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BAB IV

HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS

1.1. Analisis Sistem Pemesanan dan Penjualan di PT. SIDO MAKMUR

Sistem Pemesanan dan Penjualan di PT. SIDO MAKMUR dilakukan secara

manual oleh bagian penjualan. Agen akan memesan langsung barang yang akan

dibeli  kepada  bagian  penjualan  dan dicatat  oleh  bagian  penjualan  pada  daftar

pesanan yang masih berupa hardcopy arsip. Dalam daftar pesanan tersebut, akan

tertera tanggal pesan, id agen yang memesan, jumlah pesanan dan id barang yang

dibeli. 

Agen  yang  akan  mengambil  barang,  menuju  ke  bagian  penjualan  untuk

melakukan  pembayaran  terlebih  dahulu.  Bagian  penjualan  akan  mencari  data

pemesanan  agen  sesuai  tanggal  pesan  dan  id  agen.  Setelah  ditemukan,  maka

bagian  penjualan  akan  menghitung  total  harga  barang  agar  dapat  dilakukan

pembayaran oleh agen. Apabila agen belum melakukan pemesanan minimal sehari

sebelum  pembayaran,  maka  agen  tidak  akan  dilayani  oleh  bagian  penjualan

(proses penjualan dan pembayaran). Setelah dibayar maka bagian penjualan akan

membuatkan nota  dengan menuliskan id  agen,  id  barang,  jumlah barang,  total

harga  dan  jumlah  pembayaran  yang  telah  dilakukan  antara  agen  dan  bagian

penjualan.

Nota  yang  telah  dibuat  adalah  nota  rangkap  dua,  satu  untuk  bagian

penjualan dan copy untuk agen. Nota yang disimpan oleh bagian penjualan akan

digunakan  sebagai  arsip  laporan  penjualan  setiap  bulan  dan  apabila  sewaktu-

waktu dibutuhkan.
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1.2. Kebutuhan

Untuk mendukung Sistem Informasi Pemesanan dan Penjualan di PT. SIDO

MAKMUR,  perlu  adanya  dukungan  sistem  komputer  yang  memadai  baik

hardware, software maupun brainware.

1.2.1.Kebutuhan Hardware

Hardware atau  dalam  Bahasa  Indonesia  disebut  dengan  perangkat

keras adalah barang-barang yang terbuat dari logam yang berkaitan dengan

suatu sistem atau bisa disebut sebagai peralatan fisik.

Hardware  merupakan  komponen  pertama  yang  sangat  diperlukan

dalam Sistem Informasi Pemesanan dan Penjualan di PT. SIDO MAKMUR.

Hardware yang diperlukan adalah:

1. Komputer (monitor, mouse, keyboard)
2. Memori RAM 256 MB atau lebih
3. Kapasitas hardisk minimal 10 GB
4. Seperangkat alat cetak / printer

1.2.2.Kebutuhan Software

Software atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan perangkat lunak

adalah perangkat program, prosedur, dan dokumen yang berkaitan dengan

suatu sistem atau bagian dari  alat  yang berfungsi sebagai  penunjang alat

utama.

Untuk mendukung Sistem Informasi Pemesanan dan Penjualan di PT.

SIDO MAKMUR,  perangkat lunak yang digunakan antara lain:

1. Apache 
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Dalam  sistem  pemesanan  dan  penjualan  ini,  apache  digunakan

sebagai  web servernya.  Apache dijalankan di banyak platform sistem

operasi yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web.
2. Bahasa Pemrograman

Dalam  sistem  pemesanan  dan  penjualan  ini,  bahasa  pemrograman

yang  digunakan  adalah  PHP  (Hypertext  Pre-processor).  Pemilihan

PHP  karena  mempermudah  saat  proses  pengembangan  dan  juga

pemeliharaan aplikasi ketika akan dikembangkan, selain dari sifatnya

sebagai  open  source.  Program  yang  dibuat  dengan  PHP  bisa

dijalankan oleh semua sistem operasi karena PHP berjalan secara Web

Base.
3. Basis data

Basis  data  yang  mendukung  PHP  dan  digunakan  dalam  sistem

pemesanan dan penjualan ini adalah  MySQL. Basis data  MySQL ini

dipilih  karena  kemampuan  untuk  menyimpan  data  dalam kapasitas

besar,  kecepatan  akses  dan  fitur  akses  bersama  dalam  jaringan

komputer.

4.2.3.Kebutuhan Brainware

Brainware adalah sumber daya manusia yang akan berperan sebagai

user ataupun administrator.  Brainware sebagai  administrator  adalah  yang

melakukan pengolahan  website dan basis data. Administrator bagi aplikasi

ini  harus  mengerti  tentang  bahasa  pemrograman  PHP dan  MySQL serta

jalannya sistem.



21

1.3. Jadwal

Berikut  adalah  jadwal  rencana  perancangan  sistem  dari  analisis  sampai

dengan implementasi:

Tabel 4.1. Tabel Jadwal Perancangan

Waktu Perencanaan Uraian Perencanaan

Minggu 1 - Penentuan topik
- Analisis masalah

Minggu 2 - Identifikasi prosedur
- Mencari data/entitas dan relasi

Minggu 3 - Mencari rantai nilai michael porter-sales
Minggu 4 - Prosedur bisnis

- Menentukan entitas
Minggu 5 - Desain database

- Desain ERD
- Desain interface

Minggu 6 - Membuat aplikasi pemesanan
- Membuat aplikasi transaksi penjualan

Minggu 7 - Membuat cetak transaksi penjualan
- Membuat data-data login admin
- Mencetak nota transaksi

Minggu 8 - Membuat user admin dan penjualan
Minggu 9 - Menyelesaikan seluruh aplikasi
Minggu 10 - Membuat laporan TA
Minggu 11 - Membuat laporan TA
Minggu 12 - Menyelesaikan laporan TA



1.4. Perancangan Sistem

1.4.1.  Data Flow Diagram level 0

Gambar 4.1. DFD level 0

Sistem Informasi Pemesanan dan Penjualan di PT. SIDO MAKMUR

akan memproses daftar pesanan oleh bagian penjualan dan kemudian sesuai

daftar pesanan tersebut, bagian penjualan akan melakukan proses penjulan

yang  akan  menghasilkan  nota  penjualan.  Pengolahan  seluruh  data  pada

Sistem Informasi Pemesanan dan Penjualan di PT. SIDO MAKMUR akan

dilakukan oleh admin.
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1.4.2.  Data Flow Diagram level 1

Gambar 4.2. DFD level 1

Dalam  Sistem  Informasi  Pemesanan  dan  Penjualan  di  PT.  SIDO

MAKMUR  terdapat  beberapa  proses,  yaitu  proses  update  data,  proses

pemesanan, proses penjualan dan laporan penjualan. Update data pesanan

dapat  dilakukan  oleh  bagian  penjualan  melalui  proses  pemesanan  yang

menghasilkan  daftar  pesanan.  Sesuai  daftar  pesanan  tersebut  maka  akan
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dilakukan proses penjualan oleh bagian penjualan yang akan menghasilkan

nota penjualan. Sedangkan update seluruh data dengan disertai  delete  dan

edit dapat dilakukan oleh admin saja, seperti data jenis barang, data bagian

penjualan, daftar pesanan dan proses penjualan.

Proses  pemesanan  dan  penjualan  akan  dilakukan  oleh  bagian

penjualan. Nota yang dihasilkan dari proses penjualan akan dapat digunakan

sebagai laporan penjualan pada periode yang ditentukan. Laporan penjualan

ini bisa diakses oleh admin maupun oleh bagian penjualan (kasir).

1.4.3.  Diagram ERD

Gambar 4.3. ERD

Bagian  penjualan  akan memroses  daftar  pesanan agen dan pesanan

tersebut  adalah  sesuai  dengan barang  dagangan  yang  ada  di  perusahaan.

Agen  yang  dapat  memesan  adalah  agen  yang  sudah  dimiliki  oleh

perusahaan dan tercantum dalam daftar  agen perusahaan.  Setiap  pesanan

agen  akan  masuk  ke  dalam  daftar  pesanan,  dan  apabila  agen  akan

melakukan pembayaran  maka dilakukan sesuai  daftar  pesanan agen yang

sudah tersimpan.

1.4.4.  Basis Data
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Dalam perancangan sistem informasi pemesanan dan penjulan di PT.

SIDO MAKMUR, dibutuhkan basis data dalam MySQL untuk menyimpan

semua  data  yang  ada  dalam  sistem  ini.  Basis  data  ini  diberi  nama

sidomakmur_penjualan.
Tabel adalah bagian dari basis data yang berfungsi untuk menyimpan

data-data tertentu. Pada sistem ini terdapat beberapa tabel, yaitu:

1. TABEL PESANAN

Tabel ini berisikan pesanan-pesanan agen perusahaan.

Tabel 4.2. Tabel Pesanan

Name Type Length Keterangan
id_pesanan Varchar 10 Berisikan id pesanan pada tiap

pesanan untuk tiap agen.
tanggal_pesan Date Tanggal pemesanan agen 

untuk pertama kalinya karena 
seterusnya akan sama.

id_agen Varchar 10 Id tiap agen.
id_barang Varchar 10 Id barang dagangan yang 

dijual.
jumlah_pesanan Int 10 Jumlah pesanan tiap agen.
id_bag_penjualan Varchar 10 Id bagian penjualan untuk 

setiap transaksi.

2. TABEL BARANG

Tabel ini berisikan daftar persediaan barang yang dijual di perusahaan.

Tabel 4.3. Tabel Barang

Name Type Length Keterangan
id_barang Varchar 10 Id untuk setiap persediaan 

barang dagangan.
nama_barang Varchar 25 Nama barang dagangan untuk 

setiap id.
harga_satuan Int 10 Harga satuan setiap id barang.

3. TABEL KARYAWAN
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Tabel  ini  berisikan  daftar  karyawan  (bagian  penjualan)  yang  dapat

digunakan untuk mengakses sistem.

Tabel 4.4. Tabel Karyawan

Name Type Length Keterangan
id_bag_penjualan Varchar 10 Id bagian penjualan yang 

akan digunakan untuk login 
sistem penjualan.

nama_bag_penjualan Varchar 25 Nama pengguna sesuai 
dengan id.

password Varchar 10 Password bagian penjualan 
yang digunakan untuk login 
sistem penjualan sesuai 
dengan id_bag_penjualan.

4. TABEL AGEN

Tabel ini berisikan daftar agen yang dimiliki oleh perusahaan.

Tabel 4.5. Tabel Agen

Name Type Length Keterangan
id_agen Varchar 10 Id agen setiap satu agen 

yang dimiliki oleh 
perusahaan.

nama_agen Varchar 25 Nama agen sesuai dengan id.
alamat Varchar 50 Alamat agen sesuai dengan 

id agen.

5. TABEL PENJUALAN

Tabel ini adalah daftar transaksi penjualan yang terjadi di perusahaan

sesuai dengan id pesanan agen.

Tabel 4.6. Tabel Penjualan

Name Type Length Keterangan
id_penjualan Varchar 10 Id transaksi penjualan setiap 

pesanan.
id_pesanan Varchar 25 Id pesanan agen dari daftar 

pesanan agen.
total_harga Int 10 Total harga dalam satu 

transaksi penjualan.
tanggal_bayar Date Tanggal dilakukan 

pembayaran oleh agen.
id_bag_penjualan Varchar 10 Id bagian penjualan yang 

melakukan proses penjualan.
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Berdasarkan tabel yang dirancang, maka relasi yang terbentuk adalah

seperti gambar berikut:

Gambar 4.4. Relasi Database

1.5. Desain Sistem

Desain  Sistem  Informasi  Pemesanan  dan  Penjualan  Sirup  di  PT.  SIDO

MAKMUR adalah  desain halaman  yang  dapat  diakses  oleh admin dan bagian

penjualan. 
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Gambar 4.5. Desain Halaman Login

Apabila  membuka  sistem  pemesanan  dan  penjualan  sirup  di  PT.  SIDO

MAKMUR,  halaman  yang  pertama  akan  dijumpai  adalah  halaman  login.  Di

halaman  ini,  harus  menuliskan  id  karyawan  dan  password.  Apabila  id  yang

digunakan adalah id bagian penjualan maka halaman yang dapat diakses adalah

halaman akses bagian penjualan. Tetapi jika id yang digunakan adalah id admin

maka halaman yang dapat diakses adalah halaman admin.

1.5.1.Desain Halaman Akses Bagian Penjualan

Berikut  adalah  halaman  awal  apabila  kita  login  dengan  id  bagian

penjualan.
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Gambar 4.6. Halaman Awal Login Bagian Penjualan

Proses  pertama  yang  akan  dilakukan  sebelum  penjualan  adalah

pemesanan. Berikut adalah halaman untuk pemesanan barang oleh agen.

Gambar 4.7. Halaman Transaksi Pemesanan

Setelah  melakukan  proses  pemesanan,  maka  dapat  dilihat  daftar

pesanan tersebut pada halaman daftar pesanan.
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Gambar 4.8. Halaman Daftar Pesanan

Sesuai daftar pesanan, maka akan terjadi transaksi pembayaran oleh

agen.  Untuk mengetahui  pesanan yang  belum dibayar  dapat  dilihat  pada

halaman pesanan yang belum dibayar.

Gambar 4.9. Halaman Pesanan yang Belum Dibayar

Untuk  proses  penjualan  /  pembayaran  barang  atas  pesanan  yang

dilakukan oleh agen dapat dilakukan di halaman transaksi penjualan.
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Gambar 4.10a. Halaman Transaksi Penjualan (1)

Setelah  mengisi  tanggal  pesan  dan id  agen pada halaman  transaksi

penjualan, maka selanjutnya akan tertera jumlah pesanan agen tersebut dan

akan tertera jumlah yang harus dibayar seperti gambar 4.10.

Gambar 4.10b. Halaman Transaksi Penjualan (2)
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Nota  penjualan  akan  secara  otomatis  ditampilkan  setelah  proses

penjualan selesai dilakukan.

Gambar 4.11. Desain Nota Penjualan

Untuk  melihat  laporan  penjualan  maka  tersedia  halaman  laporan

penjualan sesuai tanggal yang diinginkan seperti gambar 4.12.

Gambar 4.12. Halaman Tanggal Laporan Penjualan
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Setelah itu, maka secara otomatis akan ditampilkan laporan penjualan

sesuai tanggal yang diinginkan seperti gambar 4.13.

Gambar 4.13. Halaman Laporan Penjualan 

1.5.2.Desain Halaman Akses Admin

Apabila  login dengan menggunakan id  admin,  maka halaman  yang

dapat  diakses  akan  berbeda  dengan  halaman  bagian  penjualan.  Pada

halaman akses admin terdapat banyak data yang dapat diubah, dihapus dan

ditambahkan yaitu daftar agen, daftar barang, daftar karyawan dan daftar

pesanan yang belum dibayar.
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Gambar 4.14. Desain Halaman Daftar Agen

Gambar 4.15. Desain Halaman Daftar Barang

Gambar 4.16. Desain Halaman Daftar Karyawan
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Gambar 4.17. Desain Halaman Pesanan yang Belum Dibayar

Untuk  daftar  pesanan  yang  sudah  dibayar  tidak  akan  bisa  untuk

dihapus ataupun diubah dan akan masuk ke dalam daftar pesanan. Daftar

pesanan  berisikan  seluruh  daftar  pesanan  seluruh  agen  baik  yang  sudah

dibayar maupun yang belum dibayar.

Gambar 4.18. Desain Halaman Daftar Pesanan

Seperti  pada  halaman  akses  bagian  penjualan,  pada  halaman  akses

admin juga bisa melihat laporan penjualan sesuai tanggal yang diinginkan.
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Gambar 4.19. Desain Lihat Laporan Penjualan

Laporan yang dapat dilihat terbagi menjadi dua macam, yang pertama

adalah  laporan  untuk  setiap  hari  dengan  total  penjualan  setiap  harinya

seperti  gambar  4.20.  Sedangkan yang  kedua adalah  laporan  untuk setiap

transaksi. 

Gambar 4.20. Desain Laporan Penjualan(1)
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Gambar 4.21. Desain Laporan Penjualan (2)

1.6. Implementasi

Implementasi  Sistem  Informasi  Pemesanan  dan  Penjualan  Sirup  di  PT.

SIDO  MAKMUR  dimulai  dari  hasil  database  dan  tabel  yang  dibuat  hingga

halaman yang dapat diakses oleh admin dan bagian penjualan.

1.6.1.Database

Database yang terdapat pada sistem pemesanan dan penjualan sirup di

PT. SIDO MAKMUR adalah sidomakmur_penjualan dengan strutur tabel

sebagai berikut :

Tabel 4.7. Implementasi Tabel Agen

Tabel  Agen digunakan untuk menyimpan daftar  agen yang dimiliki

oleh  perusahaan.  Tabel  ini  digunakan  untuk  melakukan  pemesanan  dan

penjualan sirup di PT. SIDO MAKMUR yaitu pada saat memilih agen yang

memesan atau melakukan penjualan.
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Tabel 4.8. Implementasi Tabel Barang

Tabel Barang digunakan untuk menyimpan daftar barang (sirup) di PT.

SIDO MAKMUR. Tabel ini akan digunakan saat memilih barang pada saat

proses pemesanan maupun penjualan barang (sirup).

 

Tabel 4.9. Implementasi Tabel Karyawan

Tabel  Karyawan  berisi  daftar  karyawan  yang  mengakses  sistem

informasi pemesanan dan penjualan sirup di PT. SIDO MAKMUR. Tabel ini

digunakan untuk proses login sistem dengan memasukkan id_karyawan dan

password yang sesuai. 
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Tabel 4.10. Implementasi Tabel Pesanan

Tabel  Pesanan  berisi  daftar  pesanan  agen  yang  dimiliki  oleh

perusahaan.  Tabel  ini  akan  terisi  pada  saat  karyawan  melakukan  proses

pesanan sirup oleh agen. Kolom no_nota akan otomatis terisi apabila agen

yang  memesan  telah  melakukan  pembayaran  dan  diiput  pada  sistem

informasi pemesanan dan penjualan sirup di PT. SIDO MAKMUR.

Tabel 4.11. Implementasi Tabel Transaksi

Tabel  Transaksi  berisi  daftar  transaksi  penjualan  oleh  agen  yang

dimiliki  perusahaan.  Tabel  ini  akan  terisi  apabila  agen  telah  melakukan
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pembayaran atas pesanan barang (sirup) dan diinput  pada sistem informasi

pemesanan dan penjualan sirup di PT.SIDO MAKMUR.

Dengan relasi tabel adalah sebagai berikut:

Gambar 4.22. Relasi Antar Tabel

1.6.2.Tampilan Halaman

Tampilan halaman pada sistem pemesanan dan penjualan sirup di PT.

SIDO MAKMUR adalah seperti gambar-gambar dibawah:

Gambar 4.23. Halaman Login

Apabila  membuka  Sistem  Pemesanan  dan  Penjualan  Sirup  di  PT.

SIDO MAKMUR maka hal pertama yang harus dilakukan adalah proses
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login  Login  dilakukan  dengan  mengisi  id  karyawan  dan  password.  Id

karyawan  yang  tersimpan  adalah  id  karyawan  untuk  hak  akses  bagian

penjualan dan hak akses admin.

Gambar 4.24. Halaman Awal login Bagian Penjualan

Halaman awal apabila login sebagai bagian penjualan mempunyai hak

akses seperti pada gambar 4.24.

Gambar 4.25. Halaman Awal Login Admin

Sedangkan  apabila  login  sebagai  admin  maka  hak  akses  yang

didapatkan adalah seperti pada gambar 4.25.
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Gambar 4.26. Menu Pesanan

Dalam  bagian  pesanan  terdapat  beberapa  menu  yaitu  transaksi

pemesanan, daftar pesanan dan pesanan yang belum dibayar. 

Gambar 4.27. Halaman Transaksi Pemesanan

Apabila membuka transaksi pemesanan maka akan muncul halaman

transaksi pemesanan. Pada halaman ini, bagian penjualan akan memasukkan

pesanan sesuai dengan id agen yang terdapat pada perusahaan. Tanggal akan

terupdate sesuai dengan tanggal sistem terbuka.
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Gambar 4.28. Halaman Daftar Pesanan

Apabila  membuka  daftar  pesanan  maka  akan  tertera  tabel  daftar

pesanan seluruh agen.

Gambar 4.29. Halaman Pesanan yang Belum Dibayar

Sedangkan  pesanan  yang  belum  dibayar  akan  menampilkan  daftar

pesanan seluruh agen yang belum dibayar.

Gambar 4.30. Halaman Transaksi Penjualan (1)



44

Halaman  Transaksi  Penjualan  (1)  digunakan  untuk  melakukan

transaksi penjualan.  Transaksi  ini  dapat  dilakukan sesuai  dengan pesanan

agen yang telah diinput dan masuk pada daftar pesanan yang belum dibayar.

Gambar 4.31. Halaman Transaksi Penjualan (2)

Halaman  Transaksi  Penjualan  (2)  adalah  kelanjutan  dari  proses

penjualan pada Halaman Transaksi Penjualan (1). Pada halaman ini, bagian

yang sudah terisi seperti pada gambar 4.31. sesuai dengan tanggal pesan dan

id  agen  yang  dimasukkan  pada  Halaman  Transaksi  Penjualan  (1).

Selanjutnya, pada kolom bayar harus diisi jumlah bayar oleh agen. 
Apabila  pada  Halaman  Transaksi  Penjualan  (1),  bagian  penjualan

menuliskan tanggal pesan dan id agen untuk pesanan yang sudah dibayar

maka akan muncul pesan seperti pada gambar 4.32.

Gambar 4.32. Alert Pesanan Sudah Dibayar



45

Apabila  pada  Halaman  Transaksi  Penjualan  (1),  bagian  penjualan

menuliskan tanggal pesan dan id agen yang belum masuk ke dalam daftar

pesanan maka akan muncul pesan seperti pada gambar 4.33.

Gambar 4.33. Alert Agen Belum Melakukan Pemesanan

Gambar 4.34. Nota Penjualan Sirup

Gambar  4.34.  adalah  nota  penjualan  sirup  yang  tercetak  setelah

melakukan pembayaran pada Sistem Pemesanan dan Penjualan Sirup di PT.

SIDO MAKMUR.
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Gambar 4.35. Laporan Penjualan Sirup per Tanggal

Laporan penjualan akan dapat dilihat pada halaman laporan penjualan

dengan mengisi tanggal awal dan tanggal akhir yang diinginkan. Laporan

penjualan  pada  gambar  4.35.  adalah  laporan  penjualan  dengan  jumlah

penjualan setiap hari (per tanggal). Dalam laporan per tanggal tersebut juga

tertera total penjualan dari jangka waktu yang diinginkan.

Gambar 4.36. Laporan Penjualan Sirup per Transaksi

Laporan penjualan pada gambar 4.36. adalah laporan penjualan pada

setiap transaksi atau dalam setiap nota yang tercetak.  Dalam laporan per
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transaksi  tersebut  juga  tertera  total  penjualan  dari  jangka  waktu  yang

diinginkan.

Gambar 4.37. Menu Data-data

Apabila  login  dengan  id  admin  maka  data  dapat  diolah  dengan

melakukan ubah, hapus dan tambah data. Data yang dapat diolah tersebut

adalah data agen, data barang dan data karyawan seperti pada menu data-

data pada gambar 4.37.

Gambar 4.38. Halaman Daftar Agen
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Gambar 4.39. Halaman Daftar Barang

Gambar 4.40. Halaman Daftar Karyawan

Gambar 4.41. Menu Daftar Pesanan

Menu dalam daftar  pesanan yang diakses  oleh admin hampir  sama

dengan menu  dalam daftar  pesanan yang  diakses  oleh  bagian  penjualan.
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Perbedaan keduanya adalah pada daftar pesanan yang belum dibayar (lihat

gambar 4.42).

Gambar 4.42. Halaman Pesanan yang Belum Dibayar

Halaman pesanan yang belum dibayar yang diakses oleh admin dapat

diubah dan dihapus. Pesanan ini dapat diubah apabila jumlah pesanan agen

pada  tanggal  tertentu  terjadi  kesalahan  atau  apabila  agen  membatalkan

pesanan maka dapat dihapus oleh admin.

Gambar 4.43. Halaman Daftar Pesanan

Halaman  daftar  pesanan  yang  diakses  oleh  admin  terdapat  kolom

status bayar dan no nota untuk pesanan yang sudah dibayar.
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Gambar 4.44. Menu Laporan Penjualan

Laporan  penjualan  yang  diakses  oleh  admin  sama  dengan  laporan

penjualan yang diakses oleh bagian penjualan yaitu laporan penjualan per

tanggal dan laporan penjualan per transaksi.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari  hasil  analisis,  kebutuhan,  perancangan  dan  implementasi  Sistem

Informasi Pemesanan dan Penjualan Sirup di PT. SIDO MAKMUR, maka dapat

disimpulkan bahwa:

1. Sistem Informasi Pemesanan dan Penjualan Sirup di PT. SIDO MAKMUR

mampu menangani proses pemesanan dan penjualan sirup.

2. Sistem Informasi Pemesanan dan Penjualan Sirup di PT. SIDO MAKMUR

menghasilkan laporan dengan format  tampilan  yang seragam dan dengan

perhitungan yang tepat.

5.2. Saran

Setelah menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, penulis memberikan saran

antara lain:

1. Ada  baiknya  jika  ada  aplikasi  keuangan  maka  bisa  terintegrasi  atau

terkoreksi sehingga langsung bisa masuk di catatan keuangan.

2. Sebaiknya dimungkinkan ada penjualan langsung tidak harus pesan terlebih

dahulu untuk melayani penjualan terhadap konsumen selain agen.
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