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Abstract 

  

 In order to deal with the high level of competition, companies thinking about 

goals, strategies, and tactics. Especially for new companies that will create new 

products or for companies that have been established to increase its product. 

Mapping product sales is a method for mapping the position of the company's 

products to the market. Mapping Information System Product Sales Results can be 

run as the design is done. Information system mapping proceeds can be used as a 

media product that can assist managers in carrying out the process of input sales 

data, sales data update, and delete data related to the sales process mapping 

product sales at PT. Damatex Salatiga. 

 

Keywords : Information System, Mapping Sales of Product 

 

Abstrak 

 

Dalam rangka menghadapi tingkat persaingan yang tinggi, perusahaan 

memikirkan sasaran, strategi, dan taktiknya. Terlebih bagi perusahaan baru yang 

akan membuat produk baru ataupun bagi perusahaan yang telah mapan untuk 

menambah varian produknya. Pemetaan penjualan produk adalah suatu metode 

untuk melakukan pemetaan posisi produk perusahaan terhadap pasar. Sistem 

Informasi Pemetaan Hasil Penjualan Produk dapat berjalan sesuai perancangan 

yang dilakukan. Sistem informasi pemetaan hasil penjualan produk dapat 

digunakan sebagai media yang dapat membantu manajer dalam melaksanakan 

proses input data penjualan, update data penjualan, dan hapus data penjualan yang 

berhubungan dengan proses pemetaan hasil penjualan produk pada PT. Damatex 

Salatiga. 

 

Kata Kunci: Sistem Informasi, Pemetaan Penjualan Produk 
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1. Pendahuluan 

 
Dalam rangka menghadapi tingkat persaingan yang tinggi, perusahaan 

memikirkan sasaran, strategi, dan taktiknya. Terlebih bagi perusahaan baru yang 

akan membuat produk baru ataupun bagi perusahaan yang telah mapan untuk 

menambah varian produknya. Baik produk maupun varian baru tersebut haruslah 

memikirkan cara yang tepat untuk memasuki pasar. 

Semakin banyaknya produk baru yang bermunculan di pasar, 

mengakibatkan timbulnya persaingan untuk meraih konsumen sebanyak mungkin 

antar produsen. Salah satu kegiatan yang penting dalam suatu perusahaan adalah 

memasarkan hasil produksinya. Perusahaan berusaha mencurahkan perhatian 

terhadap lingkungannya, guna memenuhi apa yang sebenarnya diinginkan oleh 

konsumen, kemudian berusaha untuk memenuhi keinginan tersebut. Oleh karena 

itu, produsen berupaya mengembangkan produk yang dimiliki, agar sesuai dengan 

selera konsumen, dan strategi yang dipakai dalam memasarkan produk juga 

mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. 

Strategi pemetaan produk merupakan suatu sistem yang terorganisir untuk 

menemukan jendela dalam pikiran. Hal ini tergantung pada konsep bahwa 

komunikasi dapat mengambil tempat pada saat yang tepat dan di dalam 

lingkungan yang tepat. Pada umumnya suatu perusahaan terlebih dahulu akan 

melakukan pemetaan posisi perusahaan terhadap pasar. Produk yang didukung 

oleh penempatan produk yang kuat dan solid, dengan sendirinya akan membentuk 

persepsi positif dan pada akhirnya dapat mendorong dan mempengaruhi intensi 

membeli konsumen yang kuat dan solid pula.  

PT. Damatex adalah perusahaan dengan status Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) yang didirikan pada tahun 1961 dengan Akte Notaris no. 31 

tahun 1961. Pada awal pendiriannya Damatex hanya mempunyai 200 mesin 

konvensional jenis 1511.44 dengan jumlah tenaga kerja 150 orang, berdiri di atas 

tanah seluas ± dua ha, dengan modal awal Rp. 10.000.000, serta berproduksi pada 

tahun 1962 dengan hasil produksi grey jenis cotton.  

PT Damatex adalah perusahaan yang memproduksi benang, grey dan kain 

jadi dengan jumlah permintaan (demand) yang cukup tinggi, yang mana jika ada 

permintaan (demand) dari konsumen, maka akan dilakukan proses administrasi ke 

wilayah Negara tujuan ekspor dan membuat laporan administrasi hasil penjualan 

produk sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan perusahaan. Saat ini, 

proses administrasi hasil penjualan produk dilakukan dengan cara manual, yaitu 

dengan cara manajer harus melakukan pencatatan atau tanda terima menggunakan 

kertas yang menyebabkan proses administrasi hasil penjualan produk memakan 

waktu yang lama. Karena masih menggunakan cara yang manual dengan 

menggunakan kertas sebagai tanda terima maka sering kali kertas tanda terima 

tersebut hilang ataupun rusak sehingga menyebabkan proses pertanggung jawaban 

kepada pimpinan menjadi  lambat. Oleh karena itu, PT. Damatex Salatiga 

membutuhkan suatu sistem informasi pemetaan hasil penjualan produk yang dapat 

membantu proses kerja di dalam perusahaan tersebut menjadi lebih mudah serta 

dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari perusahaan tersebut.  
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Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dilakukan penelitian 

yang membahas tentang perancangan dan implementasi sistem informasi 

pemetaan hasil penjualan produk, dengan mengambil studi kasus pada PT. 

Damatex Salatiga. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi dalam 

hal pemetaan barang yang akan dijual ke wilayah pemasaran baru PT. Damatex 

Salatiga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi manajer 

dalam melakukan proses administrasi pemetaan hasil penjualan produk 

berdasarkan analisis report hasil penjualan produk berdasarkan Wilayah, Tahun, 

dan Customer, juga diharapkan dapat membantu manajer dalam melakukan proses 

analisis hasil penjualan produk di Area wilayah pemasaran baru dari PT. Damatex 

Salatiga.   

 

2. Tinjauan Pustaka  

 
Penelitian yang pernah dilakukan terkait pemetaan produk, berjudul 

Pemetaan Produk Televisi Di Indonesia Terhadap Standar Efisiensi Energi 

Parameter Uji Konsumsi Daya. Pada penelitian ini, kegiatan yang dilakukan 

merupakan pengujian konsumsi daya terhadap 10 merek TV CRT, dua merek TV 

LCD, dan satu merek TV Plasma yang beredar di Indonesia. Hasil pengujian yang 

diperoleh kemudian digunakan sebagai data untuk membandingkan persyaratan 

pada tiga standar yang berbeda, yaitu: Energy Star versi 5.3, EC no.642/2009 dan 

AS/NZS 60287.2.2(Int):2009. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua TV 

yang diuji tidak memenuhi standar Energy Star, sebagian TV memenuhi standar 

EC No.642/2009, dan semua TV memenuhi standar AS/NZS 60287.2.2 [1]. 

Penelitian berikutnya dengan topik penelitian Pemetaan Dan 

Pengelompokan Produk Suplemen Multivitamin Anak Berdasarkan Substansi 

Micronutrient dan Tingkat Harga. Penelitian ini mengacu pada merek suplemen 

multivitamin anak (usia 0-12 tahun) berbentuk sirup 60 ml yang telah mendapat 

izin produksi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 

(BPOMRI) dan memiliki kandungan micronutrient esensial berupa vitamin A, B1, 

B2, B6, B12, C, D dan lysine di setiap kemasannya. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder, yaitu melalui observasi dengan mencatat nilai 

kandungan micronutrient esensial yang paling sering dibutuhkan dan dikonsumsi 

oleh anak-anak beserta banyaknya micronutrient pada setiap kemasannya. Dalam 

observasi diperoleh 37 merek suplemen multivitamin anak [2]. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan tentang pemetaan hasil 

penjualan produk, maka akan dilakukan penelitian tentang Sistem Informasi 

Pemetaan Hasil Penjualan Produk pada PT. Damatex Salatiga, dengan jenis 

produk yang dibahas adalah benang, grey, dan kain. Data-data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi data-data tentang konsumen, jenis produksi, volume 

penjualan barang, area penjualan, dan data Negara tujuan ekspor. Penelitian yang 

dilakukan tidak membahas laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kemudahan bagi manajer dalam melakukan pemetaan hasil penjualan 

produk berdasarkan analisis report hasil penjualan produk berdasarkan wilayah, 

tahun, dan customer, juga diharapkan dapat membantu manajer dalam melakukan 
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proses analisis penjualan produk di Area wilayah pemasaran baru dari PT. 

Damatex Salatiga.  

Penelitian yang dilakukan membahas tentang sistem informasi dari 

pemetaan hasil penjualan produk pada perseroan terbatas.  Oleh karena itu perlu 

dipahami tentang pengertian dari sistem informasi, pemetaan produk dan 

perseroan terbatas. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi 

yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 

operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan–laporan yang diperlukan [3].  
  Salah satu bentuk organisasi adalah perseroan terbatas atau biasa dikenal 

dengan istilah PT. PT merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan usaha 

yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian 

sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham 

yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan 

tanpa perlu membubarkan perusahaan. Sedangkan, menurut aturan UU no 40 

tahun 2007 yang dimaksud dengan PT adalah badan hukum yang merupakan 

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya. Karena PT sudah dinyatakan sebagai suatu perusahaan yang 

berbadan hukum oleh Undang-undang maka PT menjadi pendukung hak dan 

kewajiban, sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan mandiri (personal 

stand-in judicio) yang tidak tergantung pada pemegang sahamnya. 

  Pemetaan Penjualan Produk adalah suatu metode untuk melakukan 

pemetaan posisi produk perusahaan terhadap pasar. Pemetaan Penjualan Produk 

dilakukan dalam tiga tahap yaitu : Pengumpulan data/Survey, Analysis Data, dan 

Report [4]. Sebuah usaha dapat sukses karena dibangun melalui pemikiran skala 

industri, dan dijalankan dengan jelas baik dari segi skala organisasi, usaha 

maupun jangkauan pasarnya. Pada umumnya suatu perusahaan terlebih dahulu 

akan melakukan pemetaan posisi perusahaan terhadap pasar. Hal ini dinamakan 

sebagai strategi pemetaan penjualan produk [4]. 

 Banyak wirausaha yang sulit berkembang karena tidak mengetahui 

pesaing usaha paling potensial yang harus dihadapi. Kebanyakan dari wirausaha 

hanya berkonsentrasi pada tingkatan masing-masing agar dapat lolos dari ketatnya 

persaingan pasar. Oleh karena itu, sebelum menjalankan usaha, wirausaha 

membuat hierarki pemetaan produk (hierarchy of product mapping). Setelah itu 

dilanjutkan dengan pemetaan kualitas, harga, dan popularitas produk sehingga 

tercipta rencana usaha yang baik [4]. 

Setiap produk berkaitan secara hirarkis dengan produk-produk tertentu 

lainnya. Hirarki produk ini dimulai dari kebutuhan dasar sampai dengan item 

tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Hirarki produk terdiri atas 

tujuh tingkatan, yaitu: 1) Need family, yaitu kebutuhan inti/dasar yang membentuk 

product family. Contoh, rasa aman; 2) Produk family, yaitu seluruh kelas produk 

yang dapat memuaskan suatu kebutuhan inti/dasar dengan tingkat efektivitas yang 

memadai. Contohnya, tabungan dan penghasilan; 3) Kelas produk (product class), 

yaitu sekumpulan produk di dalam   produk family yang dianggap memiliki 
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hubungan fungsional tertentu. Misalnya, instrumen finansial; 4) Lini produk 

(product line), yaitu sekumpulan produk di dalam kelas produk yang berhubungan 

erat. Contohnya, asuransi jiwa. Hubungan yang erat ini bisa dikarenakan salah 

satu dari empat faktor berikut, yaitu: a) Fungsinya sama; b) Dijual kepada 

kelompok konsumen yang sama; c) Dipasarkan melalui saluran distribusi yang 

sama; dan d) Harganya berada dalam skala yang sama; 5) Tipe produk (product 

type), yaitu item-item dalam suatu lini produk yang memiliki bentuk tertentu dari 

sekian banyak kemungkinan bentuk produk. Misalnya asuransi jiwa berjangka; 6) 

Merek (brand), yaitu nama yang dapat dihubungkan/diasosiasikan dengan satu 

atau lebih item dalam lini produk yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber 

atau karakter item tersebut. Contohnya, Asuransi Bumi Putera; dan 7) Item, yaitu 

suatu unit khusus dalam suatu merek atau lini produk yang dapat dibedakan 

berdasarkan ukuran, harga, penampilan, atau atribut lainnya. Biasanya disebut 

pula stockkeeping unit atau varian produk. Misalnya, Asuransi Jiwa Bumi Putera 

yang dapat diperbaharui. 

 Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Suatu produk tidak hanya objek fisik, 

tetapi produk adalah sekumpulan manfaat atau nilai yang dapat memuaskan 

konsumen. Produk juga meliputi kemasan, garansi, pelayanan purna jual, merek, 

nama baik perusahaan, dan kepuasan [5].  

 Pemasar perlu memikirkan lima tingkat produk dalam merencanakan 

penawaran ke pasar. Masing-masing tingkat produk akan membentuk hierarki 

nilai pelanggan (customer value hierarchy), sebagai berikut : 1) Tingkat yang 

paling mendasar adalah manfaat inti (core benefit), yaitu layanan atau manfaat 

yang sesungguhnya dibeli pelanggan; 2) Pada tingkat kedua, pemasar harus 

mengubah manfaat inti ke dalam bentuk produk dasar (basis product); 3) Pada 

tingkat ketiga, pemasar menyiapkan produk yang diharapkan (expected product), 

yaitu beberapa atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika 

membeli produk; 4) Pada tingkat keempat, pemasar menyiapkan produk yang 

ditingkatkan (augmented product) yang melampaui harapan konsumen; dan 5) 

Pada tingkat kelima, terdapat calon produk (potential product) yang meliputi 

segala kemungkinan peningkatan dan perubahan yang mungkin akan dialami 

produk atau jasa pada masa mendatang [5]. 

 Produk dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri-cirinya, yaitu daya tahan, 

wujud, dan penggunaan (konsumen dan industri) [5]. Menurut daya tahan dan 

wujudnya, produk dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu : 1) Barang 

yang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah barang-barang berwujud yang 

biasanya dikonsumsi satu atau beberapa kali penggunaan, barang-barang ini biasa 

dikonsumsi dengan cepat dan sering dibeli; 2) Barang tahan lama (durable goods) 

adalah barang yang berwujud yang biasanya tetap bertahan walaupun sudah 

digunakan berkali-kali; dan 3) Jasa (services) adalah produk-produk yang tidak 

berwujud, tidak terpisahkan, dan mudah habis.  

 Klasifikasi produk berdasarkan penggunaan dijelaskan sebagai berikut: 1) 

Barang Konsumen, yaitu: a) Barang mudah (convenience goods) adalah barang-

barang yang biasa sering dibeli pelanggan dengan cepat dengan upaya yang 

sedikit. Barang mudah dapat dibagi lagi menjadi barang kebutuhan pokok 
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(staples), barang dadakan (impulse goods), dan barang darurat (emergency goods). 

Barang kebutuhan pokok adalah barang-barang yang dibeli konsumen secara 

teratur, contohnya pasta gigi. Barang dadakan adalah barang yang dibeli tanpa 

perencanaan atau upaya pencarian, contohnya coklat. Barang darurat adalah 

barang yang dibeli saat suatu kebutuhan mendesak, contohnya payung saat hujan; 

b) Barang toko (shopping goods) adalah barang-barang yang biasanya 

dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga dan gaya dalam proses 

pemilihan dan pembeliannya. Contohnya pakaian dan peralatan rumah tangga. 

Barang toko dapat dibagi lagi menjadi barang toko homogeny (homogenous 

shopping goods) dan barang toko heterogen (heterogenous shopping goods). 

Barang toko homogeny adalah barang yang memiliki kemiripan mutu tetapi cukup 

berbeda dari segi harga sehingga dapat menjadi alasan perbandingan dalam 

berbelanja. Barang toko heterogen adalah barang yang berbeda dari segi ciri-ciri 

produk dan layanan yang mungkin dianggap lebih penting dari harganya; c) 

Barang khusus (specialty goods) mempunyai ciri-ciri atau identifikasi merek yang 

unik. Oleh karena itu, cukup banyak pembeli bersedia melakukan upaya 

pembelian yang khusus. Contoh barang khusus adalah mobil; dan d) Barang yang 

tidak dicari (unsought goods) adalah barang-barang yang tidak diketahui 

konsumen atau biasanya konsumen tidak terpikir untuk membelinya. Contoh 

barang yang tidak dicari adalah batu nisan; dan 2) Klasifikasi Barang Industri, 

yaitu: a) Bahan baku dan suku cadang (materials and parts) adalah barang-barang 

yang seluruhnya masuk ke produk produsen; b) Barang modal (capital items) 

adalah barang-barang tahan lama yang memudahkan pengembangan atau 

pengelolaan produk jadi; c) Pasokan dan layanan bisnis (supplies and business 

service) adalah barang dan jasa yang berumur pendek, memudahkan 

pengembangan atau pengelolaan produk jadi.  

Penelitian yang dilakukan mengambil studi kasus pada PT. Damatex 

Salatiga. PT. Daya Manunggal dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) didirikan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 1961 dengan Akte Notaris 

no. 31 tahun 1961, berlokasi di Jalan Argobusono no. 1 Kelurahan Ledok 

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, dengan diprakarsai oleh Bapak Musa dan 

Bapak The Nien King. Pada awal pendiriannya, damatex hanya mempunyai 200 

mesin konvensional jenis 1511.44 dengan jumlah tenaga kerja 150 orang, berdiri 

di atas tanah seluas ± dua ha, dengan modal awal RP. 10.000.000, serta 

berproduksi pada tahun 1962 dengan hasil produksi grey jenis cotton.  

PT. Daya Manunggal adalah merupakan salah satu cabang perusahaan yang 

tergabung dalam Argo Manunggal Grup yang berpusat di Jakarta. Dengan adanya 

perkembangan dan perluasan pabrik yang saat ini mencapai luas pabrik 349.725 

m2 dan luas bangunan 79.194,01 m2 dengan jumlah tenaga kerja kurang lebih ± 

2500 orang (Januari 2012), disertai penambahan mesin-mesin canggih, Damatex 

dapat meningkatkan hasil produksi yang semula hanya kain grey saat ini sudah 

memproduksi dari serat / kapas menjadi benang sampai dengan kain jadi.  
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3. Metode dan Perancangan Sistem 

 
Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 

terbagi dalam empat tahapan, yaitu: (1) Analisis kebutuhan dan pengumpulan 

data, (2) Perancangan sistem, (3) Implementasi dan pengujian sistem, serta 

analisis hasil pengujian, (4) Penulisan laporan hasil penelitian. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Tahapan Penelitian [6] 

Tahapan penelitian pada Gambar 1, dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Tahap pertama: analisis kebutuhan dan pengumpulan data, yaitu melakukan 

analisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dari pihak perusahaan PT. Damatex 

Salatiga misalnya tentang data area penjualan, data konsumen, data jenis barang 

produksi, dan pengumpulan data dari analisis kebutuhan yang sudah dilakukan 

untuk membangun sistem informasi pemetaan hasil penjualan produk, misalnya 

contoh nota penjualan, dan data jenis produk yang dijual; Tahap kedua: 

merancang sistem yang akan dibangun dengan menggunakan diagram-diagram 

UML. Beberapa diagram yang dibuat dalam perancangan sistem ini, antara lain : 

1) Diagram use case (use case diagram); 2) Diagram aktivitas (activity diagram); 

dan 3) Diagram kelas (class diagram); Tahap ketiga: implementasi dan pengujian 

sistem serta analisis hasil pengujian yang ditranslasikan ke dalam suatu bahasa 

pemrograman, proses translasi dilanjutkan bila suatu compiler menerima source 

code sebagai masukan dan menghasilkan object code yang akan diterjemahkan 

menjadi machine code. Pada tahap ini implementasi VB.net dan koneksi database 

dilakukan. Pada tahap implementasi, dilakukan pengujian unit, proses pengujian 

dijalankan untuk mengevaluasi secara manual maupun otomatis apakah sistem 

sudah memenuhi  perancangan sistem atau belum; dan tahap keempat, penulisan 

laporan hasil penelitian, yaitu mendokumentasikan proses penelitian yang sudah 

dilakukan dari tahap awal hingga akhir ke dalam tulisan, yang nantinya akan 

menjadi laporan hasil penelitian. 

Perancangan proses pada sistem yang dibangun menggunakan metode 

UML (Unified Modelling Language) yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, 

dan Class Diagram, dijelaskan sebagai berikut.  

Analisis Kebutuhan dan Pengumpulan Data 
 

Perancangan Sistem meliputi Perancangan Proses 

(UML), Perancangan Database, dan Perancangan 

Antarmuka 

 

Implementasi dan Pengujian Sistem, 

serta Analisis Hasil Pengujian 

 

Penulisan Laporan Hasil Penelitian 
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Gambar 2 Use Case Diagram Admin 

 Gambar 2 menunjukkan use case diagram Admin. Seorang admin 

memiliki hak akses untuk mengatur sistem. Setelah melakukan login, hak akses 

admin yaitu melihat menu master, maintanance, melihat proses penjualan, melihat 

report, menambah menu master dan menambah proses penjualan. Jika admin 

ingin mengelola data yang ada pada menu master dan proses penjualan, berupa 

mengubah ataupun menghapus data pada menu master dan data proses penjualan, 

admin terlebih dahulu melihat data pada menu master dan proses penjualan untuk 

memilih salah satu data pada menu master dan proses penjualan yang diinginkan 

untuk dikelola. 

 

 
Gambar 3 Use Case Diagram User 

Gambar 3 merupakan use case pada bagian user. Hak akses yang 

diberikan pada user adalah melihat menu report, melihat data sales, serta melihat 

data produk. 

Mengubah Menghapus

Melihat Menu Master

Menambah  Menu Master

<<extend>>

<<extend>>

Mengubah Menghapus

Menambah Proses Penjualan

Melihat Proses Penjualan

<<extend>>

<<extend>>Menghapus

Maintance

<<extend>>

Admin

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>
Melihat Report

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Melihat Sub Menu Sales Melihat Sub Menu Product

Memasukan Bulan dan Tahun Memasukan Tahun

User

Melihat Menu Report

<<include>>

<<extend>>
<<extend>>

<<include>> <<include>>
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Gambar 4 Activity Diagram Admin 

 

Gambar 4 menunjukkan Activity Diagram Admin, yang menjelaskan 

bahwa Administrator memulai aktivitas dengan login. Jika tidak valid, maka 

sistem akan menampilkan menu login hingga valid. Setelah masuk, aplikasi 

sistem akan menampilkan halaman menu utama administrator. Administrator 

dapat memakai aplikasi sesuai hak aksesnya, yaitu memilih menambah data, 

mengubah data, dan menghapus data.   

 
 

Gambar 5 Activity Diagram User 

Gambar 5 menunjukkan Activity Diagram User yang dijelaskan sebagai 

berikut. Setelah berhasil login dan masuk ke dalam sistem, maka akan tampil 

halaman menu utama yang menggambarkan aktifitas user. Aktifitas user setelah 
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membuka sistem adalah melihat menu report dari proses penjualan yang telah 

dimasukkan oleh Admin.   
 

 

Gambar 6 Class Diagram Sistem 

Gambar 6 menunjukan class diagram dari sistem informasi pemetaan hasil 

penjualan produk. Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, 

package dan obyek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, 

dan lain-lain. Pada class diagram sistem, terdapat tujuh entity dalam class 

diagram tersebut yaitu class Item Kategori, class barang, class supplier, class 

pegawai, class penjualan, class user, dan class customer. Class Barang memiliki 

relasi dengan Class Item Kategori, dan Supplier dengan sifat relasi One to Many, 

dimana satu barang terdapat banyak Kategori dan Supplier. Class Penjualan 

memiliki relasi dengan Class Barang, Class Customer, dan Class Pegawai dengan 

sifat relasi One to Many, dimana dalam satu Penjualan terdapat banyak Barang, 

Customer, dan Pegawai. Relasi yang terbangun antara Class Pegawai dan Class 

User bersifat one to one, dimana satu Pegawai hanya mempunyai satu User dan 

satu User hanya memiliki satu Pegawai. 

 

4. Hasil Dan Pembahasan 

 

 Sistem Informasi Pemetaan Hasil Penjualan Produk memiliki dua 

pengguna utama yaitu admin dan user. Admin memiliki hak akses penuh terhadap 

sistem yaitu melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data product, 
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sedangkan user hanya dapat melihat report data sales dan data product tanpa bisa 

merubah dan menghapus data product.  

 

Gambar 7 Form Master Data Pegawai 

Gambar 7 menunjukkan Form Pengolahan Data Pegawai, yang memuat 

informasi pegawai-pegawai yang bekerja pada PT Damatex Salatiga. Informasi 

yang dimuat dalam form ini adalah NIP, Nama Lengkap, Status, Jenis Kelamin, 

Telepon/HP, Alamat, dan Jabatan.  

  
Gambar 8 Form Master User Login 

 

Gambar 9 Form Master Kategori 

 

Gambar 8 menunjukkan Form Master User Login, yang berfungsi untuk 

melakukan pengolahan data user login. Admin adalah yang berhak penuh untuk 

melakukan manipulasi data user login yang akan mengakses sistem, dengan jalan 

menentukan status dari user login, apakah akan mengakses sistem sebagai user 

atau sebagai admin itu sendiri. Sedangkan Gambar 9 menunjukkan Form Master 

Kategori, admin akan melakukan input data kategori sesuai dengan kategori-

kategori  yang terdapat pada PT. Damatex Salatiga. Data kategori memiliki tiga 

identitas yaitu ID Kategori, Nama Kategori, dan Deskripsi.   
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Gambar 10 Form Master Supplier 

Gambar 10 menunjukkan Form Master Supplier, admin akan melakukan 

input data supplier. Dalam proses input data supplier, admin akan memasukkan 

ID Supplier, Nama Lengkap, Telepon/HP, Alamat, Kota, dan keterangan Supplier 

yang bersangkutan. 

  
Gambar 11 Form Master Barang Gambar 12 Form Master Customer 

Gambar 11 menunjukkan Form Master Barang, admin akan melakukan 

input data barang. Dalam proses input data barang, admin akan memasukkan ID 

Barang, Nama Barang, Kategori, Satuan, Dimensi, Harga Jual, dan Supplier. 

Sedangkan Gambar 12 menunjukkan Form Master Customer, admin akan 

melakukan input data customer. Dalam proses input data customer, admin akan 

memasukkan ID Customer, Nama Lengkap, Telepon/HP, Alamat, Kota, Wilayah, 

dan Keterangan.  
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Gambar 13 Form Master Wilayah 

Gambar 13 menunjukkan Form Master Wilayah, admin akan melakukan 

input data wilayah. Dalam proses input data wilayah, admin akan memasukkan 

Kode Wilayah dan Deskripsi.  

 

Gambar 14 Form Penjualan 

Gambar 14 menunjukkan Form Penjualan, admin akan melakukan input 

data penjualan. Dalam proses input data penjualan, admin akan memasukkan 

Kode Barang, Nama Barang, Harga, Diskon, dan Total.  

Kode Program 1 Perintah Untuk Tambah Data Penjualan 
1. If (ctk.UpdatePenjualan(txtkode.Text, kdbrg, CInt(harga), qty, 

DateTimePicker1.Value, CInt(diskon), UserNIP, NoNota) <> 0) Then 

2. MessageBox.Show("Data Penjualan Tersimpan", "Konfirmasi") 

3. ElseIf (ctk.createNew(txtkode.Text, kdbrg, CInt(harga), qty, 

DateTimePicker1.Value, CInt(diskon), UserNIP, NoNota) <> 0) Then 

4. MessageBox.Show("Data Penjualan Tersimpan", "Konfirmasi") 

5. End If 

Perintah pada Kode Program 1 merupakan perintah untuk tambah data penjualan, 

yang digunakan untuk membuat model data penjualan. Perintah pada baris ke-1 

digunakan untuk melakukan proses tambah dan update data penjualan.  
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Gambar 15 Report Data Penjualan Berdasarkan Wilayah 

Grafik pada Gambar 15, menunjukkan Report Top Bottom Product 

Berdasarkan Wilayah. User dapat memperoleh informasi total penjualan product 

(IDR) lima teratas, dan total penjualan product (IDR) lima terbawah berdasarkan 

wilayah. 
Kode Program 2 Perintah Untuk Menampilkan Report Product Berdasarkan Wilayah 
1. cryRpt.Load(PathRpt & "" &  

2.  "rptTopBottomProductByAreaTahun.rpt") 

3.  crParameterFieldDefinitions =  

4. cryRpt.DataDefinition.ParameterFields 

5.     crParameterFieldLocation =  

6.  crParameterFieldDefinitions.Item("Tahun") 

7.        crParameterValues =  

8.  crParameterFieldLocation.CurrentValues 

9.      crParameterDiscreteValue = New  

10. CrystalDecisions.Shared.ParameterDiscreteValue 
11.  crParameterDiscreteValue.Value =  

12. CStr(tahun)   

13.  crParameterValues.Add(crParameterDiscreteValue)  

 

14.crParameterFieldLocation.ApplyCurrentValues(crParameterValues) 

15. crParameterFieldDefinitions2 =  

16. cryRpt.DataDefinition.ParameterFields 

17.     crParameterFieldLocation2 =  

18. crParameterFieldDefinitions2.Item("Wilayah") 

19.  crParameterValues2 =  

20. crParameterFieldLocation2.CurrentValues 

21.    crParameterDiscreteValue2 = New  

22. CrystalDecisions.Shared.ParameterDiscreteValue 

23.           crParameterDiscreteValue2.Value =  

24. CStr(txtcust.Text) 

             

25.crParameterValues2.Add(crParameterDiscreteValue2)        

26.crParameterFieldLocation2.ApplyCurrentValues(crPa27. rameterValues2) 

28. ReportViewer1.ReportSource = cryRpt 

29. ReportViewer1.Refresh() 

Perintah baris ke-1 sampai baris ke-2 pada kode program 2 berfungsi untuk 

memanggil nama report yang ada pada report server. Perintah pada baris ke-3 

sampai baris ke-14 berfungsi untuk mengirim parameter pertama (tahun) ke 

report. Perintah pada baris ke-15 sampai baris ke-27 berfungsi untuk mengirim 
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parameter kedua (customer) ke report. Perintah pada baris ke-28 sampai baris ke-

29 berfungsi untuk menampilkan report ke user. 

 

 

Gambar 16 Report Data Penjualan Berdasarkan Tahun 

Grafik pada Gambar 16, menunjukkan Report Top Bottom Product 

Berdasarkan Tahun. User dapat memperoleh informasi total penjualan product 

(IDR) lima teratas dan total penjualan product (IDR) lima terbawah berdasarkan 

tahun. 
Kode Program 3 Perintah Untuk Menampilkan Report Product Berdasarkan Tahun 
1. cryRpt.Load(PathRpt & "" &  

2. "rptTopBottomProductByYear.rpt") 

3. crParameterFieldDefinitions = 

4.cryRpt.DataDefinition.ParameterFields 

5. crParameterFieldLocation =  

6.crParameterFieldDefinitions.Item("Tahun") 

7.         crParameterValues =  

8.crParameterFieldLocation.CurrentValues 

9. crParameterDiscreteValue = New 

10.CrystalDecisions.Shared.ParameterDiscreteValue 

11. crParameterDiscreteValue.Value = CStr(tahun) 

12. crParameterValues.Add(crParameterDiscreteValue) 

13.crParameterFieldLocation.ApplyCurrentValues(crParameterValues) 

Perintah baris ke-1 sampai baris ke-2 pada kode program 3 berfungsi untuk 

memanggil nama report yang ada pada report server. Perintah pada baris ke-3 

sampai baris ke-13 berfungsi untuk mengirim parameter pertama (tahun) ke 

report. 



22 
 

  

Gambar 17 Report Data Penjualan Berdasarkan Customer 

Grafik pada Gambar 17, menunjukkan Report Top Bottom Product 

Berdasarkan Customer. User dapat memperoleh informasi total penjualan product 

(IDR) lima teratas dan total penjualan product (IDR) lima terbawah berdasarkan 

Customer. 
Kode Program 4 Perintah Untuk Menampilkan Report Product Berdasarkan Customer 
1. cryRpt.Load(PathRpt & "" &  

2. "rptTopBottomProductByCustYear.rpt") 

3. crParameterFieldDefinitions =  

4.cryRpt.DataDefinition.ParameterFields 

5. crParameterFieldLocation =  

6.crParameterFieldDefinitions.Item("Tahun") 

7. crParameterValues = crParameterFieldLocation.CurrentValues 

8. crParameterDiscreteValue = New  

9.CrystalDecisions.Shared.ParameterDiscreteValue 

10. crParameterDiscreteValue.Value = CStr(tahun) 

11. crParameterValues.Add(crParameterDiscreteValue) 

12.crParameterFieldLocation.ApplyCurrentValues(crParameterValues) 

 

13. crParameterFieldDefinitions2 =  

14.cryRpt.DataDefinition.ParameterFields 

15. crParameterFieldLocation2 =  

16.crParameterFieldDefinitions2.Item("Item") 

17. crParameterValues2 = crParameterFieldLocation2.CurrentValues 

18. crParameterDiscreteValue2 = New 

19.CrystalDecisions.Shared.ParameterDiscreteValue 

20. crParameterDiscreteValue2.Value = CStr(txtcust.Text) 

21. crParameterValues2.Add(crParameterDiscreteValue2) 

            

22.crParameterFieldLocation2.ApplyCurrentValues(crParameterValues2) 

Perintah baris ke-1 sampai baris ke-2 pada kode program 4 berfungsi untuk 

memanggil nama report yang ada pada report server. Perintah pada baris ke-3 

sampai baris ke-12 berfungsi untuk mengirim parameter pertama (tahun) ke 

report. Perintah pada baris ke-13 sampai baris ke-22 berfungsi untuk mengirim 

parameter kedua (customer) ke report.  
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Dalam perancangan sebuah sistem informasi hal utama yang ingin dicapai 

adalah sistem yang dibangun dapat digunakan secara baik dan bermanfaat bagi 

instansi atau user yang menggunakan sistem tersebut. Manfaat Sistem Informasi 

Pemetaan Hasil Penjualan Produk yang dapat digunakan oleh PT. Damatex 

Salatiga adalah sebagai berikut. Sistem Informasi Pemetaan Hasil Penjualan 

Produk dapat bermanfaat bagi user untuk memperoleh informasi mengenai data 

penjualan pada PT Damatex Salatiga. Sistem Informasi Pemetaan Hasil Penjualan 

Produk juga bermanfaat bagi Manajer PT. Damatex Salatiga karena dapat 

menginventarisir data-data penjualan yang masih belum dapat diinventarisir pada 

satu tempat atau media. Sistem informasi Pemetaan Hasil Penjualan Produk juga 

bermanfaat dalam hal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan 

mutu penjualan di PT. Damatex Salatiga.  

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari sebuah sistem maka 

perlu dilakukan sebuah pengujian dengan menggunakan metode tertentu. 

Pengujian Sistem Infomasi Pemetaan Hasil Penjualan Produk di PT. Damatex 

Salatiga menggunakan metode pengujian black box dan kuisioner. 

Pengujian aplikasi dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi aplikasi hasil 

implementasi arsitektur dengan melihat use case. Pengujian aplikasi 

menggunakan teknik black box, yaitu pengujian fungsional yang memperhatikan 

apakah setiap fungsi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. 

Hal yang diuji dan hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Hasil Pengujian Sistem menggunakan Blackbox 

Kondisi Respon Sistem Status Uji 

Syarat untuk 

login lengkap 

dan benar 

Melanjutkan ke 

menu halaman 

utama 

Berhasil 

Username dan 

password tidak 

diisi semua 

Menampilkan 

username/password 

Anda salah 

Berhasil 

Salah satu antara 

username dan 

password tidak 

diisi 

Menampilkan 

username/password 

Anda salah 

Berhasil 

Kesalahan input 

username dan 

password (tidak 

terdapat di 

database) 

Menampilkan 

username/password 

Anda salah 

 

Berhasil 

Melakukan input 

data sistem 

informasi dengan 

lengkap. 

Menampilkan 

hasil input data 

dalam tabel. 

Berhasil 

Melakukan input 

data sistem 

informasi dengan 

tidak lengkap. 

Menampilkan 

Pesan “Data 

Belum Lengkap” 

Berhasil 

Data sistem 

dihapus dari tabel  

Konfirmasi data 

telah dihapus 
Berhasil 
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Hasil pengujian pada Tabel 1, menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah 

pada semua proses pengujian. Hasil ini memperlihatkan bahwa antara proses 

perancangan sistem yang dilakukan dengan implementasi dari sistem tidak 

terdapat perbedaan dan sesuai dengan harapan. 

Pengujian berikutnya adalah pengujian responden/pengguna sistem. 

Pengujian dilakukan kepada 20 responden karyawan pada divisi marketing PT. 

Damatex Salatiga, melalui kuisioner yang harus diisi bersamaan dengan pengujian 

aplikasi secara langsung. Hal yang diuji dan hasil pengujian responden/pengguna 

sistem dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Pengujian Responden/Pengguna Sistem 

No Pertanyaan Setuju Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

1. Apakah Anda setuju bahwa aplikasi pada 

sistem ini mudah digunakan? 
  

 

18 2 0 

2. Apakah Anda setuju bahwa tampilan aplikasi 

pada sistem ini dapat dilihat dengan jelas? 

19 1 0 

3. Apakah Anda setuju bahwa Anda merasa 

terbantu dengan sistem informasi pemetaan 

hasil penjualan produk ini? 

20 0 0 

4. Apakah Anda setuju bahwa sistem ini sesuai 

dengan kebutuhan saat ini? 

20 0 0 

5. Apakah Anda setuju bahwa aplikasi ini 

bermanfaat untuk Anda? 

20 0 0 

Data hasil pengujian pada Tabel 2, menunjukkan bahwa 90% dari 20 

responden menyatakan bahwa aplikasi pada sistem mudah digunakan; 95% dari 

20 responden menyatakan bahwa tampilan aplikasi pada sistem dapat dilihat 

dengan jelas; 100% dari 20 responden menyatakan bahwa sistem yang dibangun 

dapat membantu pekerjaan yang dilakukan; 100% dari 20 responden menyatakan 

sistem sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini; dan 100% dari 20 responden 

menyatakan bahwa sistem yang dibangun bermanfaat bagi perusahaan. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem 

yang dibangun memenuhi kebutuhan yang diharapkan dan bermanfaat bagi 

pengguna. 

 

5. Simpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian, pembahasan dan pengujian sistem yang 

dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Informasi Pemetaan Hasil 

Penjualan Produk dapat berjalan sesuai perancangan yang dilakukan. Sistem 

informasi pemetaan hasil penjualan produk dapat digunakan sebagai media yang 

dapat membantu manajer dalam melaksanakan proses input data penjualan, 

update data penjualan, dan hapus data penjualan yang berhubungan dengan proses 

pemetaan hasil penjualan produk pada PT. Damatex Salatiga. Adapun saran untuk 

pengembangan sistem adalah dikemudian hari diharapkan sistem dapat 
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dikembangkan menjadi sebuah sistem informasi yang online sehingga aplikasi 

dapat berjalan secara maksimal.  
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