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Abstraksi
Konversi nilai kurs dollar terhadap rupiah sangat
diperlukan untuk mengupdate dan menyajikan data atau
informasi secara cepat yang berpengaruh pada efisiensi dan
efektifitas dalam pekerjaan.
Mengupdate dan menyajikan data atau informasi
dapat dilakukan secara online sehingga dapat diakses dari
mana saja.
Hanya data yang menggunakan nilai kurs dollar saja
yang memerlukan konversi, untuk data yang menggunakan
nilai tukar rupiah tidak perlu dikonversi.
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1. Pendahuluan
Nilai kurs dollar yang setiap saat mengalami fluktuasi sangat
berpengaruh pada harga barang yang menggunakan kurs dollar
sebagai acuan, maka dari itu para pengusaha dan konsumen yang
berkecimpung didalam transaksi jual beli barang harus melakukan
penyesuaian data harga-harga barang terhadap kurs dollar dalam
rupiah, tentunya ini sangat merepotkan jika dilakukan secara manual.
Jika konsumen ingin mengetahui harga barang dengan jumlah
barang yang cukup banyak dan berbeda-beda, maka untuk melayani
satu user dibutuhkan waktu yang cukup lama karena harus
menkonversi nilai dollar ke dalam rupiah untuk tiap-tiap barang. Atau
sebaliknya jika penjual melakukan penyesuaian harga semua barang
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setiap harinya padahal jumlah barang yang dijual sangat banyak, maka
butuh waktu yang cukup lama untuk melakukannya.
Maka dari itu diperlukan sebuah sistem yang dapat
mengkonversi dan memberikan informasi secara cepat, up to date
serta dapat diakses dari berbagai tempat.
Banyak sekali permasalahan yang ditemukan dalam sebuah
sistem, karena bagaimanapun juga sistem adalah buatan manusia yang
selalu mempunyai kelemahan. Karena itu penulis hanya akan
membatasi permasalahan pada penyesuaian dollar terhadap rupiah
yang berdampak besar bagi peningkatan penjualan, pengurangan
biaya, peningkatan pengambilan keputusan, peningkatan layanan ke
konsumen, pemesanan barang dan perkembangan perusahaan ke
depan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah
sistem yang mampu mengupdate dan melakukan konversi nilai tukar
dollar terhadap rupiah.
Sedangkan manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini
yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu dalam
mengupdate dan menyajikan data atau informasi serta meningkatkan
pelayanan ke konsumen.
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2.

Pembahasan
Perbandingan system sebelum dan sesudah menggunakan
konversi berdasarkan:
1. Analisis Kinerja sistem
Sebelum
Sesudah
Sering terjadi miss
Masalah komunikasi bisa diatasi
communication antar bagian yang dengan baik
seharusnya bisa padu
2. Analisis Informasi
Sebelum
Butuh waktu lama untuk
mendapatkan informasi.
3. Analisis Ekonomi
Sebelum
Terjadi pemborosan
4. Analisis Kontrol
Sebelum
Pengawasan terhadap dokumen
sangat kurang sehingga kerap
kehilangan data.

5. Analisis Efisiensi
Sebelum
Melibatkan banyak sumber daya

6. Analisis Pelayanan
Sebelum
Butuh waktu lama dalam
melayani, terjadi antrian

Sesudah
User dapat melihat dan
mengakses informasi harga dari
mana saja
Sesudah
Biaya bisa dihemat

Sesudah
Data lebih aman dan mudah
dikontrol apabila dokumen hilang
sudah ada back upnya di
computer.

Sesudah
Sumber daya yang dibutuhkan
lebih sedikit

Sesudah
Waktu pelayanan lebih singkat,
tidak terjadi antrian
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Gambar 1. Flowchart proses pengolahan data
Untuk melakukan konversi dollar terhadap rupiah maka
admin harus melakukan pamantauan terhadap fluktuasi dollar baik
lewat internet, handphone, relasi, media cetak maupun media
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elektronik. Untuk melakukan update kurs dollar masuk ke menu
admin kemudian pilih table dollar dan masukkan nilai kurs dollar
terbaru, maka semua item yang menggunakan harga dollar ( $ ) akan
berubah, hasilnya akan terlihat seperti gambar di bawah.

Gambar 2. Hasil konversi berupa pricelist
Pada gambar di atas terlihat nama barang, harga barang dalam
dollar ( $ ), dan harga barang setelah dikonversi ke dalam rupiah.
Sedangkan item yang menggunakan harga rupiah tidak mengalami
perubahan
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3.

Penutup

Adanya perancangan sistem konversi dollar terhadap rupiah
pada penjualan online akan mempermudah kinerja masing – masing
bagian yang benar – benar terkait seperti bagian entry data, customer
servis dan marketing didalam melayani dan menyajikan data atau
informasi kepada pelanggan atau konsumen.
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