
BAB III 

ANALISA SISTEM 
 

1. Tinjauan Organisasi 
 

Informasi tentang sistem yang sedang berjalan sangat penting sekali dalam proses 

perancangan sistem informasi. Karena dari informasi tersebut, dapat diketahui sejauh 
mana sistem yang berjalan sekarang, apakah dapat memenuhi kebutuhan dan 

kebutuhan apa saja yang ingin dicapai tetapi belum bisa ditangani oleh sistem yang 
sedang berjalan. 

Analisa sistem informasi akan membantu dalam mengetahui informasi-informasi 
tentang sistem yang sedang berjalan. Sehingga dengan analisa sistem, diharapkan bisa 

diketahui sejauh mana kebutuhan yang telah ditangani oleh sistem yang berjalan dan 

bagaimana agar kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa terpenuhi dapat diberikan 
solusinya dan diterapkan dalam tahap perancangan sistem.  

Sebelum penulis menganalisa sistem pembelian yang sedang berjalan pada Koperasi 
Karyawan Rodamas Group, terlebih dahulu penulis akan menggambarkan sedikit tentang 

sejarah dan struktur organisasi perusahaan tersebut. 

 
a.  Sejarah Organisasi 

Koperasi Karyawan Rodamas Group didirikan pada bulan Juli 1990 dengan 
pendirinya yaitu : Ir. H. Margono, Henryanto Susatiyo, Djarot Askadono, Arief 

Matheus Halim dan Edya Gunawan Tanudjaya. Koperasi ini terdaftar sebagai badan 
hukum sesuai surat keputusan Kanwil Depkop DKI No. 2566a / BH / I. 

Jumlah karyawan sampai tahun 2006 ini hanya berjumlah 5 orang. Jumlah 

anggota koperasi sekarang berjumlah 831 orang. Wilayah kerja Koperasi Karyawan 
Rodamas Group di Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 32–34 Slipi, Jakarta 11480. 

Koperasi Karyawan Rodamas Group bertujuan untuk mensejahterakan 
anggotanya. Pada saat ini koperasi telah meningkatkan macam-macam kualitas dari 

barang-barang toko, seperti : sembilan bahan pokok (sembako) dan juga melayani 

barang sandang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. 
Pelayanan sembako diberikan melalui unit pertokoan dan pengadaannya dibeli 

digrosir dengan cara kontan. Pengembangan usaha toko yang telah dilakukan adalah 
memperbaiki ruangan toko yang telah ada untuk perkembangan usaha, menyusun 

kembali toko, mengisi dengan barang-barang yang dibutuhkan anggota, serta 

melayani kebutuhan anggota dengan pembayaran tunai ataupun kredit. 
 

a. Struktur Organisasi 
Agar kegiatan operasi ini dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai yang 

diinginkan, maka setiap perusahaan baik besar maupun kecil harus mempunyai 
struktur organisasi. Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah pembagian kerja 

dan hubungan kerja dalam organisasi, sehingga terwujud kerjasama yang harmonis 

dari bagian-bagian dalam organisasi tersebut. 
Jadi struktur organisasi merupakan suatu proses penerapan dan pembagian tugas 

yang dilakukan, pembatasan tanggungjawab serta wewenang dari masing-masing 
bagian dalam tugas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

tentang struktur organisasi Koperasi Karyawan Rodamas Group. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Gambar III - 1 

Struktur Organisasi pada Koperasi Karyawan Rodamas Group
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Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut : 

 
1) Penasehat 

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain : 
a) Memberikan arahan dan panutan kepada pegawai-pegawainya. 

b) Mengambil keputusan atas hal–hal yang dianggap penting bagi kelancaran 

kegiatan koperasi. 
  

2) Pengawas Ketua 
Tugas dan tanggung jawabnya antara lain : 

a) Mengawasi seluruh kegiatan koperasi. 
b) Mengambil keputusan atas hal–hal yang dianggap penting bagi kelancaran 

kegiatan koperasi. 

 
3) Pengawas 1 

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain : 
a) Membantu tugas pengawas ketua dalam mengawasi seluruh kegiatan koperasi. 

b) Mengambil keputusan atas hal–hal yang dianggap penting bagi kelancaran 

kegiatan koperasi. 
 

4) Ketua 
Tugas dan tanggung jawabnya antara lain : 

a)  Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi. 
b)  Memimpin, mengkoordinir dan mengontrol jalannya aktivitas koperasi dan 

bagian-bagian yang ada di dalamnya. 

b) Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing bagian. 
c) Menandatangani surat-surat penting. 

d) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada akhir tahun pada anggota. 
f) Mengambil keputusan atas hal–hal yang dianggap penting bagi kelancaran 

kegiatan koperasi. 

g) Memberikan arahan dan panutan kepada pegawai-pegawainya. 
 

5) Wakil Ketua 
Tugas dan tanggung jawabnya antara lain : 

a)  Membantu tugas ketua dalam pelaksanaan kerja. 

b)  Mengawasi koperasi dalam pelaksanaannya. 
c) Mewakili ketua jika berhalangan. 

d) Memperhatikan segala kekurangan yang ada pada koperasi. 
e) Memberitahukan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan kepada ketua. 

 
6) Sekretaris 

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain : 

a)  Membantu tugas ketua umum dalam pelaksanaan kerja.  
b) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketata usahaan koperasi. 

c) Mencatat tentang kemajuan atau kelemahan yang terjadi pada koperasi. 
d) Menyampaikan hal-hal penting kepada ketua. 

e) Membuat pendataan koperasi. 

 
 



 

7) Bendahara 

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain : 
a) Membukukan transaksi pembayaran ke supplier > Rp 1 juta. 

b) Pengisian saldo kas 
c) Penerimaan tagihan dari anggota melalui personalia. 

d) Melakukan cash opname. 

e) Membuat Laporan Keuangan. 
  

8) Kepala Toko 
Tugas dan tanggung jawabnya antara lain : 

a) Mengatur kegiatan pembelian. 
b) Membuat surat pemesanan barang. 

c) Membuat laporan pembelian. 

d) Memeriksa dan mencocokkan dokumen transaksi yang berkaitan dengan 
pengeluaran uang koperasi. 

e) Mengawasi penerimaan, pengeluaran dan tanggung jawab atas pencatatan 
stok barang. 

 

9) Staff Toko 
Tugas dan tanggung jawabnya antara lain : 

a) Mengatur kegiatan penjualan. 
b) Mencatat pesanan dari Pelanggan. 

c) Membuat laporan penjualan. 
d) Mengecek & memeriksa stok barang. 

e) Memeriksa dan mencocokkan dokumen transaksi yang berkaitan dengan 

pemasukan uang koperasi. 
 

10) Kepala Administrasi 
Tugas dan tanggung jawabnya antara lain : 

a) Membukukan transaksi pembayaran ke supplier < 1 juta. 

b) Membukukan transaksi simpan pinjam anggota. 
c) Membukukan transaksi pengambilan simpanan khusus dan sukarela. 

d) Penyelesaian semua dana ( simpanan / pinjaman ) jika ada anggota yang 
keluar. 

 

11) Staff Administrasi 
Tugas dan tanggung jawabnya antara lain : 

a) Mencatat semua transaksi kas. 
b) Mencatat transaksi simpan pinjam anggota. 

c) Menyimpan bukti-bukti laporan transaksi penjualan maupun pembelian. 
 

12) Kasie Informasi 

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain : 
a) Menyampaikan informasi-informasi penting kepada pegawai-pegawai koperasi. 

b) Menyampaikan informasi-informasi penting kepada para anggota koperasi. 
 

 

 
 



 

2. Uraian Prosedur 

 
             Langkah dalam membuat urutan prosedur mengacu pada prosedur yang ada dalam 

sistem pembelian barang, yaitu sebagai berikut : 
 a.   Pemesanan Barang 

Pemesanan Barang berdasarkan masukan dari bagian gudang mengenai data barang 

yang stocknya sudah habis. Bagian pembelian menghubungi supplier untuk 
melakukan pesanan pembelian dengan dibuatkan bukti untuk supplier berupa surat 

pesanan. 
 

 b. Penerimaan dan Pembayaran Barang 
Penerimaan barang berdasarkan surat jalan yang dikirim oleh supplier yang dibawa 

melalui bagian angkutannya beserta barang yang dipesan kemudian diperiksa 

apakah barang-barang tersebut sesuai dengan yang dipesan atau tidak.  
Pembayaran dilakukan berdasarkan nota yang diterima dari supplier. jumlah yang 

tertera di nota sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang telah diterima. Sebagai 
tanda pembayaran supplier memberikan kwitansi. 

 

c.  Pembuatan Laporan 
 Laporan yang dibuat adalah laporan pembelian barang yang dapat dilihat dari nota. 

Laporan ini akan diberikan kepada ketua. 
 

3. Analisa Proses 
 

Berdasarkan uraian prosedur diatas, berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh Bagian Penjualan dalam melaksanakan transaksi penjualan yang 
digambarkan dengan Activity Diagram : 

 
a. Activity Diagram Pemesanan Barang 
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Activity Diagram Pemesanan Barang 



 

b. Activity Diagram Penerimaan  dan Pembayaran Barang 
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Activity Diagram Penerimaan dan Pembayaran Barang 

 
 

 



 

c. Avtivity Diagram Pembuatan Laporan 
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Activity Diagram Pembuatan Laporan 

 

4. Analisa Keluaran 
Adapun analisa keluaran yang dihasilkan dari sistem yang berjalan adalah sebagai 

berikut : 
1. Nama Keluaran : Surat Pesanan 

Fungsi  : Untuk memesan barang ke supplier 
Media  : Kertas 

Distribusi : Supplier, Arsip 

Rangkap : 1 (satu) lembar 
Frekuensi : Setiap ada permintaan barang dari bagian gudang 

Volume  : 3 (tiga) perbulan 
Format  : Lihat lampiran A – 1 

Keterangan : Dibuat berdasarkan informasi dari bagian gudang 

Hasil Analisa : Sudah cukup baik untuk keperluan analisa 
 

2. Nama Keluaran : Laporan Pembelian 
Fungsi        : Sebagai laporan kepada pimpinan atas pembelian barang yang 

dilakukan selama satu periode 
Media  : Kertas 

Distribusi : Pimpinan, Arsip 

Rangkap : 1 (satu) lembar 
Frekuensi : Bulanan 

Volume  : 1 (satu) perbulan 
Format  : Lihat lampiran A – 2 



 

Keterangan      : Dibuat untuk diberikan pada ketua umum setiap akhir bulan, berisi 

tentang transaksi pembelian barang  
Hasil Analisa : Sudah cukup baik untuk keperluan analisa 

 
5. Analisa Masukan 

Adapun analisa keluaran yang dihasilkan dari sistem yang berjalan adalah sebagai 

berikut : 
1. Nama Masukan : Surat Jalan 

Sumber  : Supplier 
Fungsi  : Sebagai tanda bukti penerimaan barang 

Media  : kertas 
Rangkap : 3 (tiga) lembar 

Frekuensi : Setiap ada transaksi penerimaan barang 

Volume  : 3 (tiga) perbulan 
Format  : Lihat Lampiran B – 1 

Keterangan  : Supplier membawa surat jalan beserta barang yang dipesan 
Hasil Analisa : Sudah cukup baik untuk keperluan analisa 

 

2. Nama Masukan : Nota 
Sumber  : Supplier 

Fungsi  : Sebagai bukti penagihan pembayaran 
Media  : kertas 

Rangkap : 1 (satu) lembar 
Frekuensi : Setiap ada transaksi pembelian barang 

Volume  : 3 (tiga) perbulan 

Format  : Lihat Lampiran B – 2 
Keterangan  : Supplier memberikan nota setelah barang yang dipesan diterima  

Hasil Analisa : Sudah cukup baik untuk keperluan analisa 
 

3. Nama Masukan : Kwitansi 

Sumber  : Supplier 
Fungsi : Sebagai bukti pembayaran atas sejumlah barang yang telah 

dipesan dengan nilai nominal uang berdasarkan nota 
Media  : kertas 

Rangkap : 1 (satu) lembar 

Frekuensi : Setiap terjadi transaksi pembayaran akan pembelian barang 
Volume  : 3 (tiga) perbulan 

Format  : Lihat Lampiran B – 3 
Keterangan    : Supplier memberikan kwitansi sebagai tanda besarnya jumlah 

pembayaran 
Hasil Analisa : Sudah cukup baik untuk keperluan analisa 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

6. Analisa Terapan Akuntansi 

Rancangan sistem akuntansi dimodelkan sebagai berikut : 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Jurnal Pengeluaran Kas 

Periode : 01/12/2004 s/d 31/12/2004 

No. Tanggal Nomor Debet Kredit 

  Kwitansi Pembelian Kas 

1 15/08/2004 KW001 3.987.000 3.987.000 

 

 
 

No. Rek : 100.0001   Rekening Kas 

Tanggal Keterangan No.Bukti Debet Kredit Saldo 

15/08/2004 Irawan 

Budiman 
Collection  

KW001 - 3.987.000 3.987.000 

 

        No. Rek : 500.0001   Rekening Pembelian 

Tanggal Keterangan No.Bukti Debet Kredit Saldo 

15/08/2004 Irawan 

Budiman 
Collection 

KW001 3.987.000 - 3.987.000 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

No Kwitansi : KW001 

Tgl Kwitansi : 15/08/2004 
 

Irawan Budiman Collection  
Jumlah : Rp. 3.987.000 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Jurnal Umum 

Periode : 01/12/2004 s/d 31/12/2004 
 

 No. Rek : 100.0001 Rekening Kas 

Tanggal Nomor 
Kwi 

Nomor 
Rek 

Nama 
Rekening 

Debet Kredit 

15/08/2004 KW001 500.0001 Pembelian 3.987.000 - 

15/08/2004 KW001 100.0001 Kas - 3.987.000 

 
 

  No.Rek : 100.0001  Rekening Kas 
 

 

 
  No.Rek : 500.0001  Rekening Pembelian 

Tanggal Keterangan No. Bukti Debet Kredit Saldo 

24/10/2004 Irawan 
Budiman 

Collection 

KW001 3.987.000 - 3.987.000 
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Model Sistem Pembelian 

 

7. Struktur Bagan Rekening 
Pemberian kode rekening menggunakan metode kode kelompok dengan sifat-sifat 

sebagai berikut : 
a. Posisi masing-masing angka mempunyai arti dimana angka paling kiri adalah kode 

kelompok dan angka paling kanan adalah kode jenis rekening. 

b. Kode kelompok akan terdiri dari angka-angka yang sudah diperkirakan terlebih 
dahulu. 

c. Setiap kode dalam klasifikasi menggunakan jumlah angka yang sama. 
d. Jika terjadi penambahan kelompok rekening, dapat dilakukan dengan merubah 

angka yang paling kiri. 
 

Tanggal Keterangan No. Bukti Debet Kredit Saldo 

15/08/2004 Irawan 
Budiman 

Collection 

KW001 - 3.987.000 3.987.000 

No Kwitansi : KW001 
Tgl Kwitansi : 15/08/2004 

 

Irawan Budiman Collection  
Jumlah : Rp. 3.987.000 



 

Berikut ini adalah penjabaran klasifikasi pemberian kode dengan menggunakan 

kode kelompok yang terdiri dari 8 angka : 
 

 
 

1        0      0       .       0        0         0      1

       
 

Jenis rekening 
 

 

Pembatas 
 

 

Peluasan jenis rekening 

 
 

 

Kode kelompok dapat pula digunakan untuk menunjukkan hirarki data. Rincian 
susunan dan kode rekening yang dirancang dengan menggunakan kode kelompok : 

 
 

Nomor Perkiraan Nama Perkiraan 

100.0001 Kas 

500.0001 Pembelian 
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Tabel Kode Rekening 

 
8. Identifikasi kebutuhan 

Rangkuman hasil analisa dalam bentuk uraian masalah yang berkaitan dengan 
pengelolaan sumber daya kebutuhan sistem-sistem perbaikan yang diinginkan dan 

segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan sistem ke pengguna. 

Kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi oleh sistem yang akan dirancang 
berdasarkan hasil analisa adalah sebagai berikut : 

  
a. Kebutuhan : Entry Data Barang 

Masalah : Tidak  adanya proses pencatatan data barang yang  mengakibatkan 

informasi mengenai data barang sehingga sulit untuk mengetahui 
barang apa saja yang tersedia. 

Usulan : Disediakan data masukan berupa data barang pada sistem yang 
sudah terkomputerisasi agar memudahkan dalam mengetahui data 

barang yang dipakai oleh perusahaan.  
 

 



 

b. Kebutuhan : Entry Data Supplier 
Masalah : Tidak adanya data supplier sehingga tidak diketahui data supplier 

tempat koperasi berlangganan tersebut. 

Usulan        : Disediakan data supplier agar memudahkan koperasi untuk mencari 
nama agen saat akan membeli barang dengan pencatatan kode 

supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon dan fax 

supplier. 
 

c. Kebutuhan : Entry Data Rekening 
Masalah : Tidak  adanya  data  rekening sehingga menghambat kinerja 

pembuatan laporan jurnal. 
Usulan         : Disediakannya  data  rekening  yang  dikeluarkan oleh Bagian 

Keuangan. 

 
d. Kebutuhan : Entry Data Pesan 

Masalah         : Tidak  ada bukti tertulis tentang barang yang akan dipesan. 
Usulan : Disediakan  informasi dalam bentuk surat pesanan yang berisi 

mengenai barang yang dipesan untuk dapat memberikan informasi 

yang sebaik mungkin. 
 

e. Kebutuhan :  Cetak SP 
Masalah       : Tidak  tersedianya  informasi mengenai data pemesanan barang ke 

supplier. 
Usulan           : Disediakannya  informasi  yang terkomputerisasi dalam bentuk cetak 

SP atas pemesanan barang. 

 
f. Kebutuhan :  Entry Data SJ 

Masalah : Tidak  lengkapnya  pencatatan  data-data pada surat jalan yang 
mengakibatkan kurangnya informasi mengenai penerimaan barang 

dari supplier. 

Usulan          : Disediakannya data-data yang akurat mengenai surat jalan atas 
penerimaan barang dari supplier dalam sistem yang sudah 

terkomputerisasi agar terhindar dari kesulitan dan kesalahan 
informasinya. 

 

g. Kebutuhan :  Cetak Tanda Terima Barang 
Masalah       : Tidak adanya tanda terima barang untuk mengetahui data-data 

barang yang diterima dari supplier. 
Usulan          : Disediakannya   informasi  yang  terkomputerisasi dalam bentuk 

cetak tanda terima barang atas penerimaan barang dari supplier. 
 

h. Kebutuhan :  Entry Data Nota 
Masalah      : Tidak  lengkapnya  pencatatan  data-data  pada  nota  yang 

mengakibatkan kurangnya informasi mengenai penagihan 

pembayaran dari supplier. 
Usulan          : Disediakan data-data yang akurat mengenai nota atas penagihan 

pembayaran dari supplier dalam sistem yang sudah terkomputerisasi 

agar terhindar dari kesulitan dan kesalahan informasinya. 
 



 

i. Kebutuhan :  Cetak Tanda Terima Nota 

Masalah : Tidak adanya tanda terima nota sebagai bukti penerimaan nota dari 
supplier.  

Usulan          : Disediakannya informasi yang terkomputerisasi dalam bentuk cetak 
tanda terima nota. 

 

j. Kebutuhan :  Entry Kwitansi 
Masalah       : Tidak lengkanya informasi yang terdapat di kwitansi yang diberikan 

oleh supplier. 
Usulan          : Disediakannya pendataan pembayaran atas barang yang dibeli pada 

supplier karena diperlukan sebagai bukti pembayaran. 
 

k. Kebutuhan : Laporan Pembelian 

Masalah       : Laporan pembelian yang ada saat ini tidak menjelaskan secara rinci 
data pembelian barang. 

Usulan : Disediakan informasi dalam bentuk laporan dan data mentah dalam 
bentuk berkas komputer yang langsung menginformasikan transaksi 

pembelian barang yang terjadi pada sistem. 

 
l. Kebutuhan :  Laporan Jurnal Umum 

Masalah : Tidak adanya laporan jurnal umum sehingga koperasi kesulitan 
mengetahui keberadaan keuangan koperasi. 

Usulan         : Disediakan informasi dalam bentuk laporan dan data mentah dalam 
bentuk berkas komputer yang dapat langsung memberikan informasi 

mengenai jurnal umum. 

 
m. Kebutuhan :  Laporan Jurnal Pengeluaran Kas 

Masalah : Tidak adanya laporan jurnal pengeluaran kas sehingga koperasi 
kesulitan mengetahui rincian pengeluaran yang ada. 

Usulan         : Disediakan informasi dalam bentuk laporan dan data mentah dalam 

bentuk berkas komputer yang dapat langsung memberikan informasi 
mengenai pengeluaran kas. 

 
9. Package Diagram 

Untuk memudahkan pembuatan rancangan use case maka akan lebih mudah bila 
dikelompokkan dahulu dengan menggunakan package. Rancangan proses tersebut 
adalah sebagai berikut : 

 
 

File Master

 

Pemesanan 

Barang

 

Penerimaan 

Barang

 

Pembayaran 

Barang

 

Pembuatan 

Laporan

 
 

 
 

Gambar III - 6 
Package Diagram 



 

10. Use Case Diagram 

a. Use Case Diagram File Master 

Bagian Keuangan

Ketua

Entry Supplier

Entry BarangBagian Pembelian

Entry Rekening
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Use Case Diagram File Master 
 

b. Use Case Diagram Pemesanan Barang 

Bagian Pembelian

Entry Data Pesan

Supplier
Cetak SP

<<include>>
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Use Case Diagram Pemesanan Barang 

 
c. Use Case Diagram Penerimaan Barang 

Bagian Pembelian

Entry Surat Jalan

SupplierCetak TTB

<<include>>
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Use Case Diagram Penerimaan Barang 



 

d. Use Case Diagram Pembayaran Barang 

Entry Kwitansi

Bagian Pembelian Supplier

Entry Nota

Cetak TTN

<<include>>
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Use Case Diagram Pembayaran Barang 

 
e. Use Case Diagram Pembuatan Laporan 

Cetak Laporan Pembelian

Cetak Laporan Jurnal Pengeluaran 

Kas
Bagian Pembelian Ketua

Cetak Laporan Jurnal Umum
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Use Case Diagram Pembuatan Laporan 

 
11. Deskripsi Use Case 

Berikut ini adalah deskripsi dari masing-masing Use Case yang digambarkan diatas : 
a. Package Diagram File Master 

1) Use Case :  Entry Data Supplier 

Actor :  Bagian Pembelian, Ketua 
Deskripsi :  Bagian pembelian memasukkan data supplier 

a) Data supplier merupakan data supplier yang meliputi 
Kd_supl, Nm_supl, Alm_supl, Tlp_supl, Fax_supl. 

b) Kd_supl didapat dari Kd_supp terakhir ditambah satu. 



 

c) Kemudian data-data yang akan diinput antara lain : 

Nm_supl, Alm_supl, Tlp_supl, Fax_supl. 
d) Bagian pembelian menyimpan data supplier ke dalam file 

Supplier. 
 

2) Use Case :  Entry Data Barang 

Actor :  Bagian Pembelian, Ketua 
Deskripsi :  Bagian pembelian memasukkan data barang 

a) Data barang merupakan data barang yang meliputi Kd_brg, 
Nm_brg, Satuan, Stok, Har_sat. 

b) Kd_brg didapat dari Kd_brg terakhir ditambah satu. 
c) Kemudian data-data yang akan diinput antara lain : Nm_brg, 

Satuan, Har_sat. 

d) Bagian pembelian menyimpan data barang ke dalam file 
Barang. 

 
3) Use Case :  Entry Data Rekening 

Actor :  Bagian pembelian, Bagian Keuangan 

Deskripsi :  Bagian pembelian memasukkan data rekening 
a) Data rekening merupakan data rekenng yang meliputi 

No_rek, Nm_rek. 
b) Data-data yang akan diinput antara lain : No_rek dan 

Nm_rek. 
c) Bagian pembelian menyimpan data rekening ke dalam file 

Rekening. 

 
b. Package Diagram Pemesanan Barang 

1) Use Case :  Cetak SP 
 Actor :  Bagian pembelian, Supplier 

 Deskripsi : Setelah bagian pembelian memasukkan data SP dan Pesan 

kemudian data  tersebut akan dicetak. 
a) Bagian pembelian mencetak SP yang kemudian akan 

diserahkan kepada supplier untuk melakukan pemesanan. 
 <<include>> 

 Use Case :  Entry Data Pesan 

 Actor :  Bagian pembelian, Supplier 
 Deskripsi :  Bagian pembelian memasukkan data SP dan Pesan 

a) SP merupakan surat pesanan barang kepada supplier yang 
berisi No_SP, Tgl_SP, Kd_supl, Nm_supl, Kd_brg, Nm_brg, 

Satuan, Hrg_psn, Jml_psn dan Jumlah. 
b) No_SP didapat dari No_SP terakhir ditambah satu. 

c) Tgl_SP didapat dari tanggal sistem saat data tersebut 

dientry. 
d) Kd_supl dientry oleh user sedangkan Nm_supl diambil dari 

file Supplier. 
e) No_SP, Tgl_SP dan Kd_supl akan disimpan ke dalam file SP. 

f) Kemudian data-data yang akan diinput setelah itu antara 

lain : Kd_brg dan Jml_psn. Sedangkan Nm_brg, Satuan, 
Har_sat akan diambil dari file Barang. 



 

g) Setelah itu akan dilakukan perhitungan jumlah diproses 

dengan mengalikan hrg_psn dengan jml_psn (hrg_psn 
dengan jml_pesan berasal dari file Pesan). 

h) No_SP, Kd_brg, Jml_psn dan Hrg_psn akan disimpan ke 
dalam file Pesan. 

 

c. Package Diagram Penerimaan Barang 
1) Use Case :  Cetak TTB 

Actor :  Bagian pembelian, Supplier 
Deskripsi : Setelah  bagian pembelian memasukkan data TTB dan Ada 

kemudian data tersebut akan dicetak. 
a) Bagian Pembelian mencetak TTB yang kemudian diserahkan 

kepada supplier sebagai bukti telah diterimanya barang. 

 <<include>> 
 Use Case :  Entry Surat Jalan 

Actor :  Bagian pembelian, Supplier 
Deskripsi :  Bagian pembelian memasukkan data TTB dan Ada 

a)  Surat Jalan merupakan bukti penerimaan barang dari 

supplier yang berisi No_TTB, Tgl_TTB, No_SJ, Tgl_SJ, 
No_SP, Kd_supl, Nm_supl, Kd_brg, Nm_brg, Satuan, 

Hrg_psn, Jml_psn, Jml_trm, Jumlah dan Total. 
b) No_TTB didapat dari No_TTB terakhir ditambah satu. 

c) Tgl_TTB didapat dari tanggal sistem saat data tersebut 
dientry. 

d) Kemudian data-data yang akan diinput antara lain : No_SJ, 

dan Tgl_sj. 
e) No_SP dipilih oleh user dan akan tampil Kd_supl, Nm_supl, 

Kd_brg, Nm_brg, Satuan, Hrg_psn, Jml_psn dan Jumlah. 
f) Jumlah didapat dari mengalikan Hrg_psn dengan Jml_psn. 

g) Jml_trm dientry oleh user. 

h) Setelah itu akan dilakukan perhitungan jumlah diproses 
dengan mengalikan Hrg_psn dengan Jml_trm (hrg_psn 

berasal dari file Pesan sedangkan Jml_trm berasal dari file 
Ada). 

i) Total didapat dari nilai seluruh jumlah. 

j) Data-data tersebut akan disimpan ke dalam file TTB dan 
Ada. 

 
d. Package Diagram Pembeyaran Barang 

1) Use Case :  Cetak TTN 
Actor :  Bagian pembelian, Supplier 

Deskripsi :  Setelah bagian pembelian memasukkan data TTN kemudian data 

tersebut akan dicetak. 
a) Bagian pembelian mencetak TTN dan kemudian  diserahkan 

kepada supplier sebagai bukti pembayaran barang. 
 <<include>> 

Use Case :  Entry Nota 

Actor :  Bagian pembelian, Supplier 
Deskripsi :  Bagian pembelian memasukkan data TTN 



 

a) Nota merupakan surat penagihan pembayaran dari supplier 

yang berisi No_TTN, Tgl_TTN, No_nota, Tgl_nota, Kd_supl, 
Nm_supl, Kd_brg, Nm_brg, Satuan, Hrg_psn, Jml_psn, 

Jumlah dan Total. 
b) No_TTN didapat dari No_TTN terakhir ditambah satu. 

c) Tgl_TTN didapat dari tanggal sistem saat data tersebut 

dientry. 
d) Kemudian data-data yang akan diinput antara lain : No_nota 

dan Tgl_nota. 
e) No_SP dipilih oleh user dan akan tampil Tgl_SP, Kd_supl, 

Nm_supl, Kd_brg, Nm_brg, Satuan, Hrg_psn, Jml_trm, 
Jumlah dan Total. 

f) Jumlah didapat dari mengalikan Hrg_psn dengan Jml_psn 

sedangkan total didapat dari nilai seluruh jumlah. 
g) Bagian pembelian menyimpan data tersebut di dalam file 

TTN. 
 

2) Use Case :  Entry Kwitansi 

Actor :  Bagian pembelian, Supplier 
Deskripsi :  Bagian pembelian memasukkan data Kwitansi. 

a) Kwitansi merupakan bukti pembelian barang yang berisi 
No_kwt, Tgl_kwt, No_Refkwt No_TTN, Tgl_TTN, No_SP, 

Kd_brg, Nm_brg, Satuan, Hrg_psn, Jml_psn, Jumlah dan 
Total. 

b) No_kwt didapat dari No_kwt terakhir ditambah satu. 

c) Tgl_kwt didapat dari tanggal sistem saat data tersebut 
dientry. 

d) No_Refkwt dientry oleh user. 
e) No_TTN dipilih oleh user dan akan tampil Tgl_TTN, No_SP, 

Kd_brg, Nm_brg, Satuan, Hrg_psn, Jml_psn, Jumlah dan 

Total. 
f) Jumlah didapat dari mengalikan Hrg_psn dengan Jml_psn 

sedangkan total didapat dari nilai seluruh jumlah. 
g) Bagian pembelian menyimpan data tersebut di dalam file 

Kwitansi. 

 
e. Package Diagram Pembuatan Laporan 

1) Use Case :  Cetak Laporan Pembelian 
Actor :  Bagian pembelian, Ketua 

Deskripsi :  Bagian pembelian membuat laporan pembelian 
a) Laporan pembelian merupakan kumpulan dari beberapa 

Kwitansi yang berisi No_kwt, Tgl_kwt, No_TTN, Nm_supl, 

Nm_brg, Satuan, Jml_psn, Hrg_psn, Jumlah bayar dan 
Total. 

b) No_kwt dan Tgl_kwt didapat dari file Kwitansi. 
c) No_TTN didapat dari file TTN. 

d) Nm_supl didapat dari file Supplier. 

e) Nm_brg dan Satuan didapat dari file Barang. 
f) Jml_psn dan Hrg_psn didapat dari file Pesan. 



 

g) Jumlah bayar didapat dari hasil mengkalikan hrg_psn 

dengan jml_psn sedangkan Total didapat dari nilai seluruh 
jumlah. 

 
2) Use Case :  Cetak Laporan Jurnal Pengeluaran Kas 

Actor :  Bagian pembelian, Ketua 

Deskripsi :  Bagian pembelian membuat laporan pengeluaran kas 
a) Laporan Jurnal Pengeluaran Kas digunakan untuk 

mengetahui berapa besar pengeluaran kas atas transaksi 
pembelian dalam satu periode. 

b) Laporan  Jurnal Pengeluaran Kas berisi Tanggal, No_kwt, 
Pembelian,  Kas, Total Pembelian dan Total Kas. 

c) Laporan pengeluaran kas membaca file Jurnal. 

d) Total Pembelian didapat dari nilai seluruh pembelian. 
e) Total Kas didapat dari nilai seluruh kas. 

 
 

3) Use Case :  Cetak Laporan Jurnal Umum 

Actor :  Bagian pembelian, Ketua 
Deskripsi :  Bagian pembelian membuat laporan jurnal umum 

a) Laporan jurnal umum berisi Tanggal, No_kwt, No_rek, 
Nm_rek, Debet, Kredit, Total Debet dan Total Kredit. 

b) Laporan jurnal umum membaca file Jurnal dan Rekening. 
c) Total Debet didapat dari nilai seluruh debet. 

d) Total Kredit didapat dari nilai seluruh kredit.

 


