

2. Customer/PIC  Nama customer 

3. Product 

Category  

Kategori produk 

4. Description  Deskripsi produk yang dikerjakan, material yang 

digunakan, dan jenis finishing yang digunakan. 
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5. Sign Date  Tanggal tanda tangan surat perintah kerja yang 

menyatakan kesanggupan untuk memenuhi target 

penyelesaian. 

6. Production 

Finish 

Target penyelesaian produksi yang menjadi tanggal 

acuan serah terima barang terakhir. 

7. Tonnage Jumlah total berat produk dalam sales order. 

 

Setelah menginput data sales order sistem perlu mengetahui daftar produk  

permintaan customer. Daftar produk yang terdapat pada worksheet ( Gambar 4.6 ) 

di import ke dalam database melalui form 3 ( Gambar 4.7 ). 

Gambar 4.5 Worksheet Daftar Produk 
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Gambar 4.6 Form Import Daftar Barang 

 

 

Setelah input sales order dan import daftar produk, pengguna melakukan 

transaksi STB. Transaksi STB dilakukan setiap produk telah selesai dikerjakan 

tiap harinya. Setiap sales order bisa memiliki lebih dari satu nomor STB dan 

dalam satu hari bisa terjadi transaksi STB lebih dari satu kali. 

Gambar 4.7 Form Input Nomor STB 
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Untuk memulai transaksi STB, pengguna harus input data nomor STB 

menggunakan Form 2 ( Gambar 4.8 ). Data yang diperlukan pada form ini adalah 

nomor STB, tanggal transaksi STB, nama penyerah, dan penerima produk. 

Gambar 4.8 Form Transaksi  STB 

 

Pada form serah terima barang pengguna memilih produk berdasarkan 

nomor sales order. Nomor sales order terdapat di tampilan sebelah kiri, sedangkan 

daftar produk terdapat di tampilan sebelah kanan atas. Produk yang dipilih akan 

disalin ke tampilan sebelah kanan bawah. Daftar barang yang berada di tampilan 

sebelah kanan bawah inilah yang nantinya akan dicetak menjadi lampiran STB. 

 

4.3.2. Rancangan Keluaran 

Keluaran sistem berupa tampilan pada layar seperti gambar di bawah ini. 

Pada bagian kiri atas terdapat textbox untuk melakukan pencarian sales order 

sehingga dapat mempercepat waktu pencarian. Daftar sales order dan status 

pengerjaan ditampilkan pada satu layar. 
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Gambar 4.9 Form Analisa Sales Order 

 
 

Lampiran STB berisi daftar produk yang diserahterimakan. Produk 

tersebut dikelompokan berdasarkan sales order dan batch. 
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Gambar 4.10 Lampiran STB 

 

Dalam satu hari bisa terjadi beberapa kali STB. STB harian merupakan 

rekap daftar produk yang diserahterimakan dalam satu hari.  
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Gambar 4.11 Laporan STB Harian 

 

 Data serah terima barang tiap hari dikelompokkan menjadi data dalam satu 

bulan. Peramalan rata – rata bergerak menggunakan periode dua bulan. Peramalan 

digambarkan menggunakan garis, sedangkan data actual digambarkan oleh 

diagram batang.  
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Gambar 4.12 Peramalan Rata-Rata Bergerak 

 

 Rata – rata bergerak ( garis ) pada suatu periode merupakan ramalan untuk 

periode berikutnya. 

 

4.4. Pemrograman dan Pengujian 

Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis 

melakukan pemrograman dan pengujian agar sistem informasi organnisasi siap 

digunakan pada lingkungan yang sebenarnya. Sistem informasi STB 

dikembangkan menggunakan Microsoft Visual C# 2010 yang telah menggunakan 

teknologi object oriented sebagai antarmuka.  

Semua data disimpan dalam database yang diakses melalui Microsoft 

access menggunakan SQL. 

 

4.5. Konversi 

Dalam rangka menggantikan sistem lama, penulis menggunakan sistem 

konversi paralel. Penulis memilih konversi parallel agar tidak mengganggu sistem 

lama dan dapat memperoleh perbandingan antara sistem lama dan sistem baru.   
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BAB V 

ANALISA HASIL 

5)  
Antarmuka (Interface) merupakan media yang menghubungkan user 

sebagai pengguna dengan sistem sehingga kenyamanan dalam menggunakan dan 

kemudahan merupakan nilai yang harus diperhatikan. Dalam sistem ini dibuatkan 

form starter yang berisi tombol-tombol sebagai shortcut dari aktifitas-aktifitas 

yang sering dilakukan. Selain itu tombol dirancang menggunakan gambar yang 

mewakili dari aktifitas yang dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

kemudahan pengguna dan penghematan ruang. Alat input atau form yang ada di 

sistem ini dapat dengan mudah dipelajari dan dimengerti karena telah disesuaikan 

dengan kebutuhan pengguna dan sistem lama yang selama ini telah berjalan. 

Operasional sistem lebih ditekankan terhadap pengguna sistem. Pengguna 

harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai teknologi informasi dan 

kegiatan organisasi produksi, karena data yang ada pada sistem informasi STB 

sangat erat kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi.  

Setelah melalui masa konversi selama satu tahun, berikut adalah 

perbandingan sistem dan manfaat yang diperoleh dengan implementasi sistem 

baru ini.



41 
 

 

5.1. Perbandingan Sistem Lama dan Sistem Baru 

Berikut merupakan perbandingan sistem lama dan sistem baru yang 

diperoleh setelah proses implementasi. 

Tabel  5.1 Perbandingan Sistem Lama dan Sistem Baru 

No. Deskripsi Sistem Lama Sistem Baru 

 

1. 

 

Pencarian Sales 

Order 

 

Proses pencarian sales 

order mengandalkan 

ingatan. 

 

Proses pencarian sales 

order menggunakan 

textbox. 

 

2. 

 

Status 

Pengerjaan 

 

Mengetahui jumlah 

kekurangan produk yang 

harus diproduksi. 

 

Mengetahui jumlah 

kekurangan produk yang 

harus diproduksi. 

 

Mengetahui presentase 

kekurangan produksi 

berdasarkan jumlah dan 

tonase. 

 

 

3. 

 

Lampiran STB 

 

Menggunakan kontrol 

STB yang dicetak. 

 

 

Jumlah lampiran 

sebanding dengan jumlah 

SO dan produk yang di-

STB. 

 

Dikerjakan oleh sistem 

sesuai dengan transaksi 

yang dilakukan. 

 

Jumlah lampiran sesuai 

dengan jumlah produk 

yang di-STB. 
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4. 

 

Laporan STB 

Harian 

 

Copy paste dari kontrol 

STB yang digabung 

dalam satu sheet. 

 

Disiapkan oleh sistem. 

 

Berdasarkan hasil analisa permasalahan dan perancangan sistem, serta 

melihat hasil yang diperoleh dalam tahap implementasi, maka sistem baru telah 

memenuhi tujuan adanya perbaikan sistem informasi pada proses serah terima 

barang. 
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5.2. Pengukuran 

5.2.1. Kecepatan pencarian 

Tabel di bawah ini merupakan perbedaan waktu pencarian sales order. 

Pengukuran menggunakan stopwatch dengan mengambil sepuluh sampel secara 

acak. 

Tabel  5.2 Hasil Pengukuran Pencarian Sales Order 

No. No. Sales Order Sistem Lama Sistem Baru

1 388 11.09 1.35

2 404 10.19 1.29

3 394 9.06 1.09

4 412 8.89 1.42

5 393 15.57 1.26

6 386 10.02 1.84

7 394 7.42 1.21

8 374 4.88 1.95

9 414 9.99 1.04

10 369 4.84 1.66

4.84 1.04

15.57 1.95

9.195 1.411

10.73 0.91Penyimpangan

Minimal

Maksimal

Rata-rata

 

Sistem lama membutuhkan waktu minimal 4.84 detik dan paling lama 

15.57 detik. Perbedaan yang signifikan ini terjadi karena pada sistem lama tidak 

ada panduan untuk mempermudah proses pencarian, hanya mengandalkan 

ingatan. 

Sistem baru membutuhkan waktu minimal 1,04 detik dan paling lama 1,95 

detik. 
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Pada sistem lama rata-rata membutuhkan waktu 9,195 detik, sedangkan 

sistem baru 1,411 detik. Dengan kata lain pencarian sales order pada sistem baru 

lebih cepat 6,5 kali dari sistem lama. 

5.2.2. Penghematan Kertas 

Penghematan kertas merupakan perbandingan kertas yang dibutuhkan oleh 

sistem lama dan sistem baru. Dengan mengambil sepuluh nomor STB sebagai 

contoh maka diperoleh data seperti di bawah ini. 

Tabel  5.3 Perbandingan Penggunaan Kertas 

No. STB Sitem Lama Sistem Baru

0010 5 2

0011 5 2

0014 2 1

0015 5 1

0017 2 1

0027 3 1

0028 4 1

0030 3 1

0036 3 1

0043 2 1

Total 34 12  

Berdasarkan data tersebut, sistem lama membutuhkan tiga puluh empat 

lembar kertas sedangkan sistem baru membutuhkan dua belas lembar kertas. 

Dalam sepuluh nomor STB sistem baru telah menghemat dua belas lembar kertas. 
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5.2.3. Peramalan Rata – Rata Bergerak 

Gambar 5.1 Hasil Peramalan 

 

 

Tabel  5.4 Hasil Peramalan 

Bulan ke-
Jumlah Serah 

Terima Barang
Ramalan Selisih

1 44

2 614

3 113 329 216

4 89 363.5 274.5

5 95 89 6

6 280 95 185

7 52 280 228

8 117 166 49

9 38 84.5 46.5

10 420 77.5 342.5

11 217 229 12

1359.5Total  

MAD = 1359.5 / 9 = 151.05 
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5.3. Manfaat Sistem Informasi Serah Terima Barang 

Dengan menggunakan sistem informasi STB ini, manfaat yang dapat 

diperoleh antara lain sebagai berikut : 

a. Mempercepat proses pencarian sales order 

b. Mengetahui status, presentase pengerjaan sales order, baik berdasarkan 

jumlah maupun berat produk. 

c. Menampilkan hanya produk yang di-STB sehingga mengurangi 

pemborosan kertas. 

d. Laporan STB harian terbuat secara otomatis sehingga dapat 

mengurangi beban kerja administrasi. 

e. Melakukan peramalan dengan metode rata – rata bergerak. 

 

5.4. Kendala Sistem 

Konversi dari sistem lama ke sistem yang baru menggunakan sistem 

konversi parallel menyebabkan pengguna melakukan pekerjaan ganda. Selama 

proses konversi mengalami beberapa kendala yang dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu budaya organisasi dan sumber daya manusia.  

 

5.4.1. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi menjadi kendala yang cukup merepotkan. Sistem 

kerja yang sudah berlangsung selama beberapa tahun menjadi salah satu 

penyebabnya. Tata kelola administrasi yang hanya berdasarkan rutinitas tanpa 

memperhatikan efisiensi pekerjaan. Pengguna sudah merasa nyaman dengan 
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sistem yang selama ini digunakan tanpa mengetahui pengolahan data dan alur 

informasi di dalam organisasi. 

5.4.2. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang berfungsi sebagai pengguna dalam 

mengoperasikan sistem informasi, kendala yang dialami adalah sebagai berikut 

: 

a) Pengetahuan sumber daya manusia hanya terbatas pada Microsoft 

office. 

b) Pengetahuan terhadap prosedur dan tujuan adanya perbaikan sistem 

kurang. 

c) Penggunaan sistem baru yang tidak disiplin. 



48 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6)  
6.1. Kesimpulan 

Dari semua tahap pengembangan sistem informasi yang telah dilakukan, 

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

a. Sistem informasi STB dapat menggantikan sistem lama. 

b. Sistem informasi STB memiliki informasi yang lebih lengkap. 

c. Pencarian sales order menggunakan sistem informasi STB 6,5 kali 

lebih cepat. 

d. Sistem informasi STB mengurangi penggunaan kertas pada pembuatan 

lampiran STB. 

e. Sistem informasi STB mengurangi beban kerja dalam pembuatan 

laporan STB harian.  

f. Mean Absolute Deviation ( MAD ) dengan periode dua bulan adalah 

151,05. 
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6.2. Saran 

Pengembangan sistem informasi ini mendapatkan beberapa saran yang 

diharapkan dapat terus dikembangkan ke aktivitas kerja lainnya dalam organisasi. 

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan laporan tonase bulanan dan tahunan. 

b. Mengukur pencapaian dateline produksi. 

c. Melakukan peramalan untuk produk lainnya. 

 



50 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Bassil, Youssef, 2012. “A Simulation Model for the Waterfall Software 

Development Life Cycle”, International Journal of Engineering & 

Technology, Vol. 2, No. 5. 

Bharamagoudar, S.R., Geeta R.B. , and S.G.Totad, 2013. “Web Based Student 

Information Management System”, International Journal of Advanced 

Research in Computer and Communication Engineering, Vol. 2. 

Chakraborty, Supriya, et al, 2012. “Design and Development of Software for 

Managing Data for Protein - Ligand Docking Studies”, International Journal 

of Science and Applied Information Technology, Volume 1, No.1. 

Ernain, Rusliyawati dan Imelda Sinaga, 2011. “Sistem Pendukung Keputusan 

Pembiayaan Mikro Berbasis Client Server Studi Kasus Pada Perusahaan 

Pembiayaan Bandar Lampung”, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi 

Informasi 2011 (SNATI 2011). 

Feng, XueLian and Liu, HaiYan, 2013. “Design of the Database of Library 

Information”, International Journal of Database Theory and Application, 

Vol. 6, No. 2. 

Kadir, Abdul. 2014 “Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi”. Yogyakarta: 

C.V. Andi Offset. 

Mirza, A.H., 2012. “Desain Dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen 

Pelayanan Perizinan Satu Pintu (Simtu) Berbasis Web (Studi Kasus 

Kabupaten Ogan Komering Ilir)”, Seminar Nasional Informatika 2012 

(semnasIF 2012). 

Pratama, D., dan Sugiharto, T., 2014. “Analisis Dan Perancangan Sistem 

Informasi Akuntansi Penggajian Pada PT. Karya Murni Indah”, Prosiding 

Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2014), 

Vol. 8. 

Rastogi, V., 2015. “Software Development Life Cycle Models-Comparison, 

Consequences”, International Journal of Computer Science and Information 

Technologies, Vol. 6 (1) : 168-172. 

Sukamto, Rosa A. ,dan Shalahuddin, M.. 2013. “Rekayasa Perangkat Lunak 

Terstruktur dan Berorientasi Objek”. Bandung: Informatika Bandung. 

Sunyoto, Danang. 2014. “Sistem Informasi Manajemen ( Perspektif Organisasi )”. 

Yogyakarta : CASP ( Centre of Academic Publishing Service ). 

Sutanta, Edhy. 2011. “Basis Data Dalam Tinjauan Konseptual”. Yogyakarta: 

C.V. Andi Offset. 



51 
 

Wahana, A. dan Riswaya, A.R., 2014. “Perancangan Aplikasi Pengolahan Data 

Report Penjualan“,Jurnal Computech & Bisnis, Vol. 8, No. 1. 

 Zuriati, 2012. “Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru”, 

Jurnal Ilmiah ESAI, Volume 6, No. 3. 

  



52 
 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Lampiran STB Format Lama 
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Lampiran 2 Lampiran STB Format Baru 
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Lampiran 3 STB Harian Format Lama 

 



55 
 

Lampiran 4 STB Harian Format Baru 
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Lampiran 5 Status Pengerjaan Sales Order 
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Lampiran 6 Kontrol STB Format Lama 
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Lampiran 7 Kontrol STB Format Baru 

 


