
ABSTRAK

CV. Cipta Sarana Megah adalah salah satu perusahaan yangbergerak 
,di bidang pendislr ibusia" k;; ; '  i iog ,u"t ini  masihmenggunakan sistem manual untuk setiap prJses pengerlaan orderyang diterimanya.

l .rO:,0::: l .naan 
ini,.pengerjaan order yang diterima dimanadimula i  dar i  pener imaan (  '  - '  -v '  rqr r6 \ r r lErrur4 srmana

drn nenaci l ,o-  - -* " - -  -  __1- to. r  
darr  pemb_el i  sampai  pada pengi r iman

i::" :"" ::t"'::: " T' : iI1': i I I i k " p J'i' ri'" "i" i I i' ti i;d; 1ilillg::".'"::lf::iiT;"1*.lo tahapan p.o'"''".f ,,;il-;;;;i;;"";;;satu dengan yang lainnya.
Proses pengeriaan order ini .  terkadang menjadi sangat lamban,dikarenakan te.putuinyu informasi yr"g Ai"rrrrrt  an dari satu bagiandengan bagian tain. Sitiap inform;i d'J ;;;;;s sebelumnya sangatb-erpengaruh pada proses seranjutnya. r.b."ua"un informasi inisangat penting diketahui sebagai p"d'orun untuk pengerjuuo l .or",order selanjutnya.
Sebagai solusi dari  permasalahan ini adalah dirancangnya suatu

i]t_1.-1^11f:1as',.vang. dapat dengan 
""p"i 

Jun akurat memberikanrnrormasr yang diperlukan dari setiap bagian ke bagian fain. SiJemInformasi ini dapat memberit"n inio.'ruri 
"-."ngun"i 

penerimaanorder, penge.juun oro:_ll.- pembelian t;;;;;, stok barang sampaipembuatan dokumen_dokumin dan tupo.un_ti ioran serta pengir imanbarang ke pembeli .
Dalam perancansan tugas_akhir ini  penulis hanya menjelaskanpada bagian p.n"ng"n-.n p: ig"l l ." l"  orO.r, iy.- ir iu, sedangkan prosespembukuan perusahaan t ia_at arletastu". ouf urn'rrul ini  departemen_departemen yang terkait  aaatat tefa.tei* l l rnur".un yang bertugasuntuk menerima order 

_.dari  ,  
pembeli ,  ; ; ; ; ; ; . . ,  gudang yang

9:1,1r,1 
untuk menangani stok dan p";"r; ; ; ; ;  kaber, administrasipembelian yang menangani pemebelian lebel pada supplier,administrasi penjualon vang menangani penagihan pada pembeli ,  dan

;:#:r'iff: 
umum vane menangani laporan-laporan dari tiap

Sistem informasi yang akan dirancang ini akandiimplementasikan dalam *irt"-rn. [".pu," i^^lung menggunakanlj|1n,Cun. lokal (LAN) dlin perangkat lunak yang digunakan untukmembuat program aplikasi tugas-akhir ir i  
-" l" i" trr 

paket perangkatlunak Visual Foxpro versi 3.0.
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