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Lampiran 1 
Nota Penjualan Yang Digunakan Saat Ini 

Sumber : Hasil Olahan, 2006 
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Lampiran 2 
Delivery Order (DO) Yang Digunakan Saat Ini 

Sumber : HasH Olahan, 2006 
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Lampiran 3 
Sales Order (SO) Yang Digunakan Saat Ini 

Sumber : Hasil 0lahan, 2006 
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Lampiran 4 
Form Pembuatan Data Customer Baru Yang Digunakan Saat Ini 

Sumber : Hasil Olahan, 2006 
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Lampiran 5 
Purcbase Order (PO) yang Dikeluarkan Oleb Modern Market 

Sumber : Hasil Olahan, 2006 
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Lampiran 6 
Laporan Stok Gudang yang Digunakan Saat Ini 

Sumber : Hasil Olahan,2006 
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Lampiran 7 
Hasil Rangkuman Wawancara 

Manager Accounting 

Tanya: Bagaimana hubungan antara semua bagian accounting dan administrasi, 

apakah terkoneksi secara langsung atau tidak? 

Jawab : Ya, untuk input data dan sharing data, dan hanya sebatas bagian 

accounting dan administrasi 

Tanya: Database apa saja yang telah diterapkan secara komputerisasi, dan apa 

saja yang masih belum? 

Jawab : Database yang diterapkan adalah data accounting dan data administrasi, 

seperti data penjualan, piutang, pembelian, hutang, kas bank 

Tanya: Bila diterapkan sistem komputerisasi secara menyeluruh, apakah lebih 

membebani atau malah meringankan kineIja Divisi Accounting dan 

administrasi? 

Jawab : Cukup meringankan, karena dengan sistem komputerisasi menyeluruh 

dan online maka penyebaran informasi dapat merata, dan pengolahan data 

dapat dilakukan dengan cepat, dan dari sisi accounting dan keuangan dapat 

menjadi suatu keuntungan karena dapat menekan biaya penggunaan kertas, 

alat tulis kantor, dan pengeIjaan manuallainnya. 

Tanya: Sistem komputer yang saat ini digunakan? 

Jawab: Sistem komputer yang saat ini digunakan berbasis Microsoft access 
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Staff accounting & Administrasi 

Tanya: Aktivitas yang dilakukan bagian accounting dan administrasi setiap hari 

(yang berhubungan dengan divisi marketing) ? 

Jawab : Telah disajikan pada bab 5, dapat dilihat pada tabel 5.7 

Tanya: Data apa saja yang disimpan? 

Jawab : Data order salesman, piutang, data customer barn ( bila ada ), data-data 

lainnya yang berhubungan dengan penjualan, data yang berhubungan 

dengan pembelian, pengeluaran biaya 

Tanya: Apakah sudah melakukan penyimpanan secara komputerisasi, dan sampai 

sejauh mana penggunaan sistem komputerisasi ? 

Jawab : Sudah, sejauh melakukan input data, penyimpanan, serta pembuatan 

laporan 

Tanya: Proses input data. Peng-entry-an data mentah ke dalam komputer. Selama 

ini ditangani berapa orang? 

Jawab : Total keseluruhan 12 orang 

Tanya: Bila diterapkan penggunaan barcode scanner guna mendukung kineIja 

divisi marketing, bagaimana dampaknya untuk divisi administrasi dan 

accounting? 

Jawab : Dapat memercepat proses administrasi, serta mengurangi penggunaan 

dukumen kertas, dan dapat juga menjadi sarana mempercepat proses 

kineIja administrasi karena dapat memperkecil resiko kesalahan yang 

terjadi, dibandingkan apabila pekeIjaan administrasi dilakkan secara 

manual. 
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Divisi Marketing 

Tanya: Kendala-kendala yang sering teIjadi dalam proses order di modern market 

Jawab : Waktu yang cukup lama dalam proses pembuatan order di modem market 

Tanya: Kendala-kendala yang sering teIjadi pada proses administrasi di 

perusahaan ?, seperti jika komputer mengalami error sedangkan target-

target ekstemal harus secepatnya dilayani. 

Jawab : Proses yang cukup lama, karena sebagian proses dari marketing ke divisi 

administrasi penjualan masih menggunakan sistem manual, seperti 

pemeriksaan harga, discount, stok barang 

Tanya: Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh salesman setiap hari ? 

Jawab : Telah disajikan pada bab 5, dapat dilihat pada Tabe15.6 

Tanya: Bagaimana tanggapan anda apabila dilakukan penggunaan scanner 

barcode sebagai sarana pendukung kineIja divisi marketing? 

Jawab : Mendukung sekali karena dapat mempercepat proses input data 

administrasi yang selama ini masih sebagian besar dilakukan secara 

manual. 




