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ABSTRAAN 

Stem nformast dapat fuga harnikan sebagal sekumpla koponen pemental 
stem yang eponyaketeratam antara sat kompen degan #oponen lainrya yr, 

bertu an menghalon sate s#stem informarst dalam tutu bang tertentu olam sisten 

farast diperlka klasisfikass alr informasl, hal n he sehablamn eaekaragaon 
kehtuhun aluan safe informast oleh pengguna formass. Ariteria dart rstem informasst 
antaro lain, flekstbel, efekif clan efisien. 

Hada aat mt hamyoak perusahaa yang menggunaka melode pen/lam ogyoung 
wntwk me mursark produkunyea, SNeseorang yang Aleut dala bins penjuala langog 
tentwnya elain mental produke, hares pla embuagrun argon Pendataan pro«Auk dan 

pagan saat int nasih dilakkan denga carea anal ata helm teromperiast 
Herda arlam matalah terebut maka pen/is tertarrik uwntuck membua da mengembang.of 
is#em iformars penjala lagsung yang «dapat iguanaka chirrtatair ata pelark bis nis 

penala lagsmg agar pegolahan data lebih mcdah 

Stem terdr dart pendataan, transukast, dan laporn. Degon odaye stem 

formast penfulam langag yag telash terkoputerisasst ala meuimall kesala ha 

dala pengolaha data, Nerta pengolaha data alu meadi lebih ancdah 



BAB I 

PENDAHULUA.N 

t Latar Betalang 

Kemajuan duria bismis di era telanologi dan era globalisasi saat ini 

berhubungan erat dengan perkembangan perangkat lunak komputer dan segala 

kecangihannya Sala satunya adalah proses data dan intormasr yang menjadi tulang 

punggung dunia bisnis dapat dilakula lebih cepat, tepat dan akurat. Oleh sebab itu 

teknologi komputer sebagar pendukung pemrosesan data dan infornasi telah menjadi 

kcbutuban pokok prusahaam Slain tu dengan kcomputer, kincrja perusahaan dan 

opcrasionalya dapat ditingkatkan, sehingga secara tidak langsung mt produk serta 

pemasaran produk menjadi lebih optimal 

Agar pengolahan data dapat berjalan dengan baik maka dibutubk.an sistem 

informasi yang bak pula Yaitu yang dapat memennhi semaa kcbutuhan olal data 

user Sistem Informasi dapat diartikan scbagai kcraagka kerja yang 

engkoordinasik an sumber daya( manusia & komputer ) untuk mengbah mask an 

menjadi kcluaran yang berupa informasi, guna mencapa sasaran-sasaran perusabaan. 

PT. Orindo Alam Aya adalah sebuah perusabaan yang bergerak dalam bidang 

penjualan produke-produk kecantikan dan kosmetik secara langsung (direct selling') 

PT Oeindo Alam Ayu berkantor pusat di JL Bulungan l6 Jakarta Selata. PT Orindo 

Alam Ayu dalam pemasaran produknya men gadalk.an bayak distributor yang 

tersebar luas. 

Saat ii pada kantor pusat telah memiliki sister informasi penjualan yang 

cukup baik. Sudah mcnerapkan sistem online dalam menginformasikan produknya 

Naman karena PT Orindo Alam Ayu menerapkan sustem penjualan largsung, mak.a 

perusahaan mengandalkan pemasaraa produk- produknya kepada distributor. Dan 

1 



distributor tersebut telah tersebar di scluruh Indonesia. Banyaknva distributor yang 

ada membuat penjualan semakin meringkat. Namun pada tingkat dist ibutor mash 

menggunakan sstem pencataan data yang masth manual. Perbuk.uan pun masih 

dilakukan secara manual. Schingga lala lintas data belus dapat teratat dengan bail 

Distributor akan mengalam kesuhitan utuk mengolah data transaksi yang berupa 

pemesanan (order), transaksi yang menggunakan pembayaran beak secara tuna 

(cash) mapun kredit. Mehihat persediaan produk yang ada serta mengoiah data 

member baru yang mcnjadi downlue distributor tersebut. 

Schingga dengan adanya kendala-kendala tersebut perlu dibuat sstem 

informasi yang dapat mengatasi permasala han-perasalahant tersebut Yak.mi sister 

yang dapat mencatat transaksi pemesanan, pembayaran produk, persecdraan produk 

scrta data member Selgga aler data dapet lebih tertata dan terorgams .Lntuk 

mengatast masalah-rasalah yang kadang tcrjadi maka dibuatlah srsten mnformast 

distributor yang dapat menghasilkan data yang lebih cepat, tepat, akurat, efektif dan 

efisien yait dapat meminimalkan waktu untuk proses transaksi, olah data, data 

member serta pengnpdatean data. Pengolaban data dapat dilakukuan tepat waktu 

Data yang telah diproses akan menjadi lebih akurat karena tidak terdapat kesalahan 

human e rror. Serua  file yang di olah disirnpan dalam sat program denga begtu 

akan akan lebih efektif dan efisien 

Dengan latar belakang tersebut betapa dibutuhkannya sister informasi ntnk 

distributor. Maka dibuatlah tugas akhir dengan judul Perancagan Sister 

Informasi Distributor Penjuala Langsung Pad4 PT, Oriado Alam Ayu 
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1.2 Peruusan Masalah 

3 

Dari permasalahan diatas dapat dirmusk.an 

" Bagaimana membuat suatu rancangan sistem informasi yang ak.an 

digunakan distributor dalam bisms Pemualan Langsung tDrect Selhng) agar 

kebutuhan informasi yang cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien dapat terpenuhi 

1.3 Pembatasan Masalahr 

Adanya pertimbangan wakt, tenaga serta biaya dan ketersediaan data yang 

ada, maka pada penuhisan tugas akhir ini, pe n i s  perl memberikca batarsamn mas.alah 

agar masalah tidak keluar dari tujuan semula. Adapun pembatasan masalah adalah 

sebagai berikut 

, Perancangan sistim informasi Single tlser Dekstop Aplication yang 

dimplementasikan pada PT Orindo Alam Ayu hanya pada bagran 

distributor penjualan langsung. 

2. Mengidentifikasi data, transaksi serta mcmbuat laporan pada distributor 

3. Menggunakan bahasa pemrograman Visual Basie 6.0 dan database 

Microsoft Access 2003 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Dalam pembuatan tugas akhir ii tujuan yang ngi dicapai oleh penulis 

adalah membuat suatu sistem informasi pengolahan data pada posisi distributor 

menggunakan sister yang terkomputerisasi agar pengolahan data lebih efektif dan 

efisien 
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1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Manfat yang dapat diambil dari penulisan gas akhir in adalab 

Manfaat penuhsan ugas ak hr uni guna membenikan pengetahuaan dan wawasan 

dalam menerapkan lm perk.uhahan serta dapat membaot mempermdah 

pen golahan data pala posisi distributior dengan menggunakan sistem yang telal 

terkom putersasf 

t.6 Kebutuhan Sistem 

Di dalam pelaksanaannya, sistem informnasi membutuhkan beberapa alat untuk 

melakuk an /put dan (hutpt data 

a. Sstem /lardware 

Peralatan yang dignakan ntuk memasukkan data atau perintah kedalam 

komputer yait kompter dengan spesifikasi 

I. Komputer Pentium 4 

RAM256 M 

3. 160 0B HDD 

4. Monitor 14" 

b. Sistem Software 

I. Sistem Operasi Windows KP 

2. Microsoft Access 200.3 

• Microsoft Visual Baste 6.0 

1.7 Sistematika Penulisan 

Pada penulisan laporan ini menggunakan sistcmatika penalisan sebagai 

berikut 



BAB IPENDAHULUAN 

Bab enclask.an secara detail proyek yang aka dibuat. Penjclasannya 

mchiputi latar belakang proyek, tujuan proyek, batasan dan raang hingkup proyek serta 

kebtuban program 

BAB II LANDASAN TORI 

ab ii berisi tentang dasar tcori Sister Informasi, Sistem penjualan lansung, 

distributor, dll. yang mendukung dalam pembuatan sistem informasi ini 

BAB IHI PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang uraian secara rinci penerapan dasar teoni sebagai pendekatan 

untuk memperoleh solusi. Dalam hal ini contohnya adalah perencanaan desain 

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 

Pada bab ii pcnuhis akan mcnjclaskan berbagai kcbuthan sister yang 

dibutuhkan dan cara pengoprasian sistem informasi pada posisi distributor yang telah 

dibuat 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, pchis akan menarik kesimpulan dart kescluruhan bab - bab 

diatas, dan mengajukan saran kepada para pengguna 



BAB Il 

LANDASAN TEORI 

2.1 Definisi Sistem faforma si 

2 1 1  Sister fnformast 

aformasi dapat dnbaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh 

manusia. seperti halaya peran informasi yang sangat penting dalam sebual 

perusahaan gua mendukung kelangsungan perkembangan perusahaan terse but 

Sister informasi akan membantu perusahaan dalam mengontrol sumber daya yang 

ada gna meningkatkan mutu perusahaan Saat ini banyalnya perusahaan besar 

maupun keel yang mulai berahih menggunak.an sistem yang tcrkomputerisasi dalam 

sctiap kegiatannya. Proses analisis, produksi sampai penualan produk sema sudah 

dilakukan secara terkomputersasi 

Ada beberapa defmnisi sistem informasi,scbagaimana tercantum dibawah ini 

I, Menurut Tata Sutabari (2004) 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dala suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi barian yang mendukng fungsi 

operasi organisasi yang bersifat managerial dengan kegiatan strategi dai suatu 

Organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-lapran 

yang diperlukan 

2. Men@rut llenry C. Lucas (2001) 

Sistem informasi adalah kegiatan dari prosedur-prosedar yang diorgamisasik.an 

yang apabila dicksckusi akan menyediakan informasi untuk menduk ung pengambil an 

keputusan dan pengendalian di dalam organisasi 
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3 Menurut John E. Nash dan Martin B. Robert (00y 

Sistema informasi adalah suatu kombias dart orang-orang, fasilitas teknologi, 

media, prosedur-prosedur dan pengendalian htuuk.an untuk mendapatkan jalu 
korumikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinal kepada 
menajemen dan yang lainya terhadap kejadian-kepadian internal map cksternal 
yang peating dan menyediakan suatu dasar untuk pengambilan keputsan yang tepat 

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpukan sistem informasi adalah 
aplikasi komputer untuk mendukung operasi dart suatu organisasi operas, instalasi, 
perawatan komputer, perangkat lunak, dan data 

21.2  Sister Informasi Mana jemen (SIM) 

Menurut Jogiyant0, HM (2001) sistem informasi manajemen adalah 
kumpulan dari interaksi sister-sistem informas yang bertanggong jawab 

mnengumpulkan dan mengolah data untuk merycdiakan informasi yang bonguna ntuk 

scmua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pcngendalian 
Banyak organisasi menerapkan konsep SIM ke dalam bidang fungsional 

khusus dalam organisasi untuk menunjang pengambilan keputusan tertentu, dari sub 
sub unit yang jelas 

Subs istem-subsistem SIM fungsional antara lain 
Sistem Informasi Pemasaran 

Adalah SIM yang menyediakcan informasi untuk digunakan oleh fungsi 
pemasaran. Kebanyak.an dari informasi disediakan oleh sistem informasi akuntapsi 

organisasi. Contoh-contohnya adalah ikhtisar penjualan dan informasi biya 

Informasi lain barus dihasilkan dari lingkaungan organisasi lainnya Contoh dari 

ingkumgan informasi mencakup data selera pelanggan, profil pelanggan, dan 
informasi mengenai produk-produk pesaing 
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Sistem fnfornasi Produks 

Adalah SIM vane mervediakan informasi untuk digunakan olch fungsr 

produksi. Kebanyakan dani informasi disediakan oleh sistem informasi aknmtansi 

organisasi. C'ontoh-contohmya adalah khtisar persediaan dan informas biaya 

Informasi lain harts dihasilk.an dari hmgngan organisasi lainnya. Commtoht dari 

lingkungan informast mencakup data baha mentah, profil pemasok baru yang 

potensial, dan informnast mengenai tekamik-tekik produksi baru 

3. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia 

Adalah SIM yang menyediakan informast untuk digunakan oleh fungsi sumber 

daya manussia (kepegawaau. Kebarryakan dari informasi disediakan oleh sistem 

informasi akuntansi organisasi. Contoh-contohnya adalah kchtsar pajak upah dan gaji 

dan informasi manfaat. Informasi lain harus dihasilk.an dari hingkungan organisasi, 

Contoh dari lingkungan informasi mencakup data peraturan pemeritah dan informasi 

mengenai pasar tenaga kerja secara umum 

4. Sistem Informasi Keuangan 

Adalah SIM yang menyediakan informasi untuk digunak.an oleh fingsi 

keuangan. Kebanyakan dari informasi disediakan oleh sistem informasi akntansi 

organisasi. Contoh-ontohnya adalah ikhtisar arus kas dan informasi pembayaran 

Informasi lain harts dihasilkan dari lingkngan organisasi lainnya. Contoh dari 

hingkungan informasi mencakup data tingkat bunga, profil pemberi pinjaman, dan 

informasi mengenai pasar kredit 

2.2 Koasep Dasar Penjualam 

2 2 1  Definisi Penjualan 

Penjualan dapat didefiaisikan sebagai kegiatan pelengkap dari pembelian, 

untuk terjadinya transaksi yang terdini dari serangkaian kegiatan pcnciptaan 

permintaan (demand), menentuka si pembcli, negosiasi tanya dan syarat 

pembayaran (Sofyan Assuri, 1992). 
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enjualan adalah proses penyaluran barang dani produsen ke konsumen 

atau pelanggan secara periodic (Geofery Lancauter dan David Jobber, 1990) 

2 2  Penyualan Langsung 

Penjealan Langsung adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu 

kepada konsumcn dengan cara tatap muka di luar lokasi cceran tetap oleh jaringan 

pemasaran yang dikembangkam oleh Mitra Usaha dan bekerja berdasarkan konisi 

penjualan, bonus penjualan dan uran keanggotaan yang wajar. Penjualan langsung 

e hput 

I. Single Level Marketing (Pemasaran Satu Tingkat), maksudnva adalah metode 

pemasaran barang dan/atau jasa dani sistem Penjualan Langsung melalui program 

pemasaran berbentuk satu tigkat, dimana Mitra Usaha mendapatkan komisi 

penjualan dan bonus pcnjualan dari hasil pcnjualan barang dan/atau jasa yang 

dilak ukaya sendiri 

2 Multi Level Marketing (Pemasaran Multi Tingkat), maksudnya adalahr 

Metode pemasaran barang dan atau jasa dani sistem Penjualan Langsung melalui 

program pemasaran berbentuk lcbih dani satu tingkat, dimana mitra usaha 

mendapatkan korisi penjualan dan bonus penjualan dani basil penjualan barang 

da/atau jasa yang dilakukcanya sendinri dan anggota jangan di dalam kelompoknya. 

Dalam kegiatan transaksi antara produsen, perantara, atau distributor dcnga 

pembcli ada macam jemis penjualan yang dilakukan antara lain sebagai berikut. 

a. Penjualan Tunai 

enjualan kredit dilakukan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli 
untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. 

b. penjualan Kredit 

Penjualan kredit dilakukan olch pihak perusahaan dengan cara mengirimkan 

barang sesuai dengan order barang yang telah disctujui oleh pembeli dan utuk 

jangka waktu tertentu perusahaan acmpunyai tagihan kepada pembeli tersebut 
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Penualan Kontnyu 

enjualan Kontmnyu merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang 

memiliki harang menyerahkcan sejumlah barang kepada pihak tertents untuk dijual 

dengan komsi tertenta Dalam transaksr penualan mm hak mihik atau barang 

berpmdah kepada pembehi, pada saat jga terjadi pengakuan pendapatan didalam 

akutams (Mu lyvadi, 1993) 

d. Retur Penualan 

Trans.akasi retur penjualan terjadi jika pembeli mengembalikan barang yang 

dibelinya kepada perusahaan kepada perusahraan barang terscbut. Pengembaliaa 

barang oleh pembeli harus diotorisasi oleh bagian order penjualandan diterima oleb 

bagar penermaan barang dipemsahaan penpualan barang tersebut 

2 2 3  Tuan Penpualan 

Tuuan penualan adalah memberikan data kcpada produsen tentang kcadaan 

permintaan dan daya behi konsumen. Pen getahuan tentang penjualan imi penting bag 

produsen Tupuan utama penyualan adalah mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu 

Jatuh pada produsen, grosit, dan lemhaga-lembaga penjualan lainnya 

2.24 Sistem Penjualan dan Manfaat Penjualan 

Sistem penjaalan adalah suatu kelompok dani bagian-bagian penjualan yang 

saling berbubungan dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dari pcnjualan itu 

sendiri yaitu agar dapat memperoleh keuntungan yang relatif besar. Manfaat dari 

penjualan adalah mempertahank.an stabilitas dan kontinuitas produksi pcrusahaan dan 

memberikan pelayanan (ervis) sebaik-baiknya terhadap pelanggan dirana 

keinginan sewaktu-waktu dapat dipenuhi atau memberikan jaminan tetap tesedianya 

barang tersebut. (Yusuf AH, 1985) 



II 

23 Alt Bantu Des.in Madel Sistem 

231 Bagan Alir (Flowchart) 

Flowchart adalah gambaran dalam bentuk diagram ahr dari algoritma 

algoritma dalam suatu program, yang menyatakan arah alur program tersebut Ber.ut 

adalahr bebcrap simbol yang diguakan dalam menggarbar suatu flowchart 

Tubel2.I Bagan Ali (Flowchart) 

- Fungi , Simbol Nana 

-- - - 

( ) Permulaanvakhir program 

Terminator 

-- 

Ganis Alir 

(Flow Line) Arah aliran program 

Proses 

c Preparation inisialisas/pember1an 

harga awal 

I I Poses 
Proses pehitungan/proses 

pengolaban data 

Proses input/output data, 

/- Input/ Output Data parameter, informasi 

Predefined Process( Sub Penulaan sub 
Program) program/proses 

menjalankan sub program 

- J 



0 

0 

Deese 

Off Page Connector 

Perbeandingan pemyataan, 
I 

pemyeleksian data yang 

memberik.an pilihan untuk[ 
. lagkah selanjutnya 

Penghubung bagian-l 

] bagian flowchant yang! 
' berache  pacda  hat.man' 
berbeda 

2.3.2 ERD(Entitas Relationatship Diagram 

Basis data Relasional adalah keumpulan dani relast-relasi yang mengandung 
sebuah informasi berkenaan suatu entitas/ objek yang akan disimpan dalam database 
Tiap relasi disimpan dalam sebuah file tersendii 

RD adalah suatu pemodelan dani basisdata relasional yang didasarkan atas 

persepsi di dalam dunia nyata, dunia imi senantiasa terdiri dari sckuspulan objek 
yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu objek disebut entitas 

dan hubungan yang dimilikinya disebut relationship. Suatu entitas bersifat unik dan 
memiliki atribut sebagai pembeda dengan entitas lainnya. Contoh entitas Barang, 
mempun yai atribut nama, jenis, harga. Struktur dani ERD secara mum terdini dari. 

Entitas 

Merpakan suatu objek yang dapat d~identifikaskan dalam lingkungan 

pemakai, suatu yang penting bagi pemakai dalam konteks yang akan dibuat. Contoh 
Mahasiswa, asien,Karyawan dan lain-lain 
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2 Atribut 

Merupakan deskripsi dan objeng yang bersangk utan Entitas empunyai yang 

hisebut atribt dan berfungsi mendeskripskan kerakter entitas 

3 elatonslp 

Merpakan suatu hubungan yang teryahi antara dua enttas yang ada 

4 Kardinalitas Relasi 

Sebuah relast mempunyai suatu kardinalitas atau derajat relast yaitu jumla.h 

mak smum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada humpunan entttas yang 

lain Kardinalitas sebuah relasi yang tecrjadi antara dua hmpunan (miasal A dan D) 

entitas dapat berpa 

a. Satu Ke Satu (One to (ne) 

Setiap entitas pada himpunan cntitas A bcrhubungan paling banyak dcngan 

satu entitas pada humpunan entitas B 

b. Sat Ke Banyak One to Many) 

Setap entitas di himpunan A dapat berhubungan dean banyak entitas pada 
himpunan entitas I, tetpi sctiap entitas pada himpunan B hanya dapat berhubungan 

dengan paling banyak satu eotitas pada himpunan entitas 

e. Banyak ke Satu (Many to One) 

Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dcngan paling banyak 

satu entitas pasda himpunan entitas B, sebalknya setiap entitas pada himpunan 

entitas B hanya dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A 

d. Banyak Ke Banyak (many to Many) 

Setiap entitas pada himpunan antitas A dapat berhubungan dengan banyak 

entitas pada himpunan entitas B, begitu pula sebaliknya setiap entitas pada himpunan 

entitas B dapat berhbungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. 



Simbol Enttas 

Menggambark.an 

' humpunan enttas 

Sobol Relasi 

' 
] Mengeambarkan 
I hubtu11,'lln tu11am 

himpunan entitas 

Simbol Atribut 

Mengambarkan 

atibut-atribut entitas 

Sinbol Link 

Menghubunpkan antar 

objck dalam diagram E 

R 

23.3 DFD Data Ftow Diagram) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu diagram yang merggunakan notasi 

notasi untuk arus dari data sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk 

memahami sistem secara logika, terstruktur dan jelas. DFD bisa juga dikatakana 

sebagai suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk mcnggambarkan dari 

mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sister, dimana data 

disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut dan interaksi antara data yang 



l5 

tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. DFD ini sering disebut juga 

dengan nama Bubble chant, Bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau 

model fungsi. DFD uni mempak an alat perancangan sistem yang berorientasi pad 

alur data dcngan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran anhisa 

mapun rancangan sstem yang mnudah dikomunikasika oleh profesional sister 

kepada perakai mapun pembuat program 

2.4 Sistem Operasi dan Bahasa Femrograman yang Dignakan 

2 4 1  Penggunaan Sistem Operasi Windows Al 

Widows XP merpakan sistem operasi yang memiliki tampilan grafis 

(graphichal user interface) Windows menggunakan jendela untung menjalank.an 

program-programnya Windows XP dapat membula banyak jendela pada waktu yamg 

bersamaan sehingga dapat bckerja pada banyak program sckahigus. Keistnnewaan 

tersebut disebut multitasking. Sclain itu Windows XP ebih mudah digunak.an oleh 

siapa saja, bak yang pertama kali metggunak.an Windows soapun yang penal 

menggunakan Windows versi sebelumnya 

24.2 Mieosof Visual Basie 6.0 

Microsoft Visual Basic (sering disingkat sebagai VB saja) merpakan scbuah 

bahasa pemrograman yang bersifat event driven dan menawarkan Integrated 

Development Environment (IDE) visual untuk membuat program aphikasi berbasis 

sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model penrogram an 

Common Object Model (COM]. Visual Basic merupakan turunan bahasa BASIC, kata 

BASIC sendiri merupakan kependekan dari Begvners All-Purpose Symbolic 

Instruction Code. Visual Basic menawark.an pengembangan aplikasi komputer 

berbasis grafik dengan cepat, akses ke basis data meoggunakan Data Access Objects 

(DAO), Remote Data Objects (RDO), atau Active.X Data Objer (ADO), serta 

menawarkan pembuatan kontrol Active.X dan objek ActiveX. Visual Basic mampu 

menambahkan sendiri sebagian kode program secara otomatis kedalam program 



schiagga pekerjaan programmer akan semakin udah Dalas pemrograman untuk 

bisnis, Visual Basic merlki pangsa pas yang sangat lunar 

VI menggunakan fon sebagai tampilan pwopram yang merupaka tempat 

user berinterakst dengan program Form dilengkapr dengan konrol-kontrol yang 

membantu user utuk menggukan program dengan cara yang lebih adah Merbuat 

tarpilan program adalah menambahkan for ke project dan menempatkan objck 

objek penyusun tampilan program sepert menu, voolbar, dan control-kontrol lain, 

kemudian mengatur properti dani objek-obyek tersebut sehingga objek berfungst 

sesuai dengan yang diinginkan dan program akan userfrendly. 

24.3. Microsoft Aeces« 2003 

Merupakan aplikasi manajemen database relasional (Relational database 

Management) yang ms mun gknokan user membangun scbuah sistem yang terdini dari 

beberapa table dalam satu file penyimpanan Microsoft Access 2003 dapat mengakses 

infnasi dari satu databse dalam wakt yang bersamaan. Microsoft Access 2003 

mendukung serua file data scperti tert, umber, auto number (per ghitg data ata 

noter seara otomatis) currency, date time, memo, yes.no, hyperuke, damn OLE 

object 

Microsoft Access 2003mnycdiakan fas~litas pemboat desain form untuk 

untuk user interface dan laporn dalam lingkungan WYSIWYG (What You See Is 

What You Get). Microsoft Access 2003 memiliki fasilitas pengolah data untuk 

menampilkan informasi berdasarkan kriteria tertentu melalui penggunaan query dan 

relasi beberapa tabel 



BAB III 

PERANCANGAN 

3,I Deskripsi Persahaan 

PT Orindo Alam Ayu adalah perusahaan yang bergerak dalam penjualam 

produk-produk kosmetik berkelas dengan merk dagang Oiflame. Dalarn sistem 

penjualan produk-produknva muenggembangkan dengan cara penjualan langsung 

(direct selling'. Sstem penjualan langsung ini mengandalkan banyak distributor 

untuk memasarkan produk. Dan saat ini distributor PT Qriado Alam Ayu telah 

tersebar luas di seluruh Indonesia 

rduk kecantikan Oriflame pertama kali di dikan di Sweda pada tahum 

1967 0leh dua orang bersaudara, Jonas dan Robert af Jochnick. Kemudian tcrsebar ke 

seluruh dunia dan Oriflame masuk ke Indonesia scjak tahun 1986 dan berkantor 

pusat di JI. Bulungan No. 16, Jakarta 

Penjualan dalam PT Oindo Alar Ayu dilakukan oleh banyak distributor 

yang telah tersebar Distributor adalah seseorang yang telah bergabung dalam 

jaringan perusahaan. 

3. 1 .  Sturktur Kepemimpinan 

Pada PT. Orido Alam Ayu menerapkan struktur keperimpinan untuk 

mnemperjalas posisi kepemimpinan dalam penjualan produk. Struktur kepemimpinan 

ditentukan oleh ingkat penjualan dari distributor itu sendiri dan dilambangkan 

dengan perscntase(%) 
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Shapphire 

Semor Gold 

Director 

Senor 

Ga mbar 3.1 Stuktu Kepenmpman Oriflame 

Level yang berada di bawah Level Manager dilambangkan dengan 

prensentase yaitu level 9%, level 6%, dan level 3% Pe@capaian suatu level tertentu 

merupakan hasil dani penjualan yang memenuhi target tertentu 

Karena PT Orindo Alam Ayu mcncrapkan sistem penjualan langsung 

terhadap produk -produknya, maka diterapkan sistem hirarki. Jadi dalam keanggotaan 

digambarkan secara hirarki 

3 1. 2  Sistem Perlitungan Penjualan 

Dalam penjualan produk-produk Oriflame pada PT Orindo Alam Ayu, adalah 

seorang distributor menjual produk yang telah mnempunyai kode produk dengan 

perhitungan Bonus Point (BP) dan Bussines Value (BV). BP adalah metode yang 

digunakan bayak perusahaan penjualan langsung yang ada Perhitungan dengan 

point akan mempermudah menyamakan perbedaan besaran mata uang diseluaruh 

Negara anggota penjualan langsung. Sedangkan BV perhitungan pecahan mata ang 

Negara tersebut. Pada penjualan langsung PT Orindo Alam Ayu Indonesia 

mcngguanakan perhitungan IBP = 5000BV yang artinya I point = seharga Rp 5000 

Apabila harga berkisar antara Rp.5000-R.7500 maka akan mergalami pembufatan 



kebawah atau dilitung I point. hika harga berkiras Rp.7500-Rp.10.000 maka 

mengalami pembulatan ke atas atau dihitung 2 point. 

Dalam perjulan produknya, PT Oriado Alam Ayu setiap bulan menerbitkan; 

Katalog Prodak 

Yaitu untuk memudahkan konsumen untuk mehihat produk yang diyual 

beserta harga beli konsumen Fdisi katalog yang diterbitkcan setiap bulan 

berbeda dan disertai harga yang berbcda pula 

2. Katalog Flyer 

Yaitu katalog yang berisikan produk-produk dengan harga diskon tetapi 

memiliki hatas waktu tertentu. Misal hanya berlaku I hingga 2 ming&u saja 

3. Consultan Price List (CPL) 

Yaitu lembaran yang berisikan kode produk, nama produke,BP,BV dan CP 

CP sendini adalah consultan price yart harga pal member. 

3.2 Analisis Sistem 

Tahap Analisis Sistem adalah tahap yang sangat penting yang akan 

menentukan sistem yang akan dibuat. Tahap ii sangant penting karena akan dapat 

menentukan berhasil atau tidaknya sister yang akan dibuat. 

Di dalam suatu perusahaan diper lukan adanya sistem yang dapat membatu 

dan meringankan tgas didalam persahaan sechingga kinerja dapat lebih cepat tepat 

dan efisien 

Pada kantor pusat PT Orindo Alam Ayu telah menggunak an istem informasi 

yang saga4 bagus, akan tetapi karena sistem penjualan dilakcukan oleh distnbutor 

maka diperlukan sistem informasi yang akan mempermudah kinerja distributor 

terscbut. Salah satu fugas distributor adalah mencatat semua transaksi yang telah 

terjadi. Bagi distributor yang tclah mencapai suatu level tertentu, tentunya data 

transaksi yang diolah sangat lah banyak. Apabila masih dilakukan dengan cara manual 

seperti saat ini, maka kinerja distributor kurang cfcktif dan efissien 
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3.2.1 Alternatif Sistem yang di usulkan 

Untuk mengatasi kekurangan sistem sebelumnya, maka dibutuhkan alternatif 

sistem untuk PT Orindo Alam Ayu yang dapat diuratkan perkiraan secara global 

kebuthan dant pengembangn sistcm penjualan lanngsung yang melibatkan unsur 

unsur yang saling terkait, yaitu 

Kebutuhan akan hardware 

Adapun kebutuhan hardware yang dapat menumjang kcgiatan proses 

omputenisast dengan spesifikasi sebagai berikut 

a Prosesor latel Pentium Ill 

b. VGA 32 bit dengan resolusi 1024 768 

c. Memon RAM 128 

d. Free space hardtsk 500 Mbyte 

2. Kebutuhan akan software 

Perangkat lunak yang akan digunak.an untak membangun Sistem informasi 

penjualan langsung PT Orindo Alam Ayu adalah Visual basic 6.0 dan untuk database 

menggunakan Microsoft Access 2003, karena mempunyai fasilitas dalam penyediaan 

fungsi perintah dankeocepatan eksekusi. 

3.2.2 Alur dokumentasi yang berjalan saat ini 

Derikut adalah alur dokumentasi yang berjalan saat ini pada PT Orindo Alam 

Ayu digambark an dengan FOD (Flow Of Document) dari sistem manual 



I 

'' 

i 

• 

- , 
- ·  

T  

--- 

0flan 

(0) 

I 
we' 

l  --l . ...., 

' I ' 

(•l 
I 

; 
.' 

. 

r 

Gambar 3.2Flow Of Document pr prindo Alam Ay 

31.3 Desain Sisten 

Desain sister terdiri dari aktifitas rancanagn logika maupun rancangan fisik, 

dimana kedeuanya menghasilkan spesifikasi sistem yang memenuhi persyaratan 
sistem yang dikembangkan dalam tahap analisa sistem. Tahap ini menjelaskan 
gambaran dari rancangan sistem 
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.3.I Identifikasi Data dan Informasi 

Data adalah bahan mentah bag informasi yang terdiri dari angka, huruf, atau 

symbol-simbol lainnya yang perlu diolah menjyadi suatu informasi. Data-data yang 

dbutukan ole PT, Onndo Alam Ayu adalah 

Data iser 

2 Data Member 

3 Data Barang 

4 Data Stoke Barang 

5 Data Trafik Barang 

6 Data Order( Pesanan) 

7 Data Downline 

8 Data Peubcliat 

9,Data [ransaks en ualan Cash 

10 Data Transaksi Penjualan Kredit 

Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk 

yang penting dan berguna bagi penerima untak mengambi keputasan Informasi 

yang dihasilkan adalah 

I. Laporan Data Barang 

2. Laporan Data Stok Barang 

3. Laporan Daflar Order 

4. Laporan Pembehar 

5 Laporan Transaksi Cash 

6. Laporan Transaksi Kredit 

7 Laporan Transaksi Per Tanggal 

8. Laporan Transaksi Per Periode 

3.3.2 Diagram Konteks (Cotext Diagram) 

Dari identifikasi yang dilakukan diatas, maka dapat digamabrkan suatu 

diagram konteks yang menggambarkan bubungan antar entitas dalam sistem 



informas penjualan langsung Adapnn diagram konteks dari 

penjualan langsung PT Orindo Alam Ayu adalah sebagai berikut 
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Gambear 3. Diagram kontekes 

3.3.3 Tingkatan DFD (DFD Levelled) 

Tingkatan data Flow Diagram (DFD level) dari sistem informasi penjualan 
langsung PT Orindo Alam Ayu adalah sebagai berikut 
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Gambar 3.S DFDLevel1 Pesanan 



3, DFD Level 1 Peebelian 

Gambar .6 

4. DFD Level I Pembayaran 
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Gamber 3.T 
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6. DFD Level I Lapora n 

• 

DFD Levell Poses Updae ser 

% 

' -- ' 
'--�  
___ .. 

Gamba 3.9 

Mooe_ 

r 'L , 
· ; -- - 

- . "  
-  -  

DD Level I Lapora 

- l  

3,4 Peraneangan Database 

Dalam Perancangan Database akan digunakan dua prancangan yang akan 

dipakai yaitu perancangan konseptual dan perancangan fisik. 

34.1 Peraneanag Konseptual 

Perancanagan Konseptual bertujuan membcnikan gambaran struktur sister 

yang akan diban gun. Tahapan ini merupakan sistem pemodelan dari kebutuhan sisten 

yang akan dibuat. Pemodelan proses akan digambark.an dengan usecase 
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Gabear 3.10 t/case Penjuala Largsung 

3.4.2 Perancangan Fisik 

Perancangan fisik digunakan untuk memberikan desain input dan output 
berupa pemode lan data, penentuan entity, penentuan atribut, struktut database, 
normalisasi,relasi table dan tampilan program 

l. Penenetuan Struktur Data 

a. Menentukan Entitas 

Member 

Barang 

Stok Barang 

Trafik Baran.g 

Order 

Downline 

Pembelian 

Transaksi Penjaalan Cash 

Transaksi Perjualan Kredit 



b. Menidentifikasi atnbut tap entitas 

Member (tgl_gabung,kode_member, nama _member,alamat 

Tl_ no tlp, nama_bank, no_rckening, kode_Sponsor, 

aa_sponsor) 

Barangtkode_barang. nama, emis, BI@@barang, CP 

harga_karalog) 

Stoktkode barang. nama_barang, jenis, BP (@@barang, jumlah 

stok.) 

frafik _Barang kd_trafik, kd_borang, jumlah, jenis_trafik) 

Order(tgl order, kode_member, ama_member, kode_barang. 

nama_barang,iumlah) 

Downlinet tgl_gabung, kode_member, narna_member, posisi) 

Pembeliant tgi pembelian, kode_barang, nama_barang, Bi 

@borang, umlab) 

Transaksit Cash(no_transaksi, tgl_transaksi, kode_member, 

oama_member, kode_barang. nama_barang, BP @barong 

jml_barangy, jml BP, CP, Hrg Katalog, Total_barang, 

total bayar, jml ang, kembali) 

Transaksi Kredit (no_transaksi, tgl_transalksi, kode member, 

nama_member, kode_barang. nama_barang, BP @@barang, 

iml_barag, jml_pP, CP, Mrg_atalog, 

Total_barang.total_bayar, Angsaran I, Angsuran II, tgl_lunas. 

c. Menentukan relasi tiap entitas 

Relasi digunakan untuk menphbungkan atar table dalam suatu 

database 
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Gabard.I Relai Tahel 

Pemelasan Relasi antar tabel 

I. Antara Tabel Order dengan Tabel Transaksi_Kredit atau Transaksi_Tuna 

to l or , maksudnya setiap baris pada tabe! Order hanya akan memiliki I baris 

relasi atau tidak sama sekahi pada tabel Transaksi_Kredit atau Transaksi_Tunai 

Penjelasanpya setiap order hanya akan didata satu kali pada transaksi (kredit atau 

tunan), tetapi jika order belum juga dibayar maka belum bisa didata pada transaksi 
2. Antara Tabel Transaski_Kredit dengan Tabel Angsuran 

Ito l or many, maksudaya setap baris pada tabel Transaksi_Kredit hanya akan 

memiliki l atau bayak baris relasi pada tabel Angsuran. Penjelasan jumlah 

angsuran tentunya tidak bisa 0, karena ketika terjadi transaksi kredit maka angsuran 
pertama terjadi, dan angsuran bisa berjumlah dani l 

3. Antara Tabel Order atau Pembelian dengan Trafik Barang 

l to I or many, maksudnya setiap baris pada tabel Order atau tabel Pembelian 

hanya akan memiliki l atau banyak baris relasi pada tabel Trafik_Harang. Penjelasan 



setiap transaksi (order atan pembelian) pasti menyebabk.an terjadunya perubahan 

(trafik barang), bisa l barang ata lebih 

4. Antara Tabe! Barang dengan Tatel Trafik Barang 

f tot or mam, makasudnya setap bars pada tabel Barang hanya akan menhko 

bans atau baval rclast atau ndak sama sckal pada tabel [rafik Iarang Penelasan 

sederhana tidak semua barang laku terjual ata user selalu membcliya maka tidak 

didata dalam tratik barang, tapi trafik suatu barang bisa terjadi l kahi atau lebih 

5.Antara Tabet Barang dengan Fabel Stok 

1 to l or t, maksudnya setiap baris pada tabel BHarang hanva akan memibiki 

baris relasi atau tidak sama sekali pada tabel Stok. Penjelasan sederhana barang 

yang tidak dimihiki oleh user (berjumlah () tetap didata pada tabel barang, tetapi tidak 

pada tabel stok 

6. Antara Tabet Member dengan Tabe] Order 

l to 0 or many, maksudnya setiap banis pada tabel Member hanya akan 

memiliki I baris atau banyak relasi atau juga tidak sama sekahi pada tabel Order 

enjelasan sederhana member bisa saja pernah melakukan order scbanyak l kati 

atau lebih, tetapir bisa Juga tidak pernah sama sekali 

7 Antara Tabel Member dengan Tabel User; 

I to l or t, maksudnya setiap baris pada tabel Member hanya akan memiliki J 

baris relasi atau tidak sama sekali pada tabel User. Penjelasan sederhana . member 

bisa menjadi user aphikasi dengan hanya mcmakai I buah username, akan tetapi ada 

ea user yang tidak 



3.4.5 Pemodelan Data 

Perancangan Entity Relationship Diagram (E.RD) 
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3.4.4 Desain Database 

Pendataan User 

1tel J. Struvletu Database Use 

- 

eteragaa field Type Sie 

Id_user Text 8 Id User 

Nama Text 100 Nara User 
� -  

Varchar 5 Password 
-- j Pwond 

2 Pendataan Member 

fat I.Strultur Da.bes Merbet 

field Type Se Keteragan 
I 

Tel gabung I P  to Tgl bergahung 

Kd_member Lat 7 T o  Kode member 

Nm_member Text 150 Nam tnerbetr 

Alamat Test 100 Ala rat 

TTL Date.'Tie . TT 
- . No_Tl lnt 10 Tl Masuk 

Pekerjaan Tea - 

Io0 Pekerjaan 
� 

Nm Banke Text 100 Nama Ban 

No_Re lint $0 N Relening 

Kd_Sponsor let 10 Kade Sponsor 

Nm_Sponsor Text 100 ; Nara Sponsor 
- 

3. Pendataan Barang 

Feld Type Sit Keterga 

Kd_Brg Varchar IO Kode barang 

Nm _Brg Text 100 Nama 

Jenis Text 50 Jenis 



Tubed3.S Sulfur Database Dsrag Lanutan 

[ @as¢ [ Tio iBi Pi @tac 
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L . - - - -  --- 

4, Pendataaa Ste! 
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i  
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Keterangan 
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[ode hang 
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' IO 
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I  
l 

Fie Sire 
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I 
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6.  Fendataan Order (Pes:nan 

The4 34Stud.. Dathe.e rdlee 

Field 



Tabet s.6 Srultur Database Order Lanjutae 

7.Peadataan Downie 

Tabet 3A. Sult Date Dost, 

r-�r";,71'�-,-,T'r',-,-- Si7�Nc111rga,, 
T! Gaba Date'time [ Tassa! ea 

�_member Jr11 j 10 'Kodc mc",l)cr -] 
N-m-.,-�m-.,-,- --- poo - i N:11ua lr.dllllx:r 7 

i i  
8.Pendataan Pembelian 

Fabel s. Stroke Database Perl hian 

Fiet Size ~....a. Keterangan 

anggal pembxlian 

9 Pendataau Transaksi Cash 
Tabet.9 Stleter Database Tessakifash 

i--1-',etd -i--T�1•c I Si� - Kctcr:m;;.,�- ' 
woos t hr%a  

loo t e i  
/K,J_nicmh:, ,le,• Jin ,hmk11rm:,.-, - 
wsoi hi . , ti  i s% 4  

, _  - -- -- ----� -- -- -- - , 



TAel 3.9 Suktr Database Transaksi Cash Lanjutan 

Kd_Brg Int 0 Kode Barang 
Nm_Brg Text 100 Nara arang 

BP @brg Int 10 Bisnis point @barang 
I Jml_brg Int 10 Jumlah 

Jml BP Int 10 Jumlah point I 
• 

C Currency IO ' Harga member 
Hrg_Katalog Currency JO Total � 

Total Barang Tu Brg Int I0 
� 

Currency 10 Total Bayar ru_By 
� - 

-- 

! 
ml_Uang Currency JO Jumlah Lang 

-- 

Kembahan Currency 10 Sisa Bayar _j � 
. 

10. Pendataan Trausaksi Kredit 
Tabe13,10 Suuktur Database Trassaksi redit 

I 

I Cl' 1 Cmrcnq JO Harga member 
'Hg_Katalog currency To Targa Kats, ; 

[ l he-d l 

Tia Type ' Size Keteragan ] 
Nolr"dn-sak�,-, -+1-,,-, --_-_- _---' JO---= :om er tran,ak" I 
"lgl_Trausals, DatefTm,-, Truig�l 1 
Kd_member Teat [ I 6  Kode member , 
N m_ e s.,  'r. 1too ashes., 

� - ---1 - - - -  -- I 
_ T i  [toe 

m l.lrg =-tcu 100 -t-;"l",1-;;:;;;-nar� � 
[vP 7 ' is jio 'B l o t  
.  -  .. --- - 

p l""  i  iii» 

1 Jrnl_BP I Int !O Total Point 



f%be4 34.40 Sultur Dtbse Trassksi Kredit La jute 

Tu_Byr 
- 

Currency 10 Total Bayar 

Angsaran l Currency 10 Angsuran I 
Angsuran IH Curreney IG Angstran lH 

Tgl Lunas Date/time - Tang gal Pelunasan 
I - 

.4. Desain Interface 

I. Form Login 

Form Login adalah farm yang muncul pertama kali saat program dijalank 
Llser hares mengisikan username dan password dengan tepat untnk bisa mask ke 

program 

' ]tome 

User Name 

Password 

o f  

Garbe 3.4 Ragan trpila form Loi 

2.Form Menu I tama 

Form nu utama akan tampil setelah login berhasil Dalam pen tan 

akan ditamapilakan menu-menu yang terdapa' pada program Terdapat User, de 
transaksi, laporan, informasi, window dan bantuan 



- - -----  

Gaber 3,14 Rae.angan tampilan For Menu Llta.a 

J. Form Data Member 

Form data member digunakan untuk mengimputkan data member baru yang 

akan bergabung dalam penjualan langsung oriflame ini. User mengisikan schruh data 

member baru. Terdapat kode sponsor adalah kode uplime yang mengajak member ini 

bergabung. Nama sponsor untuk mcnampilkan nama dari uplmne tersebut 
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Gamar A.IS Racangan tampilan Form Data Member 

4. Form Ubah Password 

Form ubah password adalah form yang dgunakan user untuk mengubah 

password yang digunakan dengan password yang baru. User mengisikan 

password yang lama, kemudian memasukkan password yang bar. Password 

baru diketik ualng. Kemudian simpan, maka password lama akan diganti 
den gan password yang baru 

.0go 0ritare 

a#Sword bar 

Gabar .16 Rancangan tamp~la Form Ubah Password 



5. Form Data Barang 

Form data barang adalah form ntk mengiputkan semua data barang yang 

dijual oleh PT Orindo Alam Ayu. Di dalam fonm kode barang terdapat kategor 

yang berisi Regular dan Flyer. Reguler adalah data barang yang ada pada katolog 

yang terbit setiap balan. Sedangkan Flyer adalah data baying yang terdapat pada 

lembar Flyer yang tudak selala muncul tiap bulan dan memeihili periode terte ntu 

iasanya produk flyer terbatas dan dijual dcngan harga yang sangat murah 

Terdapat pula CP yatu Coustemer Price adalah harga uatuk member yang telal 

bergabung Harga katalog adalah harga belt yang diperuntukkan konsurmen non 
member 

ode Bara.g 

Nana Bag 

Katgon 

8P 

CP 

ar Kallog 

Jolt 

Genbar Kall 

J 

6. Form Info Barang 

Form info barang bertungsi untuk mcnaspilkan barang yang difual. Funsinya 

sebagai pencan produk, karena produl yang dial sangat banyak. Terdapat tombol 
filter scbagar pcnyaring produk berdasarkan kode produk tcrsebut 
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Gwobar 3.18 Rancang tapilan Form Inf rng 

7, Form Pesanan (Order) 

Form Pesanan merupak.an form untuk metginputk.an data barang yang dipesar 
oleh konsuen 

-- 

• 

Gaeb 3.49 Raargan tampilan Form Data Pesa.oar 

8. Form lembelian 

Form pembelian digunakan user untuk menginputka data barang yang telah di 
beli dari stokist 
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9, Form embayarn Tonai 

Di dalam pcajualan langmg oriflame mcnggunakan dua jcuis pembayaran 

yaitu tunai (cash) dan kerdit Berkt ini adalah form yang digunakan bila 

pembayaran menggunakan jenis pembayar tunai 

me 

- 

' 
j 

I0. Form Penjualan Kredit 

berikut ini adalah form anggsuran. Form int higunakan untuk menginputkan 

data konsumen yang melakukan pembayaran menggunakan cara kredit. Dalam era 

kredit hanya dapat dilakukan angsuran sebayak dua kali angsuran. Dan batas waktu 

dari angsuran tersebut harrya I bulan dani tanggal pembelanjyaan 



r 
Logo Oriftame 

Taggal Boyar 

Koe Order 
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Total BP 

Sisa Bsyar 
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Gamber 3.2 Rcatgan tamp ila Form embelian Kredrt tangsuran) 

ff. Form Lap6ran 

Berikut adalah form laporan, Form laporan digunakan untuk melihat hasil 

laporan seluruh data baik it data member, data barang, stok, penjalan, senta 

pembelian, Dcngan adanya laporan yang dapat dihihat per tamggal mapun per 

periode, akan memudahkan user ntuk melihat grafik penjualan yang telah 

berlangsung 
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Gamber3.2 Ratcagon tam plan Form Laporn 

Ll. Form Profil Penjualan Langsung Oriflame 

Dalam form ini kita dapat mengetahui sekilas teantang profil PT, Orindo 

Alam Ayu dalam penjualan langsung produk -produk Oriflame 

L0g tame 

[ no  

Gambar 3.24 RAcangan tamnpilan Form Peniualan Langsung 
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IMPLEMENT ASI S1STEM 

4.1 Tampilan register program 

Program ini dibuat dcngan bahasa pemrograman Visual basic 6.0 dan 

menggunakan Microsof Access 2003 sebagai databasenya. Pada saat program dijala 

kan untuk pertama kahinya, tentunya database masih dalam keadaan kosong Derk 

ii adalah tampilan saat programn dijalank an 

- 

LJntuk masuk ke program utama user terlebih dahula harus mnemasukkan data 

din kedalam data member. Setelah mendaftar scbagi member user baru bis membuat 

uscmame dan password yang nantinya akan digunakat ntuk masuk ke program 

utana, Apabila user menhh yes, aka akan tampil form pengisian data member 

sebagai berikut 
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Apabila data pada form formulir data member telah di isi, dan telah disimpan 

aka secara otomatis database yang sebelumnya kosong akan terisi. User yang 

mengisi data pertama kalinya akan menjadi member dcngan level I, seperti yang 

tertera pada tampilan di atas Kode sponsor adalah kode member upline kita. Apabila 

user menihih batal maka user akan kelunar dani program 

e- ] o J  

Tamplan data user ii akan ditampilkan setelah data member terisi dan 

disimpan. Di for ii user dapat mengisukan username dan password yang akan 
diguanakan untuk masuk ke program utama 



4.2 TAnpila Log in 

Tampilan log ini ini merupakan tampilan utama yang akan keluar jika 

program dijalank.an dan database telah tenisi User yang telah meihki usernamne dad 

password dapat masuk ke program utama ini 

naturd wdish 

b  

oriflame 

l% 

- fa. 

Gahr4.$ Tamp Login 

Terdapat textbox yang berisi alamat di mana database disimpan dan button 

database yang berfungsi untuk menghubungkan dengan alamat database jika posisi 

database diubah Klik torbol login untuk masuk ke menu utama program. Jika 

serame atau password yang cdimasukkan tidak tepat maka akan keluar peringatan 

scbagair berik at 
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4.3 Menu Utama 

Setclah user berhasil melakukan login, maka akan tarpil menu utama 

program. 

• •  

e 4 d a d  ti 

Gamba 4.7 T%epilan menu utama 

Di dalam menu utama terdapat men-menu yang mendukung program ini, 

Menu tersebut adalah User, Data, Transaksi, Laporan, Informasi, Window, dan 

Bantu.an 

4.4 Menu User 

Men user adalah men yang digunakan untuk mengolah data yang berkartan 

dengan penambahan user 
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Gawbr 4.8 Taepila men user 

44.1 Sub Menu Pengaturan 

Di dalam menu user terdapat sub menu pengaturan dan ganti password serta 

logout untuk keluar Di sini peran user pertana yang bertidak sebagai admin yang 

akan mengolah data user baru 

Gab 44.9 1pilan dafter user 

Dalam sub menu pengatran akan ditampilkan list yang berisi data user 
pertama yang juga bertidak sebagai admin. User dapat menambahkan data Jila 

tombol data di khik aka akan tampil cari member 
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Gao.bar 4.4 Taglan sari member 

User dapat merilih member mana yang akan menjadi user Swarat utama 

menyadi user adalah telab mendaftar sebaga member Jika belum terdafar mcnjadi 

member, maka data user tidak akan tarnpil pada list user . Jika ember terlalu banyak, 

maka dapat di gunakan filer (penyaring) berdasarkan kode member atau nama 

member Jika telah di khk pilih, maka akan tampil formulir data user untuk 

mengisikan username bar dan passwordnya 

Formulir Data User 

{ er ] o e  

Gnbar 4.Al Tapia fomulir dat user 

4 4 2  Sub Menu Ganti Password 

Sub menu ganti password diguanakan user untuk mengganti passwordnva 
User diminta mengisikan password lama, kemdian password baru, dan menuliskan 



password bar kembali. Simpan. Maka password berhasil di ubah 

menu gant password adalah sebagai berikut 

Tampilan sub 

5$0 

Formulir Ganti Password User 

r------ eve 

6 L "  

[ ] o ne [  

4 4 3  Logout 

Logout digunakan untuk keat dari program dan yang akan di tampilakca 
konfirmasi untnk logout. 

Ganbar 4,13 Tampilan kofirmasit loot 

4.5 Menu Data 

Menu Data merpakan menu yang terdiri dari sub menu data member 
produk dan info produk 
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4 5 1  Sub Menu Member 

Sub menu member adalah form dimaa user mengimputkan data member 
baru/downlinenya ke dalam sister. Tampilan utama sub menu member berupa fist 

sebagai berikut 

Dalam tampilan tersebut terdapat field-field yang berisi ode member, nama 
lengkap,tanggal gabung, tempat tanggal lahir, pekerjaan, rckeming dan nomer 



rekening, level dan kode sponsor. Terdapat tombol tambah untuk menambah member 
baru. Tombol ubah untuk mengubah data member yang tclah tersimpan. Tombol 
hapus untuk menghapus data member Tombol refresh untuk enampilk.an input an 
data terbaru setelah data disimpan Dan tutup untuk keluar dani menu member. Jika 
tombol tambah di klik maka akan tampil forn pengisian data member seperti benikut 

FF onstr Cat lb 
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Gar bar 4.I6 Tarmpla Form Dea Member 

Data member bar dengan kode I123 dan nama Keisha naraya telah 

diinputkan. Pada keanggotaan secara otomatis menjadi level 2 dengan kode sponsor 

122. Ini dikarenakan kode 1123 merpakan downline dani 1122. Jika tombol 

simpan di klik maka akan tampil konfirmasi berikut. ka pilih Yes maka ak.an 

mumcu form pengisian data member lag. hka No maka akan tampil list data member 

yang telah diinputk.an 

me ] J 

Gamber 4.47kfrmas Pen.unbaha De 
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Klik refresh untuk mehihat tampilan data member yang baru saja dnnputkan 
Maka member dengan kode member IH23 berhasil di simpan pada daftar member 

• 
. . %.  

hika ak.an mengbopus member, pihih member yang aka di hapus kcmudian 
Hike hapus aka ak.an tampil konfirmasi hapus 

- 

Gab 4.1kK0fores Haps D 

4.5.2 Sub Menu Produk 

Sub menu produk merupakan menu untuk menginputkan dan me hihat data 
produk. Data produk yang terdapat pada flyer di inputkan ke produk sehingga 
memudahkan user dalarm mengolah data produk 



Gamar 4.20 Tampila dafar produke 

Karena data produk masih kosong, mak.a list diatas pun masih kosong dan 

tombol ubah dan hapus tidak aktif Untuk mcnambahkan data produk, maka klik 
tambah. Akan tampil form pengisian data produk sebagai berikut. 

form@fir Data Produk Oriflame 

. e.. e,  

e  E  
�  r--��- __ , 

ow.ape--.4 
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$%  $  

Gachar 4.2 rail Form Dea Podul 
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Jika tombol simpan di khik maka data tersimpan, akan keluar konfirmasi untuk 
penambahan data. hika Yes maka form formulir pengisian data akan kembali di 
kosongkan dan user bisa menginputkan data kembahi, jika No maka list daflar produk 
yang akan tampil 

Gabar 4.22 Taplan konfirmasi 

Setelah data berhasil disimpan, maka list produk yang awalnya masih kosong 
akan terisi data produk yang diinputkan. Torbol ubah dan hapus akan aktif dan dapat 
digunakan user untuk mengubah dan menghapus data produk yang ala 

Gambar 4.2 Tampilan Dafar roduke 

Jka user ingin mengubah data produk, maka user terlebih dahulu memilih 

data produk yang akan di tbah kemdian klik ubah, Akan tampil form bah date% 
sebagi berikut 
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Gamba 4.24 Tnpilan Form Ubah Dt Produk 

Saat data produk akan diubah, user hanya dapat merubah kategori, BP,(p 
harga katalog, gambar produk dan info produk. Sedangkan kode produk dan nana 

produk tidak dapat dihapus karena sifatnya tetap dan tidak akan berubah 

4. 5. 3  Info Produk 

Info produk adalah tarpilan form yang berisi tentang info produk yang ada 
Berisikan daftar produk yang di dalamnya terdapat nama produk beserta jumnlah stok 
yang tersedia() dan info tentang produk tersebut. Terdapat tombol tampilkan serun 
untuk menampilkan serua produk yang ada 

Gabar 4.25 Tarpian tat Pe duke 
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Terdapat juga tombol filter untuk menyaring info produk yang ingin 

ditampilkan lni memudahkan user untuk memilih produk yang ingin di tampilak.an 

jka jumlah produk yang ada pada daftar produk ban yak User hanya men ginputk an 

nama produl yang ingin dihhat infomnya pada textbos filter, klik filter maka ha0ya 

data yang disaring akan tampil. 

Garber 4.26 T%engilaLf Pouk Filter 

4.6 Menu Transaksi 

Pada menu transaksi terdapat sub menu order, pembayaran yang terdii dart 

cash dan anguran, terdapat pula sub menu pembeliaa. 

0 4. . .  
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46.1 Order 

Member maupun konsumen non member yang melakukan peresanan produk 

data nya akan di inptkan di order. Akan tampil list order yang berisikan daftar 

konsumen yang melakukan order atau pemesanan 

Garb 4.28 faoplae Dafu Order 

Terdapat tombol tambah, bah, hapus, refresh dan keluar User yang ak an 

mcnambahkan data order/pcsanan pilih tombol tambah Maka akan tampl form 

pengisian data order/'pesanan 

- 
a 

I 
- 

I 
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ada form formulir data order, berisi kode order yang telah dibuat berurutan 
dan tidak aktif selingga tidak dapat di vbah, terdapat pula tanggal order, pemesan, 
alamat, nomer telepon, list daftar order, tombol tambah, ubah, hapus, simpan cetak 
dan batal. Pada peresan terdapat tombol folder yang gunanya untuk mengambil data 

konsumen yang telah menjadi member. Jka konsumen erupakan non member, 
maka user harus menginputkan data pemesan alamat dan no telepon 

Gavan bar 4.40 TAegila Cari kMeerber Untuk Order 

Jika telah dipihih member yang akan melakukan percsanan, maka sccara 
hangsung data masuk pada form order. KJik refresh pada form daftar order untuk 
memunculkan data pesanan yang baru saja di inputk.an 
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Gaber 4.44 lenpl f ore Order 

Pada tampilan data order di atas, terdapat fumah produk yang dipesan, kode 

produk, nata produk, hara satuan produak, total harga per produk, dan total bayar 
pesanan Lotuk jumlah produk bisa diubah sesuai pesanan lita. Tetapi apa bila 
jum lah pesanan melebihi jumlah stok yang ada, mala akan mucul pembenitaha 
hahwa stok tidak menc ukupi 

l hobo rwwow woo. 

=_ 

hik.a data pesanan telah hibuat dan disimpan, maka data posanan al.an masulk 

dalam hist order/pcsanan 
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4.6.2 Transaksi 

Pada bagian transaksi, user dapat mengolah data yang berhubungan dcngan 
pembayaran baik itu dalam bentuk cash rmapun angsuran 

I. Transaksi Cash 

ada transaksi cash, baik member maupun kopuren non member 

melakkukc pembayaran secara tunai. Benikut imi adalah tampilan saat 

transaksi cash dijalank.an. 

]   • 

r  Transaksi embayaran Cash Dai Order 

- 

Gasbar 4.4 Tapila Daft embryra Cash 

Karena belum perah terjadi pembayaran dalam bentuk cash, mat 

daftar diatas masih kosong. lanya terdapat tombol tambah, refresh, dan 

keluar yang aktif Sedangkan tombol ubah dan hapus tidak aktif. Tombol ubah 
dan hapus akan aktif jika data pembayaran cash telah terisi. Untuk mengisi 
daftar pembayaran, user menginputakan data pembayaran konsumen beile 
yang member maupun non member dengan meng-klik tombol tambah 
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Gear 44 T%mnpila Fem Pember yarran Cash 

Di dalam formulir perhayaran cash terdapat kode transaksi yang 
sevara otomatis ada, tanggal bayar, order/'pesanan, daftar produk, total harga 
yang harus di bayar, tombol simpan, cetak, dan batal Pada order terdapat 
combobox yang apabla di khik, ak.an menampilkan kode order dan daftar 
member/konsumen yang melakukan order tetapi belum melakukuan 
pembayaran. Pihih salah sat member yang akan melakukan pembayaran 

, _ 

- 6 

gr zger_.di-[ 
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' 
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ada gambar form pembayaran cash diatas dapat ihihat babwa, 
ember Keisha Naraya dengan kode order 000007 pelakukan pembayaran 

secara cash dengan kode transaksi 00000L, pada tanggal 07/08/2010 untuk 
pembayaran produk yang tertera sebesar Rp.298.000,- Kemudian pihih tombol 
simapan untuk ieyipan transaksi pembayaran tersebut Setelah data 
berhasil disimpan maka akan di tampilkan dalam daftar transaksi pembayaran 
cash dari order. 

Data Tai Pen.bayr.n Cash Dani rd« 

•.vs.de z L.  2es[ 

Gaber 4.36 Tagile Duft Pembucyan Cash 

2. Transaksi Angsuran 

Transaksi angsuran merupakan bentuk pembayaran order/'pesanan dengan cart 
melakukan pembayaran scbanyak dua kahi. Pembayaran pertama mernpakan 
DP, dan yang kedua merupakan pelunasan. Saat pertama kali menu agsuran 
di jalankan aka akan tampil daftar pembayaran angguran yang masih 
kosong. Karena ember belam ada yang melakukan transaksi pembayaran 
secara kredit. Pada form tersebut terdapat tombol tambah, bah, hapus, refresh 
dan tutup. Karena daftar masih kosong, maka tombol yang aktif hanrya tambah 
refresh dan tutup. Sedangkan ubah dan hapus akan aktif jika tclah terdapat 
transaksi pembayaran secara kredit pada daftar 
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Gabe 4.7l%pile Dalla PeesbrysKe 

Untuk mcnambahk an data user harus meribih tombol tam bah, maka 

akan tampil form tamnbah transaksi scbagar benkut 

Formulir Angsaran Order Sec.aura Kredit 

% 
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Gmbar 4.38 Tampila form fora.hr perbaya scar kredit 
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Pada tampilan diatas, form formulir pembayaran dilengkapi dengan 
ode transaksi, tanggal bayar, order, angsuran ke, dan nominal Pada order, 
terdapat combobox yang bila dipihh akan tampil kode order beserta nama 
nama member yang belum melakukcan pembayaran atas produk yang telah 
dipesan. Setelah nama order dipilih, maka pada angsuran otomatis tenisi angka 
l yang artinya angsuran pertama. Kerudian user mengisi berapa nominal 
uang yang akan di bayarkan korsumen. Contohny rirky omega pada angsuran 
pertama membayarkan Rp.40.000, untuk pembayaran produk seharga Rp. 
78.900_ 1aka secara otomatis sisa bayar menjadi RRp.38.900,- Kemudian 
pith simpan, maka data pembayaran akan tersimpan dan dapat dihihat pada 
daftar pembayaran kredit. 

formulir Angsuta Order Svcaa Kreedit 

bi. 

« Me 
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Untuk pembayaran angsuran ke dua' pelunasan, tahap yang dilaknkan user 
samna dengan saat pengiputan pembayaran angsuran pertama Yang membedakan 
haya secara otomatis pada angsuran ke aka berubah menjadi angusuran ke 2 den 
nominal berisi jumlah sisa yang hamus dibayar. Sedangkan pada sisa bayar akan 
berubah menjadi O/tidak ada sisa. Karena pembayaran sudah dianggap lunas. 



L 

Data yang telah dinputkan akan dismpan di dattar pembaryaran anguran 
Khk refresh ntuk menarpilkan data yang baru saja diinputk an 
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4. 6 3  Pembelian 

Pada bagian pembelian berfungsi untuk mengolah data pembelian yang 
dilakukan user. Setaleh user mclakukan pembehian pada kator oriflame atau pada 

individu lain, maka data pembelian tersebut dapat dr inputk.an pada form pembclian 

- 

Terdapat tombol tambah, ubah, hapus, refresh dan tutup Untule 
mcnambahak an data pembehian, klik tambah maka akan tampil tamplan benikut 

• 

--r--- 

Gau bar 4.4. npila Ferm Tambeh Dart embed 
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Data yang telah di inputkan pada form tambah data dapat disimapan. Maka 
akan tersimapan pada form utama pembelian. Klik ubah untuk mengubah data, dan 
hapus untunk menghapus data 

4.7 Laporan 

Pada bagan laporan akan ditampikan laporan-laporan stok, transaksi, trafik 
barang, oreder dan data member. Dan dapat ditampilkan per periode yang di 
ingink.an 

0 P Pe0c 

he..n Perle 

0 fee0.  

belie 

Gamber 4.44 Tapilas Menu Lapora 

4 7 1  Laporan Stok Barang 

Laporan stok barang akan menampilakan daftar laporan stok barang. Akan 
tampil form berisikan data stok barang. User dapat memilih stok barang apa yang 
ingin ditampilakan pada laporan. Atau dapat juga seluruh data barang yang akan 
ditapilkan. 
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Beat Laporan Stok Dari Daftar Prod uk 

Gaabar 4.4$ Tila Fons Lporn Stok Barg 

Jka ingin mchihat laporan seluruh barang, maka user mengkhik tombol > 

Maka data akan berpindah dari produk diabaikan ke produk terpihih. KLik ihat untuL 
menampilan laporan stok barang. Setelah user mengkhik hihat, aka akan tampil 
dalam bentuk laporan stok barang 
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Gae.er 4.46 Ti.la Loran Sok Bang 
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Jik.a ingin menampilk.an barang yang terpilih saja, maka user mengkik pads 

form laporan stok barang 
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Buat Laporan Stok Dari Daftar Prod 

Gaobr 4,4 Tamplin Form Lapora Siok Barang Terp\hi 

Setelah dirpihih barang yang diinginkan pada form laporan stok barang, maka 

klik lihat untuk me lihat bentuk laporannya 

oriflome 

aeonan 8tot Brang 
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Gambear 4.48 T%gila Lapora Stok Brang Terp»h 



4.72 Laporan Trafik arang 

Pada laporan trafik barang.. akan ditampilakn informasi alur barang yang 
masuk maupun keluar. Sehingga memudahkan user untuk melihat trafik barang yang 
terjadi. User dapat menentukan tanggal trafik barang yang drmngink.an 

es 

Buat Laporan Menurut Periode 

worse [arose ] 

so sos [voe 

let 6die 

Gabar 449 fpila Periode Lapora Order 

Setelah tanggal/ periode laporan yang diinginkan telah diisi, maka khik hihat 

untuk menampilakan laporan trafik barang 

oriflame 

Laporan Stoi arang 
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4 7 3  Laporan Dattar Transaksi 

, Laporan Order Per Penode 

Laporan order per periode merupakan laporan pesanan/ order per periode 

User dapat menentuka peniode atau tangga yang diinginkan 

Buat Laporan Menurut Periode 

etiode ts er.al 
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Gamber 4.5 Tampilan Peniode Laporan Frans.ales 

Setelah menentukan tanggal/ periode yang diinginkan, maka user 

mengklik hihat. Maka akan muncul laporan order per periode. 

oriflome 

po4an Ord#tetloe 

eedtoast. 21802019.1.4.2602012 
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Gaombar 4.2 Tenpilaa Lapan Order sang Pet Periode 
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2. Laporan Pembayaran Cash Per Periode 

Pada bagian ini akan ditampilakan laporan pembayaran cash per periode. User 
dapat memihih priode yang ingin ditampilakan 

Buat Laporan Menurut Periode 

w r a w   

[»a J 

Setelah periode ditentukan, maka user dapat meng-klik lihat Akan tapil 
laporan pembayaran cash sesuai periode yang dingmkan 

oritlame 
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Gmbar 4.4 Tewmnpila Lapora Pemhay@oCah Per Peri.ode 

3. Laporan Pembayaran Angsuran per Periode 

Laporan pembayaran angsuran per perode adalah laporan yang benisikan data 
pembayaran angsuran berdasarkan periode yang di ingnkan. User terlebih dahulu 



mengisikan tanggal periode yang di inginkan. Kemudian pihih hihat untuk meliht 
hasil laporan pembayaran angsura 

M 3 

3 J 

enurut eriode 

Setelah di klid tombol lihat, maka akan tampil laporan pembayaran secara 
angsuran sesuai periode yang telah ditentukan 

oriflame 

Lapora Datt ensbay.ran Agua Pr Pelo. 

seer7 .2100.19.4.210019 

• 

- 
h 

$ 

122t# # 
,. 

$ $ $0 
14l# $. 

h 

-- ... .._ __ 

4 0 h 9  
ht%0.4 
Sf .tee 
� 

pf • 
/0.. 

--- .6 

� 



75 

4. Laporan Pembelian per Periode 

Pada laporan pembelian per periode user dapat melihat basil pembelan 

produk. Laporan dapat ditampilkan sesuian period yang di ingink.an user. Akan 

tampil form input periode. User hanya mengisikan periode yang di inginkan, khik 

lihat 
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Boat Laporan kMenurtt feicede 
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Gamber 4,57 Ta±pilan Periode Lapora Penbeli 

Setelah tanggal dipilih, maka akan tampil laporan pembelian sesuai peniode 
yang di inputkan 

oritlome 
4le 

+ 

lpran Datt #erbe#fan Per Periode 

Prise Tan .41962010.4.44,20402014 

- %00. 

Gaber 4.58 Tampilan Lapora Dattar Pembelian per Periole 



4. 7 4  Laporan Daftar Downline 

Laporan data downline merupakan laporan member yang menjadi downline 
user. Disini user dapat mclihat member yang menjadi downlinenya 

oriflame 

aero Dar p n 
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- 
- 

40 

- • 
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4$ 
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- 
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de 

-- 

wo e  
.% 

Gab S,$9 Tamplaa laporan dafter down line- 

4.8 fnformasi 

Pada menu informasi terdapat profil onifalme. Pada bagian ini user dapat 
melihat segala scsuatu tenteng informasi singkat tentang oriflame, visit misi, kode 
etik, tentang konsultan dan alamat kator cabang 
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