BAB IV
HASIL ANALISIS

Analisis kinerja SDMS studi kasus pada PT. Sejahtera Motor Gemilang
dilakukan dengan wawancara langsung dan tanya jawab antara penulis dengan
beberapa narasumber yaitu Kepala Sub Bagian Penjualan dengan Ibu Etty Titin,
IT dengan Bapak Hafies, Counter Cabang dengan Ibu Ina Imelga, Kasir Cabang
dengan Ibu Dewi Septiasari, CCD dengan Ibu Atik dan Accounting dengan Bp.
Yogi. Analisis juga dilakukan dengan pengamatan pada software SDMS serta
pengamatan terhadap lingkungan dan pengendalian internal di tempat penelitian.
4.1 Sistem Komputerisasi (Suzuki Dealer Management System)
Software atau perangkat lunak ini dibuat oleh PT. Suzuki Indomobil Sales
sebagai pusat dari PT. Sejahtera Motor Gemilang dengan tujuan meningkatkan
kinerja karyawan dan memberikan informasi yang akurat. Penggunaan SDMS
dilakukan sejak September 2010 dengan versi Dekstop dan pada Juni 2015 di
update menjadi versi berbasis Website.
Dalam penerapan SDMS dibagi menjadi tujuh komponen system
informasi yaitu, General Modul, Sparepart, Service, Inquiry Tracking System,
Sales, Finance dan Pajak. Penggunaan SDMS sejak pertama sampai sekarang
memberikan dampak positif dan memberikan perkembangan dalam kegiatan

operasional diantaranya penghematan waktu dan biaya yang dikeluarkan
serta keakuratan dalam pembuatan laporan.
Sebagai dasar untuk memperoleh analisa yang lebih akurat mengenai
penggunaan SDMS maka penulis menggunakan metode PIECES (Performance,
Economic, Control, Efficiency, and Service), hal ini diharapkan dapat membantu
dalam pengembangan sistem informasi yang ada di PT. Sejahtera Motor
Gemilang.
4.2 Gambaran Umum Sistem Penjualan Tunai Dan Kredit di PT. Sejahtera
Motor Gemilang
Sistem penjualan tunai dan kredit pada dasarnya memiliki prosedur yang
sama hanya saja pada penjualan kredit membutuhkan dokumen yang lebih
lengkap dan waktu yang lama hingga barang bisa diterima oleh konsumen.
Konsumen yang mengajukan pembelian tunai hanya membutuhkan dokumen
berupa foto copy KTP dan langsung melakukan transaksi pembayaran sedangkan
konsumen yang mengajukan pembelian secara kredit maka dibutuhkan dokumen
berupa foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, slip gaji dan bukti pembayaran
tagihan listrik, kemudian dibuat Pengajuan Kredit (PK) ke leasing yang dipilih
oleh konsumen dan pihak leasing akan segera mengadakan survey konsumen jika
hasilnya setuju (ACC) maka konsumen akan ditawarkan kapan unit akan dikirim
jika di tolak maka konsumen akan diberitahukan bahwa pengajuan kredit ditolak.
Dari prosedur diatas sales counter akan mengisi form SKPK (Surat
Konfirmasi Pesanan Kendaraan) yang berisi data pelanggan berupa nama, alamat,

type unit, warna, nomor rangka, nomor mesin, diskon, harga OTR (On The Road),
uang muka dan jenis pembayaran tunai atau kredit. Form ini berfungsi sebagai
dasar pelaporan unit kedalam SDMS Web.

Gambar 1. Form Surat Konfirmasi Pesanan Kendaraan

Setelah form SKPK selesai maka sales counter membuat nomor pelanggan
dengan menggunakan SDMS yang ada di dekstop sebagai berikut;
1. Membuka aplikasi SDMS yang sudah terinstal di Dekstop, masukkan ID
dan Password kemudian login dan pilih General Module

Gambar 2. Login SDMS versi Dekstop
2. Pilih SMG Master →SMG General →SMG Customer

Gambar 3. Proses pemberian nomor pelanggan

3. Isi data pelanggan

Gambar 4. Proses pengisian data pelanggan
4. Setelah diisi lengkap kemudian di save maka akan muncul Nomer
pelanggan seperti yang ada pada gambar dibawah ini

Gambar 5. Form nomor pelanggan

Setelah proses nomor pelanggan diproleh maka konsumen diarahkan ke
bagian kasir untuk melakukan proses transaksi. Untuk konsumen yang membeli
secara tunai maka transaksi langsung diberikan kepada kasir sejumlah harga unit
tetapi untuk konsumen yang membeli secara kredit maka dapat membayar uang
muka di kasir dan sisanya akan dibayarkan ke pihak leasing yang bersangkutan.
Transaksi yang berhubungan dengan leasing akan diurus oleh bagian kasir dengan
menyediakan form Pengajuan Kredit (PK) dan kwitansi pembayaran uang muka
kemudian diserahkan kepada pihak leasing maka selanjutnya leasing akan
mengirimkan langsung sisa pembayaran ke nomor rekening Bank Holding PT.
Sejahtera Motor Gemilang yang akan diterima oleh bagian Kasir.
Uang yang diterima langsung oleh kasir dicatat pada SDMS di penerimaan
kas sedangkan yang diterima dari leasing tercatat pada penerimaan Bank. Setelah
mendapatkan nomor pelanggan maka selanjutnya membuat laporan secara manual
dengan form di excel yang sudah disediakan oleh bagian Penjualan sebagai
berikut;
Form pertama sales counter melaporkan secara manual berapa unit yang
terjual dan total unit yang terjual sampai dengan tanggal tersebut. Sales counter
juga wajib melaporkan nama pelanggan, alamat, nomor rangka dan mesin setiap
unit yang terjual

Gambar 6. Form Laporan Penyerahan Kendaraan Harian (LPKH)
Form yang kedua sales counter mengisi data dengan rinci setiap unit yang
terjual dimana disertai dengan nomor pelanggan, jadi data yang diinput sama
dengan data yang ada di data pelanggan SDMS versi dekstop.

Gambar 7. Form Data Pelanggan Harian

Form stock Accessories berupa jumlah Jaket dan Helm diinput sesuai
masuk keluarnya unit sehingga data pada ahir bulan harus sesuai dengan data di
Holding bagian Penjualan.
Form berikutnya adalah surat permohonan faktur yang berisi pelaporan
nama-nama konsumen yang akan dibukakan faktur yang nantinya faktur tersebut
adalah dasar untuk pembuatan STNK dan BPKB. Dalam laporan ini penulisan
ejaan nama dan alamat tidak boleh ada kekeliruan, karena jika ada kekeliruan
antara ejaan nama di KTP dan di faktur akan berakibat fatal pada STNK dan
BPKB. Jika ada kesalaha penulisan pada faktur maka harus melakukan revisi
faktur ke Jakarta dengan membayar biaya revisi sebesar Rp.25.000/faktur.

Gambar 8. Form Surat Pengajuan Faktur (SPF)
Pada form ini sales counter menginput data dari setiap penambahan stock
unit di cabang, dan begitu sebaliknya jika ada penjualan atau tarikan oleh cabang
lain maka harus mengurangi stock yang ada, sehingga data pada ahir bulan harus

sesuai dengan data di Holding bagian Penjualan. Laporan stock dilakukan secara
manual dikarenakan bagian Gudang tidak disediakan SDMS dengan alasan
Karyawan merasa tidak membantu proses pengerjaan dengan cepat.

Gambar 9. Form Laporan Perincian Stock

Setelah form ini dikirim kepada bagian Penjualan Holding maka data akan
disesuaikan di SDMS Dekstop dan di input pada SDMS PT. Indosun Motor
Gemilang sebagai pembelian dari PT. Sejahtera Motor Gemilang kemudian
bagian penjualan akan konfirmasi kepada sales counter bahwa data pelanggan
dapat diisi pada SDMS PT. Sejahtera Motor Gemilang versi Website. Dari data
yang diinput pada SDMS Website lah yang akan menjadi laporan ke bagian
Penjualan, Faktur Polisi, CCD dan Accounting.
penginputan data lewat SDMS versi website;

Berikut ini adalah proses

Gambar 10. Form Sales Order

Gambar 11. Form Delivery Order

Gambar 12. Bukti Penyerahan Kendaraan (BPK)

Gambar 13. Invoice

Sebelum data di approve sales counter wajib memastikan bahwa data yang
diinput tidak ada kesalahan lagi karena data berhubungan untuk pembuatan faktur
polisi, data penjualan dan data keuangan. Print preview dari form diatas dapat
dilihat pada lampiran.
Setelah input sales order maka dilanjut menginput faktur polisi sebagai dasar
pembuatan STNK dan BPKB, berikut adalah proses penginputannya;

Gambar 14. Login SDMS Website Faktur Polisi

Gambar 15. Form Permohonan Faktur Polisi

Pada form ini sales counter harus benar-benar memastikan bahwa nama,
alamat, no.KTP sudah benar dan sesuai dengan KTP konsumen. Apabila terdapat
kesalahan pada penulisan nama, alamat maupun nomor KTP maka faktur yang
dicetakpun juga akan salah, sehingga berakibat pada kesalahan penulisan nama
pada STNK dan BPKB. Bagi konsumen yang membeli dengan cara tunai STNK
dan BPKB akan diserahkan setelah selesai berbeda dengan konsumen yang
membeli secara kredit maka yang diserahkan hanya STNK dan BPKB akan
disimpan sementara oleh Leasing sampai kendaraan lunas dan BPKB diserahkan
kepada konsumen kembali. Pembuatan STNK dan BPKB diserahkan semuanya
kepada pihak ketiga yakni birojasa yang sudah bekerjasama dengan PT. Sejahtera
Motor Gemilang.
Dari hasil penginputan data yang ada diatas maka bagian Penjualan,
Faktur, CCD dan Accounting dapat menarik data sesuai dengan kebutuhan
masing-masing bagian sebagai laporan ke pihak manajemen.
Khusus penjualan secara kredit yang menggunakan jasa leasing Suzuki
Finance Indonesia (SFI) sales counter diwajibkan untuk menginput data
Pengajuan Kredit di sistem SAP berbasis website. Jadi dapat disimpulkan bahwa
sales counter harus melakukan penginputan lebih dari satu kali untuk satu
transaksi saja.

4.3 Modul Penjualan

Gambar 16. Flowchart Penjualan Kredit & Tunai

Analisa
1. Pelanggan datang ke Dealer dengan membawa dokumen persyaratan yang
diperlukan.
2. Bagian penjualan akan mengisi form Surat Konformasi Pesanan Kendaraan
(SKPK) dan disetujui oleh Pelanggan serta Pimpinan Dealer
3. Jika pilihan unit tersedia maka pelanggan akan diberi pilihan untuk
membayar secara kredit atau tunai.
4. Untuk pembelian secara tunai maka pelanggan diminta menyerahkan
dokumen persyaratan dan melakukan transaksi pembelian secara tunai setelah
itu pelanggan akan diberikan buki transaksi berupa kwitansi, dealer akan
memberikan bukti transaksi pembelian ke bagian gudang kemudian motor di
cek terlebih dahulu kelayakannya jikasudah baik baru dikirmkan ke alamat
pelanggan.
5. Sedangkan untuk pembelian secara kredit selain menyerahkan berkas-berkas
yang diperlukan,pelanggan diberi pilihan untuk menentukan waktu &
besarnya uang muka yang akan dibayarkan.setelah itu bagian kredit/bank
akan melakukan survey kredit apakah disetujui atau tidak.jika disetujui maka
pihak pelanggan melakukan pembayaran uang muka,setelah itu bagian
gudang akan mengecek kondisi motor kemudian bagian pengiriman akan
mengirimkan motor ke alamat pelanggan. Setelah unit dikirim kama bagian
kasir akan membuat tagihan Pay Out (PO) ke Leasing dimana dilampiri
dengan Surat Pengiriman kepada Pelanggan dan Kwitansi jumlah Down
Payment (DP) yang dibayarkan oleh pelanggan dalam beberapa hari maka

Leasing akan mengirimkan pencairan dari uang motor tersebut melalui
transfer ke rekening Bank PT. SMG. Dalam pembukuan accounting Down
Payment (DP) tidak tercatat sebagai uang muka melainkan Piutang pada
Penjualan dan Harga Pokok Penjualan (HPP) pada Persediaan saat proses
tagihan ke Leasing tetapi setelah tagihan dari leasing sudah diterima maka
jurnal akan diubah menjadi Kas pada Piutang, jadi penjualan kredit dan tunai
tidak ada bedanya pada pencatatan laporan keuangan karena dianggap semua
sudah lunas.

Gambar 17. Flowchart Penggajian

Analisa
1. Bagian

HRD

akan

mendata

kehadiran

karyawan

kemudian

memperhitungkan gajikaryawan,lalu membuat laporan gaji
2. Laporan gaji akan digunakan oleh Accountinguntuk membuat laporan
biaya gaji
3. Laporan gaji harus dilaporkan kepihak FAD kemudian, FAD akan
memvalidasidangaji akan diberikan kepada karyawan beserta slip gaji.

Gambar 18. Flowchart Laporan Keuangan

Analisa :
1. Bagian keuangan dan CCD menerima beberapa laporan,yaitu laporan
persediaan,laporanpenjualan tunai dan kredit,laporan gaji,menghitung biaya
pengeluaran yang terjadi.
2. Kemudian bagian keuangan menyusun laporan keuangan diantaranya
laporanlaba/Rugi,Neraca,Perubahan Modal
3. Setelah laporan selesai dibuat laporan akan diberikan kepihak FAD.

4.4 Analisis PIECES
4.4.1

Analisis Kinerja (Performance)
Analisis kinerja memiliki peran penting dalam penilaian sebuah sistem

informasi, seberapa handal sistem tersebut, sejauh mana kinerja sistem dapat
membantu memberikan output yang efisien dan apakah proses atau prosedur
yang diterapkan masih bisa ditingkatkan. Masalah kinerja sering terjadi ketika
tugas-tugas

yang dijalankan tidak mencapai sasaran. Kinerja diukur dengan

jumlah produksi dan waktu tanggap (Al Fatta Hanif, 2007)
Jumlah produksi (throughput) adalah jumlah pekerjaan yang bisa
diselesaikan selama jangka waktu tertentu. Waktu tanggap adalah keterlambatan
rata-rata antara suatu transaksi dengan dengan tanggapan yang diberikan kepada
transaksi tersebut.
Sistem yang berjalan sekarang di PT. SMG secara kesuluruhan sudah
cukup membantu dalam penghematan waktu dan sumber daya manusia.

Karyawan dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Karyawan yang bekerja sebagai
sales counter dapat menginput data konsumen secara langsung pada sistem setelah
motor dijual baik itu secara kredit atau pun tunai dengan waktu dibutuhkan hanya
10 menit sehingga bagian penjualan di holding dapat segera menarik data tersebut
sebagai laporan ke pimpinan, tidak hanya itu saja dengan adanya sistem bagian
Kasir sangat terbantu karena tidak perlu menginput data lagi cukup memanggil
nomor pelanggan maka sudah ada perincian data konsumen yang bisa digunakan
untuk mencetak kwitansi dan tagihan ke leasing jika dijual secara kredit.
Walaupun sistem sudah berjalan dengan baik tetapi bagian counter harus
menginput data secara manual yaitu berupa data excel yang dikirim ke bagian
Holding by email sehingga memakan waktu yang banyak karena harus bekerja
dua kali. Namun kelemahan dari SDMS ini adalah tidak terintegrasi dengan
sistem Leasing yang bekerja sama dengan Suzuki jadi jika ada konsumen yang
membeli secara kredit maka counter harus menginput data di SDMS dan Sistem
yang disediakan dari Leasing, counter juga harus menghitung manual mengenai
refund leasing yang diberikan kepada konsumen sehingga terjadi keterlambatan
waktu dalam proses transaksi.
4.4.2

Analisis Informasi (Information)
Evaluasi terhadap kemampuan sistem informasi dalam menghasilkan

informasi yang bermanfaat perlu dilakukan untuk menyikapi peluang dan
menangani masalah yang muncul. Dalam meningkatkan kualitas informasi tidak
dengan menambah jumlah informasi karena terlalu banyak informasi dapat
menimbulkan masalah baru. (Al Fatta Hanif,2007)

Informasi merupakan hal yang tidak kalah penting karena dengan
informasi, pihak manajemen akan merencanakan langkah selanjutnya, oleh sebab
itu kualitas informasi tergantung dari 3 hal yaitu, informasi harus Akurat, tepat
waktu dan relevan. Akurat adalah informasi harus terlepas atau bebas dari
kesalahan-kesalahan dan dapat dipercaya untuk mempresentasikan suatu kejadian
atau kegiatan dalam perusahaan tersebut. Tepat waktu adalah informasi yang
disajikan tepat pada saat dibutuhkan dan bisa mempengaruhi proses pengambilan
keputusan. Relevan adalah informasi yang disajikan tepat sasaran atau harus
berguna bagi pemakainya.
Informasi dari SDMS juga dapat dikatakan sudah tepat waktu karena data
yang dibutuhkan dapat secara langsung ditarik dari sistem dan informasi sudah
relevan karena dapat bermanfaat bagi pimpinan sebagai pengambilan keputusan.
Kelemahan dari sistem ini adalah pemesanan unit ke gudang masih
dilakukan secara manual jadi informasi mengenai ketersediaan unit tidak dapat
dilihat secara langsung di sistem dan sebagai informasi ke cabang maka bagian
Penjualan akan mencocokkan jumlah stock unit ke cabang setiap harinya.

4.4.3

Analisis Ekonomi (Economy)
Dalam suatu organisasi yang sudah modern banyak dituntut untuk selalu

efisien termasuk dalam hal aspek ekonomi agar keuntungan danmanfaat yang
diperoleh bisa maksimal. Pada sistem manual yang ada di PT Sejahtera Motor
Gemilang membutuhkan banyak sekali sumber daya yang sebenarnya dapat
diminimalisasi seperti tenaga kerja dan penggunaan kertas. Dengan adanya sistem

yang berjalan sekarang masalah ketidakefisienan secara ekonomi dapat
dikendalikan atau ditekan serendah mungkin dimana terjadi penghematan dari
penggunaan kertas dan gudang arsip, penggunaan tenaga kerja dimana kalau
manual dibutuhkan pegawai 2 orang tapi setelah penggunaan sistem berkurang
menjadi 1 orang saja dan penghematan dalam biaya ekspedisi laporan dari cabang
ke holding.
4.4.4

Analisis Pengendalian (Control)
Analisis pengendalian merupakan peningkatan terhadap

pengendalian

untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangankekurangan yang akan terjadi. Pengendalian ini juga berfungsi untuk mendeteksi
penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab atau mendeteksi kesalah
yang dilakukan oleh manusia, mesin atau perangkat lunak. Proses bisnis perlu
dimonitor dan diperbaiki jika ditemukan kinerja yang di bawah standart,
pengendalian dipasang untuk meningkatkan kinerja sistem, mencegah atau
mendeteksi kesalahan sistem, menjamin keamanan data dan informasi.
Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses pengendalian yang
dilaksanakan secara terus menerus oleh manajemen dan dirancang untuk memberi
keyakinan yang memadai terhadap pencapaian visi dan misi perusahaan.
Pengendalian internal penjualan di PT. SMG yang terjadi selama ini adalah
sebagai berikut:

Komponen Sistem Pengendalian
Keterangan
Internal Penjualan
Lingkungan Pengendalian adalah faktor Struktur organisasi yang ada di PT.
yang

mempengaruhi

keseluruhan SMG

sudah

sesuai

dengan

perusahaan dan menjadi admosfir bagi kebutuhan perusahaan tetapi tidak
setiap individu di perusahaan dalam dengan

job

melakukan aktivitas dan melaksanakan karyawan
tanggung

jawab

pengendalian

menjadi bagiannya.

description

karena

tidak

pada
ada

yang pemerataan tanggung jawab dalam
bagian

penjualan

dimana

ada

karyawan yang memiliki uraian
pekerjaan yang berlebih.
Evaluasi

kinerja

karyawan

dilakukan sekali dalam setahun
dengan tujuan pemberian bonus
kepada karyawan sesuai penilaian.
Penilaian

Resiko

adalah

proses PT. SMG menetapkan rencana

identifikasi dan analisis terhadap resiko- kerja jangka panjang dan jangka
resiko yang berpotensi dapat menghambat pendek untuk penjualan unit dan
pencapaian tujuan perusahaan.

kegiatan marketing demi mencapai
tujuan penjualan yang tinggi di
pasar dan rencana kerja tersebut
secara rutin di evaluasi sesuai

kondisi pasar yang terjadi untuk
mengurangi

resiko

penumpukan

barang di gudang dan biaya-biaya
yang berhubungan.
Kegiatan pengendalian adalah kebijakan Kegiatan
dan

prosedur

memastikan

yang

bahwa

dibuat
arahan

pengendalian

dalam

untuk penjualan dilakukan secara rutin

pimpinan yaitu dalam jangka waktu tertentu

perusahaan dilaksanakan.

dilakukan audit unit di gudang dan
cabang.
Evaluasi kinerja karyawan juga
dilakukan secara berkala hanya saja
masih

ada

pembagian

uraian

pekerjaan yang belum merata.
Informasi

dan

pimpinan

Komunikasi
perusahaan

mengkomunikasikan

dimana Pimpinan perusahaan PT. SMG
wajib selalu

informasi

mengkomunikasikan

yang informasi

berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok melalui

secara
surat

efektif

edaran

baik

program

dan fungsinya dalam waktu dan format penjualan, komunikasi dua arah
yang

tepat

pelaksanaan,

untuk

memudahkan antara kepala cabang dan pimpinan

pengendalian

pertanggungjawaban.

dan perusahaan dan memenuhi sarana
komunikasi

untuk

memudahkan

berbagi informasi antar karyawan.

Pemantauan
kualitas

adalah

sistem

proses

menilai Pemantauan yang ada di bagian

pengndalian

internal penjualan PT. SMG dilakukan oleh

perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

pihak eksternal dan internal sebagai
perbandingan

dalam

penilaian

kualitas kerja.

Sistem pengendalian umum merupakan sistem pengendalian internal
komputer yang berlaku umum meliputi kegiatan komputerisasi sebuah organisasi
secara menyeluruh. Pengendalian umum di PT. SMG yang terjadi selama ini
adalah sebagai berikut:
Komponen Sistem Pengendalian
Keterangan
Umum
Pengendalian

manajemen

operasi



Sudah ada pemisahan tugas dan

merupakan jenis pengendalian internal

fungsi

yang

pemisahan

sumber

didesign
daya

untuk
dan

pengolahan

operasi

teknik

pada

setiap
uraian

bagian,
pekerjaan,

pengawasan terhadap perangkat

informasi pada suatu organisasi.

keras yang digunakan dan adanya
frekuensi dalam membackup data.

Pengendalian manajemen keamanan



Untuk menjaga dari serangan virus

merupakan jenis pengendalian yang

maka bagian IT menginstal anti

didesign untuk menjamin agar aset

virus dan di update secara berkala

sistem informasi tetap aman.

serta melakukan scan atas file yang

digunakan.


Aset disimpan pada tempat yang
bebas dari debu dan area bebas
dari banjir.



Disediakan Uninterruptible Power
Supply (UPS) untuk mengatasi jika
terjadi tegangan listrik yang tibatiba menurun.

Pengendalian aplikasi merupakan sistem pengendalian internal pada sistem
informasi berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan pekerjaan
/kegiatan/aplikasi tertentu dimana setiap aplikasi memiliki kebutuhan dan
karateristik pengendalian yang berbeda-beda. Pengendalian Aplikasi SDMS di
PT. SMG yang terjadi selama ini adalah sebagai berikut:
Komponen Sistem Pengendalian
Keterangan
Aplikasi SDMS
Pengendalian Batasan (boundary) ini



Aplikasi sudah dilengkapi dengan

didesign untuk mengenal identitas dan

login akses dimana terdapat user

benar tidaknya user sistem dan untuk

dan password pada tampilan utama

menjaga agar sumber daya sistem

SDMS.

informasi digunakan oleh user dengan
standart yang sudah ditetapkan.



Setiap karyawan diberi akses user
dan password berbeda-beda sesuai

dengan bagiannya masing-masing.


Setiap karyawan diberi batasan
untuk

mengakses

hanya

pimpinan

SDMS
cabang

dan
serta

admin SDMS (IT) yang bisa
mengakses seluruh data.


Setiap

pengguna

kedalam

yang

aplikasi

mempunyai

sesi

masuk
SDMS

jika

tidak

digunakan selama 30 menit maka
sesi tersebut akan habis sehingga
pengguna harus melakukan login
lagi.


Tidak

ada

batasan

untuk

mengakses SDMS karena aplikasi
ini aktif selama 24 jam selama ada
jaringan

internet

atau

aplikasi

sudah terinstal pada komputer
yang digunakan.
Pengendalian masukan (input) ini di



Dalam

aplikasi

SDMS

sudah

rancang dengan tujuan untuk mendapat

dirancang tombol perintah create,

keyakinan bahwa data transaksi input

read, edit, delete, update dan save

adalah valid, lengkap serta bebas dari

jadi jika ada kesalahan dalam

kesalahan serta penyalahgunaan dengan

menginput

kriteria standart yang sudah dtetapkan.

diperbaiki.


data

dapat

segera

Jika data yang diinput belum
disimpan maka tidak dapat keluar
dari aplikasi tersebut



Jika ada kesalahan penginputan
yang sudah ditetapkan pada sistem
maka

akan

muncul

pesan

errorsecara otomatis.


Proses penginputan data dapat
dikatan

cepat

tergantung

atau

dengan

lambat
jaringan

internet.
Pengendalian

Proses

(Processing



Kesalahan yang ada selama proses

Control) ini dirancang dengan tujuan

terjadi dapat segera diperbaiki

untuk mencegah agar tidak terjadi

dengan menggunakan tombol edit

kesalahan-kesalahan

dan update.

pengolahan

data

selama
dengan

standart yang telah ditetapkan.

proses
kriteria



Jika selama proses penginputan
data terjadi pemadaman listrik
maka data akan tersimpan secara
otomatis.

Pengendalian Keluaran (output)ini



Hasil output yang adala di SDMS

didesign agar informasi yang disajikan

akan disesuaikan dengan laporan

secara akurat, lengkap dan disampaikan

manual yang dikirim oleh Cabang.

pada yang berhak dan berwenang



Output dari SDMS juga dapat

secara tepat waktu dengan kriteria yang

disimpan dengan beberapa file

telah ditetapkan.

seperti pdf dan excel atau dapat di
print secara langsung.

Pengendalian database ini didesign



Backup data SDMS dilakukan

untuk menjaga akses ke dalam database

secara rutin diluar jam kerja dan

dan

sebelumnya

menjaga

integritas

dari

data

akan

ada

tersebut dengan kriteria yang sudah

pemberitahuan melalui email yang

ditetapkan

dikirim oleh bagian IT.


Database dan backup file disimpan
di ruang server aplikasi dilengkapi
ruangan dengan pendingin.

4.4.5

Analisis Efisiensi (Efficiency)
Analisis efisiensi berhubungan dengan sumber daya yang ada guna

meminimalkan pengeluaran. Efisiensi dari sistem yang dikembangkan adalah
pemakaian secara maksimal dan sumber daya yang tersedia yang meliputi
manusia, informasi, waktu, uang, peralatan, ruang dan keterlambatan pengelolah
data. (Al Fatta Hanif,2007)

Sistem dapat dikatakan efisien atau berhasil jika dapat mencapai sasaran
yang diinginkan oleh pengambil keputusan, tidak menggunakan waktu yang
banyak dan tenaga kerja yang berlebihan.
SDMS yang diterapkan pada PT. Sejahtera Motor Gemilang sudah cukup
efisien karena sistem yang ada dapat digunakan dengan baik dan menghasilkan
output yang diharapkan, hanya saja jika SDMS dapat di gabung dengan sistem
yang ada di Leasing maka penyampaian informasi akan lebih lengkap dan lebih
cepat untuk diperoleh. Dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit sistem cukup
membantu dalam proses pengerjaan laporan mulai dari Cabang sampai Holding.

4.4.6

Analisis Pelayanan (Service)
Perkembangan organisasi dipicu oleh peningkatan pelayanan yang lebih

baik, peningkatan pelayanan terhadap sistem yang dikembangkan akan
memberikan akurasi dalam pengolahan data, sistem mudah dipakai dan dapat
mengakoordinasi setiap aktifitas untuk mencapai tujuan dan sasaran. (Al Fatta
Hanif,2007)
SDMS sangat membantu karyawan dalam mengerjakan proses transaksi
baik dari penginputan data penjualan hingga sampai menjadi laporan keuangan.
Walaupun sistem yang berjalan ada dua versi tapi tetap memberikan kualitas
output yang sama Sistem sangat mudah dipelajari karena hanya butuh waktu satu
hari untuk mempelajari/training sistem sehingga karyawan tidak merasa kesulitan
dalam penggunaan sistem tersebut.

Sistem mudah digunakan karena format yang tertera di sistem tidak jauh
beda dengan form manual yang dibuat sebelumnya oleh cabang. Namun sangat
disayangkan karena di bagian gudang unit sistem tidak difungsikan dengan alasan
memperlambat kinerja karyawan digudang.Sistem yang digunakan juga tetap
dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna.

4.5 Identifikasi Masalah dan Alternatif Solusi
ENAM SISI DARI

ALTERNATIF SOLUSI DARI
KELEBIHAN SISTEM

KELEMAHAN SISTEM

PIECES
Performance / Kineja

KELEMAHAN SISTEM


Sistem

informasi

sudah



Sistem

tidak

terintegrasi

efisien dalam penggunaan

langsung

dengan

waktu

informasi

Leasing

sudah

dan

hasil

sesuai

kebutuhan user.

output
dengan

sistem
yang



Pihak manajemen sebaiknya
mempertimbangkan
adanya

sistem

dengan

yang bisa

bekerja sama dengan pihak

terintegrasi

Suzuki

terjadi

Leasing akan mempermudah

penginputan data berulang,

counter dalam penginputan

konsekuensi

yang

data dan penarikan data tidak

lama, kesalahan manusia

perlu dilakukan pada kedua

(Human

sistem tersebut.

sehingga

waktu

Error)

ketidakakuratan data.

dan

dengan

pihak

Data yang diinput juga tidak

memakan waktu yang lama
dan

akan

kesalahan

mengurangi

manusia

dalam

keakuratan data yang dapat
digunakan dari kedua sistem
tersebut.
Information
Informasi

/



Informasi yang dihasilkan



Proses penginputan stock



Diharapkan

SDMS

dapat

form

untuk

sudah relevan, akurat,

unit yang ada di gudang

menambah

lengkap, tepat waktu, dapat

masih

persediaan unit yang ada di

dipercaya dan mudah

manual.

dipahami oleh pemakainya.

diinput

secara

gudang dan form pemesanan
unit untuk menghemat waktu
dalam pengambilan unit dari
cabang ke gudang.
Form dapat disediakan pada

SDMS Website jadi barang
yang dipesan dari cabang
akan

mendapatkan

konfirmasi
dengan

melalui

kode

pemesanan,

jumlah unit, type
warna dan
mesin
tersebut

email

motor,

no rangka/no

kemudian

kode

sebagai

bukti

pengambilan unit ke gudang.
Economy / Ekonomi



Hanya
penggunaan
berdampak

sebagian
sistem
pada

penghematan waktu, biaya



Penggunaan sistem yang



Sebaiknya fungsi sistem

fungsinya tidak maksimal

dievaluasi kembali agar dapat

menyebabkan

ada

membantu karyawan dalam

beberapa pekerjaan yang

meringankan pekerjaan dan

masih

tenaga

kerja

dan

biaya

lainnya.

dikerjakan secara manual

mengurangi ketidakakuratan

jadi dapat berdampak pada

data beserta lamanya waktu

lamanya waktu pengerjaan

proses pengerjaan.

dan memerlukan SDM yang
lebih.
Control
Pengendalian

/



Dilihat

dari

pengendalian
penjualan
efisien

sistem



internal

sudah

mulai

dimana

PT.

merekrut

yang

berkualitas



menyebabkan

masing-masing karyawan dan

laporan

lamanya
yang

memberikat

dibutuhkan.

tugas

yang

merata agar proses laporan
lebih cepat dan akurat.


baik,

karyawan sesuai bagiannya

sebaiknya

melakukan evaluasi terhadap

personel

memisahkan tugas setiap

Manajemen

yang tidak merata dapat

proses

Sejahtera Motor Gemilang
sudah

Pembagian uraian pekerjaan



Sistem

yang

Pengembangan sistem yang

sekarang

seharusnya dilakukan sesuai

membantu

sudah

ada

sangatlah
para

karyawan



masing-masing

kebutuhan karyawan masih

tetapi ada baiknya dari pihak

Dilihat dari aspek sistem

terhambat,

manajemen

pengendalian umum maka

beberapa sistem yang tidak

mempertimbangkan

SDMS

berfungsi

mengevaluasi

memenuhi

ada

dan

tidak

atau

kebutuhan

membantu karyawan dalam

karyawan dalam proses input

sistem pengendalian umum

prose pekerjaannya.

dan output data sehingga

yaitu adanya pengendalian

Ketepatan

keamanan dan manajemen

kelengkapan

dimana sudah disesuaikan

dibutuhkan pada sistem ini

dengan kebutuhan masing-

agar

masing.

informasi secara cepat.

menggunakan

Jaringan

internet yang memadai dan

benerapa



sudah

sehingga

kebutuhan

dari

Dilihat dari aspek sistem



waktu

dapat

data

dan
masih

memberikan

internet

SDMS

sangat

benar-benar

memenuhi

dapat

kebutuhan

karyawan dalam prose kerja.


Diharapkan manajemen dapat
jaringan

pengendalian aplikasi maka

menentukan proses cepat

menyesuaikan

SDMS

atau lambatnya penginputan

kebutuhan pengguna SDMS.

sudah

memenuhi

dengan

kriteria

yang

sudah

data.

ditetapkan dimana untuk
mengakses
tidak

SDMS

semua

diijinkan

dan

username

&

juga

karyawan
diberi
password

untuk keamanan data, serta
adanya pemeliharaan sistem
secara berkala.
Efficiency / Efisiensi



Adanya penghematan
waktu dan tenaga kerja



Proses data secara
berlebihan.



Penginputan data penjualan
kredit

sebaiknya

bisa

dibanding dengan

terintegrasi dengan Leasing

pengerjaan secara manual

secara

langsung

sehingga

tidak menginput data secara

berlebihan
Service / Pelayanan



Sistem membantu dalam
menyelesaikan



Gudang

unit

tidak



SDMS

seharusnya

pekerjaan,

menggunakan sistem hal ini

memberikan

mudah dipelajari, mudah

dapat menyebabkan cabang

sesuai dengan kebutuhan dari

digunakan

tidak

karyawan

dan fleksibel

dapat

mengecek

pelayanan

sehingga

tidak

jika ada program yang ingin

secara langsung stock yang

membebani karyawan dalam

ditambahkan.

tersedia

penggunaan sistem.

dan

bagian

penjualan setiap hari hanya
menginput secara manual
setelah petugas gudang dan
cabang melaporkan stock
yang

tersedia

gudang
showroom.

baik

maupun

di
di



Bagian

HRD

juga

menghitung gaji salesman
secara

manual

dimana

jumlah

penjualan

diterima

dari

akan
bagian

penjualan dan disesuaikan
dengan

daftar

karyawan

kemudian

dihitung
ketentuan

hadir

berdasarkan
yang

dibuat

setiap bulannya.


Pelayanan
accounting

sistem

pada
tidak

sepenuhnya terbantu karena

untuk membuat beberapa
laporan keuangan petugas
masih menarik data dari
SDMS kemudian diproses
secara

manual

sesuai

laporan yang dibutuhkan.

