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BAB 2
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

 Sejarah Singkat 
Toko Eka Wijaya adalah sebuah toko yang akan segera diresmikan setelah proyek pembuatan rancangan progam ini dapat diuji coba untuk dipraktekan fungsinya, yaitu sesuai dengan kebutuhan di dalam sistim penjualan yang telah dirancang sejak awal bulan Oktober 2008. Toko Eka Wijaya merupakan sebuah toko yang di bangun untuk menyediakan peralatan kebutuhan rumah tangga, seperti Sembako dan alat-alat kebutuhan rumah tangga lain. 
Toko Eka Wijaya akan didirikan oleh Irwan Wijayakusuma atau pelaku pembuat projek sistim yang sedang dirancang pada pembuatan tugas akhir sekarang ini, adapun para pendukung dalam pelaksanaan di bangunya toko Eka Wijaya ini yaitu calon istri saya yaitu Safitri dan dari pihak keluarga yaitu orang tua Bapak Gatot Yudorianto Beserta Ibu dan keluarga yang mendukung lainya. toko ini didirikan pada tempat yang strategis karena lokasinya berada di pasar Pleret wilayah Kabupaten Bantul. 
Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan sistem sangat dibutuhkan guna menunjang penerapan sistem yang baru, apakah sistem baru yang akan diterapkan itu sesuai dengan kebutuhan atau belum, apakah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh toko Eka Wijaya. Fungsi dari sistem baru ini adalah untuk membantu Toko Eka Wijaya dalam mengelola data transaksi keuangan guna memperoleh
informasi akuntansi manajerial dan keuangan dengan lebih cepat  dan akurat sehingga kualitas dan efektivitas kerja meningkat. 
Perangkat Pendukung
Sistem Perangkat Keras (Hardware)
Sistem perangkat keras terdiri dari semua peralatan komputer yang digunakan untuk pengolahan basis data, berupa peralatan untuk penyimpanan basis data, peralatan input dan output, peralatan komunikasi data dll. Perangkat keras yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem akuntansi penjualan tunai di Toko Eka Wijaya ini, idealnya terpecah menjadi 3 bagian yaitu perangkat keras untuk editor HTML, perangkat keras untuk client dan perangkat keras untuk server.
Namun ketiga kriteria tersebut diatas tidak mampu untuk dipenuhi, dikarenakan keterbatasan fasilitas. Alternatif lainnya adalah dengan mengkonfigurasi perangkat keras yang kualitas hasil yang mendekati konfigurasi hardware ideal seperti tersebut diatas adalah dengan menggabungkan kriteria-kriteria tersebut ke dalam sebuah personal computer (PC) standardone.
Konfigurasi perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan sistem penjualan Tunai di Toko Eka Wijaya ini adalah personal komputer dengan processor Dual Core 2.0 MHz, Random Accses Memory (RAM) sebesar 1 Gb Onboard, kapasitas hardisk 20 Gb, Video Graphic adapter (VGA) dengan kapasitas 64 Mb. Sedangkan konfigurasi yang direkomendasi oleh Web base Expertelligent adalah sebagai berikut :
	Komputer Intel Pentium Dual CPU E 2180. @2.00GHz

RAM kapasitas 1016 Mb
Hardisk dengan kapasitas 20 Gb
VGA 64 Mb
Sistem Operasi Windows XP service Pack 2
Mouse, Keyboard dan Printer
Sistem Perangkat Lunak (Software)
Untuk membuat sistem ini digunakan bahasa pemrograman PHP  dengan alasan PHP merupakan salah satu perangkat lunak pengembangan aplikasi yang sangat popular saat ini. Dengan mengunakan program ini, kita dapat membuat aplikasi database dengan cepat, dengan tampilan yang menarik, bahkan dapat menampilkan gambar atau foto pada layar yang menjadi antar muka terhadap pemakai dan bahkan bisa juga menambahkan suara pada program aplikasi yang dibuat, sehingga memberikan hasil yang baik bagi pemakai sistem. 
2.3.3  WWW (World Wide Web)
Popularitas internet berkembang pesat setelah sebutan baru HTTP dan HTML diperkenalkan pada masyarakat, HTTP (Hipertext Transfer Protokol) membuat pengaksesan melalui protokolTCP/IP menjadi lebih mudah dari sebelumnya. HTML (Hipertext Markup Language) memungkinkan orang yang menyajikan informasi secara visual menjadi lebih menarik. HTTP dan HTML kemudian orang mengenal istilah baru dalam internet yang sekarang menjadi sangat popular.bahkan sedemikian popular sehingga sering di anggap identik dengan internet itu sendiri yaitu WWW   (World Wide Web).
2.3.4 HTTP (Hipertaxt Transfer Protokol)
HTTP adalah sebuah metode yang di pakai untuk mengirim file – file (Web page) dari server  WWW   (World Wide Web). Antara web browser dengan web server dalam penyediaan dokumen yang diminta oleh web browser.
2.3.5  Browser
Browser sering di sebut Web browser adalah  sebuah program aplikasi yang di pergunakan  untuk memindahkan dalam melakukan navigasi berbagai data dan informasi pada  WWW   (World Wide Web). Aplikasi ini memiliki kemampuan untuk menampilkan suatu web page  yang di tulis dalam bentuk dokumen HTML.
2.3.6  HTML (Hipertext Markup Language)
 	HTML (Hipertext Markup Language) adalah merupakan salah satu format yang digunakan dalam dokumen dan aplikasi yang berjalan di Web browser, HTML berfungsi untuk memperindah file teks biasa untuk di tampilkan pada program Web browser, hal ini di lakukan dengan menambahkan elemen  di sebut sebagai tag – tag pada file teks biasa. Struktur dokumen HTML
Dalam dokumen HTML terdapat (3) buah tag utama yang membentuk struktur dokumen HTML, tag tersebut adalah tag HTML,Head, Body. Tag HTML berfungsi untuk memberikan pegenal pada dokumen tersebut, tag Head berfungsi untuk menyimpan berbagai informasi atau data yang akan di tampilkan pada browser, tag browser berfungsi menertejemahkan tag – tag yang ada pada dokumen HTML, kemudian menampilkan pada browser.
	Tag adalah sejumlah informasi pada browser  untuk memberitahukan tetang bagaimana caranya mengatur letak teks dan beerbagai hal yang akan di tampilkan oleh browser tersebut. Contoh penulisan dokumen HTML  sebagai berikut :
<HTML>
<HEAD><TITLE> blok untuk judul dokumen </TITLE></HEAD>
<BODY> 
……….. blok untuk informasi dan data – data ………
</BODY>
</HTML>
2.3.7 Personal Home Page (PhP)
Dalam perkembangan WWW (World Wide Web). Yang tidak di duga akan secepat sekarang ini. Dan sekarang sebuah Web browser  di tuntut bisa berhubungan secara langsung dengan database. Melayani permintaan/pesan dari client, membuat dokumen berisi informasi penting dan sebagainya.
php adalah sebuah bahasa script server – side yang dapat di gunakan dengan bahasa HTML.  Secara bersamaan untuk membangun sebuah aplikasi di web yang sangat banyak kegunaannya, menurut pengamatan dari pemakai php yang berpengalaman di bidang bahasa pemrograman web php meningkatkan kecepatan dari proses script dan cukup stabil. Selain itu php adalah aplikasi bahasa web yang open source dan biasa memperolehnya dengan geratis dari side officenya di http:// www.php.net
	Dengan luasnya cakupan sistem operasi yang mampu menjalankan php dan di tambah begitu lengkapnya fungsi – fungsi program tidak heran jika php sekarang ini semakin trend di kalangan programmer Web. Konon pada saat ini lebih dari satu juta situs Web menggunakan php sebagai script pemrogramannya.
 PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang bekerja dalam lingkup MS Windows, selain pada sistem operasi Linux. Seperti MS Visual Basic, php juga dapat memanfaatkan kemampuan MS Windows secara optimal. Kemampuannya dapat dipakai untuk merancang program aplikasi yang berpenampilan seperti aplikasi lainnya yang berbasis MS Windows. 
  Kemampuan php secara umum adalah menyediakan komponen-komponen yang memungkinkan pemakainya membuat program aplikasi yang sesuai dengan tampilan dan cara kerja MS Windows. Software atau perangkat lunak sebagai piranti pendukung dalam pembuatan “Sistem Komputerisasi Penjualan Secara Tunai di Toko Eka wijaya, yaitu sebagai berikut :
	Sistem Operasi 		:Windows XP,

Web Server		:Appserv,
Database Server		:My SQL,
Bahasa Pemrograman	:PHP 5,
Editor			:Dreamweaver,
Browser			:Internet Explorer.

Rancangan Basis Data
Dalam sebuah perancangan database dimungkinkan terdapat lebih dari satu tabel. Berikut adalah tabel – tabel yang digunakan dalam pembuatan Sistem informasi penjualan tunai pada Toko Eka Wijaya :
Rancangan Tabel Jenis
Tabel Jenis berfungsi merekam data-data jenis  barang yang dijual pada Toko Eka Wijaya.
Fungsi 	: Merekam data jenis barang
Kunci Utama	: kd_jenis
Jumlah Field	: 2
Tabel 2.1 Rancangan Tabel Jenis
No
Nama Field
Tipe Data
Panjang
Keterangan
1.
kd_jenis
varchar
7
Kode Jenis
2.
Jenis_produk
Varchar
15
Jenis Barang


Rancangan Tabel Barang
Tabel Barang berfungsi merekam data-data barang yang dijual pada Toko Eka Wijaya. 
Fungsi 	: Merekam data barang
Kunci Utama	: kd_produk
Jumlah Field	: 7
Tabel 2.2 Rancangan Tabel Barang
No
Nama Field
Tipe Data
Panjang
Keterangan
1.
kd_produk
Varchar
7
Kode Produk
2.
kd_jenis
Varchar
7
Kode Jenis
3.
nama_produk
Varchar
15
Nama Produk
4.
stock
Integer
5
Stock  Barang
5.
satuan
Varchar
10
Satuan Barang
6.
hrg_beli
Integer
15
Harga Beli
7.
hrg_jual
Integer
15
Harga Jual

Rancangan tabel Penjualan
Tabel Penjualan berfungsi merekam data penjualan barang. Fungsi 	: Menyimpan data penjualan barang
Kunci Utama	: no_faktur
Jumlah Field	: 3
Tabel 2.3 Rancangan Struktur Tabel penjualan
No
Nama Field
Type
Panjang
Keterangan
1
no_faktur
Varchar
9
Kode Jual
2
tgl_jual
Date

Integer
3
sub_total
Int
15
Total Harga


Rancangan Tabel Detail Jual
Tabel Detail_Jual berfungsi merekam maupun menyimpan data dan daftar penjualan barang. 
Fungsi 	: Merekam dan menyimpan data penjualan barang
Kunci Utama	: no_faktur
Jumlah Field	: 4
Tabel 2.4 Rancangan Tabel detail_jual
No
Nama Field
Tipe Data
Panjang
Keterangan
1.
no_faktur
Varchar
7
Nomor Faktur
2.
kd_produk
Varchar
7
Kode Produk
3.
qty
Integer
5
Kuantitas
4.
total
Integer
5
Total

Rancangan Tabel Admin
Tabel Admin berfungsi merekam data administrasi seperti nama user, dan passwor user. 
Fungsi 	: Merekam data administrasi nama dan password   user.
Kunci Utama	: user_name
Jumlah Field	: 2
Tabel 2.5 Rancangan Tabel Admin
No
Nama Field
Tipe Data
Panjang
Keterangan
1.
user_name
Varchar
15
Nama Pengguna
2.
password
Varchar
15
Kata Kunci

 Relasi Antar Tabel
Tabel-tabel yang telah dijelaskan rancangannya tersebut di atas, memiliki relasi satu dengan yang lainnya. Relasi ini sangat dibutuhkan agar sistem nantinya berjalan dengan baik. Adapun relasi antar tabel tersebut dapat dilihat pada gambar  berikut ini:
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Gambar 2.6 Relasi Antar Tabel
Keterangan:
*  = kunci utama (Primary key)
** = kunci tamu (foreign key)
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 Relasi One To One
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 Relasi One To Many
	Dari tabel jenis direlasikan ke tabel barang yang dihubungkan dengan field kd_jenis, relasi tersebut one to many karena 1 (satu) jenis terdiri dari banyak produk.
	Dari tabel barang direlasikan ke tabel detail_jual yang dihubungkan dengan field kd_produk,  relasi tersebut one to many karena satu kd_produk pada tabel barang dapat mempunyai lebih dari satu kd_produk pada tabel detail_jual.
	Dari tabel penjualan direlasikan ke tabel detail_jual yang dihubungkan dengan field no_faktur, relasi tersebut one to many karena satu no_faktur pada tabel penjualan dapat mempunyai lebih dari  satu no_faktur pada tabel detail_jual. 

 Bagan Alir Sistem (System Flowchart)
Bagan Aair sistem digunakan untuk mempermudah dalam implementasi sistem. Bagan alir sistem ini merupakan alat bantu yang memberikan arahan terhadap langkah yang harus diproses dalam pengembangan sistem olah program. Adapun diagram alir sistem dari Sistem Komputerisasi Penjualan tunai pada toko Eka Wijaya sebagai berikut :
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Gambar 2.7 Bagan Alir Sistem
Keterangan :
	Laporan Data Jenis Barang

Laporan Data  Stok Barang
	Laporan Data Penjualan
	Dari berkas jenis  diproses rekam disimpan di tabel jenis dan diproses laporan menghasilkan laporan jenis

Dari berkas barang diproses rekam disimpan di tabel barang dan diproses laporan menghasilkan laporan stok barang.
Dari berkas penjualan diproses rekam disimpan di tabel penjualan dan tabel detail_jual, kemudian diproses laporan menghasilkan laporan seluruh penjualan dan laporan penjualan per faktur.

2.7  Rancangan Masukan
Rancangan input pada sistem penjualan tunai di Toko Eka Wijaya ini digunakan untuk memberikan gambaran form input yang akan digunakan pada program. Adapun form input pada sistem penjualan tunai ini adalah :
Rancangan Masukan Data Jenis
Rancangan ini digunakan untuk menginputkan data jenis produk yang dilakukan pada Toko Eka Wijaya. Rancangannya adalah sebagai berikut:
INPUT DATA JENIS 
Kode Jenis 
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Jenis Produk 
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Gambar 2.8 Rancangan Masukan Data Jenis

Rancangan Masukan Data Barang
INPU DATA BARANG
Top of Form
Kode Produk
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Jenis Produk
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Nama Produk
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Jumlah
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Satuan
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Harga Beli 
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Harga Jual
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Rancangan ini digunakan untuk menginputkan data Barang yang dilakukan oleh Toko Eka Wijaya . Rancangannya adalah sebagai berikut:










Gambar 2.9 Rancangan Masukan Data Barang

Rancangan Penambahan Data Barang
TAMBAH STOK BARANG

Top of Form
Tanggal
05-Jan-09

Nama Produk
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Top of Form
Kode
Jenis Produk
Nama Produk
Stock
Satuan
Harga Jual
Input
Proses
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xxxx
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Tambah

Bottom of Form
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Rancangan ini digunakan untuk mencari dan menginputkan penambahan barang yang masih ada untuk dijual pada Toko Eka Wijaya. Rancangannya adalah sebagai berikut:





Gambar 2.10 Rancangan Penambahan Data Barang
Rancangan Masukan data penjualan
Rancangan ini digunakan untuk menginputkan data barang yang akan dijual pada Toko Eka Wijaya. Rancangannya adalah sebagai berikut:
TRANSAKSI PENJUALAN

Tangal           : xx-xx-xxxx
No Faktur
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Nama Produk
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Gambar 2.11 Rancangan Masukan Data Penjualan 

   Rancangan Keluaran
Berikut merupakan rancangan keluaran (output) Sistem Informasi penjualan tunai yang akan dilakukan pada toko Eka Wijaya, bentuk rancangannya adalah sebagai berikut:  :
Rancangan  Persediaan Barang
LAPORAN PERSEDIAAN BARANG
Kode Produk
Jenis Produk
Nama Produk
Stock
Satuan
Harga Beli
Harga Jual
BR-0011
MIE
Mie Sedap
12
Bks
Rp 1.300,-
Rp 1.500,-
BR-0010
MIE
Indomie
20
Bks
Rp 1.250,-
Rp 1.500,-
BR-009
MIE
Sarimie
20
Bks
Rp 1.150,-
Rp 1.200,-
BR-001
SABUN
LIfebuoy
198
Pcs
Rp 2.000,-
Rp 2.600,-
BR-002
SHAMPO
CLEAR
199
Sachet
Rp 450,-
Rp 500,-
BR-003
SHAMPO
EMERON
200
Sachet
Rp 400,-
Rp 450,-
BR-004
SABUN
Lux
200
Pcs
Rp 2.000,-
Rp 2.600,-
BR-005
SABUN
Giv
200
Pcs
Rp 1.500,-
Rp 2.000,-
BR-006
SABUN
Detol
200
Pcs
Rp 3.000,-
Rp 3.500,-
BR-007
ROKOK
GUDANG GARAM
18
Bks
Rp 7.500,-
Rp 8.000,-
BR-008
P. RASA
Royko
20
Sachet
Rp 475,-
Rp 500,-





















































































Rancangan ini digunakan untuk menampilkan seluruh daftar persediaan barang yang ada di Toko Eka Wijaya. Rancangannya adalah sebagai berikut






Gambat 2.12 Rancangan Laporan Persediaan
Rancangan Penjualan Barang
LAPORAN PENJUALAN BARANG
No
Nama Barang
Jml
Sat
@ Harga
Total
1
LIfebuoy 
1
Pcs
Rp 2.600,-
Rp 2.600,-
2
GUDANG GARAM 
1
Bks
Rp 8.000,-
Rp 8.000,-
3
Mie Sedap 
1
Bks
Rp 1.500,-
Rp 1.500,-
Sub total 
Rp 12.100,- 



























Rancangan ini digunakan untuk menampilkan laporan penjualan barang yang di lakukan pada Toko Eka Wijaya. Rancangannya adalah sebagai berikut:






Gambar 2.13 Rancangan laporan penjualan
Rancangan Stock Dan Harga Barang
Rancangan ini digunakan untuk mencari dan menampilkan laporan stock dan harga barang perjenis yang dilakukan pada Toko Eka Wijaya. 
Rancangannya adalah sebagai berikut:
STOCK  BARANG
Tanggal
xx-xxx-xxxx 
Jenis Produk 
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Gambar 2.14 Rancangan Pencarian Stock
Rancangan Faktur Penjualan
Rancangan ini digunakan untuk menampilkan laporan faktur penjualan,

Rancangannya adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.15 Rancangan Faktur Pejualan

