
ABSTRAKSI 
 

Badan usaha UD.X merupakan perusahaan bergerak di bidang produksi bahan baku 
untuk kebab turki. Perusahaan ini masih di kategorikan berusia muda. Perusahaan ini awal 
berdiri pada tahun 2014. Meskipun usia perusahaannya tergolong masih muda namun omset 
perusahaan ini bisa mencapai 150 juta rupiah per bulan. Perusahaan ini memiliki struktur 
organisasi dua tingkat yang berawal dari direktur atau pemilik membawahi dua puluh satu 
karyawan dan dibagi menjadi beberapa bagian. Semua aktifitas yang berlangsung pada UD. 
X saat ini masih bersistem konvensional, dalam artian sistem saat ini masih berlangsung 
manual. Meskipun perusahaan tersebut bisa dikatakan masuk dalam kategori perusahaan 
besar, pemilik perusahaan masih belum berminat dengan program atau software sistem 
informasi, dikarenakan dari beberapa aspek yang salah satunya harga dari program itu sendiri 
yang relatif mahal. Maka dari itu, perusahaan tersebut masih berjalan manual. Kemudian, 
perusahaan ini memiliki sebuah sistem lagi, yaitu sistem pencatatan bahan baku yang masih 
dilakukan secara konvensional. Namun, karyawan terkadang lupa mencatat tersimpannya 
bahan baku, sehingga manajemen atau pemilik mengalami kesulitan untuk mengecek 
tersedianya bahan baku dan jumlah stok yang ada di gudang. Dan juga sistem pembuatan 
nota penjualan masih dilakukan secara konvensional, hal ini sangat rentan untuk karyawan 
lupa dan salah dalam penulisan.Untuk itu dibuat sistem informasi jual-beli pada persahaan 
tortila UD.X. Sistem informasi jual-beli ini digunakan untuk menangani aktifitas – aktifitas 
perusahaan menjadi sebuah informasi. Informasi yang ditampilkan dapat membantu 
perusahaan dalam mengolah dan mengawasi stok bahan baku dan produk. Uji coba dan 
evaluasi yang dilakukan dalam dua tahap yaitu, verifikasi dan validasi. Verifikasi, melakukan 
pengecekkan ke seluruh proses untuk memastikan tidak terjadi error. Validasi, melakukan 
pengecekkan sistem, apakah sistem tersebut sudah dibuat sesuai kebutuhan. Dari hasil uji 
coba dan evaluasi dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut sudah memenuhi kebutuhan yang 
diminta perusahaan dan dapat membantu kinerja perusahaan dalam melakukan pengawasan 
dan pengecekkan stok barang. 
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