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ABSTRAK 
 

Permasalahan Dalam mengolah Sistem yang di terapkan di PT. Mega Duta Sejahtera, 

salah satunya adalah sales akan mengisi form data dealer baru lalu di kirimkan kepada 

bagian admin melalui chatting wechat, bagian admin akan mengecek data yang sudah di 

berikan sales, jika memang data tersebut belum pernah dikirimkan sales, maka admin 

akan memasukannya ke dalam data dealer join yang di input ke dalam program. Dilihat 

dari permasalahan diatas maka dibutuhkanya Sistem aplikasi Distributor yang 

mendukung untuk membantu pengelola dalam persediaan barang , dan memudahkan 

dalam proses orderan pada PT. Mega Duta Sejahtera menggunakan Metode Waerfall. 

 

Kata kunci: Sistem Aplikasi Distributor, Metode waterfall 
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1. PENDAHULUAN 

 PT. Mega Duta sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

Dsitributor Mobile Phone / Hp. Saat ini Sistem yang di terapkan di PT. Mega Duta 

Sejahtera, untuk prosedur dealer baru, sales akan mengisi form data dealer baru lalu 

di kirimkan kepada bagian admin melalui chatting wechat, bagian admin akan 

mengecek data yang sudah di berikan sales, jika memang data tersebut belum pernah 

dikirimkan sales, maka admin akan memasukannya ke dalam data dealer join yang 

di input ke dalam program. Sedangkan untuk prosedur orderan, admin gudang 

memberitahukan kepada bagian finance stock yang terdapat di gudang, dan 

menginformasikan jika terdapat type barang yang stoknya hampir habis. Selanjutnya 

bagian finance akan mengajukan kepada pimpinan untuk membuat Purchase Order 

untuk type barang yang hampir habis kepada supplier. Jika pimpinan menyetujuinya 

maka bagian Finance akan mengirimkan Purchase Order tersebut kepada Supplier 

via Email.  
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Sales mengetahui stock update yang terdapat di gudang, pada saat finance mengirim 

laporan stock pada pagi hari di dalam grup sales yang terdapat pada aplikasi wechat. 

Menggunakan stock itulah sales menawarkan dealer untuk memesan handphone 

yang terdapat pada stock. saat dealer ingin memesan, maka dealer tersebut akan 

mengirimkan type apa saja yang akan di pesanan dan berapa banyak, sales pun akan 

menghitung jumlah total yang harus di transfer dari pesanan tersebut. Setelah dealer 

sudah mentransfer total yang di berikan sales maka, sales akan memberikan kepada 

bagian Finance berupa pesanan barang yang di pesan dan bukti transfer melalui grup 

sales pada aplikasi wechat.  

Pesanan yang dikirimkan oleh sales beserta bukti transfer akan dicek kembali 

apakah jumlah uang yang ditransfer sesuai dengan harga pesanan. Jika tidak ada 

masalah bagian finance akan memberikannya kepada admin gudang untuk di cek 

apakah pesanan tersebut tersedia stocknya. Tetapi apabila stocknya tidak ada admin 

gudang akan memberitahukan kepada bagian Finance jika pesanan tersebut tidak 

dapat di proses karena barang yang di pesan kosong, tetapi jika stock tersebut 

tersedia maka admin gudang akan membuatkan surat jalan dan menyiapkan barang 

yang dipesan sales, kemudian akan di cek oleh kepala gudang apakah benar barang 

yang dipesan dan barang akan di keluaran, kemudian diserahkan kepada kurir untuk 

di antar kepada toko.  

Hal ini mengakibatkan jika terdapat dealer yang memesan barang kepada Sales,  

ternyata stok tersebut kosong, dapat menyebabkan perusahaan gagal untuk 

memperoleh keuntungan jika pemesanan barang tidak dapat dipenuhi. Hal ini 

dikarenakan terdapat beberapa sales yang tidak mengirimkan orderannya melalui 

grup sales, karena tidak ingin orderannya di ketahui rekan sales lainnya. 

Barang yang dikirimkan kepada dealer tidak selalu dalam kondisi yang baik. Maka 

apabila ada barang yang rusak pada saat dealer menjual kepada konsumen akan 

terjadilah proses retur. Prosedur retur barang, sales akan mengajukan kepada finance 

untuk dealer mana yang ingin mengembalikan barang yang sudah di order dengan 

mengirimkan lampiran kertas type barang, qty dan kondisi barang yang akan diretur, 

bagian finance akan mengecek apakah barang tersebut sudah memenuhi syarat-

syarat retur barang, jika memang memenuhi, maka bagian finance akan 

memprosesnya, jika tidak memenuhi maka bagian finance akan mengembalikan 

kembali yang yang sudah dikirim. 

Berdasarkan permasalahan di atas tersebut maka dibutuhkan aplikasi yang dapat di 

gunakan oleh karyawan PT. Mega Duta Sejahtera yang diharapkan dapat membantu 

pekerjaan karyawan dan Sales 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
 Penelitian ini akan mengadopsi rekayasa perangkat lunak model waterfall. Model ini 

merupakan model yang paling banyak dipakai oleh para pengembang software. Menurut 

fatta : (2007:121) Ada lima tahap dalam model waterfall, yaitu: Requirement Analysis, 

System Design, Implementation, Integration dan Testing, Operations dan Maintenance.[2] 

 Setelah melakukan analisis sistem yang berlaku, tahap selanjutnya adalah perancangan sistem 

yaitu sebagai berikut:  

1. Membuat sistem dan merancang sistem yang akan dijalankan.  
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2. Membuat desain input dan desain output. Yaitu merancang desain input ataupun output 

yang akan dibuat dalam program. Desain output tersebut harus sesuai dengan format yang 

telah ditetapkan. 

3. Membuat rancangan aliran data (DFD). Yaitu merancang proses data yang dimasukkan. 

Adapun Data Flow Diagram adalah sebagai berikut: 
 

3.1 Diagram Konteks 

Diagram Konteks adalah diagram yang menggambarkan bagian besar dari 

aliran arus data informasi berbasis web dapat dilihat pada Gambar pada PT. 

Mega Duta /sejahtera dilihat pada Gambar 3.1 Diagram Konteks 

 

Rancang Bangun 

Aplikasi 

Distributor pada 

PT. Mega Duta 

Sejahtera

Sales Finance

- Data Dealer

- Data Orderan

- Data Detail_orderan

- Informasi Barang

- Nota Orderan

- Data Barang

- Data Sales

- Data Pembelian

- Data Detail_pembelian

- Informasi Orderan

- Daftar Barang

- Informasi  Dealer

- Informasi Retur

- Informasi Pembayaran

Admin Gudang

 - Informasi Orderan

- Informasi Barang

 

Gambar 3.1 Diagram Konteks 

Dari Gambar 3.1 Diagram Konteks yang telah digambarkan adalah 

Aplikasi Distributor yang memiliki 3 entitas, yaitu : Sales, Finance dan Admin 

Gudang.  Adapun penjelasan dari entitas-entitas tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Data yang berasal dari Sales berupa data dealer, data Orderan dan data 

Retur. Sedangkan Sales menerima informasi Barang dan Nota Orderan. 

2. Data yang berasal dari Finance berupa data pembelian, daftar barang, dan 

data sales . Sedangkan Finance menerima Informasi Orderan, Daftar 

Barang, Informasi Dealer, Informasi retur dan informasi Pembayaran. 

Informasi yang akan di dapat admin gudang yaitu informasi Orderan dan 

Informasi Barang 

3.2 Diagram Level 0  
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Diagram level 0 adalah diagram yang menunjukkan semua proses utama yang 

menyusun keseluruhan sistem, diagram level 0 dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut 

ini :  

1.0 

Login

2.0 

Daftar Barang

3.0

Data Dealer

4.0

Data Orderan

6.0 

Data Barang

5.0 

Data Pembelian

7.0 

Data Orderan

SALES

FINANCE

Username, password

Validasi Login

Username, Password

Validasi Login

pengguna
Data Pengguna

Validasi Login

Informasi Barang

Data Dealer

Data Orderan

Data Dealer

Data Barang

Validasi Orderan

Informasi Orderan

dealer

Data Dealer

Rekam Data Dealer

Data Dealer

orderan

Data Orderan

Rekam Orderan

detail_orderan

Data orderan

Rekam data

barang

Data Barang

Data Barang

Rekam Data

Data Barang

pembelian

Data Pembelian

Rekam Pembelian

Informasi Barang

detail_pembelian

Data detail pembelian

Rekam data pembelian

Data orderan

Data detail orderan

8.0

Laporan 

Pembelian

Laporan Pembelian

9.0

Laporan Orderan

Laporan Orderan

Laporan Pembelian

Laporan Orderan

Data Pembelian

GUDANG

Informasi Orderan

Informasi Barang

Validasi Login

Username, password

Data Retur

Informasi Retur

Data Retur

Rekam Retur
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Gambar Error! No text of specified style in document..2 DFD (Data Flow Diagram) 

Level 0 

Dari gambar 3.2 DFD (Data Flow Diagram) di atas rancang bangun aplikasi 

distributor di PT. Mega Duta Sejahtera mempunyai 3 (Tiga) entitas yaitu Sales, 

Finance, dan Admin Gudang yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sales, Finance, dan Admin Gudang  melakukan proses 1.0 Login data pengguna 

disimpan dalam tabel pengguna pada database. 

2. Sales  dan Finance akan melakukan proses 3.0 Data Dealer, sales dan Finance 

bisa menginput data dealer, yang akan disimpan dalam tabel dealer, dan akan 

melakukan rekam data dealer. 

3. Finance melakukan proses 6.0 Data Barang yang akan disimpan ke dalam Tabel 

barang pada database dan akan melakukan rekam data  

4. Setelah itu Finance melakukan proses 5.0 Data Pembelian, Finance akan 

membuat data pembelian yang disimpan dalam tabel pembelian pada database, 

dan di rekam pembelian. Pembelian yang sudah dibuat akan tersimpan di tabel 

detail_pembelian pada database dan rekam data pembelian. 

5. Sales melakukan proses 2.0 Daftar Barang, Sales dan Admin Gudang dapat 

melihat daftar nama-nama barang yang tersedia, setelah Finance memasukan data 

barang. 

6. Sales melakukan proses 4.0 Data Orderan, pada tabel Orderan dan tabel 

detail_orderan pada database, sales membuat orderan yang sudah diberikan 

Dealer dan bukti transfer. Sales yang bisa mengajukan barang yang ingin di retur, 

sesuai dengan orderan yang pernah di buat. 

7. Finance melakukan proses 7.0 Data Orderan, pada proses ini Finance akan 

mengecek orderan yang sudah dibuat oleh sales, jika memang orderan yang 

dibuat sesuai stok yang tersedia dan yang di transfer benar, Finance akan 

melakukan validasi orderan, tolak pembayaran atau terima pembayaran. Admin 

Gudang dapat melihat daftar orderan yang sudah di setujui oleh Finance 

8. Finance melakukan proses 8.0 Laporan Pembelian, Finance dapat melihat 

laporan pembelian sesuai periode tanggal yang dipilih. Data tersebut di dapat dari 

tabel pembelian yang sudah di input oleh Finance. 

9. Finance melakukan proses 9.0 Laporan Orderan, Finance dapat melihat laporan 

orderan Sales yang sudah di konfirmasi pembayaran oleh Finance sesuai periode 

tanggal yang dipilih. Data tersebut di dapat dari tabel orderan 
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    3.3 Desain Entity Relationship Diagram (ERD) 

Berikut ini adalah gambar Entity Relationship Diagram (ERD) 

yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi 

yang masing-masing dilengkapi atribut-atribut. Entity Relationship 

Diagram (ERD) dapat dilihat pada Gambar 3.3.  

detail_pembelian

id_detail_pe

mbelian

id_pembelia

n

id_barang

harga

qty
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total

Memiliki

barang

id_barang

nama_baran

g

stok

gudang

harga

harga_jual

Memiliki detail_orderan

Memiliki

id_detail_or

deran

id_orderan

id_barang

qty

harga

orderanMemilikipengguna Memiliki dealer

id_orderan

id_pengguna

id_dealer
tgl_tempo

total
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tgl_orderan
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alamat_deale
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username
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akses

N

N
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N

1

N

N1

1

N 1

1

Gambar Error! No text of specified style in document..3 ERD (Entity 

Relationship Diagram) 

Dari Gambar 3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) di atas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tabel detail_pembelian memiliki relasi one to many terhadap tabel pembelian. 

2. Tabel detail_pembelian memiliki relasi one to many terhadap tabel barang. 

3. Tabel  barang memiliki relasi one to many terhadap tabel detail_orderan. 

4. Tabel detail_orderan memiliki relasi one to many terhadap tabel orderan. 

5. Tabel orderan memiliki relasi one to many terhadap tabel dealer. 

6. Tabel orderan memiliki relasi one to many terhadap tabel pengguna 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Diagaram ERD ini untuk perangkat lunak penyewaan kapal dsn tongkang yang 

terdiri dari :  

 

 4.1 Hasil Penelitian 

  Hasil dari penelitian ini adalah Aplikasi Distributor dengan beberapa tampilan 

sebagai berikut: 
 

  1. Form Login 
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  Tampilan ini berisikan Login form Finance untuk masuk ke dalam 

dashboard Finance. Dengan cara ini mengisi kolom username, password, dan 

menekan tombol login yang terdapat pada tampilan form. Adapun tampilan 

Login Form seperti pada Gambar 4.1 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Tampilan Login Finance 

2. Form Halaman Dashboard 

  Tampilan Dashboard berisikan nama PT. Mega Duta Sejahtera dan alamat. 

Adapun tampilan dashboard seperi pada Gambar 4.2 

 
Gambar 4.2 Tampilan Dashboard Finance 

 

  
 

3. Tampilan Pengguna 

  Pada tampilan pengguna ini berisi informasi yang menampilkan seluruh user 

yang ada pada PT. Mega Duta Sejahtera, baik itu nama user, hak akses. Pada 
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menu ini Finance memiliki kendali untuk membuat user baru, edit data user, 

menghapus data user. Adapun tampilan pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Tampilan Pengguna 

4. Form Input Pembeli 

  Pada tampilan input pembelian ini berisikan informasi untuk membuat pembelian 

barang dari supplier, terdiri atas nomor faktur pembelian, tanggal, nama barang, 

banyak barang, dan harga barang, jika sudah selesai menekan tombol simpan. 

Adapun tampilan input pembelian dapat dilihat pada Gambar 4.4 

 

Gambar 4.4 Tampilan Input Pembelia 

5. Form Halaman Data Pembeli 

Pada tampilan data pembelian ini berisikan informasi data pembelian barang 

yang telah di buat di input pembelian. Adapun tampilan Data Pembelian dapat 

dilihat pada Gambar 4.5 
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Gambar 4.52 Tampilan Data Pembelian 

 

6. Form Halaman Tampilan Data Orderan 

Pada tampilan data orderan ini berisikan informasi orderan yang sudah 

di buat oleh Sales. Pada tampilan ini Finance melakukan validasi orderan, pada 

tombol Detail, akan muncul tombol melihat bukti bayar untuk melihat bukti 

transfer, tolak pembayaran jika stok tidak mencukupi atau terdapat kesalahan 

pada bukti transfer, konfirmasi pembayaran jika tidak ada kesalahan pada bukti 

transfer, dan stok tersedia. Adapun tampilan Data Orderan dapat dilihat pada 

Gambar 4.6 
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Gambar 4.6 Tampilan Data Orderan 

7. Form Halaman Laporan Pembelian 

Pada tampilan laporan pembelian ini berisikan informasi periode 

tanggal pembelian yang ingin dilihat, jika periode sudah tentukan lalu pilih 

tombol cari, maka akan muncul pembelian yang sudah di input oleh Finance, 

dan dapat dicetak ke dalam printer. Adapun tampilan Laporan Pembelian 

dapat dilihat pada Gambar 3.29. 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..3 Tampilan Laporan 

Pembelian 
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5. Simpulan 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis selama kurang 

lebih satu bulan maka dihasilkan sebuah aplikasi berbasis website yakni berupa 

aplikasi  

Perancangan aplikasi ini telah menampilkan beberapa informasi sebagai 

berikut : 

1. Input pembelian, Input orderan 

2. Data pembelian, data orderan, data barang, data dealer, data sales, dan data 

retur 

3. Laporan barang, laporan orderan, laporan pembelian 
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