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ABSTRAK 

CV Wantraindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang karung 

goni serta pembuatan dan pengolahan minyak kelapa sawit yang dapat digunakan 

untuk segala kebutuhan. Proses jual beli karung goni pada CV Wantraindo masih 

konvensional, pembeli harus bertemu langsung dengan pegawai atau pemilik 

perusahaan tersebut untuk membeli barang yang mereka inginkan. 

Solusi dari masalah diatas adalah membuat aplikasi penjualan barang 

berbasis website. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menjual produk karung goni 

pada CV Wantraindo. Metode yang digunakan dalam rancang bangun tersebut 

adalah System Development Life Cycle (SDLC), yang terdiri dari tahapan 

perencanaan, analisis kebutuhan, desain dan pemrograman, implementasi sistem. 

Dengan adanya aplikasi penjualan berbasis website pada CV Wantraindo, 

proses penjualan barang pada CV Wantraindo dapat lebih efektif dan dapat 

mempercepat proses jual beli yang tadinya masih konvensional.  

 

Kata kunci:  Aplikasi penjualan barang, Penjualan barang, Website. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat 

cepat, seiring dengan kebutuhan manusia yang juga terus bertambah. Teknologi 

memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Saat ini, siapa 

saja yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, maka dapat dipastikan 

akan menjadi orang terbelakang. Teknologi internet merupakan salah satu bidang 

yang mengalami perkembangan sangat cepat. Telah banyak yang menerapkan 

teknologi ini, salah satunya dalam bidang perdagangan. Lalu muncul perdagangan 

dengan internet sebagai sarana utama, yaitu aplikasi penjualan berbasis website. 

Teknologi internet sudah terbukti sebagai salah satu media informasi yang 

dalam penyebaran informasinya dapat diakses oleh siapa saja, dimana saja asal 

terdapat koneksi internet. Calon pembeli dapat menghemat biaya dan waktu karena 

tidak perlu datang ke perusahaan ataupun tempat transaksi tersebut. Hal ini 

membawa kita dalam budaya baru dalam melakukan transaksi yang tidak lagi 

konvensional, melainkan membawa kita kepada transaksi dunia maya. Penerapan 

aplikasi penjualan ini telah berdampak pada efisiensi dan efektifitas waktu, serta 

dapat mengangkat produk dari perusahaan yang menerapkan konsep tersebut. 

Perusahaan akan lebih maju dan cepat berkembang karena pasar yang dibidik 

meliputi pasar lokal maupun internasional dan tentu saja relasi yang dibangun 

menjadi lebih luas apabila dibandingkan dengan penjualan konvensional. Hal ini 

akan memberi kemudahan dalam pengembangan dan kemajuan perusahaan. 
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CV Wantraindo adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 2007, 

berlokasi di Jalan Bulak Rukem 2 No.21 Surabaya. Perusahaan ini memproduksi 

dan menjual minyak sawit dan produk sampingan untuk konsumsi minyak nabati 

maupun lemak masak. Selain produk tersebut CV Wantraindo terlibat dalam bisnis 

karung goni, pakan ternak, serta turunan dari minyak kelapa sawit. Proses penjualan 

CV Wantraindo saat ini masih konvensional, yaitu pembeli harus bertemu langsung 

dengan pegawai atau pemilik perusahaan tersebut untuk membeli barang yang 

mereka inginkan. Website ini mekankan pada penjualan produk karung goni, 

karung goni merupakan karung yang terbuat dari kain goni. Karung goni ini 

biasanya digunakan untuk menampung kelapa sawit, kentang, buah dan beberapa 

hasil pertanian lainnya. Penjualan karung goni ini telah meluas hingga ke luar pulau 

yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Namun tidak dapat dipungkiri daya beli 

di pulau jawa sendiri pun juga dapat bersaing. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikatakan proses penjualan pada CV 

Wantraindo tersebut masih belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang 

dapat menangani penjualan yaitu dengan membuat aplikasi penjualan berbasis 

website. Aplikasi ini dapat menampilkan company profile, produk apa saja yang 

dijual pada CV Wantraindo, serta transaksi pembelian yang menggunakan metode 

transfer. Maka dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan 

pelanggan, termasuk efisiensi dan efektifitas waktu, serta dapat mengangkat produk 

dari perusahaan yang menerapkan konsep tersebut. Perusahaan akan lebih maju dan 

cepat berkembang, karena pasar yang dibidik meliputi pasar lokal maupun 

internasional dan tentu saja relasi yang dibangun menjadi lebih luas dalam membeli 

produk CV Wantraindo. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

yang terjadi yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi penjualan 

berbasis website pada CV Wantraindo. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas maka diperlukan batasan masalah, Berikut 

adalah batasan masalah pada rancang bangun ini:  

1. Aplikasi penjualan ini tidak menangani proses pembayaran dengan kartu 

kredit sedangkan pembayaran dilakukan secara transfer melalui bank. 

2. Aplikasi penjualan ini tidak terintegrasi dengan jasa pengiriman. 

3. Tidak membahas sistem pengadaan barang. 

4. Laporan yang dihasilkan sistem ini berupa laporan penjualan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka, tujuan dari pembuatan 

aplikasi ini yaitu menghasilkan aplikasi yang digunakan untuk menjual produk 

karung goni pada CV Wantraindo. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari sisi pengguna yaitu lebih mudah dalam membeli 

produk yang akan dibeli, tidak harus mencari pegawai atau pemilik perusahaan 

seperti proses jual beli konvensional. Manfaat bagi perusahaan yaitu proses 

penjualan yang dilakukan menjadi lebih efektif. Serta manfaat bagi penulis yaitu 

mengetahui proses bisnis penjualan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang dibahas, 

maka sistematika penulisan dibagi kedalam beberapa bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari CV Wantraindo, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai, 

manfaat yang diperoleh dari pembuatan aplikasi, serta sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini menjelaskan tentang CV Wantraindo, mulai dari visi dan

 misi perusahaan, sejarah, dan struktur organisasi. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori – teori yang berhubungan 

dengan kerja praktik yang dilakukan dan menjadi acuan dalam 

penyelesaian masalah yang dihadapi. 

BAB IV DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Bab ini menjelaskan tentang langkah – langkah yang dilakukan 

dalam pembuatan sistem yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah yang terdiri dari pembahasan desain 

input, proses, dan output dari sistem.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang sebuah ringkasan dari pengertian 

yang disampaikan beserta rekomendasi yang dirumuskan peneliti.



 

5 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
2.1 Sejarah CV Wantraindo 

CV Wantraindo adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 2007, 

berlokasi di Jalan Bulak Rukem 2 No.21 Surabaya. Perusahaan ini memproduksi 

dan menjual minyak sawit dan produk sampingan untuk konsumsi minyak nabati 

maupun lemak masak. Selain produk tersebut CV Wantraindo terlibat dalam bisnis 

karung goni, pakan ternak, serta turunan dari minyak kelapa sawit seperti Palm 

Fatty Acids, Gliserin, dan bahan kimia lainnya. 

CV Wantraindo mempunyai mitra kerja dengan PT K2 Industries yang 

mempunyai operasi bisnis di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Pakistan. 

Memiliki pengalaman yang luas selama tiga dekade dalam mendirikan dan 

mengelola bisnis, memberikan produk berkualitas tinggi, layanan pelanggan yang 

tinggi, dan terus berinovasi. Produksi pertama kali pada tahun 2016 dan 

produksinya diperkirakan mencapai 1000 ton. 

Salah satu faktor yang menjadi penghambat berkembangnya perusahaan 

adalah mesin yang digunakan jumlahnya hanya 2 mesin saja sehingga proses 

produksi menjadi terhambat. Namun seiring perkembangan waktu CV Wantraindo 

telah menambah mesin yang mulanya 2 mesin menjadi 4 mesin semi-otomatis dan 

menambah jumlah tenaga kerja agar proses produksi menjadi lebih cepat. 

2.2 Bisnis CV Wantraindo 

Perusahaan ini memproduksi dan menjual minyak sawit dan produk 

sampingan untuk konsumsi minyak nabati maupun lemak masak. Selain produk 
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tersebut CV Wantraindo terlibat dalam bisnis karung goni, pakan ternak, serta 

turunan dari minyak kelapa sawit seperti Palm Fatty Acids, Gliserin, dan bahan 

kimia lainnya. 

2.3 Visi CV Wantraindo 

Menjadi konglomerat internasional terkemuka dengan prinsip, strategi, dan 

sikap bisnis yang tepat terhadap pelanggan, karyawan, dan pemegang sahamnya. 

2.4 Misi CV Wantraindo 

1. Bekerja secara bertanggung jawab dan etis. 

2. Mematuhi standar kesehatan, keselamatan dan kualitas yang berlaku. 

3. Tumbuh dan berkembang bersama mitra kerja secara sehat dan 

berkesinambungan. 

2.5 Struktur Organisasi CV Wantraindo 

Berikut ini adalah struktur organisasi dari CV Wantraindo yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi CV Wantraindo 
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2.6 Job Description 

 Adapun job description pada CV Wantraindo yaitu sebagai berikut: 

A. DEWAN KOMISARIS 

1. Melakukan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. 

2. Mempunyai kewajiban melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan 

direktur. 

3. Mempunyai hak untuk membebaskan salah satu dari anggota direksi, jika 

mereka telah terbukti menyimpang dari anggaran dasar perusahaan atau telah 

melalaikan kewajibannya atau hal-hal lain. Selanjutnya masalah tersebut 

diserahkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

B. DIREKSI 

1. Bertanggung jawab atas segala kegiatan yang ada diperusahaan. 

2. Mampu memastikan tercapainya visi, misi, dan tujuan perusahaan. 

3. Melakukan controlling terhadap perusahaan, kinerja karyawan, keuangan, 

dan perkembangan usaha. 

4. Menjalankan implementasi perencanaan perusahaan dengan baik. 

C. KUASA DIREKSI 

1. Bertanggung jawab untuk mengurus perolehan suatu hak atas tanah yang 

diperuntukkan untuk usaha. 

2. Melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk direksi tanpa wewenang 

pembiayaan diluar anggaran perusahaan. 

D. MANAJER 

1. Manajer pabrik bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana kerja proses 

produksi Minyak Kelapa Sawit (MKS). 
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2. Melakukan pengawasan agar rencana kerja proses produksi dapat terlaksana 

dengan efektif dan efesien. 

E. KEPALA TATA USAHA (KTU) 

Bertanggung jawab atas administrasi pabrik, baik yang menyangkut tentang 

karyawan, pembukuan barang, dan lain-lain untuk kemudian dilaporkan 

kepada Dewan Komisaris. 

F. ASISTEN KEPALA (ASKEP) 

1. Bertanggung jawab membuat Estate Manager dalam menjalankan tugasnya 

serta langsung mengawasi staf kebun lainnya. 

2. Asisten kepala bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatanbidang 

tanaman diunit kerjanya yang meliputi perencanaan, produksi, pengelolaan 

teknis di lapangan serta pengawasan. Sehingga tercapai produktivitas yang 

optimal dengan berpedoman pada SOP (Standard Operating Procedure). 

G. ASISTEN PABRIK 

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan AFD yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan produksi. 

2. Bertanggung jawab atas pemeliharaan lapangan dan peyelenggaraan 

administrasi untuk mencapai kinerja yang optimal dengan berpedoman pada 

SOP (Standard Operating Procedure). 

H. MANDOR 

1. Mandor bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap semua 

kegiatan yang dilaksanakan oleh karyawan di lapangan agar dapat berjalan 

secara lancar. 
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2. Memberikan atau menyampaikan setiap informasi yang datang dari asisten 

kepada karyawan lapangan secara jelas, serta bertanggung jawab terhadap  

I. KERANI 

1. Kerani bertanggung jawab untuk mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS) 

yang berada dibawah pengawasan mandor. 

2. Bertanggung jawab menyampaikan informasi di lapangan kepada mandor 

secara jelas. 

J. MISING KEPALA 

Bertanggung jawab terhadap keadaan dan kondisi pabrik secara umum. 

2.7 Wewenang dan Tanggung Jawab 

 Adapun wewenang dan tanggung jawab pada CV Wantraindo yaitu sebagai 

berikut: 

A. DEWAN KOMISARIS 

Dewan Komisaris membawahi bagian Direksi. 

B. DIREKSI 

Direksi membawahi Kuasa Direksi dan dibawahi oleh Dewan Komisaris. 

C. KUASA DIREKSI 

Kuasa Direksi membawahi Manajer dibawahi oleh Direksi. 

D. MANAJER 

Manajer membawahi ASKEP, KTU, dan Mising Kepala dan dibawahi oleH 

Kuasa Direksi. 

E. MANDOR 

Mandor membawahi Krani AFD, Krani TU, Ass Pabrik dan dibawahi oleh 

ASKEP, KTU, Mising Kepala. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Website 

Menurut Bekti (2015), website adalah kumpulan halaman-halaman yang 

digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, 

suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis 

yang membentuk satu rangkaian bangunan saling terkait dengan lainnya. 

3.2 UML (Unified Modeling Language) 

Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2013), UML (Unified Modelling 

Language) adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia 

industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta 

menggambarkan arsitektur dalam pemograman berorientasi objek. 

UML menyediakan serangkaian gambar dan diagram yang sangat baik. 

Beberapa diagram memfokuskan diri ada ketangguhan teori object-oriented dan 

sebagian lagi memfokuskan pada detail rancangan dan konstruksi. Semua 

dimaksudkan sebagai sarana komunikasi antar team programmer maupun dengan 

pengguna. Tipe diagram uml akan dijelaskan pada tabel 3.1 di bawah ini: 

Tabel 3.1 Tipe Diagram UML 

No. Diagram Tujuan 

1 Class 

Memperlihatkkan himpunan kelas-kelas, 

antarmuka-antarmuka, kolaborasi-

kolaborasi, serta relasi- relasi. 
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No. Diagram Tujuan 

2 Package 

Memperlihatkan kumpulan kelas-kelas, 

merupakan dari diagram komponen. 

3 Use case 

Diagram ini memperlihatkan himpunan use 

case dan aktor-aktor (suatu jenis khusus dari 

kelas) 

4 Sequence 

Diagram interaksi yang menekankan pada 

pengiriman pesan dalam suatu waktu 

tertentu. 

5 Communication 

Sebagai pengganti diagram kolaborasi UML 

1.4 yang menekankan organisasi struktural 

dari objek-objek yang menerima serta 

mengirim pesan. 

6 Statechart 

Diagram status memperlihatkan keadaan-

keadaan pada sistem, memuat status (state), 

transisi, kejadian serta aktivitas 

7 Activity 

Tipe khusus dari diagram status yang 

memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas ke 

aktivitas lainnya dalam suatu sistem 

8 Component 

Memperlihatkan organisasi serta 

kebergantungan sistem / perangkat lunak 

pada komponen-komponen yang telah ada 

sebelumnya. 
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No. Diagram Tujuan 

9 Deployment 

Memperlihatkan konfigurasi saat aplikasi 

dijalankan (run-time). 

Sumber: Widodo dan Herlawati (2011) 

3.3 Class Diagram 

Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2013), class diagram menggambarkan 

struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 

membangun sistem. Diagram kelas dibuat agar pembuat program atau programmer 

membuat kelas-kelas sesuai rancangan di dalam diagram kelas agar antara 

dokumentasi perancangan dan perangkat lunak sinkron. Adapun simbol-simbol 

yang digunakan dalam class diagram yang dijelaskan pada tabel 3.2 di bawah ini: 

Tabel 3.2 Simbol Class Diagram 

No. Gambar Nama Deskripsi 

1 

 

Class 

Kelas pada struktur sistem 

2 

 

Interface 

Sama dengan konsep interface 

dalam pemograman berorientasi 

objek. 

3 

 

Association 

Relasi antar kelas dengan makna 

umum, asosiasi biasanya juga 

disertai dengan multiplicity 
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No. Gambar Nama Deskripsi 

4 

 

Directed 

association 

Relasi antar kelas dengan makna 

kelas yang satu digunakan oleh 

kelas yang lain 

5 

 

Generalization 

Relasi antar kelas dengan makna 

generelisasi-spesialisasi (umum 

khusus) 

6 

 

Dependency 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas 

7 

 

Aggregation 

Relasi antar kelas dengan makna 

semua bagian (whole-part) 

Sumber: Sukamto dan Shalahuddin (2013) 

3.4 Use Case Diagram 

Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2013), use case merupakan pemodelan 

untuk kelakuan (behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case 

mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem 

informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja 

yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungsi-fungsi itu. Adapun simbol – simbol use case yang dapat 

dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini: 

Tabel 3.3 Simbol Use Case Diagram 
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No. Simbol Nama Deskripsi 

1 

 

Actor 

Orang, proses, atau sistem 

lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi 

yang akan dibuat di luar 

sistem informasi yang 

akan dibuat itu sendiri. 

2 

 

Use Case 

Fungsionalitas yang 

disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling 

bertukar pesan antar unit 

atau aktor 

3 

 

Association 

Komunikasi antar aktor 

dan use case yang 

berpartisipasi pada use 

case lain atau use case 

memiliki interaksi dengan 

aktor 

4 

 

Extend 

Relasi use case tambahan 

ke sebuah use case yang 

ditambahkan dapat berdiri 

sendiri walau tanpa use 

case tambahan itu 
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No. Simbol Nama Deskripsi 

5 

 

Generalization 

Hubungan generalisasi 

dan spesialisasi (umum-

khusus) antara dua buah 

use case dimana fungsi 

yang satu adalah fungsi 

yang lebih umum dari 

lainnya. 

6 

 

Include 

Relasi use case tambahan 

ke sebuah use case 

dimana use case yang 

ditambahkan memerlukan 

use case ini untuk 

menjalankan fungsinya 

atau sebagai syarat 

dijalankannya use case ini 

Sumber: Sukamto dan Shalahuddin (2013) 

3.5 Sequence Diagram 

Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2013), diagram sekuen menggambarkan 

objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang 

dikirimkan dan diterima antar objek. Squence diagram menunjukkan urutan event 

kejadian dalam suatu waktu. Komponen sequence diagram terdiri dari atas objek 

yang dituliskan dengan kotak segi empat bernama message diwakili oleh garis 
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dengan tanda panah dan waktu yang ditunjukkan dengan progress vertikal. Simbol 

yang digunakan dalam sequence diagram dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini: 

Tabel 3.4 Simbol Sequence Diagram 

No. Simbol Nama Keterangan 

1 

 An Actor Menggambarkan orang yang 

sedang berinteraksi dengan 

sistem 

2 

 Entity Class Menggambarkan hubungan 

kegiatan yang akan 

dilakukan 

3 

 Boundary Class Menggambarkan sebuah 

penggambaran dari form 

4 

 Control Classs Menggambarkan 

penghubungan antara 

boundary dengan tabel 

5 

 A focus of control Menggambarkan tempat 

mulai dan berakhirnya 

sebuah message (pesan) 

6 

 A line of life Spesifikasi dari komunikasi 

antar objek yang memuat 

informasi-informasi tentang 

aktifitas yang terjadi 
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3.6 SQL 

Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2013), SQL (Structured Query 

Language) adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola data pada RDBMS. 

Sedangkan menurut Fauzi dan Amin (2012) mengemukakan bahwa, SQL 

merupakan sebuah alat untuk melakukan proses organisasi, manajemen, dan 

pengambilan data yang tersimpan dalam sebuah database. 

3.7 SDLC 

System Development Life Cycle atau model waterfall menurut Pressman 

(2015), merupakan model yang paling banyak dipakai didalam Software 

Engineering (SE). Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut 

mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, 

testing / verification, dan maintenance. Disebut dengan waterfall karena tahap demi 

tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan 

berurutan. Berikut merupakan 6 tahapan waterfall yang dapat dilihat pada gambar 

3.1 di bawah ini: 

 

Gambar 3.1 Tahapan Waterfall 
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1. System / Information Engineering and Modeling 

Permodelan ini diawali dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan sistem 

yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk software. Hal ini sangat penting, 

mengingat software harus dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang lain 

seperti hardware, database, dsb. Tahap ini sering disebut dengan Project 

Definition. 

2. Software Requirements Analysis 

Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. 

Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat, maka para software 

engineer harus mengerti tentang domain informasi dari software, misalnya 

fungsi yang dibutuhkan, user interface, dsb. Dari 2 aktivitas tersebut 

(pencarian kebutuhan sistem dan software) harus didokumentasikan dan 

ditunjukkan kepada pelanggan. 

3. Design 

Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan diatas menjadi 

representasi ke dalam bentuk “blueprint” software sebelum coding dimulai. 

Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan 

pada tahap sebelumnya. Seperti 2 aktivitas sebelumnya, maka proses ini juga 

harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. 

4. Coding 

Desain yang telah dibuat kemudian diubah bentuknya menjadi bentuk yang 

dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui 

proses coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap design yang 

secara teknis nantinya dikerjakan oleh programmer. 
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5. Testing / Verification 

Sesuatu yang dibuat haruslah diuji coba, demikian juga dengan software. 

Semua fungsi-fungsi software harus diujicobakan, agar software bebas dari 

error, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah 

didefinisikan sebelumnya. 

 

6. Maintenance 

Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah 

pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti 

itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih ada errors kecil yang tidak 

ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada 

software tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari 

eksternal perusahaan seperti ketika ada pergantian sistem operasi. 

3.8 Testing Aplikasi 

Menurut Budiman (2012), Pengujian Black Box merupakan metode 

perancangan data uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak. Data uji 

dibangkitkan, dieksekusi pada perangkat lunak dan kemudian keluaran dari 

perangkat lunak diuji apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Pada bab ini dibahas mengenai tahap yang dilakukan dalam merancang dan 

membangun aplikasi penjualan berbasis website pada CV Wantraindo dengan 

menggunakan konsep System Development Life Cycle (SDLC).  Tahapan tersebut 

diawali dengan analisa permasalahan yang terjadi dalam perusahaan sampai 

perancangan yang dibuat sebagai solusi dari permasalahan tersebut. 

4.1 Analisa Permasalahan 

 Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi maupun sistem 

informasi, dan yang mempunyai dampak paling besar yaitu internet, menciptakan 

inovasi yang akan membantu dalam proses jual beli. Proses jual beli konvensional 

pun akan tergeser dengan perkembangan zaman. Pembeli akan lebih dimudahkan 

dengan adanya sistem jual beli online atau berbasis website. 

 Dalam pembuatan aplikasi penjualan berbasis website pada CV Wantraindo 

ini, diharapkan dapat memudahkan pelanggan, termasuk efisiensi dan efektifitas 

waktu, serta dapat mengangkat produk dari perusahaan yang menerapkan konsep 

tersebut. Perusahaan akan lebih maju dan cepat berkembang, karena pasar yang 

dibidik meliputi pasar lokal maupun internasional dan tentu saja relasi yang 

dibangun menjadi lebih luas dalam membeli produk CV Wantraindo. 

4.2 Analisa Kebutuhan 

 Setelah melakukan analisis permasalahan, tahap selanjutnya adalah 

melakukan analisa kebutuhan. Ada 3 cara yang digunakan dalam melakukan tahap 

analisa kebutuhan, yaitu wawancara, pengamatan, studi literatur dan penetuan 

kebutuhan fungsional dan non fungsional. 
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4.2.1 Wawancara 

 Pengumpulan data terkait dilakukan dengan wawancara yaitu kepada wakil 

direktur CV Wantraindo, selaku wakil pemilik perusahaan mengenai aplikasi yang 

akan dirancang dan dibangun. 

4.2.2 Pengamatan 

 Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah solusi yang diberikan 

kepada perusahaan yang sudah sesuai dengan latar belakang masalah. Dengan 

adanya pengamatan diharapkan sumber permasalahan yang ada dapat 

diselesaikan dalam pelaksanaan kerja praktik. 

4.2.3 Studi Literatur 

 Studi literatur bertujuan untuk mengetahui hal yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ada. Studi literatur dilakukan dengan mencari buku, jurnal, atau 

mencari sumber lain yang tidak ada pada saat proses wawancara maupun observasi. 

4.3 Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem dapat membantu proses penyelesaian masalah yang ada 

pada CV Wantraindo. Dalam merancang sebuah sistem harus melalui beberapa 

tahap perancangan sistem, yaitu meliputi: 

1. Pembuatan proses bisnis. 

2. Pembuatan use case bisnis. 

3. Pembuatan activity diagram. 

4. Pembuatan use case sistem. 

5. Pembuatan flow of event. 

6. Pembuatan sequence diagram 

7. Pembuatan class diagram 
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4.3.1 Proses Bisnis 

 Dari hasil pengamatan pada CV Wantraindo proses jual beli masih 

konvensional, dijelaskan dengan diagram aktifitas pada gambar 4.1 berikut: 

 

Gambar 4.1 Diagram Aktifitas pada Penjualan Konvensional 

 Awalnya pembeli memilih barang yang akan di beli di gudang, lalu pihak 

marketing menerima pesanan. Selanjutnya marketing mengecek data barang yang 

diinginkan pembeli dan pihak marketing memberikan informasi terkait barang yang 

akan dijual. Pembeli mengkonfirmasi barang tersebut akan dibeli, lalu membayar 

barang yang akan dibeli dan pihak marketing akan menerima uang tersebut dan 

mencatat nya dalam bentuk kuitansi atau bukti pembayaran. Setelah itu pembeli 
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akan menerima bukti pembayaran dan laporan penjualan yang dicatat oleh bagian 

marketing diserahkan kepada wakil direktur. Semua pencatatan laporan ini masih 

menggunakan kertas dan buku jadi sering terjadi kehilangan data. 

4.3.2 Use Case Bisnis 

 Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor 

dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui 

fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi. 

 Use case bisnis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses bisnis 

penjualan barang serta pembuatan laporan penjualan pada CV Wantraindo. Berikut 

merupakan use case bisnis yang dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini: 

 

Gambar 4.2 Use Case Bisnis 

4.3.3 Activity Diagram 

 Diagram ini menggambarkan berbagai aliran aktivitas pada sistem yang 

sedang dirancang dan bagaimana masing-masing aliran berawal, keputusan yang 

mungkin terjadi dan bagaimana aktivitas tersebut berakhir. Pada proses penjualan 

konvensional CV Wantraindo terdapat activity diagram penjualan barang dan 

activity diagram pengelolaan laporan. 
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1. Activity Diagram Penjualan Barang 

 Pada activity diagram penjualan barang ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana proses penjualan barang pada CV Wantraindo. Berikut activity diagram 

penjualan barang yang dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini: 

 

Gambar 4.3 Activity Diagram Penjualan Barang 

2. Activity Diagram Pengelolaan Laporan 

Pada activity diagram penjualan barang ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengelolaan laporan penjualan pada CV Wantraindo. Berikut adalah 

gambar 4.4 yang menjelaskan activity diagram pengelolaan laporan: 
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Gambar 4.4 Activity Diagram Pengelolaan Laporan 

4.3.4 Use Case Sistem 

 Use case diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna, dimana 

pengguna dari aplikasi ini adalah admin dan customer dengan sistem serta ruang 

lingkup sistem yang akan dibangun untuk aplikasi penjualan berbasis website pada 

CV Wantraindo. 

1. Use Case Sistem Admin 

 Use case sistem customer ini menggambarkan interaksi antara admin dengan 

sistem, berikut penjelasan yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 Use Case Sistem Admin 

Use Case Bisnis Use Case Sistem 

Login  Melakukan login 
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Use Case Bisnis Use Case Sistem 

Master Barang  Menambah, mengubah, dan 

menghapus data (kategori dan 

produk) 

Penjualan Barang  Mengecek order yang masuk 

 Mengkonfirmasi pembayaran 

 Mengubah status pesanan 

Faktur Barang  Memproses atau mengelola faktur 

pembelian dari customer 

a) Use Case Sistem Login Admin 

 Sebelum menjalankan aplikasi penjualan, admin harus melakukan login 

terlebih dahulu agar aplikasi dapat dijalankan. Apabila tidak ada sistem ini, maka 

aplikasi dapat dikatakan tidak aman, karena dapat dijalankan oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab. Use case sistem login admin dapat dilihat pada gambar 4.5 di 

bawah ini: 

 

Gambar 4.5 Use Case Sistem Login Admin 
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b) Use Case Sistem Master Barang Admin 

 Admin dapat menambah, mengubah, dan meghapus data (kategori dan 

produk) dari CV Wantraindo. Use case sistem master barang admin dapat dilihat 

pada gambar 4.6 di bawah ini: 

 

Gambar 4.6 Use Case Sistem Barang Admin 

c) Use Case Sistem Penjualan Barang Admin 

 Dari sisi admin, sistem penjualan barang terdapat sistem untuk mengecek 

order yang masuk dan mengubah status pesanan dari pembeli, yang dijelaskan pada 

gambar 4.7 di bawah ini: 

 

Gambar 4.7 Use Case Sistem Penjualan Barang Admin 
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d) Use Case Sistem Faktur Barang Admin 

 Pada laporan penjualan barang, admin dapat mengelola laporan penjualan 

barang atau transaksi dari customer. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar 

4.8 di bawah ini: 

 

Gambar 4.8 Use Case Sistem Faktur Barang Admin 

2. Use Case Sistem Customer 

 Use case sistem customer ini menggambarkan interaksi antara customer 

dengan sistem, berikut penjelasan yang dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 Use Case Sistem Customer 

Use Case Bisnis Use Case Sistem 

Pembelian barang  Tampilan menu kategori produk 

 Melihat detail produk yang akan 

dibeli 

 Memilih produk yang akan dibeli 
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Use Case Bisnis Use Case Sistem 

 Mengisi data pembeli 

Pembayaran barang  Melihat total biaya dari barang 

yang dibeli pada keranjang belanja 

 Membayar produk yang dibeli (via 

transfer bank) 

 Menghubungi kontak yang 

tersedia untuk menunjukkan bukti 

transfer. 

a) Use Case Sistem Pembelian Barang Customer 

 Pada pemilihan barang, customer dapat melihat tampilan menu produk atau 

rincian dari produk yang diinginkan. Lalu customer dapat memilih produk yang 

akan dibeli. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.9 di bawah ini: 

 

Gambar 4.9 Use Case Sistem Pembelian Barang Customer 
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b) Use Case Sistem Pembayaran Barang Customer 

 Pada pembayaran barang, customer dapat menyelesaikan proses pembelian 

dengan membayar produk yang dibeli melalui transfer bank, use case dijelaskan 

pada gambar 4.10 di bawah ini: 

 

Gambar 4.10 Use Case Sistem Pembayaran Barang Customer 

4.3.5 Flow of Event 

Flow of event digunakan untuk menggambarkan aliran untuk setiap proses 

pada use case yang ada dan uraian detail mengenai apa saja yang user dan sistem 

lakukan: 

1. Flow of Event Admin 

a) Flow of Event Login Admin 

 Admin sebagai user yang berinteraksi dengan sistem, membuka aplikasi lalu 

sistem menampilkan halaman utama admin, user memasukan username dan 

password sesuai dengan ketentuan agar dapat menjalankan aplikasi. 

 Apabila user salah memasukan username dan password sistem akan 

menampilkan pesan “login gagal” namun user dapat “ulangi lagi” untuk 
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menampilkan halaman login kembali. Jika admin berhasil login, maka sistem akan 

menampilkan halaman utama admin. Berikut merupakan flow of event login admin 

yang dapat dilihat pada gambar 4.11 di bawah ini: 

 

Gambar 4.11 Flow of Event Login Admin 

b) Flow of Event Master Barang Admin 

 Admin sebagai user yang berinteraksi dengan sistem, sebelum menambah, 

mengubah, atau menghapus data (kategori dan produk). User masuk ke dalam 

halaman utama admin, user memilih menu tambah kategori produk ataupun produk 

agar dapat menambah, mengubah, atau menghapus data sesuai dengan kebijakan 

perusahaan. 
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 Untuk menambahkan kategori atau produk klik button “tambah kategori”, 

agar dapat mengubah kategori atau produk klik button “edit” dan untuk menghapus 

kategori atau produk klik button “hapus”. Sistem akan secara otomatis menyimpan 

data tersebut ke dalam database. Berikut merupakan flow of event master barang 

admin yang dapat dilihat pada gambar 4.12 di bawah ini: 

 

Gambar 4.12 Flow of Event Master Barang Admin 

c) Flow of Event Penjualan Barang Admin 

 Admin sebagai user yang berinteraksi dengan sistem. User masuk ke dalam 

halaman halaman utama admin, lalu user memilih menu order masuk untuk 

mengecek order yang masuk atau apa saja barang yang dibeli oleh customer pada 

CV Wantraindo. 
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 Lalu admin mengkonfirmasi apakah barang tersebut sudah dibayar atau belum 

oleh customer setelah bukti transfer dari customer tersebut dikirimkan kepada 

admin. Setelah itu admin dapat mengubah status pesanan apakah barang tersebut 

batal atau lunas / terkirim dengan memilih button “baca” pada kolom aksi. Flow of 

event penjualan barang admin akan dijelaskan pada gambar 4.13 di bawah ini: 

 

Gambar 4.13 Flow of Event Penjualan Barang Admin 

d) Flow of Event Faktur Barang Admin 

 Admin sebagai user yang berinteraksi dengan sistem. User masuk ke dalam 

halaman utama admin, lalu user memilih menu order masuk untuk memproses dan 

mengelola faktur dari customer. Tentunya setelah flow of event penjualan barang di 

atas sudah terjalankan. Admin dapat mengirimkan faktur pembelian untuk customer 



34 

 

 

 

dengan mengisikan email, subjek, serta pesan. Flow of event faktur barang admin 

dapat dilihat pada gambar 4.14 di bawah ini: 

 

Gambar 4.14 Flow of Event Faktur Barang Admin 

2. Flow of Event Customer 

a) Flow of Event Pembelian Barang Customer 

 Customer sebagai user yang berinteraksi dengan sistem. Customer masuk ke 

dalam halaman utama atau beranda, lalu user dapat memilih barang yang akan 

dibeli di menu produk. Setelah memilih barang, sistem akan masuk ke keranjang 

belanja untuk melihat rincian produk yang dipilih (nama, gambar, dan harga 

produk). Setelah itu customer memilih “selesai belanja”. 
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 Proses selanjutnya yaitu mengisikan data pembeli yang berisikan nama, 

alamat, nomor telepon, email, jasa pengiriman, dan kota tujuan pembeli, lalu user 

dapat mengkonfirmasi keranjang belanja tersebut dengan cara memilih “proses 

order”. Flow of event pembelian barang customer dapat dilihat pada gambar 4.15 

di bawah ini: 

 

Gambar 4.15 Flow of Event Pembelian Barang Customer 
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b) Flow of Event Pembayaran Barang Customer 

 Customer sebagai user yang berinteraksi dengan sistem. Proses ini akan 

berjalan apabila flow of event dari pembelian barang customer telah dilakukan. 

Setelah itu sistem akan memproses dan menampilkan halaman proses transaksi 

selesai. Setelah itu customer dapat melihat nama, jumlah, dan total harga dari 

produk yang dibeli.  

 Lalu pembeli diharuskan untuk melakukan pembayaran via transfer ke nomor 

rekening yang tertera di kolom metode pembayaran. Apabila telah melakukan 

transfer, customer menghubungi kontak yang tersedia untuk menunjukkan bukti 

bahwa barang telah terbayar, lalu barang akan segera dikirimkan. Flow of event 

pembayaran barang customer dapat dilihat pada gambar 4.16 di bawah ini: 

 

Gambar 4.16 Flow of Event Pembayaran Barang Customer 
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4.3.6 Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar 

objek. Sequence diagram menunjukkan urutan event kejadian dalam suatu waktu. 

1. Sequence Diagram Admin 

a) Sequence Diagram Login Admin 

Admin membuka aplikasi penjualan dan akan muncul halaman login, admin 

diharuskan untuk mengisi username dan password sesuai dengan ketentuan, apabila 

nama atau password salah sistem akan kembali pada halaman login dan jika 

berhasil sistem akan menampilkan halaman utama. Berikut adalah sequence 

diagram login admin yang dijelaskan pada gambar 4.17 di bawah ini: 

 

Gambar 4.17 Sequence Diagram Login Admin 

b) Sequence Diagram Master Barang Admin 

 Admin masuk ke dalam aplikasi, sistem akan menampilkan halaman utama 

admin, lalu memilih menu kategori produk. Jika admin ingin menambah, 

mengubah, atau menghapus sistem akan memverifikasi data kategori.  
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 Apabila salah sistem akan menampilkan pesan “gagal menyimpan kategori 

produk”. Jika data berhasil disimpan maka sistem akan menampilkan pesan 

“kategori produk berhasil disimpan”. Sequence diagram terdapat pada gambar 4.18 

di bawah ini: 

 

Gambar 4.18 Sequence Diagram Master Barang Admin 

c) Sequence Diagram Penjualan Barang Admin 

 Admin masuk ke dalam aplikasi, sistem akan menampilkan halaman utama 

admin, lalu memilih menu order masuk. Pada halaman menu order masuk, admin 

dapat mengkonfirmasi barang sudah terbayar atau belum. 

Apabila gagal mengganti status pembayaran, sistem akan menampilkan pesan 

“status pembayaran gagal terganti”. Namun jika status pembayaran tersebut 

berhasil terganti maka sistem akan menampilkan pesan “status pembayaran berhasil 

terganti”. Sequence diagram penjualan barang admin dapat dilihat pada gambar 

4.19 berikut ini: 
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Gambar 4.19 Sequence Diagram Penjualan Barang Admin 

d) Sequence Diagram Faktur Barang Admin 

Admin masuk ke dalam aplikasi, sistem akan menampilkan halaman utama 

admin, lalu memilih menu order masuk, di dalamnya terdapat faktur pembelian 

yang dapat dipilih untuk mengelola atau mengirim faktur pembelian untuk 

customer. Apabila faktur tersebut berhasil terkirim maka sistem akan menampilkan 

pesan “faktur berhasil terkirim”. Sequence diagram faktur barang admin dapat 

dilihat pada gambar 4.20 di bawah ini: 

 

Gambar 4.20 Sequence Diagram Faktur Barang Admin 
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2. Sequence Diagram Customer 

a) Sequence Diagram Pembelian Barang Customer 

Customer masuk ke dalam aplikasi, sistem akan menampilkan halaman utama 

atau beranda, lalu user memilih menu produk untuk mencari barang mana yang 

ingin dibeli. Setelah itu customer akan mengkonfirmasi data pembelian barang, 

apakah benar barang tersebut yang akan dibeli. Jika telah mengkonfirmasi data 

pembelian barang sistem akan menampilkan pesan “barang telah ditambahkan ke 

dalam keranjang belanja”. Sequence diagram pembelian barang customer dapat 

dilihat pada gambar 4.21 di bawah ini: 

 

Gambar 4.21 Sequence Diagram Pembelian Barang Customer 

b) Sequence Diagram Pembayaran Barang Customer 

 Customer telah melakukan proses pembelian, sistem akan memproses dan 

menampilkan halaman proses transaksi selesai. Setelah itu customer dapat melihat 

nama, jumlah, dan total harga dari produk yang dibeli.  

 Customer diharuskan untuk melakukan pembayaran via transfer ke nomor 

rekening yang tertera di kolom metode pembayaran. Apabila telah melakukan 
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transfer, customer menghubungi kontak yang tersedia untuk menunjukkan bukti 

bahwa barang telah terbayar, lalu barang akan segera dikirimkan.  

Sequence diagram pembayaran barang customer dapat dilihat pada gambar 

4.22 di bawah ini: 

 

Gambar 4.22 Sequence Diagram Pembayaran Barang Customer 

4.3.7 Class Diagram  

 Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas 

yang akan dibuat untuk membangun sistem. Diagram kelas dibuat agar pembuat 

program atau programmer membuat kelas-kelas sesuai rancangan di dalam diagram 

kelas agar antara dokumentasi perancangan dan perangkat lunak sinkron. 

 Class Diagram berfungsi untuk menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah 

sistem dan memiliki hubungan antar kelas. Diagram kelas memiliki 3 bagian 
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penting yaitu atribut, operasi, dan nama. Class diagram dapat dilihat pada gambar 

4.23 di bawah ini: 

 

Gambar 4.23 Class Diagram 

4.4 Implementasi Sistem 

 Tahap implementasi ini merupakan tahap dimana dilakukannya pengujian 

terhadap desain sistem yang berjalan sesuai dengan harapan utama. Desain halaman 

aplikasi telah dibuat rancangan nya sedemikian rupa untuk menjelaskan masing-

masing fungsi dalam aplikasi penjualan berbasis website pada CV Wantraindo. 
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4.5 Kebutuhan Sistem 

 Agar dapat menggunakan aplikasi penjualan berbasis website pada CV 

Wantraindo, dibutuhkan suatu perangkat keras maupun lunak. Perangkat tersebut 

dapat mendukung instalasi program aplikasi dan mengoperasikan perangkat lunak 

tersebut karena apabila spesifikasi kebutuhan sistem tidak terpenuhi, maka dapat 

menghambat proses bisnis dari perusahaan itu sendiri. Oleh karenanya dibutuhkan 

spesifikasi minimum yang harus dipenuhi, yaitu: 

1. Laptop Processor Intel (R) Core (TM) i3 

2. Memory 4096MB RAM 

3. VGA Intel(R) HD Graphics (VRAM) 128MB 

4. Operation System Windows 7 (Minimum Requirement) 

5. Xampp & Database MySQL 

6. Browser: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 

 

4.6 Penjelasan Penggunaan Aplikasi 

Penjelasan penggunaan aplikasi terdiri atas 2 kategori yaitu penjelasan 

penggunaan aplikasi admin dan penjelasan penggunaan aplikasi customer. 

4.6.1 Penjelasan Penggunaan Aplikasi Admin 

1. Login 

 Halaman ini berfungsi sebagai akses login untuk admin aplikasi penjualan 

berbasis website pada CV Wantraindo. Admin harus mengisikan username dan 

password agar dapat masuk ke halaman utama admin. Apabila user salah 

memasukan username dan password, maka sistem secara otomatis akan 

menampilkan pesan “login gagal”, namun user dapat “ulangi lagi” untuk 

menampilkan halaman login kembali. Jika admin berhasil login, maka sistem akan 
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menampilkan halaman utama admin. Berikut tampilan halaman login admin pada 

gambar 4.24 di bawah ini: 

 

Gambar 4.24 Tampilan Halaman Login 

2. Master Barang 

 Admin sebagai user yang berinteraksi dengan sistem, sebelum menambah, 

mengubah, atau menghapus data (kategori dan produk). User masuk ke dalam 

halaman utama admin, user memilih menu tambah kategori produk ataupun produk 

agar dapat menambah, mengubah, atau menghapus data sesuai dengan kebijakan 

dari perusahaan itu sendiri. Berikut tampilan master barang yang dapat dilihat pada 

gambar 4.25 di bawah ini: 

 

Gambar 4.25 Tampilan Menu Kategori Produk 
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 Untuk menambahkan kategori atau produk klik button “tambah kategori”, 

agar dapat mengubah kategori atau produk klik button “edit” dan untuk menghapus 

kategori atau produk klik button “hapus”. Sistem akan secara otomatis menyimpan 

data tersebut ke dalam database. Berikut tampilan menu tambah produk yang dapat 

dilihat pada gambar 4.26 di bawah ini: 

 

Gambar 4.26 Tampilan Menu Tambah Produk 

3. Penjualan Barang 

 Sistem penjualan barang merupakan sistem penjualan melalui prosedur – 

prosedur yang meliputi urutan kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, 

pengecekan barang, dan diteruskan dengan pengiriman barang yang disertai dengan 

pembuatan faktur atau mengadakan pencatatan atas penjualan yang berlaku.  

 Admin sebagai user yang berinteraksi dengan sistem. User masuk ke dalam 

halaman halaman utama admin, lalu user memilih menu order masuk untuk 

mengecek order yang masuk atau apa saja barang yang dibeli oleh customer pada 

CV Wantraindo. Berikut tampilan menu order masuk yang dapat dilihat pada 

gambar 4.27 berikut ini: 
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Gambar 4.27 Tampilan Menu Order Masuk 

 Lalu admin mengkonfirmasi apakah barang tersebut sudah dibayar atau belum 

oleh customer setelah bukti transfer dari customer tersebut dikirimkan kepada 

admin. Setelah itu admin dapat mengubah status pesanan apakah barang tersebut 

batal atau lunas / terkirim dengan memilih button “baca” pada kolom aksi.  

4. Faktur Barang 

 Faktur merupakan suatu perincian pengiriman barang yang mencatat daftar 

barang, harga, dan hal-hal yang lain, yang biasanya terkait dengan pembayaran. 

Pada umumnya ketika terjadi kesepakatan mengenai harga suatu barang antara 

pihak konsumen dan penjual, maka akan dibuat faktur yang berfungsi sebagai tanda 

bukti. Faktur barang disini termasuk sebagai e-faktur, yaitu faktur yang dibuat 

melalui aplikasi atau sistem elektronik. Penggunaan e-faktur ini saat ini terasa 

semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi yang menuntut efisiensi.  

 Admin sebagai user yang berinteraksi dengan sistem. User masuk ke dalam 

halaman utama admin, lalu user memilih menu order masuk untuk memproses dan 

mengelola faktur dari customer. Berikut tampilan menu detail order yang dapat 

dilihat pada gambar 4.28 berikut ini: 
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Gambar 4.28 Tampilan Menu Detail Order 

 Setelah penjualan barang di atas selesai, admin dapat mengirimkan faktur 

pembelian. Menu faktur pembelian dapat dilihat pada gambar 4.29 di bawah ini: 

 

Gambar 4.29 Tampilan Faktur Pembelian 

4.6.2 Penjelasan Penggunaan Aplikasi Customer 

1. Pembelian Barang 

 Customer sebagai user yang berinteraksi dengan sistem. Customer masuk ke 

dalam halaman utama atau beranda, lalu user dapat memilih barang yang akan 
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dibeli di menu produk, lalu sistem akan memproses menu produk. Berikut tampilan 

beranda atau semua produk yang dapat dilihat pada gambar 4.30 di bawah ini: 

 

Gambar 4.30 Tampilan Semua Produk pada CV Wantraindo 

 Setelah memilih barang, sistem akan masuk ke keranjang belanja untuk 

melihat rincian produk yang dipilih (nama, gambar, dan harga produk). Setelah itu 

customer memilih “selesai belanja”. Berikut tampilan menu keranjang belanja yang 

dapat dilihat pada gambar 4.31 di bawah ini: 

 

 

Gambar 4.31 Tampilan Keranjang Belanja 
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 Proses selanjutnya yaitu mengisikan data pembeli yang berisikan nama, 

alamat, nomor telpon, email, jasa pengiriman, dan kota. Lalu user dapat 

mengkonfirmasi keranjang belanja dengan cara memilih “proses order”. Berikut 

tampilan menu data pembeli yang dapat dilihat pada gambar 4.32 di bawah ini: 

 

Gambar 4.32 Tampilan Data Pembeli dan Konfirmasi Keranjang 

Adapun langkah-langkah berbelanja di aplikasi penjualan berbasis website pada CV 

Wantraindo yaitu sebagai berikut: 

 Klik tombol beli pada produk yang anda inginkan. 

 Produk yang anda inginkan akan masuk ke dalam keranjang belanja.  

 Anda dapat melakukan perubahan jumlah produk yang diinginkan dengan 

mengganti angka di kolom jumlah, kemudian klik tombol update.  

 Sedangkan untuk menghapus sebuah produk dari keranjang belanja, klik 

tombol silang yang berada di kolom paling kanan. 

 Jika sudah selesai, klik tombol selesai Belanja, maka akan tampil form untuk 

pengisian data pembeli. 
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 Setelah data pembeli sudah terisi, klik tombol proses. Maka akan tampil data 

pembeli, produk yang dipesan, beserta rincian biaya yang dibayar. 

 Pembayaran dilakukan via transfer ke nomor rekening yang tertera di kolom 

metode pembayaran. 

 Apabila telah melakukan pembayaran, hubungi kontak yang tersedia untuk 

menunjukkan bukti bahwa anda telah membayar, lalu barang akan segera 

kami kirimkan. 

2. Pembayaran Barang 

 Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan 

sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk 

pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat 

pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks. 

 Customer sebagai user yang berinteraksi dengan sistem. Proses ini akan 

berjalan apabila flow of event dari pembelian barang customer telah dilakukan. 

Setelah itu sistem akan memproses dan menampilkan halaman proses transaksi 

selesai. Setelah itu customer dapat melihat nama, jumlah, dan total harga dari 

produk yang dibeli.  

 Lalu pembeli diharuskan untuk melakukan pembayaran via transfer ke nomor 

rekening yang tertera di kolom metode pembayaran. Apabila telah melakukan 

transfer, customer menghubungi kontak yang tersedia untuk menunjukkan bukti 

bahwa barang telah terbayar, lalu barang akan segera dikirimkan. Berikut tampilan 

proses transaksi selesai yang dapat dilihat pada gambar 4.33 berikut ini: 
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Gambar 4.33 Tampilan Proses Transaksi 

4.7 Testing Aplikasi 

 Testing digunakan untuk menguji aplikasi apakah telah sesuai dengan yang 

diharapkan. Berikut merupakan tabel dari hasil testing yang telah dilakukan: 

4.7.1 Testing Aplikasi Admin 

 Berikut adalah bagaimana pengujian aplikasi dilakukan, yang terdapat pada 

tabel 4.3 di bawah ini: 

Tabel 4.3 Testing Aplikasi Admin 

Nama Aktifitas Input Hasil 

Login Data benar Sistem menampilkan halaman 

utama admin 

Data salah Sistem menampilkan pesan 

“login gagal”. 

Entri Data Master 

Barang 

Data benar Notifikasi data berhasil 

disimpan. 
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Nama Aktifitas Input Hasil 

Data salah Notifikasi data harus diisi. 

Pengecekan 

Penjualan Barang 

Data benar Notifikasi data berhasil 

disimpan. 

Data salah Notifikasi data harus diisi. 

Pengelolaan Faktur 

Barang 

Data benar Notifikasi data berhasil 

disimpan. 

Data salah Notifikasi data harus diisi. 

4.7.2 Testing Aplikasi Customer 

 Berikut adalah bagaimana pengujian aplikasi dilakukan, yang terdapat pada 

tabel 4.4 di bawah ini: 

Tabel 4.4 Testing Aplikasi Customer 

Nama Aktifitas Input Hasil 

Pembelian Barang Data benar Notifikasi data berhasil 

disimpan. 

Data salah Notifikasi data harus diisi. 

Pembayaran Barang Data benar Notifikasi data berhasil 

disimpan. 

Data salah Notifikasi data harus diisi. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dari pelaksanaan kerja praktik yang telah dilakukan dapat diambil beberapa 

kesimpulan dari Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Berbasis Website pada CV 

Wantraindo, yaitu sebagai berikut: 

1. Menghasilkan aplikasi yang digunakan untuk menjual produk karung goni 

pada CV Wantraindo. 

2. Aplikasi penjualan berbasis website ini mampu meningkatkan daya beli 

masyarakat pada produk dalam negeri.  

3. Aplikasi penjualan berbasis website ini mampu meningkatkan penjualan pada 

perusahaan dan menjadi lebih efektif. 

4. Customer lebih mudah dalam membeli produk yang akan dibeli. 

5.2 Saran 

 Dalam pembuatan Aplikasi Penjualan Berbasis Website pada CV Wantraindo, 

dapat diberi saran sebagai berikut: 

1. Penambahan beberapa tampilan pada website, sehingga menjadi up to date 

serta lebih dapat dikenal oleh customer dalam negeri maupun mancanegara. 

2. Penambahan fitur yang dapat mengintegrasi website dengan jasa pengiriman 

online. 
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