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ABSTRAK 

 

Pemanfaatan teknologi informasi dewasa ini telah masuk dan berkembang 
pesat melebihi prakiraan sebelumnya. Hampir seluruh aspek kehidupan yang ada 
tercover dengan kecanggihan sebuah teknologi. Begitu pula dengan teknologi 
informasi yang kian hari terus menunjukkan laju perkembangan yang signifikan. 
Sehingga banyak dan hampir semua mengimplementasikan kecanggihan dunia 
teknologi informasi untuk keperluan personal maupun bersama. 

Efek dari globalisasi tersebut juga merambah ke dunia bisnis, termasuk 
pembuatan sebuah sistem informasi yang terintegrasi dengan proses-proses bisnis 
perusahaan, dalam hal ini Ahass Hardjo Motor I. Sistem Informasi dibuat sebagai 
tindak lanjut dari beberapa permasalahan yang dihadapi yakni belum terkontrol 
dengan baik yang berkaitan dengan stok dan pencatatan laporan transaksi yang 
harus dikerjakan secara manual dengan menngunakan Microsoft Excel. Sistem 
informasi ini tersaji dengan struktur dan fungsionalitas sesuai dengan alur bisnis 
perusahaan, serta penambahan fitur yaitu untuk proses analisis penjualan 
sederhana dengan metode moving average dan pengolahan data hasil transaksi. 
Dengan memanfaatkan sebuah kerangka kerja (YII PHP framework) dalam proses 
programming, sistem ini mampu mempermudah kinerja dan terdokumentasi 
dengan baik. Sehingga tidak lagi menggunakan PHP secara native yang akan 
memperlambat proses pembuatan.  Karena Yii Framework mampu berkolaborasi 
dengan class library yang lengkap. 

Hasil akhir dari sebuah sistem informasi ini adalah memberikan 
kemudahan dan keefektifan baik dalam pemrosesan data maupun hasil output 
yang dikeluarkan sehingga dapat berkontribusi untuk perusahaan. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi Transaksi dan Analisis Penjualan, YII PHP 
Framework, Moving Average 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemanfaatan Teknologi Informasi kini telah merambah ke segala aspek 

kehidupan, tidak terkecuali pada proses bisnis yang terjadi di sekitar kita. Dari 

bisnis mikro yang sudah menggunakan peralatan canggih mulai dari sistem 

terkomputerisasi hingga penggunaan gadget modern untuk mendukung proses 

marketing, promosi melalui social networking, dan sebagainya meskipun 

penggunaan dan implementasinya yang masih sederhana dan  tidak sekompleks 

sistem yang dipakai pada perusahaan yang mempunyai skala bisnis yang besar.  

Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam dunia bisnis adalah 

sebuah aplikasi penjualan terintegrasi, dalam artian sistem yang mampu 

membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja bisnis, membantu 

pembuatan keputusan manajerial dan mampu berkolaborasi antar bagian 

perusahaan sehingga menguatkan posisi kompetitif dalam kondisi pasar yang 

berubah cepat (Damayanti, 2011). 

Sistem informasi yang terintegrasi tersebut dibuat sebagai salah satu tindak 

lanjut pemecahan akan kendala-kendala atau permasalahan yang sedang dihadapi 

perusahaan, dalam hal ini perusahaan yang dimaksud adalah Ahass Hardjo Motor 

I yang merupakan bengkel resmi kendaraan roda dua Honda. Kendala-kendala 

atau permasalahan tersebut yang tak lain bersumber dari pencatatan/pendataan 

barang pada sistem sebelumnya yang tidak bekerja maksimal yaitu pencatatan dan 

pengolahan data stock barang (sukucadang/spare parts) serta pencatatan transaksi 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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penjualan yang  masih dilakukan dengan pencatatan sederhana (pencatatan 

menggunakan Microsoft Office Excel). Hal ini dirasa masih kurang efektif dan 

kurang efisien, karena untuk mencatat dan menghitung banyaknya jenis barang 

yang ada, harus dilakukan perhitungan sendiri-sendiri, serta pencatatan transaksi 

penjualan harus direkap sendiri pada Microsoft Office Excel yang tentunya hal 

tersebut akan memakan waktu pengerjaannya (Suryadharma, 2012). Dengan 

kondisi demikian dituntut sebuah informasi yang menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya dan disajikan tepat pada waktunya.  

Penelitian ini mencoba merancang dan membangun sebuah aplikasi sistem 

informasi yang terintegrasi, yang menggabungkan antara pencatatan transaksi atas 

data barang (suku cadang/ sparepart) dan transaksi work order (jasa) secara 

konvensional dengan sebuah sistem analisis penjualan secara sederhana. 

Pencatatan barang dimulai dari saat pencatatan data barang yang masuk, 

penyediaan terpadu untuk semua barang yang ada di tempat penyimpanan hingga 

pencatatan barang yang terjual ke konsumen. Untuk sistem analisisnya menangani 

masalah prediksi penjualan di waktu yang akan datang. Selain untuk internal 

perusahaan, Sistem informasi ini juga memiliki layanan yang akan dipublish 

untuk public khususnya untuk konsumen yang menjadi langganan dan telah 

mempercayakan Ahass Hardjo Motor sebagai tempat untuk menyelesaikan 

permasalahan kendaraan roda dua mereka. Untuk public, sistem ini dapat 

menyediakan halaman history/ riwayat atas tindakan perbaikan yang telah 

dilakukan di Ahass Hardjo Motor I Gresik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, sistem akan dibangun dengan 

memanfaatkan sebuah framework. Framework digunakan agar sistem lebih mudah 
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dibangun, mudah dikembangkan, dan dapat menghemat waktu yang diperlukan 

dalam pengembangan sistem. Framework yang digunakan adalah Yii yang 

mendukung pola MVC (Model-View-Controller). YII adalah sebuah framework 

(kerangka kerja) berbasis PHP, berkinerja tinggi untuk pengembangan aplikasi 

web skala besar. YII Framework menyediakan reusabilitas maksimum dalam 

pemrograman web, menyediakan segi dokumentasi dalam proses pemrograman 

yang bagus, dan mampu meningkatkan kecepatan pengembangan secara 

signifikan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis 

menyimpulkan rumusan permasalahan yaitu Bagaimana membuat sebuah sistem 

informasi transaksi dan analisis penjualan dengan metode moving average 

menggunakan yii php framework? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan kebutuhan yang ada, maka akan dirancang suatu aplikasi 

database berupa Sistem Informasi Transaksi dan Analisis Penjualan pada Ahass 

Hardjo Motor yang digunakan untuk proses transaksi internal perusahaan yang 

meliputi : 

1. Sistem yang dibuat bekerja pada sisi backend yaitu beroperasi diluar proses 

pencatatan/ transaksi langsung. 

2. Sistem yang dibuat menggunakan YII PHP Framework sebagai kerangka 

kerja dalam pemrogramannya. 
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3. Menggunakan database MySql untuk sistem pengolahan database. 

4. Proses transaksi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu jasa (Work Order) dan 

pencatatan barang yang terjual (penjualan). 

5. Transaksi dalam sistem ini adalah pencatatan barang yang terjual 

(penjualan),  tidak di tujukan untuk perhitungan pembayaran maupun laba/ 

dan rugi. 

6. Analisis penjualan menggunakan metode moving average dengan 

pertimbangan 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk single item. 

7. Pencatatan untuk laporan-laporan penunjang seperti : 

a. Laporan transaksi (Work Order dan Penjualan) sesuai periode yang 

diinginkan. 

b. Draft data master (Konsumen, Barang, karyawan, jenis-parts). 

8. Layanan untuk public/umum untuk konsumen yang menjadi member (telah 

melakukan perbaikan) adalah memberikan informasi tentang data-data 

history/ riwayat perbaikan kendaraan. 

9. Penerapan teknologi sms gateway berjalan pada lingkup jaringan GSM. 

10. Pelayanan SMS gateway yang diberikan adalah untuk para konsumen/ 

pelanggan berupa pelayanan kritik dan saran yang bisa dikirim lewat sms 

dengan mengikuti pola/ format penulisan SMS yang telah ditentukan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan aplikasi sistem informasi ini adalah membangun 

sebuah aplikasi Sistem Informasi Transaksi dan Analisis Penjualan menggunakan 

YII Framework yang berkinerja tinggi dan pengelolaan yang mudah. Sistem 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



5 

 

informasi transaksi dan analisis penjualan dibuat untuk dapat mengelola data-data 

barang dengan baik/ terorganisir, serta menganalisis penjualan (menangani 

prediksi/ meramalkan penjualan di waktu mendatang) sehingga informasi yang 

didapatkan dapat bermanfaat untuk perusahaan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari sistem informasi transaksi dan analisis inventori  

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis 

Tugas akhir ini digunakan sebagai wadah untuk menerapkan/ 

mengimplementasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama 

dalam perkuliahan, serta belajar akan pengetahuan-pengetahuan baru yang 

didapat dari berbagi sumber dan selanjutnya dapat menjadi tambahan 

referensi ketika bekerja nanti. 

2. Bagi pengguna (PT. Ahass Hardjo Motor) 

Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari produk tugas 

akhir ini : 

a. Aplikasi berupa sistem informasi transaksi dan analisis inventori dengan 

menggunakan YII  php framework diharapkan mampu membuat beban 

perusahaan dalam mengolah informasi berupa laporan menjadi lebih 

mudah dan cepat. 

b. Mampu memberikan kontribusi berupa analisis untuk sebuah keputusan 

perusahaan dalam hal stok/ persediaan yang berkaitan dengan barang-
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barang perusahaan sehingga diharapkan mampu membantu manajerial 

dalam pengambilan keputusan. 

3. Bagi UPN (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim) 

Sebagai tolak ukur untuk mencermati kompetensi-kompetensi calon sarjana 

yang dituangkan dalam Tugas Akhir agar sesuai dengan yang dibutuhkan di 

dunia industri/ perusahaan, sehingga dapat diterapkan dan dipelajari oleh 

mahasiswa di bangku perkuliahan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam laporan penelitian ini, maksud dari sistematika penulisan adalah 

menyajikan suatu bentuk penyusunan pelaporan tertulis mengenai hasil penelitian/ 

riset secara terstruktur dan terorganisir sehingga dapat mempermudah dalam alur 

pemahaman dan pembelajran. Berikut susunan sistematika penulisan laporan 

penelitian adalah : 

 

BAB I     PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan uraian tentang dasar-dasar serta rangkuman 

pemikiran yang melandasi diadakannya penelitian ini. Rangkuman 

penelitian ini antara lain berisi latar belakang permasalahan, peneliti 

terdahulu, rumusan permasalahan, batasan masalah, tujuan, manfaat dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada bab ini memuat bahasan umum yang menjelaskan tentang teori-

teori pemecahan masalah yang relevan terkait dengan permasalahan 

yang sedang disoroti oleh penulis dan digunakan untuk mendukung 

penyusunan atau penulisan laporan penelitian ini. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang bahan-bahan dan alat-alat yang 

dipergunakan, metode analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem 

yang akan dibangun serta tata cara metode perancangan sistem yang 

digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan. 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai implementasi dari sistem informasi 

transaksi dan analisis penjualan dengan menggunakan YII Framework 

yang disertai dengan gambar hasil implementasi dan pembahasan 

mengenai analisis hasil implementasi serta validitas dan reliabilitas 

pengujian. 

 

BAB V    PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang disampaikan penulis 

yang terkait untuk pengembangan sistem yang ada demi kesempurnaan 

sistem yang lebih baik. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 

digunakan dalam penyusunan laporan penelitian ini 

LAMPIRAN  

Berisi lampiran-lampiran hasil validasi perangkat lunak dan juga 

beberapa hasil implementasi berupa lampiran script pengkodean dan 

dimungkinkan berisi informasi-informasi lainnya. 
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