
ABSTRAK 

Suatu perusahaan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, perlu 
menyediakan laporan keuangan tiap bulannya. Laporan keuangan tersebut 
diperlukan untuk mengetahui transaksi-transaksi apa saja yang telah teijadi dalam 
bulan tersebut. Demikian pula dengan pabrik Jilin 'X', suatu perusahaan yang 
memproduksi dan menjual lilin secara grosir baik secara tunai maupun secara 
kredit. Pada saat ini, masih banyak pabrik lilin yang masih menggunakan system 
informasi secara manual. Cara ini telah terbukti mudah bagi kebanyakan orang, 
tetapi sesuai dengan perkembangan teknologi, sistem seperti ini tidak efisien 
karena bisa mengalami kesalahan serta tidak akurat. 

Dengan adanya permasalahan di atas dan juga untuk membantu 
mempermudah sistem kerja pada pabrik lilin 'X' yang bergerak di bidang 
produksi Jilin, maka akan dibuat suatu sistem informasi pabrik lilin 'X' yang baru 
yaitu dengan menggunakan database untuk menyimpan semua data dan juga 
memungkinkan pegawai untuk mencatat transaksi yang ada dengan menggunakan 
komputer. Sistem baru ini juga akan memiliki berbagai fungsi yang akan 
memudahkan pemilik ataupun pegawai dalam melakukan pemeriksaan data yang 
bersangkutan dengan pabrik Jilin 'X' dan yang terpenting akan mengurangi 
kesalahan yang ada yaitu dengan dibuat sistem pemesanan, pembelian, penjualan, 
pertukaran data sampai bentuk laporan akhir yang detail dan mudah di dalam 
komputer. Tahap-tahap yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada 
pabrik Jilin 'X' dimulai dengan anal isis sistem untuk setiap proses yang ada pada 
pabrik Jilin 'X'. Setelah analisis selesai dilakukan, maka dilakukan perancangan 
sistem informasi. Aplikasi sistem informasi yang dibuat tersebut 
diimplementasikan dengan memakai Visual Basic .Net 2003, Microsof SQL 
Server sebagai database dan Crystal Report untuk hasillaporan. 

Setelah aplikasi sistem informasi ini diujicobakan di pabrik lilin 'X' maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya komputerisasi dalam sistem yang 
saat ini beijalan, sangat membantu masing-masing divisi/bagian pada pabrik Jilin 
'X'. Laporan-laporan yang dibutuhkan dapat diolah dengan cepat dan informasi 
yang dibutuhkan oleh pemilik lebih mudah didapat. 
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