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ABSTRAK 

 

Sejalan dengan perkembangan dunia bisnis saat ini, setiap perusahaan diharuskan mengembangkan 

sistem pelayanan semaksimal mungkin, untuk mendukung kinerja perusahaan. Salah satunya adalah sistem 

informasi. Sistem informasi penjualan ini bermanfaat untuk mendukung arus informasi keuangan seperti 

pembelian, penjualan, persediaan persediaan dan dokumentasi lainnya. Dengan mengacu pada hal tersebut, maka 

penulis menganggap penting untuk membuat Manajemen Sistem Informasi Pada Sentral Photo Banjarmasin  

untuk mengelola arus sistem informasi penjualan pada Sentral Photo Banjarmasin. 

Sentral Photo Banjarmasin adalah perusahaan swasta yang berlokasi di Jl. Kuripan No. 11A Kota 

Banjarmasin, dan merupakan usaha perdagangan perantara yang bergerak di bidang Fotografi dan Videography 

dan penjualan accesories. Penggunaan sistem penjualan pada Sentral Photo Banjarmasin masih menggunakan 

sistem manual dan tidak menggunakan teknologi yang lebih kompeten dan terkomputerisasi, di sisi lain 

persaingan dagang selalu tampil di dunia bisnis. 

Oleh karena itu penulis mengusulkan di Sentral Photo Banjarmasin, diperlukan perangkat lunak untuk 

Manajemen Sistem Informasi Pada Sentral Photo Banjarmasin berdasarkan data yang akurat dan relevan untuk 

memudahkan pengolahan data transaksi penjualan yang akan menghasilkan informasi laporan perusahaan dengan 

benar dan dapat menghemat waktu dan usaha dalam konfigurasi. 
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ABSTRACT 

 

In line with the current development of the business world, every company is required to develop a 

service system to the maximum extent possible, to support the company's performance. One of them is information 

system. This sales information system is useful for supporting the flow of financial information such as purchases, 

sales, inventory and other documentation. With reference to this, the authors consider it important to create a 

Management Information System at the Sentral Photo Banjarmasin to manage the flow of sales information 

systems at the Sentral Photo Banjarmasin. 

Sentral Photo Banjarmasin is a private company located on Jl. Kuripan No. 11A Banjarmasin City, and 

is an intermediary trading business engaged in Photography and Videography and selling accessories. The use of 

the sales system at Sentral Photo Banjarmasin still uses a manual system and does not use more competent and 

computerized technology, on the other hand, trade competition always appears in the business world. 

Therefore, the author proposes that at Sentral Photo Banjarmasin, software is needed for Information 

System Management at Sentral Photo Banjarmasin based on accurate and relevant data to facilitate the processing 

of sales transaction data that will produce company report information correctly and can save time and effort in 

configuration. 
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Peranan teknologi informasi memiliki pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia. Hal ini 

terjadi karena dengan teknologi informasi manusia dapat membuat apa saja menjadi lebih mudah dan efisien. 

Sebagai contohnya adalah pada perusahaan-perusahaan yang ada saaat ini menggunakan sistem aplikasi pada 

alat elektroniknya atau software dan driver untuk mengefektifkan produk dan hasil karyanya.  

Saat ini perusahaaan baik percetakan ataupun perusahaan lainnya masih banyak yang belum 

menggunakan teknologi informasi sebagai pendukung operasionalnya baik teknis maupun non teknis. Suatu 

perusahaan memerlukan suatu sistem informasi dan teknologi komputer guna menunjang efektifitas dan efisien 

kerja. Dengan kemajuan sistem informasi tersebut, maka hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan yang 

bergerak dalam bidang usaha atau percetakan yang sekarang sedang berkembang. Sehingga mendorong sistem 

informasi yang lebih modern untuk menunjang perkembangan perusahaan tersebut serta guna lebih 

memanfaatkan efektifitas dan efisiensi kerja. Selain itu juga dengan menggunakan sistem komputerisasi dinilai 

sangat akurat dengan menggunakan sistem ini. Hanya sedikit kesalahan yang dibuat dari sistem tersebut 

dibandingkan dengan masih menggunakan sistem yang manual. 

  

Sentral Photo Banjarmasin berdiri karena melihat peluang pasar yang cukup memungkinkan untuk 

mendirikan sebuah perusahaan percetakan perfotoan tersebut dikarenakan didaerah itu sendiri belum benyak 

berdiri perusahaan yang sama serta didukung tempat yang strategis. Sentral Photo Banjarmasin belum 

sepenuhnya menggunakan alat bantu komputer dalam melakukan pengolahan data penjualan. Selama ini proses 

pengolahan data penjualan masih bersifat manual, hanya proses editi foto dan video saja yang menggunakan 

komputer. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka diusulkan penelitian dengan judul MANAJEMEN 

SISTEM INFORMASI PADA SENTRAL PHOTO BANJARMASIN. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana membuat Manajemen Sistem Informasi Pada 

Sentral Photo Banjarmasin  yang dapat digunakan untuk membantu kelancancaran proses Pengelolaan data 

penjualan, data percetakan photo dan pembuatan laporan.  

 

Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah di rumuskan terdapat batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Pemrograman Delphi dan Database yang digunakan adalah 

Microssoft Acces. 

2. Aplikasi ini tidak menggunakan jaringan. 

3. Aplikasi ini berfungsi untuk memasukkan data, mengubah data, menghapus data dan menghasilkan 

output/laporan transaksi. 

4. Jasa yang ditawarkan hanya pencetakan Photo saja dan penjualan barang.  

5. Ruang lingkup penjualan dan pembelian hanya melayani/dilakukan pembayaran tunai.  

6. Tidak ada pengembalian barang (retur). 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  

1. Membuat Manajemen Sistem Informasi Pada Sentral Photo Banjarmasin yang dapat digunakan untuk 

pengolahan data barang masuk dan data barang keluar, serta pelayanan cetak photo, pas photo dan penjualan 

perlengkapan photography. 

2. Membuat Manajemen Sistem Informasi Pada Sentral Photo Banjarmasin guna memberikan kemudahan 

untuk Sentral Photo Banjarmasin dalam melakukan pelayanan terhadap pelanggan. 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari sebuah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan kemudahan dalam  memasukkan data, mengubah data, menghapus data serta pembuatan 

laporan transaksi. 

2. Dapat meminimalisir waktu dalam pencarian data. 

 
METODE  

Dalam mengumpulkan data, metode penelitian yang digunakan menggunakan 3 (tiga) Metode yaitu : 

 



 

Metode Lapangan ( Field Research ) 

Yaitu penulis melakukan wawancara dan tanya jawab langsung dengan Pemilik dari Toko Sentral 

Photo bagamana proses pengumpulan data serta service yang berjalan pada toko tersebut dan memperoleh data-

data yang di inginkan. 
 

Metode Perpustakaan ( Library research ) 

 Yaitu penulis mengumpulkan rangkuman dari buku-buku,dari perpustakaan daerah dan UNISKA Yang 

dikutip dapat berupa teori ataupun beberapa pendapat dari beberapa buku bacaan ataupun buku diktat yang 

dipergunakan selama kuliah. Ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teori yang kuat melalui buku-buku 

atau literatur yang tersedia di perpustakaan, baik berupa bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. 

 

Metode Observasi 

 Penulis melakukan pengamatan langsung ke tempat objek pembahasan yang ingin diperoleh yaitu 

melalui bagian-bagian terpenting dalam pengambilan data yang diperlukan 

  



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisa prosedur Sistem yang berjalan pada Sentral Photo Banjarmasin masih menggunakan sistem yang 

belum terkomputerisasi. Mulai pengolahan data barang masuk, data barang keluar dan pembuatan laporan 

transaksi. 

Selama ini pengolahan data barang dan pelayanan cetak photo pada Sentral Photo di lakukan secara 

konvensional, dalam hal ini pencatatan data pelayanan cetak photo masih mengunakan pembukuan besar. 

Terkadang kesulitan dalam pengolahan data barang, pembuatan laporan data barang dan percetakan photo 

sehingga pencatatan manual data-data yang telah di buat sewaktu-waktu dapat hilang dan membutuhkan waktu 

yang lama dalam pencarian data barang dan transaksi cetak photo. 

 
Rincian prosedur sistem yang berjalan pada Sentral Photo Banjrmasin tersebut tentunya perlu 

disempurnakan melaui sistem yang jelas dan terkomputerisasi dalam sebuah penyimpanan data yang kompatibel. 

Oleh karena itu penulis mengusulkan sistem baru untuk menyempurkannya kepada instansi terkait dengan judul 

“MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PADA SENTRAL PHOTO BANJARMASIN”. Sistem ini akan 

dibangun menyesuaikan kebutuhan yang ada, dengan menyempurkan prosedur yang berjalan.  

 
Analisis Kebutuhan Sistem 

Untuk menunjang dan memperolah tujuan yang diinginkan maka dibutuhkan hardware/software yang 

akan menjadi penunjang dalam menjalankan sistem ini . Berikut beberapa Kebutuhan hardware dan software ini: 

1. Kebutuhan Hardware 

Segala macam perangkat yang masuk dalam perangkat keras komputer seperti 1 unit Komputer atau 

Laptop yang di butuhkan pada kinerja sistem berdasarkan Spesifikasi Komputer (minimum 

requirepments) antara lain : 

a) Monitor 14”  

b) Prosesor Intel Pentium 42.4 Ghz  

c) Memory DDR2 V-gen 1 Gb 

d) Harddisk 160 Gb Seagate  

e) Keyboard + Mouse 

f) Printer 

 

2. Kebutuhan Software 

Analisis perangkat lunak bertujuan untuk mengetahui secara tepat perangkat lunak apa saja yang 

dibutuhkan untuk menjalankan suatu sistem informasi. Perangkat lunak untuk menjalankan sistem 

informasi ini adalah Sistem Operasi Windows 7, Delphi 7.0 dan Microsoft Acces sebagai databasenya. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya Manajemen Sistem Informasi Pada Sentral Photo Banjarmasin, Maka saat ini pengolahan 

data transaksi penjualan dan pembelian barang sudah terkomputerisasi secara otomatis, sehingga dapat 

mempermudah serta mempercepat proses pengolahan data stock barang dan penjualan barang serta 

meningkatkan kinerja karyawan di dalam perusahaan. 

2. Dengan dibangunnya Manajemen Sistem Informasi Pada Sentral Photo Banjarmasin ini akan memberi 

kemudahan dalam proses pendataan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. 

Saran 

Penulis menyadari pada sistem yang di usulkan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis 

ingin memberikan saran kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama agar 

menjadi bahan pertimbangan. Adapun saran yang di berikan agar aplikasi yang telah di bangun dapat lebih baik, 

antara lain: 

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan aplikasi ini bisa dikembangkan menjadi berbasis client server. 

2. Untuk meningkatkan pelayanan pada Sentral Photo Banjarmasin di harapkan peniliti selanjutnya 

dapat mengembangkan sistem pelaporan yang lebih baik lagi. 

3. Dapat dikembangkan sampai kepada proses pemberitahuan informasi persediaan barang yang 

hampir habis secara otomatis. 

4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan aplikasi menjadi lebih efektif 

dengan berbasis web.   
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