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ABSTRAK 

 

PT Sari Tani Perkayuan Indonesia adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang penjualan plywood yang menjual plywood. Selama ini pencatatan 

transaksi penjualan dicatat di faktur penjualan, hingga terjadi adanya faktur yang 

menumpuk membuat bagian penjualan kesulitan untuk pembuatan laporan. Hal ini 

berakibat manajer kesulitan dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan 

laporan penjualan. Permasalahan lainnya adalah pelanggan yang sudah memesan 

produk tidak mengetahui barang sudah dikirim atau belum hingga membuat 

pelanggan menghubungi bagian penjualan secara berulang – ulang untuk 

memastikan produk yang dipesan sudah dikirim atau belum.  

 Berdasarkan permasalahan di atas maka dibuatlah aplikasi penjualan 

plywood pada PT Sari Tani Perkayuan Indonesia berbasis website yang berfungsi 

untuk mengelolah data transaksi penjualan dan mengenalkan produk perusahaan 

secara luas. 

 Berdasarkan hasil uji coba, aplikasi penjualan plywood menghasilkan 

informasi laporan pengiriman, laporan penjualan perbulan, laporan penjualan 

pertahun, laporan produk paling laris, daftar pelanggan paling sering beli dan 

informasi untuk pelanggan tentang barang sudah dikirim atau belum. Dengan 

adanya aplikasi ini dapat membantu manajer untuk mengambil keputusan 

berdasarkan laporan penjualan dan memudahkan pelanggan untuk mengetahui 

produk yang dijual perusahaan dan melakukan pemesanan secara online.  

Kata Kunci : Plywood, penjualan, website 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT Sari Tani Perkayuan Indonesia adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang plywood yang menjual Plywood yang berbahan dasar  kayu  log berjenis 

sengon dan meranti. PT Sari Tani Perkayuan Indonesia mempunyai beberapa 

Produk plywood dengan ukuran ketebalan 3mm sengon, 3mm campuran (sengon 

dan meranti), 7mm sengon, 7mm campuran (sengon dan meranti), 9mm sengon, 

9mm campuran(sengon dan meranti), 12mm sengon, 12mm campuran (sengon dan 

meranti)15 mm sengon dan 15mm campuran (sengon dan meranti) dengan ukuran 

panjang dan  lebar 1220mm x 2440mm. Setiap produknya memiliki lima macam 

grade yaitu UTY Better, UTYP/1, UTYD/2, UTYB/3 dan Reject. 

Selama ini proses bisnis pada kegiatan penjualan dilakukan dengan dua 

cara yaitu pelanggan menghubungi dengan telpon atau pelanggan datang ke 

perusahaan. Untuk pelanggan yang datang ke perusahaan, dimulai dengan 

pelanggan menanyakan produk plywood perusahaan dan  Bagian penjualan akan 

memberikan surat penawaran. Setelah pelanggan memilih barang dan 

menyampaikan barang yang dibeli ke bagian penjualan, selanjutnya bagian 

penjualan akan mencatat produk yang akan dibeli oleh pelanggan di form perintah 

penjualan (sales order). Selanjutnya bagian penjualan memberikan form perintah 

penjualan (sales order) dan diberikan ke pelanggan. Setelah itu pelanggan 

membayar sesuai harga yang tertera di dalam form perintah penjualan (sales order).  
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Selanjutnya bagian penjualan memberikan faktur kepada pelanggan dan 

membuat surat perintah kerja untuk bagian pengiriman yang berisi tentang 

informasi produk yang harus dikirim ke pelanggan. Selanjutnya bagian penjualan 

membuatkan surat jalan untuk diserahkan ke bagian pengiriman. 

Untuk pelanggan yang menghubungi melalui telpon untuk menanyakan 

produk – produk perusahaan. maka bagian penjualan akan mengirimkan surat 

penawaran ke email pelanggan. Selanjutnya pelanggan mengirim daftar produk 

yang dipesan ke bagian penjualan. Setelah  bagian penjualan  menerima daftar 

pesanan dari pelanggan, maka bagian penjualan membuat form perintah penjualan 

(sales order) dan mengirim ke pelanggan. Selanjutnya pelanggan mengirim bukti 

pembayaran ke bagian penjualan. Setelah itu bagian penjualan mengirimkan faktur 

kepada pelanggan melalui email dan membuat surat perintah kerja untuk bagian 

pengiriman yang berisi tentang informasi produk yang harus dikirim ke pelanggan. 

Selanjutnya bagian penjualan membuatkan surat jalan untuk diserahkan ke bagian 

pengiriman. 

Permasalahan yang terjadi di perusahaan adalah ketika proses pencatatan 

transaksi penjualan, selama ini pecatatan transaksi penjualan dicatat di faktur 

penjualan, dalam sebulan jumlah transaksi penjualan rata – rata 1200 transaksi 

penjualan. Dengan adanya Faktur yang menumpuk membuat bagian penjualan 

kesulitan untuk pembuatan laporan diakhir bulan dan terkadang faktur hilang, 

dalam sebulan terkadang 2 sampai 3 faktur hilang. Hal ini berakibat manajer 

kesulitan dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan laporan penjualan. 

Permasalahan lainnya adalah pelanggan yang sudah memesan produk tidak 
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mengetahui barang sudah dikirim atau belum hingga membuat pelanggan 

menghubungi bagian penjualan secara berulang – ulang untuk memastikan produk 

yang dipesan sudah dikirim atau belum. Berdampak pada peningkatan biaya yang 

dikeluarkan oleh pelanggan. 

Oleh sebab itu pada tugas akhir ini dibuat rancang bangun aplikasi 

penjualan plywood pada PT Sari Tani Perkayuan Indonesia. Aplikasi yang dibuat 

berbasis website, agar dapat membantu mengolah data pencatatan penjualan 

menjadi laporan penjualan yang dapat membantu manajer dalam pengambilan 

keputusan fungsi dari laporan penjualan dapat digunakan sebagai dasar untuk 

membuat suatu forecast penjualan dan akhirnya dapat digunakan sebagai dasar 

membuat perencanaan produksi. Dan untuk pelanggan yang sudah memesan 

produk di perusahaan dapat mengetahui barang dalam proses pengiriman atau tidak, 

sehingga pelanggan tidak perlu menghubungi bagian penjualan untuk menanyakan 

barang sudah dikirim atau belum. Sekaligus pelanggan bisa mengetahui produk 

secara detail dan pelanggan dapat melakukan pemesanan secara online. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun Aplikasi 

Penjualan Pada PT Sari Tani Perkayuan Indonesia. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan aplikasi perencanaan produksi ini dibatasi hal – hal 

sebagai berikut : 

a. Penelitian ini membahas penjualan tunai. 
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b. Penelitian ini tidak membahas payment gateway. 

c. Penelitian ini menggunakan metode waterfall sampai dengan tahap  

construction test. 

d. Pembayaran aplikasi dilakukan dengan transfer bank atau secara tunai dan 

Aplikasi ini tidak menggunakan pembayaran secara kredit. 

e. Penelitian ini menggunakan basis B2C. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah menghasilkan rancang bangun Aplikasi 

Penjualan Pada PT Sari Tani Perkayuan Indonesia. Dengan adanya aplikasi ini 

diharapkan dapat membantu perusahaan untuk memasarkan produknya lebih luas, 

mengetahui informasi laporan penjualan dengan real time, pelanggan dapat 

mengetahui ketersediaan stok produk dan dapat melakukan pembelian secara online 

serta mengetahui pesanan pelanggan sudah dikirim atau belum. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan aplikasi penjualan telah 

banyak dilakukan . salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Guntoro 

(2016) dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Online Perlengkapan 

Anak Pada CV. Permata”. Dalam penelitian ini dibangun aplikasi penjualan 

berbasis web untuk CV. Permata. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai media 

promosi produk yang ada di CV. Permata. Sedangkan output yang dihasilkan dari 

aplikasi ini adalah laporan penjualan bulanan, laporan penjualan tahunan, invoice 

penjualan, histori member, laporan dan grafik barang paling laris, laporan 

pelanggan paling sering belanja, stok barang, list transaksi barang dikirim, poin 

member dan list member.  

Perbedaan dalam penelitian tugas akhir ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah aplikasi penjualan ini selain dapat memberikan laporan penjualan, juga dapat 

memberikan informasi untuk pelanggan tentang produk yang dibeli sedang dikirim. 

2.2 Kayu Lapis (Plywood) 

Kayu lapis adalah suatu produk yang diperoleh dengan cara menyusun bersilangan 

tegak lurus bersilangan lembaran vinir yang di ikat dengan perekat, minimal tiga 

lapis (SNI,1992). Tsoumis (1991) mengemukakan bahwa, kayu  lapis adalah 

produk panel yang terbuat dengan merekatkan sejumlah lembaran vinir atau 

merekatkan lembaran vinir pada kayu gergajian, dimana kayu gergajian sebagai 

bagian intinya/core (yang lebih dikenal sebagai wood core plywood). Arah serat 
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pada lembaran vinir untuk face dan cpre adalah tegak lurus, sedangkan 

antara lembaran vinir untuk face saling sejajar. Youngquist (1999) mengemukakan 

bahwa kayu lapis merupakan panel datar yang tersusun atas lembaran – lembaran 

vinir yang disatukan oleh bahan pengikat (perekat) dibawah kondisi pengempaan. 

Haygreen dan Bowyer (1993) mengemukakan bahwa kayu lapis 

merupakan produk panel vinir – vinir kayu yang direkat bersama sehingga arah 

serat sejumlah vinirnya tegak lurus dan yang lainnya sejajar sumbu panjang panil. 

Pada kebanyakan tipe kayu lapis, serat setiap dua lapisan sekali diletakan sejajar 

yang pertama. Hal ini untuk menjaga keseimbangan dari satu sisi panil ke yang 

lainnya. Jumlah vinir yang digunakan biasanya ganjil (3, 5, 7, dst) namun ada 

sejumlah kayu lapis yang diproduksi dengan jumlah vinir genap misalnya kayu 

lapus dari jenis softwood yang terbuat dari 4 atau 6 vinir dalam hal ini dua vinir 

sebagai bagian core diletakan sejajar. 

Keunggulan dari kayu lapis dibandingkan dengan kayu solid adalah 

dimensinya lebih stabil, tidak pecah/retak pada pinggirnya jika dipaku, keteguhan 

tarik tegak lurus serat lebih besar, ringan dibandingkan luas permukaanya, bidang 

yang luas dapat ditutup dalam waktu yang singkat, kuat pegang sekrupnya relative 

tinggi serta warna, tekstur dan serat dapat diseragamkan sehingga corak atau 

polanya bisa simetris. 

 

2.3 Penjualan 

Konsep penjualan adalah meyakini bahwa para konsumen dan perusahaan 

bisnis, tidak akan secara teratur membeli cukup banyak produk – produk yang 

ditawarkan oleh organisasi tertentu oleh karena itu, organisasi yang bersangkutan 

harus melakukan usahan penjualan dan promosi yang agresif dasar – dasar 
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pemikiran yang terkandung dalam konsep penjualan. (Kotler, 2009) Konsep 

penjualan adalah sebagai berikut : 

1. Tugas utama dari perusahaan adalah mendapatkan penjualan cukup dari 

produknya. 

2. Para konsumen tidak akan mungkin membeli barang dengan jumlah yang cukup 

banyak tanpa mendapat dorongan. 

 

2.4 Aplikasi 

Perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer 

yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas 

yang diinginkan pengguna. Biasanya di bandingkan dengan perangkat lunak sistem 

yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi secara tidak langsung 

menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang 

menguntungkan pengguna. (Safaat, 2012) 

 

2.5 E-Commerce 

E-Commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. 

Lebih formalnya, secara digital memungkinkan terjadinya transaksi komersial 

antara organisasi dan individu. (Laudon dan Traver, 2012). Definisi e-commerce 

adalah semua pertukaran informasi melalui media elektronik antara 

organisasi.(Chaffey, 2011). Jadi dari teori diatas pengertian e-commerce dapat 

disimpulkan bahwa e-commerce adalah proses transaksi jual-beli yang dilakukan 

dengan melalui jaringan internet. 



8 

 

 

2.5.1 Jenis – jenis E-Commerce 

E-Commerce umumnya diklasifikasikan berdasarkan sifat transaksi atau 

hubungan di antara entitas yang berpartisipasi.(Manzoor, 2010) klasifikasi berikut 

ini yang biasanya digunakan: 

1. Collaborative Commerce (C-Commerce) 

2. Business to Business (B2B) 

3. Business to consumers (B2C) 

4. Peer to Peer (P2P) 

5. Consumer to Business (C2B) 

6. Costumer to Customer (C2C) 

 

A. Business to Consumer (B2C) 

B2C mencakup bisnis yang menjual ke masyarakat umum biasanya 

melalui katalog yang menggunakan perangkat lunak keranjang belanja. B2C E-

Commerce dapat mengurangi biaya transaksi dan hambatan untuk masuk pasar. 

Biaya transaksi berkurang karena pelanggan dapat mengakses informasi dan 

menemukan harga yang paling kompetitif untuk suatu produk atau layanan. 

hambatan masuk pasar berkurang karena biaya pemasangan dan pemeliharaan situs 

web jauh lebih murah daripada membangun struktur bisnis tradisional untuk 

sebuah perusahaan. B2C E-Commerce bahkan menghemat biaya tambahan 

perusahaan untuk membangun jaringan distribusi. (Manzoor, 2010) 

 

2.6 Website 

Pengertian website adalah keseluruhan halaman- halaman web yang 

terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Domain adalah sebuah 
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nama unik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau lembaga atau organisasi yang 

bisa diakses melalui internet. Sebuah website biasanya dibangun atas banyak 

halaman web yang saling berhubungan. Hubungan diantara satu halaman web 

dengan yang lainnya disebut hyperlink. Sedangkan teks yang menghubungkan 

media tersebut disebut hypertext. (Yuhefiza, 2009)  

 

2.7 PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP Hypertext adalah bahasa pengembangan web yang paling populer di 

pasar saat ini. PHP hanyalah sebuah Generator Markup HTML. Jika anda melihat 

source code dari PHP pada halaman web, Anda hanya akan melihat tag HTML, 

Mungkin beberapa Javascript juga, tapi tidak ada kode PHP mentah. (Maclntrye 

dkk, 2011) 

 

2.8 My Structure Query Language (MySQL) 

MySQL adalah software atau program database server. Sedangkan SQL 

adalah bahasa pemrogramannya, bahasa permintaan (query) dalam database server 

termasuk dalam Mysql itu sendiri. SQL juga dipakai dalam software database 

server lain, Seperti SQL server, Oracle, PostgreSQL dan lainnya. (Nugroho, 2013) 

MySQL merupakan database server yang paling sering di gunakan dalam 

pemograman PHP. MySQL digunakan untuk menyimpan data dalam database dan 

memanipulasi data – data yang diperlukan. Manipulasi data tersebut berupa 

menambah, mengubah, dan menghapus daya yang berada dalam database.(Buana, 

2014) 
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2.9 Siklus Hidup Pengembangan Sistem 

Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan sebuah rangkaian 

proses hidup dari sebuah perangkat lunak, mulai dari analisis hingga sebuah 

perangkat lunak tidak terpakai lagi. Perangkat lunak tersebut dinyatakan hidup 

kembali dalam sebuah revisi atau pengembangan baru.Bentuk SDLC yang 

digunakan adalah model waterfall. (Pressman, 2015) 

 

2.10 Waterfall 

Model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis 

menggunakan pendekatan secara sekuensial untuk mengembangkan software yang 

dimulai dengan permintaan spesifikasi dari pelanggan dan melewati progres 

planning, modeling, construction, dan deployment dengan tujuan utama untuk 

membantu penyelesaian software.(Pressman, 2015) Berikut adalah urutan proses 

model waterfall menurut Pressman : 

 

Gambar 2.1 Waterfall model (sumber: Pressman (2015) 

Berikut ini adalah penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan di dalam 

model waterfall (Pressman, 2015) : 

1. Communication (komunikasi) 

Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan software, dan tahap untuk 

mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan 
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customer,maupun mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada di jurnal, 

artikel, maupun dari internet. 

2. Planning (perencanaan) 

Proses planning merupakan lanjutan dari proses communication (analysis 

requirement). Tahapan ini menggambarkan tugas-tugas teknis yang dilakukan, 

sumber daya yang dibutuhkan, produk yang harus dihasilkan, dan jadwal-jadwal 

kerja termasuk rencana yang akan dilakukan.  

3. Modeling (pemodelan) 

Proses modeling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan-kebutuhan menjadi 

sebuah perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. 

Proses ini berfokus pada rancangan struktural data, arsitektur software, 

representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural.  

4. Construction (konstruksi) 

Construction merupakan proses membuat kode. Coding atau pengkodean 

merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh 

komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. 

Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu 

software, artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. 

Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap perangkat 

lunak yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-

kesalahan terhadap perangkat lunak tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. 

5. Deployment (pengoperasian) 

Tahapan ini bisa dikatakan akhir dalam pembuatan sebuah software atau sistem. 

Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem perangkat 
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lunak yang sudah jadi akan digunakan oleh user. Kemudian software yang telah 

dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala. 

 

2.11 Alpha Testing 

Alpha testing dilakukan di situs pengembang oleh pelanggan di bawah 

bimbingan tim. dalam tes ini, pengguna menguji perangkat lunak pada platform 

pengembangan dan menunjukkan kesalahan untuk dikoreksi. Karena beberapa 

pengguna di platform pengembangan yang melakukannya, memiliki kemampuan 

terbatas untuk mengekspos kesalahan dan memperbaikinya. tes alfa dilakukan 

dalam pengawasan pengembang. setelah pengujian alfa selesai, produk perangkat 

lunak siap untuk transisi ke situs pelanggan untuk implementasi dan 

pengembangan.(Argawal dkk, 2010) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam 

mengerjakan tugas akhir ini, agar dalam pengerjaannya dapat dilakukan dengan 

terarah dan sistematis. Tahapan-tahapan tersebut adalah Communication, planning, 

modeling.  

3.1 Communication (komunikasi) 

Pada tahapan analisis kebutuhan perangkat lunak ini terdiri dari beberapa 

langkah yaitu wawancara dan studi literatur. Identifikasi dan analisis permasalahan 

yang terkait dengan penelitian yang akandilakukan, dan yang terakhir adalah 

identifikasi kebutuhan perangkat lunak. 

3.1.1 Metode Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu : 

1. Wawancara  

Dalam tahapan ini merupakan proses yang penting. Karena wawancara 

merupakan proses mencari informasi dengan cara Tanya jawab kepada bagian 

penjualan. Kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang sampai mendapatkan 

informasi yang jelas. Hasil dari wawancara tersebut menghasilkan informasi 

yaitu tentang proses bisnis penjualan pada perusahaan dan data – data yang 

dibutuhkan untuk penelitian. 
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2. Observasi  

Pada saat penelitian tidak hanya melakukan wawancara dengan pihak 

perusahaan, namun juga dilakukan observasi dimana dilakukan pengamatan 

secara langsung terkait dengan proses bisnis penjualan. Observasi dilakukan 

selama sepuluh kali. Dari tanggal 1 agustus 2019 sampai dengan 30 oktober 

2019. 

 

3.1.2 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan tahap awal dalam pengerjaan aplikasi penjualan. 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca dan 

meminjam buku-buku yang mengandung materi-materi yang digunakan dalam 

penelitian. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini bukan hanya dari buku 

materi saja, tetapi juga menggunakan jurnal-jurnal ilmiah, tugas akhir mahasiswa, 

maupun artikel melalui web. Studi lliteratur bertujuan untu mencari informasi 

berupa referensi maupun data-data pendukung yang dapat digunakan sebagai 

landasan teori dalam membangun aplikasi ini. Daftar literatur dan materi yang 

digunakan dalam penelitian ini akan dituliskan di landasan teori serta daftar 

pustaka. 

 

3.2 Planning (Perencanaan) 

Proses planning (perencanaan) merupakan tahapan yang menjelaskan 

estimasi waktu dalam pengerjaan proyek sampai selesai. Jadwal kerja dari 

Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Pada PT Sari Tani Perkayuan Indonesia 

yang akan dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Jadwal Kerja 

No Kegiatan 

Agustus 

 2018 

September 

2018 

Oktober 

2018 

November 

2018 

Desember 

2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Communication 

(komunikasi) 

                                       

  Wawancara                                         

  Studi Literatur                                         

2 

Planning  

(perencanaan) 

  

  

                                

  

  

  

analisis dan 

identifikasi 

permasalahan 

  

  

                                    

3 

Modelling 

(pemodelan) 

                                        

  

Analysis (analisis 

kebutuhan perangkat 

lunak) dan design 

(desain) 

                                        

4 

Construction 

(Konstruksi) 

                                        

  

Coding 

(pengkodean) 

                                        

  Testing (Uji coba)                                         
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No Kegiatan 

Agustus 

 2018 

September 

2018 

Oktober 

2018 

November 

2018 

Desember 

2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5 

Deployment 

(pengoperasian) 

                                        

  

Delivery 

(pengiriman) dan 

Feedback (umpan 

balik) 

                                        

6 Pembuatan Laporan                                         

 

3.3 Modeling (Pemodelan) 

Tahap desain perangkat lunak merupakan lanjutan dari proses kebutuhan 

perangkat lunak, yaitu melakukan rancangan atau desain meliputi pengolahan data 

berdasarkan fungsi, aliran dokumen, aliran sistem yang diajukan, desain basis data, 

pendefinisian interface, dan penjelasan input – proses – output. Pemodelan data 

tersebut digambarkan kedalam : 

3.3.1 Analisis Proses Bisnis 

Analisis proses bisnis ini bertujuan untuk menguraikan proses secara 

sistematis tentang proses bisnis pada bagian penjualan. Untuk mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas tentang proses bisnis, akan dijelaskan dalam bentuk 

docflow. 

Selama ini proses bisnis pada kegiatan penjualan dilakukan dengan dua cara 

yaitu pelanggan menghubungi dengan telpon atau pelanggan datang ke perusahaan. 

Untuk pelanggan yang datang ke perusahaan, dimulai dengan pelanggan 
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menanyakan produk plywood perusahaan dan  Bagian penjualan akan memberikan 

surat penawaran. Setelah pelanggan memilih barang dan menyampaikan barang 

yang dibeli ke bagian penjualan, selanjutnya bagian penjualan akan mencatat 

produk yang akan dibeli oleh pelanggan di form perintah penjualan (sales order). 

Selanjutnya bagian penjualan memberikan form perintah penjualan (sales order) 

dan diberikan ke pelanggan. Setelah itu pelanggan membayar sesuai harga yang 

tertera di dalam form perintah penjualan (sales order). Selanjutnya bagian 

penjualan memberikan faktur kepada pelanggan dan membuat surat perintah kerja 

untuk bagian pengiriman yang berisi tentang informasi produk yang harus dikirim 

ke pelanggan. Selanjutnya bagian penjualan membuatkan surat jalan untuk 

diserahkan ke bagian pengiriman.    
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Gambar 3.1 Document Flow Pelanggan Datang ke Perusahaan 

Untuk pelanggan yang menghubungi melalui telpon untuk menanyakan produk 

– produk perusahaan. maka bagian penjualan akan mengirimkan surat penawaran 

ke email pelanggan. Selanjutnya pelanggan mengirim daftar produk yang dipesan 

ke bagian penjualan. Setelah  bagian penjualan  menerima daftar pesanan dari 

pelanggan, maka bagian penjualan membuat form perintah penjualan (sales order) 
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dan mengirim ke pelanggan. Selanjutnya pelanggan mengirim bukti pembayaran ke 

bagian penjualan. Setelah itu bagian penjualan mengirimkan faktur kepada 

pelanggan melalui email dan membuat surat perintah kerja untuk bagian 

pengiriman yang berisi tentang informasi produk yang harus dikirim ke pelanggan. 

Selanjutnya bagian penjualan membuatkan surat jalan untuk diserahkan ke bagian 

pengiriman. 

 

Gambar 3.2 Document Flow menghubungi lewat telpon 
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3.3.2 Analisis Masalah 

Analisis masalah dilakukan dengan cara mengamati proses bisnis penjualan, 

menetukan masalah  dalam proses bisnis penjualan dan menentukan solusi. Sesuai 

alur yang sudah dijabarkan pada gambar 2 dan gambar 3, maka diperoleh beberapa 

permasalahan yang muncul saat dilakukan proses bisnis penjualan.   

Tabel 3.2 Permasalahan/Dampak/Solusi 

Permasalahan Dampak Solusi 

Faktur yang menumpuk 

membuat bagian 

penjualan kesulitan dalam 

pembuatan laporan akhir 

bulan dan bagian 

penjualan harus 

mengumpulkan faktur – 

faktur yang ada selama 

satu bulan, sehingga 

hampir setiap bulan 

terjadi keterlambatan 

pembuatan laporan. 

Dampak yang terjadi 

manajer tidak bisa 

mengetahui setiap saat 

laporan penjualan dan 

manajer kesulitan dalam 

membuat kebijakan 

karena adanya 

keterlambatan laporan 

dari bagian penjualan. 

Dengan adanya aplikasi 

penjualan ini dapat 

membantu manajer 

untuk mengetahui 

laporan penjualan 

secara real time. 

Karena faktur yang 

menumpuk membuat 

bagian penjualan 

kesulitan untuk 

pembuatan laporan dan 

terkadang faktur hilang, 

dalam sebulan terkadang 

2 sampai 3 faktur hilang. 

Berdampak pada proses 

pembuatan laporan  

penjualan yang 

berakibat tidak sama 

dengan stok produk di 

gudang dengan laporan 

penjualan.  

Dengan adanya aplikasi 

ini dapat membantu 

bagian penjualan dan 

manajer melakukan 

pemantauan terhadap 

transaksi penjualan. 

Dan membantu 

menyelesaikan masalah 

kehilangan faktur. 

Pelanggan yang sudah 

memesan tidak 

mengetahui tentang 

produk yang sudah dibeli 

sudah dikirim atau belum.  

Dampaknya pelanggan 

akan menghubungi 

bagian penjualan 

berulang – ulang untuk 

mengetahui produk 

yang dipesan sudah 

dikirim atau belum. 

Dengan aplikasi ini 

dapat membantu 

pelanggan untuk 

mengetahui barang 

yang dipesan sudah 

dikirim atau belum. 

 

3.3.3 Analisis Kebutuhan Pengguna 

 Dalam tahap ini, menjelaskan mengenai aplikasi yang akan dirancang dan 

dibangun, maka dibuat analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguan 
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digunakan untuk mengetahui kebutuhan user yang berhubungan dengan sistem. 

Berikut ini adalah kebutuhan pengguna : 

Tabel 3.3 Analisis kebutuhan pengguna 

No Pengguna Kebutuhan Data  Kebutuan 

Fungsi 

Kebutuhan 

Informasi 

1 Pelanggan a. Data Pelanggan Proses 

Pendaftaran 

a. Daftar 

Pelanggan 

a. Data Pelanggan 

b. Data Karyawan 

c. Data Produk 

d. Data Kota 

Proses 

Pemesanan 

a. Purchase Order 

a. Purchase 

order 

Proses 

Pembayaran 

a. Daftar 

Transaksi Status 

Terbayar 

b. Status 

Pengiriman 

2 Bagian 

Penjualan 

a. Data Pelanggan Proses 

Pendaftaran 

a. Data Pelanggan 

a. Data Produk 

b. Data Kota 

c. Data Pelanggan 

Mengelolah 

Data Master 

a. Daftar Produk 

b. Daftar Kota 

c. Daftar 

Pelanggan 

a. Daftar 

Karyawan 

b. Daftar Produk 

c. Daftar Kota 

d. Daftar 

Pelanggan 

Proses 

Pemesanan 

a. Purchase Order 

a. Purchase Order Proses 

Pembayaran 

a. Stok Produk 

b. Spk Dan Surat 

Jalan 

c. Daftar 

Transaksi 

Status 

Terbayar 

a. Spk Dan Surat 

Jalan 

Pencatatan 

Pengiriman 

a. Laporan 

Pengiriman 

b. Status 

Pengiriman 

a. Daftar 

Transaksi Status 

Terbayar 

Laporan 

Penjualan 

a. Laporan 

Bulanan 

Penjualan 

b. Laporan 

Tahunan 

Penjualan 
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No Pengguna Kebutuhan Data  Kebutuan 

Fungsi 

Kebutuhan 

Informasi 

c. Laporan 

Produk Paling 

Laris 

d. Laporan 

Pelanggan 

Paling Sering 

Beli 

e. Laporan 

Tambah Stok 

3 Bagian 

Pengiriman 

a. SPK Dan Surat 

Jalan 

Pencatatan 

Pengiriman 

a. Laporan 

Pengiriman 

b. Status 

Pengiriman 

4 Manajer a. Data Karyawan Mengelolah 

Data Master 

a. Daftar 

Karyawan 

a. Daftar 

Transaksi Status 

Terbayar 

Laporan 

Penjualan 

a. Laporan 

Bulanan 

Penjualan 

b. Laporan 

Tahunan 

Penjualan 

c. Laporan 

Produk Paling 

Laris 

d. Laporan 

Pelanggan 

Paling Sering 

Beli 

e. Laporan 

Tambah Stok 

 

3.3.4 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsionalitas adalah suatu sistem yang harus disediakan dan 

dapat berinteraksi dengan pengguna sistem, terdapat 6 kebutuhan fungsional . yang 

masing – masing akan dijelaskan dalam tabel kebutuhan fungsi sebagai berikut: 

A. Kebutuhan fungsi proses pendaftaran 

Tabel 3.4 Kebutuhan fungsi proses pendaftaran 

Nama Fungsi Proses pendaftaran 



23 
 

 

Stakeholder Bagian penjualan dan pelanggan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

melakukan pendaftaran 

Kondisi awal Data Pelanggan 

Alur normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Daftar pelanggan melalui karyawan 

1. Membuka halaman master 

pelanggan 

Menampilkan 

halaman master 

pelanggan 

1. Klik tombol tambah pelanggan 

 

menampilakan 

modal form inputan 

data pelanggan. 

2. Mengisi form inputan data 

pelanggan dan mengklik tombol 

simpan 

Halaman kembali ke 

master pelanggan 

dan tabel data 

pelanggan terisi data 

peanggan yang baru 

Daftar pelanggan 

1. Membuka halaman index untuk web 

pelanggan. 

Muncul halaman 

index pelanggan 

2. Mengklik pilih menu register. Muncul modal form 

register. 

3. Mengisi form inputan data 

pelanggan dan mengklik tombol 

daftar 

Kembali kehalaman 

index dan pelanggan 

sudah login. 

Kondisi Akhir Fungsi ini menyimpan data pelanggan 

 

B. Kebutuhan fungsi mengelolah data master 

Tabel 3.5 kebutuhan fungsi mengelolah data master 

Nama fungsi mengelolah data master 

Stakeholder Bagian penjualan dan manajer 
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Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengelolah data master 

Kondisi awal Data karyawan, data produk, data kota, data pelanggan 

Alur normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Mengelolah data master pelanggan 

1. Membuka halaman master 

pelanggan 

Menampilkan 

halaman master 

pelanggan 

2. Klik tombol tambah, edit atau hapus 

karyawan 

 

menampilakan 

modal form tambah, 

edit atau hapus data 

pelanggan. 

3. Mengisi form inputan data 

pelanggan dan mengklik tombol 

simpan atau hapus 

Halaman kembali ke 

master karyawan 

dan tabel data 

pelanggan akan 

bertambah,  berubah 

atau terhapus 

Mengelolah data master karyawan 

1. Membuka halaman master 

karyawan 

Muncul halaman 

master karyawan 

2. Mengklik pilih menu tambah, edit 

atau hapus karyawan. 

menampilakan 

modal form tambah, 

edit atau hapus data 

pelanggan. 

3. Mengisi form inputan data karyawan 

dan mengklik tombol daftar, simpan 

atau hapus 

Halaman kembali ke 

master karyawan 

dan tabel data 

karyawan akan 

bertambah,  berubah 

atau terhapus. 

Mengelolah data master produk 

1. Membuka halaman master produk. Muncul halaman 

master produk 

2. Mengklik pilih menu tambah, edit 

atau hapus produk. 

menampilakan 

modal form tambah, 
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edit atau hapus data 

produk. 

3. Mengisi form inputan data produk 

dan mengklik tombol simpan atau 

hapus 

Halaman kembali ke 

master produk dan 

tabel data produk 

akan bertambah,  

berubah atau 

terhapus. 

Mengelolah data master Kota 

1. Membuka halaman master kota. Muncul halaman 

master kota 

2. Mengklik pilih menu tambah, edit 

atau hapus kota. 

menampilakan 

modal form tambah, 

edit atau hapus data 

kota. 

3. Mengisi form inputan data kota dan 

mengklik tombol simpan atau hapus 

Halaman kembali ke 

master kota dan 

tabel data kota akan 

bertambah,  berubah 

atau terhapus. 

Kondisi akhir Fungsi ini menyimpan data master pelanggan, master kota, 

master karyawan, master produk 

 

C. Kebutuhan fungsi proses pemesanan  

Tabel 3.6 kebutuhan fungsi proses pemesanan 

Nama Fungsi Proses pemesanan 

Stakeholder Bagian penjualan dan pelanggan 

Deskripsi  Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

melakukan pemesanan 

Kondisi awal Data Pelanggan, data karyawan, data produk, data kota 

Alur normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Pemesanan melalui karyawan 

1. Membuka halaman point of sale Menampilkan 

halaman point of 
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sale yang berisi tabel 

produk, tabel 

keranjang, form 

alamat pengiriman 

2. Klik tombol tambah pada tabel 

produk 

 

Produk akan 

ditambah ke 

keranjang dan 

produk yang sudah 

ada di keranjang 

tidak bisa ditambah 

lagi ke keranjang. 

3. Mengedit jumlah atau menghapus 

produk yang ada di keranjang 

Menampilkan 

tombol modal edit 

jumlah produk dan 

hapus produk 

4. Menginputkan alamat pengiriman 

yang tersedia dan klik tombol 

simpan 

Sistem akan 

menampilkan biaya 

pengiriman 

berdasarkan kota  

5. Klik tombol lanjutkan untuk 

menyimpan pesanan pelanggan  

Sistem akan 

menampilkan modal 

berisi tentang 

informasi produk 

yang dipesan dan 

alamat pengiriman. 

Pemesanan melalui pelanggan 

1. Membuka halaman index untuk web 

pelanggan. 

Muncul halaman 

index pelanggan 

2. Mengklik tombol add to cart produk yang dipesan 

akan masuk kedalam 

keranjang 

3. Membuka halaman keranjang Halaman keranjang 

menampilkan 

halaman yang 

dipesan. 

4. Mengklik tombol untuk mengedit 

jumlah atau menghapus produk 

didaftar keranjang 

Akan menampilkan 

modal yang 

berfungsi untuk 

menghapus atau 
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mengedit jumlah 

produk 

5. Mengisi form alamat pengiriman 

dan menekan tombol simpan 

Menampilkan total 

biaya pengiriman 

berdasarkan kota 

6. Mengklik tombol lanjutkan Menampilkan modal 

purchase order yang 

berisi informasi 

tentang produk yang 

dipesan dan alamat 

pengiriman 

7. Klik tombol proses Mengarahkan 

ketampilan data 

pemesanan yang 

berisikan tentang 

tombol modal 

purchase order , 

status pembayaran 

dan status 

pengiriman 

Kondisi akhir Fungsi ini menyimpan data pesanan pelanggan 

 

D. Kebutuhan fungsi proses pembayaran  

Tabel 3.7 kebutuhan fungsi Proses pembayaran 

Nama fungsi Proses pembayaran 

Stakeholder  Bagian penjualan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

melakukan proses pembayaran 

Kondisi awal Purchase order 

Alur normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Proses pembayaran 

1. Membuka halaman pesanan 

pelanggan 

Menampilkan 

halaman pesanan 

pelanggan.  
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2. Mengklik tombol modal ubah status 

pembayaran. 

 

Menampilkan modal 

ubah status 

pembayaran. 

3. Memilih status pembayarn dan 

mengklik tombol kirim 

Merubah status 

pembayaran dan 

menyimpan ke 

halaman surat 

perintah kerja. 

Kondisi akhir Fungsi ini merubah status pembayaran 

 

E. Kebutuhan fungsi pencatatan pengiriman 

Tabel 3.8 kebutuhan fungsi pencatatan pengiriman 

Nama fungsi pencatatan pengiriman 

Stakeholder Bagian pengiriman 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

melakukan proses pencatatan pengiriman 

Kondisi awal SPK dan surat jalan, daftar transaksi status terbayar 

Alur normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Pencatatan pengiriman  

1. Membuka halaman daftar surat 

perintah kerja 

Menampilkan 

halaman daftar spk 

yang berisi 

informasi tentang 

produk yang harus 

dikemas dan alamat 

pengiriman.  

2. Klik tombol ubah status pengiriman 

 

Menampilkan form 

modal yang 

berfungsi untuk 

mengubah status 

pengiriman 

3. Isi form input ubah status 

pengiriman dan klik tombol simpan 

Menyimpan data 

pengiriman dan 
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merubah status 

pengiriman 

Kondisi akhir Fungsi ini menyimpan dan mengubah status pengiriman 

 

F. Kebutuhan fungsi laporan penjualan 

Tabel 3.9 kebutuhan fungsi laporan penjualan 

Nama fungsi laporan penjualan 

Stakeholder Bagian pengiriman, bagian penjualan, manajer 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk proses 

pembuatan laporan 

Kondisi awal Daftar transaksi status terbayar 

Alur normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Laporan bagian pengiriman 

1. Membuka halaman laporan 

pengiriman 

Menampilkan 

halaman laporan 

pengiriman yang 

berisi tentang 

informasi produk 

yang dibeli dan 

alamat pengiriman 

Laporan bagian penjualan dan manajer 

1. Membuka halaman laporan perbulan Menampilkan 

halaman laporan 

perbulan yang berisi 

tentang informasi 

produk yang dibeli 

dan alamat 

pengiriman dalam 

sebulan 

2. Membuka halaman laporan pertahun Menampilkan 

halaman laporan 

pertahun yang berisi 

tentang informasi 

produk yang dibeli 

dan alamat 
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pengiriman dalam 

setahun 

3. Membuka halaman laporan produk 

paling laris 

Menampilkan 

halaman laporan 

produk paling laris 

yang berisi tentang 

informasi produk 

yang paling laris 

4. Membuka halaman laporan 

pelanggan paling sering beli 

Menampilkan 

halaman laporan 

pelanggan paling 

sering beli yang 

berisi tentang 

informasi pelanggan 

berdasarkan jumlah 

transaksi per 

pelanggan 

5. Membuka halaman laporan 

pengiriman 

Menampilkan 

halaman laporan 

pengiriman yang 

berisi tentang 

informasi produk 

yang dibeli dan 

alamat pengiriman 

6. Membuka halaman laporan tambah 

stok 

Menampilkan 

halaman laporan 

tambah stok yang 

berisi tentang 

karyawan yang 

menambahkan stok 

Kondisi akhir Fungsi ini menyimpan dan menampilkan data laporan 

 

3.3.5 Blok Diagram 

Dalam merancang aplikasi penjualan ini, penulis mengumpulkan 

informasi yang dibutuhkan. Data inputan diantaranya : data pelanggan, data 

karyawan, data produk, data kota, data keranjang kemudian data tersebut di proses 

dan menghasilkan daftar pelanggan, daftar karyawan, daftar produk, daftar kota, 
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daftar pelanggan, purchase order, stok produk, spk dan surat jalan, daftar transaksi 

terbayar, laporan pengiriman, status pengiriman, laporan perbulan, laporan 

pertahun, laporan produk paling laris, laporan pelanggan paling sering beli dan 

laporan tambah stok. Blok diagram aplikasi penjualan online dapat dilihat pada 

gambar 3.3 dibawah ini. 

Input – Proses - Output

ProsesInput Output

P
h

as
e

Data Pelanggan Proses Pendaftaran Daftar Pelanggan

Data Karyawan

Data Produk

Data Kota

A

Mengelolah Data 

Master

A

Daftar Karyawan

Daftar Produk

Daftar Kota

Daftar Pelanggan

B

C

D

A

B

C

D

Data Keranjang

Proses Pemesanan Purchase Order E

E Proses Pembayaran

Stok Produk

SPK dan Surat Jalan

Daftar Transaksi 

Status Terbayar

Pencatatan 

Pengiriman

F

F

Laporan Pengiriman

Status Pengiriman

G

G Laporan Penjualan

Laporan Bulanan 

dan tahunan 

Penjualan

Laporan Produk 

Paling laris

Laporan Pelanggan 

Paling sering beli

Laporan Tambah 

Stok

 

Gambar 3.3 input process output 
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Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut  

1. Input 

a. Data pelanggan adalah data yang berisikan tentang identitas pelanggan. 

b. Data Karyawan adalah data yang berisikan tentang data karyawan. 

c. Data Produk adalah data yang berisikan tentang produk – produk yang dijual 

perusahaan. 

d. Data Kota adalah data yang berisikan nama kota dan biaya pengiriman setiap 

kota. 

e. Data Keranjang adalah data yang berisikan pesanan pelanggan. 

2. Process 

a. Proses pendaftaran merupakan proses pendaftaran pelanggan. 

b. Mengelolah data master merupakan proses pengolahan data inputan kedalam 

tabel penyimpanan sistem berdasarkan jenis data dan fungsi data. 

c. Proses pemesanan merupakan proses pelanggan memesan produk. 

d. Proses pembayaran merupakan proses bagian karyawan melakukan ubah status 

pembayaran. 

e. Pencatatan pengiriman merupakan proses bagian karyawan melakukan 

pencatatan pengiriman produk kepelanggan. 

f. Laporan penjulan merupakan proses yang digunakan untuk menampilkan 

semua laporan. 

3. Output 

a. Daftar pelanggan merupakan daftar pelanggan yang terdaftar di aplikasi.  

b. Daftar karyawan merupakan daftar karyawan yang terdaftar di aplikasi. 

c. Daftar produk merupakan daftar produk yang dijual oleh perusahaan. 
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d. Daftar kota merupakan daftar kota untuk mengetahui biaya pengiriman setiap 

kota. 

e. Purchase order merupakan data pesanan pelanggan. 

f. Stok produk merupakan data produk yang berkurang setelah melakukan 

penjualan. 

g. SPK dan surat Jalan merupakan data yang digunakan utuk bagian pengiriman. 

h. Daftar transaksi status terbayar merupakan transaksi yang sudah dibayar oleh 

pelanggan. 

i. Laporan pengiriman merupakan daftar yang berisi tentang pengiriman barang. 

j. Status pengiriman merupakan data yang berisi informasi tentang pengiriman. 

k. Laporan bulanan dan tahunan penjualan merupakan laporan penjualan selama 

sebulan dan setahun. 

l. Laporan produk paling laris merupakan laporan yang berisi tentang produk 

yang sering dibeli oleh pelanggan. 

m. Laporan pelanggan paling sering beli merupakan daftar yang berisi tentang 

pelanggan yang sering membeli produk perusahaan. 

n. Laporan tambah stok merupakan daftar karyawan yang melakukan 

penambahan stok produk. 

3.3.6 System Flow 

System Flow merupakan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. 

System flow ini adalah lanjutan aliran data dari document flow yang telah dibuat 

sebelumnya. Secara garis besar diagram alir sistem dari Rancang bangun aplikasi 

penjualan plywood pada PT Sari Tani Perkayuan Indonesia digambarkan pada 

gambar-gambar berikut: 
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1. System flow proses pendaftaran pelanggan 

System Flow proses pendaftaran pelanggan

SistemPelanggan

P
h

as
e

Start
menampilkan 

halaman index

halaman index

Data pelanggan

Input data 

pelanggan

Memilih halaman 

daftar pelanggan

Mengecek email 

sudah terdaftar apa 

belum

pop up error

Sudah 

terdaftar

ya

Menyimpan 

data 

pelanggan

tidak

end

 

Gambar 3.4 System flow proses pendaftaran pelanggan 

Tabel 3.10 Penjelasan pendaftaran pelanggan 

Proses pendaftaran pelanggan 

Tujuan Untuk pendaftaran pelanggan 

Masukan - Input data pelanggan 

Proses - Proses menampilkan halaman index 

- Memilih halaman daftar pelanggan 

- Mengecek email sudah terdaftar apa belum 

- Meyimpan data pelanggan 

Keluaran - Menampilkan halaman index 

- Menampilkan pop up error 

Pemeran Pelanggan 
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2. System flow proses pemesanan pelanggan 

System Flow proses pemesanan pelanggan

SistemPelanggan

P
h
as

e
Start

menampilkan 

halaman produk

halaman produk

Data keranjang

Input data produk 

yang dipesan

Pelanggan memilih 

produk

Menyimpan 

kedalam tabel 

keranjang

Edit jumlah 

produk

Data Produk

ya

Melakukan 

pemesanan Input data kota

Purchase Order

end

Detail PO

Hapus produk

tidak

tidak

Mehapus data 

produk dikeranjang

 

Gambar 3.5 System flow proses pemesanan pelanggan 

Tabel 3.11 Penjelasan proses pemesanan pelanggan 

Proses pemesanan pelanggan 

Tujuan Untuk proses pemesanan pelanggan 

Masukan - Input data produk yang dipesan 

- Input data kota 

Proses - Proses menampilkan halaman produk 

- Pelanggan memilih produk 

- Menyimpan kedalam tabel keranjang 

- Menghapus data produk dikeranjang 
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Proses pemesanan pelanggan 

- Melakukan proses pemesanan 

Keluaran - Menampilkan halaman produk 

Pemeran Pelanggan 

 

3. System flow proses pembayaran pelanggan 

System Flow proses pembayaran pelanggan

SistemPelanggan

P
h
as

e

Start
menampilkan data 

pemesanan

halaman data 

pemesanan

Input status telah 

transfer

Pelanggan memilih 

transfer pesanan

Menyimpan status 

transfer ke 

purchase order

Data Purchase 

Order

end

 

Gambar 3.6 System flow proses pembayaran pelanggan 

Tabel 3.12 Penjelasan proses pembayaran pelanggan 

Proses pembayaran pelanggan 

Tujuan Untuk proses pembayaran pelanggan 

Masukan - Input status telah transfer 

Proses - Proses menampilkan data pemesanan 

- Pelanggan memilih transfer pesanan 

- Menyimpan status transfer ke purchase order 

Keluaran - Menampilkan halaman data pemesanan 

Pemeran Pelanggan 
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4. System flow proses pendaftaran melalui karyawan 

System Flow proses pendaftaran pelanggan melalui  karyawan

SistemBagian penjualan
P

h
as

e

Start
menampilkan 

master pelanggan

halaman master 

pelanggan

Data pelangganMemilih tambah 

pelanggan

Input data 

pelanggan

Menyimpan 

data 

pelanggan

end

 

Gambar 3.7 System flow proses pendaftaran melalui karyawan 

Tabel 3.13 Penjelasan proses pendaftaran melalui karyawan 

Proses pendaftaran melalui karyawan 

Tujuan Untuk proses pendaftaran melalui karyawan 

Masukan - Input data pelanggan 

Proses - Proses menampilkan master pelanggan 

- Memilih tambah pelanggan 

- Menyimpan data pelanggan  

Keluaran - Menampilkan halaman master pelanggan 

Pemeran Bagian penjualan 
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5. System flow mengelolah data master produk 

System Flow mengelolah data master produk 

SistemBagian penjualan

P
h

as
e

Start
menampilkan 

master produk 

halaman master 

produk 

Data produk 
Memilih tambah 

produk 

Input data produk 

Menyimpan 

data produk 

end

 

Gambar 3.8 System flow menambah data produk 

Tabel 3.14 Penjelasan menambah data produk 

Menambah data produk 

Tujuan Untuk proses Menambah data produk 

Masukan - Input data produk 

Proses - Proses menampilkan master produk 

- Memilih tambah produk 

- Menyimpan data produk 

Keluaran - Menampilkan halaman master produk 

Pemeran Bagian penjualan 
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System Flow mengelolah data master produk 

SistemBagian penjualan

P
h

as
e

Start
menampilkan 

master produk 

halaman master 

produk 

Data produk 
Memilih data 

produk yang akan 

diubah

input data produk 

terbaru

mengubah 

data produk 

end

 

Gambar 3.9 System flow mengubah data produk 

Tabel 3.15 Penjelasan mengubah data produk 

Mengubah data produk 

Tujuan Untuk proses Menambah data produk 

Masukan - Mengubah data produk 

Proses - Proses menampilkan master produk 

- Memilih data produk yang akan diubah 

- mengubah data produk 

Keluaran - Menampilkan halaman master produk 

Pemeran Bagian penjualan 
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System Flow mengelolah data master produk 

SistemBagian penjualan
P

h
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end

 

Gambar 3.10 System flow menghapus data produk 

Tabel 3.16 Penjelasan menghapus data produk 

Menghapus data produk 

Tujuan Untuk proses menghapus data produk 

Masukan - Menghapus data produk  

Proses - Proses menampilkan master produk 

- Memilih data produk yang akan dihapus 

- Menghapus data produk 

Keluaran - Menampilkan halaman master produk 

Pemeran Bagian penjualan 
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6. System flow mengelolah data master kota 

System Flow mengelolah data master kota 

SistemBagian penjualan
P

h
as

e

Start master kota

halaman master 

kota

Data kota
Memilih tambah 

kota

Input data kota

Menyimpan 

data kota

end

 

Gambar 3.11 System flow menambah data kota 

Tabel 3.17 Penjelasan menambah data kota 

Menambah data kota 

Tujuan Untuk proses menambah data kota 

Masukan - Input data kota  

Proses - Proses menampilkan master kota 

- Memilih tambah kota 

- Menyimpan data kota 

Keluaran - Menampilkan halaman master kota 

Pemeran Bagian penjualan 
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System Flow mengelolah data master kota 

SistemBagian penjualan

P
h
as

e

Start
menampilkan 

master kota

halaman master 

kota

Data kota
Memilih data kota 

yang akan diubah

input data kota 
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data kota

end

 

Gambar 3.12 System flow mengubah data kota 

Tabel 3.18 Penjelasan mengubah data kota 

Mengubah data kota 

Tujuan Untuk proses mengubah data kota 

Masukan - Mengubah data kota 

Proses - Proses menampilkan master kota 

- Memilih data kota yang akan diubah 

- Menyimpan data kota 

Keluaran - Menampilkan halaman master kota 

Pemeran Bagian penjualan 
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System Flow mengelolah data master kota 

SistemBagian penjualan

P
h
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e

Start
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master kota

halaman master 

kota

Data kota
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end

 

Gambar 3.13 System flow menghapus data kota 

Tabel 3.19 Penjelasan menghapus data kota 

Menghapus data kota 

Tujuan Untuk proses menghapus data kota 

Masukan - Menghapus data kota 

Proses - Proses menampilkan master kota 

- Memilih data \kota yang akan dihapus 

- Menghapus data kota 

Keluaran - Menampilkan halaman master kota 

Pemeran Bagian penjualan 
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7. System flow mengelolah data master pelanggan 

System Flow mengelolah data master pelanggan 

SistemBagian penjualan
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end

 

Gambar 3.14 System flow menambah data pelanggan 

Tabel 3.20 Penjelasan menambah data pelanggan 

Menambah data pelanggan 

Tujuan Untuk proses menambah data pelanggan 

Masukan - Input data pelanggan 

Proses - Proses menampilkan master pelanggan 

- Memilih tambah pelanggan 

- Menyimpan data pelanggan 

Keluaran - Menampilkan halaman master pelanggan 

Pemeran Bagian penjualan 
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System Flow mengelolah data master pelanggan 

SistemBagian penjualan

P
h
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master pelanggan 

halaman master 

pelanggan 

Data pelanggan Memilih data 

pelanggan yang 
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end

 

Gambar 3.15 System flow mengubah data pelanggan 

Tabel 3.21 Penjelasan mengubah data pelanggan 

Mengubah data pelanggan 

Tujuan Untuk proses menambah data pelanggan 

Masukan - Mengubah data pelanggan 

Proses - Proses menampilkan master pelanggan 

- Memilih data pelanggan yang akan diubah 

- Mengubah data pelanggan 

Keluaran - Menampilkan halaman master pelanggan 

Pemeran Bagian penjualan 
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System Flow mengelolah data master produk 

SistemBagian penjualan
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master pelanggan 

halaman master 

pelanggan 

Data pelanggan Memilih data 
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data 
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end

 

Gambar 3.16 System flow menghapus data pelanggan 

Tabel 3.22 Penjelasan menghapus data pelanggan 

Menghapus data pelanggan 

Tujuan Untuk proses menghapus data pelanggan 

Masukan - Menghapus data pelanggan 

Proses - Proses menampilkan master pelanggan 

- Memilih data pelanggan yang akan dihapus 

- menghapus data pelanggan 

Keluaran - Menampilkan halaman master pelanggan 

Pemeran Bagian penjualan 

 

 

 

 



47 
 

 

8. System flow proses pemesanan melalui karyawan 

System Flow proses pemesanan pelanggan melalui karyawan
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Gambar 3.17 System flow proses pemesanan melalui karyawan 
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Tabel 3.23 Penjelasan proses pemesanan melalui karyawan 

Proses pemesanan melalui karyawan 

Tujuan Untuk proses pemesanan melalui karyawan 

Masukan - Memilih produk 

- Mengubah jumlah pesanan 

- Menginputkan alamat pengiriman 

Proses - Proses menampilkan halaman point of sale 

- Memilih produk yang dipesan 

- Menyimpan data produk ke keranjang 

- Mengubah jumlah pesanan data keranjang 

- Menghapus produk yang dipesan 

- Menyimpan pesanan pelanggan 

Keluaran - Menampilkan halaman point of sale 

- Invoice  

Pemeran Bagian penjualan 

 

9. System flow proses pembayaran 

System Flow proses pembayaran 

SistemBagian penjualan
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Start
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Gambar 3.18 System flow proses pembayaran 
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Tabel 3.24 Penjelasan proses pembayaran 

Proses pembayaran 

Tujuan Untuk proses pembayaran 

Masukan - Mengubah status pembayaran 

Proses - Proses menampilkan halaman pesanan pelanggan 

- Memilih pelanggan yang telah membayar 

- Mengubah status pembayaran 

Keluaran - Menampilkan halaman pesanan pelanggan 

Pemeran Bagian penjualan 

 

10. System flow pencatatan pengiriman 

 

Gambar 3.19 System flow proses pencatatan pengiriman 
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Tabel 3.25 Penjelasan proses pencatatan pengiriman 

Pencatatan pengiriman 

Tujuan Untuk proses pencatatan pengiriman 

Masukan - Mengubah status pengiriman 

Proses - Proses menampilkan halaman surat perintah kerja 

- Memilih purchase order yang sudah terbayar 

- Mengubah status pengiriman 

Keluaran - Menampilkan halaman surat perintah kerja 

Pemeran Bagian penjualan 

 

11. System flow pembuatan laporan 

System Flow proses pembuatan laporan
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Gambar 3.20 System flow pembuatan laporan 
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Tabel 3.26 Penjelasan pembuatan laporan 

Pembuatan laporan 

Tujuan Untuk proses pembuatan laporan 

Masukan - Input periode laporan 

Proses - Proses menampilkan halaman laporan 

- Memilih menu laporan 

- Laporan sesuai periode 

Keluaran - Menampilkan halaman laporan 

- Menampilkan rekap laporan sesuai periode 

Pemeran Bagian penjualan 

 

12. System flow pencatatan pengiriman 

System Flow pencatatan pengiriman
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Gambar 3.21 System flow pencatatan pengiriman 
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Tabel 3.27 Penjelasan pencatatan pengiriman 

Pembuatan laporan 

Tujuan Untuk proses pencatatan pengiriman 

Masukan - Mengubah status pengiriman 

Proses - Proses menampilkan halaman halaman surat perintah kerja 

- Meilih purchase order yang siap dikirim 

- Mengubah status pengiriman 

Keluaran - Menampilkan halaman surat perintah kerja 

Pemeran Bagian pengiriman 

 

13. System flow pembuatan laporan bagian pengiriman 

System Flow proses pembuatan laporan
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Gambar 3.22 System flow pembuatan laporan 

Tabel 3.28 Penjelasan pembuatan laporan 

Pembuatan laporan 

Tujuan Untuk proses pembuatan laporan 

Masukan - Input periode laporan 
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Pembuatan laporan 

Proses - Proses menampilkan halaman laporan 

- Memilih menu laporan 

- Laporan sesuai periode 

Keluaran - Menampilkan halaman laporan 

- Menampilkan rekap laporan sesuai periode 

Pemeran Bagian pengiriman 

 

14. System flow mengelolah data master karyawan 

System Flow mengelolah data master karyawan 
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end

 

Gambar 3.23 System flow menambah data karyawan 

Tabel 3.29 Penjelasan menambah data karyawan 

Menambah data karyawan 

Tujuan Untuk proses pencatatan pengiriman 

Masukan - Input data karyawan 

Proses - Proses menampilkan master karyawan 

- Memilih tambah karyawan 

- Menyimpan data karyawan 

Keluaran - Menampilkan halaman master karyawan 

Pemeran Manajer 
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System Flow mengelolah data master karyawan 
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Gambar 3.24 System flow mengubah data karyawan 

Tabel 3.30 Penjelasan mengubah data karyawan 

Mengubah data karyawan 

Tujuan Untuk proses pencatatan pengiriman 

Masukan - Mengubah data karyawan 

Proses - Proses menampilkan master karyawan 

- Memilih data karyawan yang akan diubah 

- Mengubah data karyawan 

Keluaran - Menampilkan halaman master karyawan 

Pemeran Manajer 
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System Flow mengelolah data master karyawan 
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Gambar 3.25 System flow menghapus data karyawan 

Tabel 3.31 Penjelasan menghapus data karyawan 

Menghapus data karyawan 

Tujuan Untuk proses pencatatan pengiriman 

Masukan - Menghapus data karyawan 

Proses - Proses menampilkan master karyawan 

- Memilih data karyawan yang akan dihapus 

- Menghapus data karyawan 

Keluaran - Menampilkan halaman master karyawan 

Pemeran Manajer 
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15. System flow pembuatan laporan manajer 

System Flow proses pembuatan laporan
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Gambar 3.26 System flow pembuatan laporan 

Tabel 3.32 Penjelasan pembuatan laporan 

Pembuatan laporan 

Tujuan Untuk proses pembuatan laporan 

Masukan - Input periode laporan 

Proses - Proses menampilkan halaman laporan 

- Memilih menu laporan 

- Laporan sesuai periode 

Keluaran - Menampilkan halaman laporan 

- Menampilkan rekap laporan sesuai periode 

Pemeran Manajer 
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3.3.7 Hierarcy Process Diagram 

 

Gambar 3.27 Diagram jenjang aplikasi penjualan plywood 
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3.3.8 Context Diagram 

 

Gambar 3.28 Context Diagram aplikasi penjualan plywood. 

Pada Gambar 3.28 menjelaskan context diagram aplikasi penjualan plywood 

mempunyai input dan output yang berbeda untuk setiap entitasnya. Entitas disini 

merupakan entitas yang menggunakan aplikasi. 
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3.3.9 Data Flow Diagram 

1. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

 

Gambar 3.29 Data Flow Diagram aplikasi penjualan plywood 
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DFD level 0 dari sistem ini mempunyai 6 proses utama yaitu pendaftaran, 

pemesanan, mengelolah data master, pemesanan, pembayaran, pencatatan 

pengiriman dan laporan. 

2. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 proses pendaftaran 

 

Gambar 3.30 Data Flow Diagram level 1 proses pendaftaran 

DFD level 1 dari proses pendaftaran mempunyai 2 proses yaitu pendaftaran 

online dan pendaftaran melalui karyawan. 

3. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 proses pemesanan 

 

Gambar 3.31 Data Flow Diagram level 1 proses pemesanan 

DFD level 1 dari proses pemesanan mempunyai 2 proses yaitu pemesanan 

online dan pemesanan melalui karyawan. 
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4. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 proses pembayaran 

 

Gambar 3.32 Data Flow Diagram level 1 proses pembayaran 

DFD level 1 dari pembayaran mempunyai 2 proses yaitu menerima 

pembayaran dan melakukan pembayaran. 

5. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 proses mengelolah data master 

 

Gambar 3.33 Data Flow Diagram level 1 proses mengelolah data master 

DFD level 1 dari mengelolah data master mempunyai 4 proses yaitu master 

karyawan, master produk, master kota dan master pelanggan. 
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6. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 proses pencatan pengiriman 

 

Gambar 3.34 Data Flow Diagram level 1 proses pencatan pengiriman 

DFD level 1 dari pencatan pengiriman mesmpunyai 2 proses yaitu mencatat 

pengiriman dan melakukan pengiriman. 

7. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 proses laporan 

 

Gambar 3.35 Data Flow Diagram level 1 proses pencatan pengiriman 

DFD level 1 dari proses laporan pengiriman mempunyai 4 proses yaitu 

laporan bulan  dan tahun, laporan produk paling laris, laporan pelanggan paling 

sering beli dan laporan tambah stok. 
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3.3.7 Conceptual Data Model 

 

Gambar 3.36 Conceptual Data Model 
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3.3.8 Physical data Model 

 

Gambar 3.37 Physical Data Model 
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3.3.10 Struktur tabel 

Rancang bangun aplikasi penjualan plywood pada PT Sari Tani 

Perkayuan Indonesia memililki struktur tabel. Tabel – tabel yang digunakan pada 

sistem yang telah dibuat ini sebagaimana terdapat terdapat pada Physical data 

model. Berikut penjelasan struktur dari tiap tabel : 

A. Tabel produk 

Primary key   : id_produk 

Foreign key   : - 

Fungsi    : menyimpan dan melihat data produk 

Tabel 3.33 Struktur tabel produk 

Field Type data Length Constraint 

Id_produk Varchar 9 Primary key 

Nama_pro Varchar 50 - 

Grade_pro Varchar 50 - 

Bahan_pro Varchar 50 - 

Ukuran_pro Varchar 50 - 

Stok_pro Int - - 

Harga_pro Int - - 

Foto_pro Varchar 50 - 

Warna_pro Varchar 50 - 

Status_pro Varchar 20 - 

 

B. Tabel keranjang 

Primary Key  : id_keranjang 

Foreign Key  : id_pelanggan, id_karyawan, id_produk 

Fungsi    : menyimpan dan melihat data keranjang 
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Tabel 3.34 Struktur tabel keranjang 

Field Type data Length Constraint 

Id_keranjang Varchar 9 Primary key 

Id_pelanggan Varchar 9 Foreign Key 

Id_karyawan Varchar 7 Foreign Key 

Id_produk Varchar 9 Foreign Key 

Jumlah_produk_ker Int - - 

Harga_produk_ker Int - - 

 

C. Tabel karyawan 

Primay key   : id_karyawan 

Foreign key   : - 

Fungsi   : menyimpan dan melihat data karyawan 

Tabel 3.35 Struktur tabel karyawan 

Field Type data Length Constraint 

Id_karyawan Varchar 7 Primary key 

Email_kar Varchar 50 - 

Pass_kar Varchar 50 - 

Nama_kar Varchar 50 - 

No_telp_kar Varchar  12 - 

Alamat_kar Varchar  50 - 

Bagian_kar Varchar 50 - 

Status_kar Varchar  20 - 

 

D. Tabel pelanggan 

Primary Key   : id_pelanggan 

Foreign Key   : - 

Fungsi    : menyimpan dan melihat data pelanggan 

Tabel 3.36 Struktur tabel pelanggan 

Field Type data Length Constraint 

Id_pelanggan Varchar 9 Primary key 

Email_pel Varchar 50 - 

Pass_pel Varchar 50 - 
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Field Type data Length Constraint 

Nama_pel Varchar 50 - 

No_telp_pel Varchar  12 - 

Alamat_pel Varchar  50 - 

Kota_pel Varchar 50 - 

Kode_pos_pel Varchar 20 - 

Status_pel Varchar  20 - 

 

E. Tabel Purchase_order 

Primary key   : id_purchase_order 

Foreign key   : id_kota, id_karyawan, id_pelanggan 

Fungsi   : menyimpan dan melihat data purchase order 

Tabel 3.37 Struktur tabel purchase order 

Field Type data Length Constraint 

Id_purchase_order Varchar 15 Primary key 

Id_kota Varchar 9 Foreign key 

Id_karyawan Varchar 7 Foreign key 

Id_pelanggan Varchar 9 Foreign key 

Tanggal_po Datetime - - 

No_ref_po Varchar  9 - 

Status_po Varchar 20 - 

Total_po Varchar - - 

Nama_po Varchar  50 - 

No_telp_po Varchar 12 - 

Email_po Varchar 50 - 

Alamat_po Varchar 50 - 

Kode_pos_po Varchar 20 - 

 

F. Tabel kota 

Primary_key   : id_kota 

Foreign key   : - 

Fungsi   : menyimpan dan melihat data kota 
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Tabel 3.38 Struktur tabel kota 

Field Type data Length Constraint 

Id_kota Varchar 9 Primary key 

Nama_kota Varchar 20 - 

Biaya_kota Int - - 

Status_kota Varchar 20 - 

 

G. Tabel pengiriman 

Primary key   : id_pengiriman 

Foreign key   : id_purchase_order 

Fungsi    : menyimpan dan melihat data pengiriman 

Tabel 3.39 Struktur tabel pengiriman 

Field Type data Length Constraint 

Id_pengiriman Varchar 9 Primary key 

Id_purchase_order Varchar 9 - 

Tanggal_pengiriman Datetime - - 

Status_pengiriman Varchar  20 - 

 

H. Tabel detail_po 

Primary key   : id_detail_po 

Foreign key  : id_produk, id_purchase_order 

Fungsi   : menyimpan dan melihat data detail purchase order 

Tabel 3.40 Struktur tabel detail po 

Field Type data Length Constraint 

Id_detail_po Varchar 9 Primary key 

Id_produk Varchar 9 Foreign key 

Id_purchase_order Varchar 15 Foreign key 

Jumlah_detail_produk Int - - 

Harga_detail_produk Int  - - 

Harga_detail_po Int   - - 
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I. Tabel history stok 

Primary key   : id_history_stok 

Foreign key  : id_karyawan, id_produk 

Fungsi   : menyimpan dan melihat data history stok 

Tabel 3.41 Struktur tabel history stok 

Field Type data Length Constraint 

Id_history_stok Varchar 9 Primary key 

Id_karyawan Varchar 7 Foreign key 

Id_produk Varchar 9 Foreign key 

Tanggal_tambah_stok Date - - 

Jumlah_stok Int  - - 

 

3.3.11 Desain User Interface 

Pada tahap ini dilakukan perancangan user interface antara pengguna 

dengan sistem yang dibuat.  Desain user interface ini dibuat dengan menggunakan 

perangkat lunak Mockplus. 

1. Halaman login untuk karyawan 

Halaman login merupakan tampilan awal dari aplikasi. Halaman login 

dapat dilihat pada gambar 3.38. Pada form ini terdapat input text email dan 

password yang harus diisi pengguna agar dapat melanjutkan akses kehalaman 

selanjutnya. 
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Gambar 3.38 Halaman login untuk karyawan 

2. Halaman dashboard 

Halaman dashboard menampilkan informasi tentang penjualan selama satu 

bulan, pendapatan selama satu bulan, penjualan hari ini, pendapatan hari ini, chart 

bar barang paling laris dan tabel stok produk. Tampilan dashboard seperti gambar 

3.39. 

 

 

Gambar 3.39 Halaman Dashboard 
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3. Halaman master karyawan  

Halaman master karyawan berfungsi untuk menampilkan data karyawan 

dalam bentuk tabel dan berfungsi untuk melakukan edit dan hapus pada data 

karyawan.  Halaman master karyawan pada gambar 3.40. 

 

Gambar 3.40 Halaman master karyawan 

4. Halaman laporan perbulan 

Halaman laporan perbulan berfungsi menampilan data penjualan selama 

satu bulan. Halaman laporan perbulan pada gambar 3.41. 

 

Gambar 3.41 Halaman Laporan Perbulan 
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5. Halaman laporan pertahun 

Halaman laporan pertahun berfungsi menampilan data penjualan selama 

satu tahun. Halaman laporan perbulan pada gambar 3.42. 

 

Gambar 3.42 Halaman Laporan Pertahun 

6. Halaman laporan produk paling laris 

Halaman laporan produk paling laris berfungsi menampilan produk yang 

paling laris dalam bentuk tabel yang diurutkan berdasarkan jumlah produk yang 

paling laris. Halaman laporan produk paling laris pada gambar 3.43. 

  

Gambar 3.43 Halaman Laporan produk paling laris 
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7. Halaman laporan pelanggan paling sering beli 

Halaman laporan pelanggan paling sering beli berfungsi untuk 

menampilkan data dalam bentuk tabel yang berisikan tentang pelanggan yang 

sering melakukan transaksi di aplikasi penjualan. Halaman laporan pelanggan 

paling sering beli dapat dilihat pada gambar 3.44. 

 

Gambar 3.44 Halaman Laporan pelanggan paling sering beli 

8. Halaman laporan pengiriman 

Halaman laporan pengiriman berfungsi untuk menampilkan data 

pengiriman berdasarkan pesanan yang sudah dikirim. Halaman pengiriman dapat 

dilihat pada gambar 3.45. 

 

Gambar 3.45 Halaman Laporan pengiriman 
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9. Halaman laporan tambah stok 

Halaman laporan tambah stok berfungsi untuk menampilkan data 

karyawan yang melakukan tambah stok. Halaman laporan tambah stok dapat dilihat 

pada gambar 3.46. 

 

Gambar 3.46 Halaman Laporan tambah stok 

10. Halaman Daftar Surat Perintah Kerja 

Halaman daftar surat perintah kerja menampilkan data yang berisi tentang 

pesanan pelanggan dan berfungsi untuk mengedit status pengiriman. Halaman 

daftar surat perintah kerja dapat dilihat pada gambar 3.47. 

 

Gambar 3.47 Halaman Surat perintah kerja 
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11. Halaman master pelanggan 

Halaman master pelanggan berfungsi untuk menampilkan data pelanggan 

dalam bentuk tabel yang berisi tentang id pelanggan, email pelanggan, password 

pelanggan, nama pelanggan, no telpon pelanggan, alamat pelanggan, kota 

pelanggan, kode pos pelanggan dan tombol untuk mengedit dan menghapus data 

pelanggan. Tampilan halaman master dapat dilihat pada gambar 3.48 

 

Gambar 3.48 Halaman master pelanggan 

12. Halaman master produk 

Halaman master produk berfungsi untuk menampilkan data produk dalam 

bentuk tabel yang berisi tentang id produk, nama produk, grade produk, bahan 

produk, ukuran produk, stok produk, harga produk , foto produk, warna produk 

yang berfungsi untuk warna chart bar pada halaman dashboard dan fungsi untuk 

mengedit dan menghapus data produk. Halaman master produk dapat dilihat pada 

gambar 3.49. 
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Gambar 3.49 Halaman master produk 

13. Halaman master kota 

Halaman master kota berfungsi untuk menampilkan data kota dalam 

bentuk tabel yang berisi tentang id kota, nama kota, biaya pengiriman dan tombol 

untuk mengedit dan menghapus data kota. Halaman master kota dapat dilihat pada 

gambar 3.50. 

 

Gambar 3.50 Halaman master kota 
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14. Halaman pesanan pelanggan 

Halaman pesanan pelanggan yang berfungsi untuk menampilkan pesanan 

pelanggan yang malukan pemesanan secara online, yang berisi tentang produk yang 

dibeli oleh pelanggan dan alamat pengiriman. Halaman pesanan pelanggan dapat 

dilihat pada  gambar 3.51. 

 

Gambar 3.51 Halaman pesanan pelanggan 

15. Halaman point of sale 

Halaman point of sale yang berfungsi untuk pelanggan yang memesan 

dengan cara datang keperusahaan,  halaman ini berisi tentang data produk , alamat 

pengiriman dan daftar produk yang dibeli. Halaman point of sale dapat dilihat pada 

gambar 3.52. 
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Gambar 3.52 Halaman point of sale 

16. Halaman surat perintah kerja 

Halaman surat perintah kerja menampilkan tabel pesanan yang sudah 

dibayar dan fungsi ubah status untuk dikirim ke bagian pengiriman, tampilan surat 

perintah kerja dapat dilihat pada gambar 3.53. 

 

Gambar 3.53 Halaman surat perintah kerja 
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17. Modal login pelanggan 

Modal login merupakan form yang berfungsi untuk melakukan login. Pada 

form ini terdapat input text email dan password yang harus diisi pengguna agar 

dapat melakukan pembelian. Modal login dapat dilihat pada gambar 3.54. 

 

Gambar 3.54 modal login pelanggan 

18. Modal register pelanggan 

Modal register merupakan form yang berfungsi untuk pelanggan 

melakukan pendaftaran, pada form ini terdapat input text email dan password yang 

harus diisi pengguna agar dapat melakukan login. Modal register dapat dilihat pada 

gambar 3.55. 

 

Gambar 3.55 modal register pelanggan 
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19. Halaman index pelanggan 

Halaman index menampilkan data produk dan tombol add to cart yang 

berfungsi untuk menyimpan data produk yang akan dibeli. Tampilan halaman index 

dapat dilihat pada gambar 3.56. 

 

 

Gambar 3.56 Halaman index pelanggan 

 

20. Halaman keranjang 

Halaman keranjang berfungsi untuk menyimpan data produk yang dipesan 

pelanggan yang memesan dengan cara online,  halaman ini berisi tentang data 

produk , alamat pengiriman dan daftar produk yang dibeli. Halaman keranjang 

dapat dilihat pada gambar 3.57. 

 

Gambar 3.57 Halaman keranjang pelanggan 
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21. Halaman my profil pelanggan 

Halaman my profil ini berfungsi untuk menampilkan dan mengedit data 

pelanggan, yang berisi tentang nama pelanggan, password pelanggan, email 

pelanggan, no telpon pelanggan, alamat pelanggan, kota pelanggan, kode pos 

pelanggan dan tombol update profil. Tampilan halaman my profil dapat dilihat pada 

gambar 3.58. 

 

Gambar 3.58 Halaman my profil pelanggan 

22. Halaman data pemesanan pelanggan 

Halaman data pemesanan pelanggan berfungsi untuk melihat pesanan 

pelanggan, no pesanan, status pembayaran, status pengiriman, tanggal pengiriman. 

Tampilan halaman data pemesanan pelanggan dapat dilihat pada gambar 3.59.  

 

Gambar 3.59 Halaman data pemesanan pelanggan 
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3.3.12 Pengujian Sistem 

Setelah melakukan perancangan basis data dan perancangan aplikasi 

penjualan, tahapan selanjutnya yaitu melakukan perancangan ujicoba. Tahapan uji 

coba ini berfungsi untuk mengetahui apakah aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan 

dari PT Sari Tani Perkyuan Indonesaia. Uji fungsionalitas yang digunakan adalah 

alpha testing dan berikut ini adalah perancangan uji coba pada aplikasi penjualan. 

Tabel 3.42 Uji Sistem 

No Fungsionalitas Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan 

1 Melakukan 

login untuk 

karyawan 

a Masukkan username 

dan password 

b Klik tombol masuk  

a Dalam text field akan 

muncul username dan 

password 

b Masuk ke halaman 

utama sesuai dengan 

profil dan bagian 

pengguna. 

2 Melakukan 

login untuk 

pelanggan 

a Masukan username 

dan password 

b Klik tombol login 

a Masuk kehalaman 

index dan 

menampilkan link 

keranjang, my profil 

dan data pemesanan. 

3 Proses 

pendaftaran 

pelanggan 

a Memasukan data 

pelanggan  

b Klik tombol daftar 

a Masuk kehalaman 

index dan 

menampilkan link 

keranjang, my profil 

dan data pemesanan. 

4 Proses 

pemesanan 

pelanggan 

a Memilih produk yang 

akan dipesan 

b Memilih menu 

keranjang  

c Memasukan data 

pengiriman 

d Klik tombol untuk 

melanjutkan 

e Klik tombol proses 

a Produk yang dipilih 

tersimpan didalam 

keranjang 

b Data pengiriman 

menghasilkan biaya 

pengiriman 

c Setelah klik tombol 

proses halaman 

berpindah ke data 

pemesanan 

5 Proses 

pembayaran 

pelanggan 

a Klik tombol no 

pesanan 

b Klik tombol transfer 

a Menampilkan 

konfirmasi 

pembayaran 

b Status pembayaran 

berubah menjadi 

transfer 
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No Fungsionalitas Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan 

5 Proses 

pendaftaran 

pelanggan 

melalui bagian 

penjualan 

a Klik tombol tambah 

pelanggan 

b Memasukan data 

pelanggan 

c Klik tombol simpan 

a Menampilkan form 

data pelanggan 

b Data tersimpan dalam 

tabel daftar pelanggan 

6 Mengelolah 

data master 

a Memilih halaman 

master   

b Melakukan Inputan 

dalam text field  

c Klik save change atau 

simpan data  

d Klik simbol edit data 

e Edit data yang berada 

di text field 

f Klik save change atau 

simpan data 

g Klik simbol delete 

atau hapus data 

a Menampilkan 

halaman master data 

yang dipilih 

b Menampilkan data 

didalam tabel.  

c Muncul button edit 

data master sesuai 

dengan halaman 

master data yang 

dipilih 

d Menampilkan data 

pada text field 

e Muncul button hapus 

data master sesuai 

dengan halaman 

master yang dipilih 

f Data akan terhapus 

 

7 Proses 

pemesanan 

melalui bagian 

penjualan 

a Memilih halaman 

point of sale  

b Memilih produk yang 

akan dibeli 

c Produk yang dibeli 

masuk kedalam tabel 

data keranjang 

d Melakukan inputan 

kedalam text field dan 

klik tombil simpan 

e Muncul biaya 

pengiriman dan total 

produk yang dibeli 

selanjutnya klik 

tombol lanjutkan 

f Muncul modal yang 

menampilkan 

purchase order 

pelanggan 

 

a Menampilkan 

halaman point of sale 

b Produk yang sudah 

ada didalam tabel 

keranjang tidak bisa di 

klik lagi 

c Setelah melakukan 

inputan ke dalam text 

field dan mengklik 

tombol simpan 

muncul biaya 

pengiriman dan total 

biaya produk 

d Tombol lanjutkan 

menampilkan modal 

puchase order 

pelanggan. 

e Didalam modal 

purchase order 

terdapat tombol 

simpan 

f Mengklik tombol 

simpan berfungsi 

untuk menyimpan 
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No Fungsionalitas Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan 

purchase order 

kedalam halaman 

surat perintah kerja 

g Stok produk 

berkurang 

8 Proses 

pembayaran 

bagian 

penjualan 

a Klik tombol ubah 

status pembayaran 

a Menampilkan pop up 

status pembayaran 

b Status pembayaran 

berubah 

9 Pencatatan 

pengiriman 

bagian 

penjualan 

a Klik tombol surat 

perintah kerja 

a Menampilkan pop up 

status surat perintah 

kerja 

b Status pengiriman 

berubah 

10 Mengelolah 

halaman 

laporan  

a Memilih halaman 

laporan 

 

a. Menampilkan 

halaman laporan 

b. Menampilkan tabel 

laporan sesuai dengan 

halaman laporan 

11 Pencatan 

pengiriman 

bagian 

pengiriman 

a Klik tombol surat 

perintah kerja 

a Menampilkan pop up 

status surat perintah 

kerja 

b Status pengiriman 

berubah 

12 Mengelolah 

data karyawan  

a Memilih halaman 

master   

b Melakukan Inputan 

dalam text field  

c Klik save change atau 

simpan data  

d Klik simbol edit data 

e Edit data yang berada 

di text field 

f Klik save change atau 

simpan data 

g Klik simbol delete 

atau hapus data 

a Menampilkan 

halaman master data 

yang dipilih 

b Menampilkan data 

didalam tabel.  

c Muncul button edit 

data master sesuai 

dengan halaman 

master data yang 

dipilih 

d Menampilkan data 

pada text field 

e Muncul button hapus 

data master sesuai 

dengan halaman 

master yang dipilih 

f Data akan terhapus 

 

13 Logout untuk 

karyawan 

a Klik logout a Keluar dari halaman 

dan menampilkan 

halaman login 
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No Fungsionalitas Skenario Pengujian Hasil yang diharapkan 

14 Logout untuk 

pelanggan 

a Klik logout a Menampilkan 

halaman index dan 

menampilkan navbar 

login dan register 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

4.1 Implementasi Sistem 

Tahap ini merupakan implementasi dari desain sistem yang telah dibuat. 

Implementasi yang dibuat berdasarkan kebutuhan aplikasi penjualan plywood dan 

digunakan agar dapat memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi 

penjualan plywood berbasis website.  

a. Tampilan Halaman Login Untuk Karyawan 

Tampilan login untuk karyawan digunakan karyawan untuk mengakses 

kehalaman selanjutnya. Tampilan login dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Tampilan halaman login untuk karyawan 
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b. Tampilan Halaman Dashboard 

Tampilan halaman dashboard adalah tampilan halaman awal pelanggan 

setelah melakukan login yang berisi tentang informasi penjualan selama satu bulan, 

pendapatan selama satu bulan, penjualan hari ini, pendapatan hari ini, chart bar 

barang paling laris dan tabel stok produk. Tampilan halaman dashboard dapat 

dilihat pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Tampilan halaman login untuk karyawan 
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c. Tampilan Halaman Master Karyawan 

Tampilan halaman master karyawan berfungsi menampilkan, mengedit 

dan menghapus data karyawan. Tampilan halaman master karyawan dapat dilihat 

pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Tampilan halaman master karyawan 

d. Tampilan Halaman Laporan Perbulan 

Tampilan halaman laporan perbulan berfungsi menampilkan data 

penjualan selama waktu satu bulan. Tampilan halaman laporan perbulan dapat 

dilihat pada gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Tampilan halaman laporan perbulan 
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e. Tampilan Halaman Laporan Pertahun 

Tampilan halaman laporan pertahun berfungsi menampilkan data 

penjualan selama waktu satu tahun. Tampilan halaman laporan pertahun dapat 

dilihat pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Tampilan halaman laporan pertahun 

f. Tampilan Halaman Laporan Produk Paling Laris 

Tampilan halaman laporan produk paling laris berisi tentang informasi 

produk yang paling laris. Tampilan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Tampilan halaman laporan produk paling laris 
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g. Tampilan Halaman Laporan Pelanggan Paling Sering Beli 

Tampilan halaman laporan pelanggan paling sering beli berisi tentang 

informasi pelanggan yang paling sering beli. Tampilan tersebut dapat dilihat pada 

gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Tampilan halaman laporan pelanggan paling sering beli 

h. Tampilan Halaman Laporan Pengiriman 

Tampilan halaman laporan pengiriman berisi tentang informasi 

pengiriman. Tampilan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Tampilan halaman laporan pengiriman 
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i. Tampilan Halaman Laporan Tambah Stok 

Tampilan halaman laporan tambah stok berisi tentang informasi 

pengiriman. Tampilan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Tampilan halaman laporan tambah stok 

j. Tampilan Halaman Daftar Surat Perintah Kerja 

Tampilan halaman daftar surat perintah kerja berisi tentang produk yang 

harus dikemas dan dikirim ke alamat pengiriman. Tampilan tersebut dapat dilihat 

pada gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Tampilan halaman daftar surat perintah kerja 
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k. Tampilan Halaman Master Pelanggan 

Tampilan halaman master pelanggan berisi tentang data pelanggan dan 

memiliki fungsi untuk menghapus dan mengedit pelanggan. Tampilan tersebut 

dapat dilihat pada gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Tampilan halaman master pelanggan 

l. Tampilan Halaman Master Produk 

Tampilan halaman master produk berisi tentang data produk dan berfungsi 

untuk mengedit, menambah, menghapus data produk dan menambah jumlah stok 

produk. Tampilan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Tampilan halaman master produk 

m. Tampilan Halaman Kota 

Tampilan halaman master kota berisi tentang data kota dan berfungsi 

untuk mengedit, menambah dan menghapus data kota. Tampilan tersebut dapat 

dilihat pada gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 Tampilan halaman master kota 

n. Tampilan Halaman Pesanan Pelanggan 

Tampilan halaman pesanan pelanggan berisi tentang pesanan pelanggan 

dan berfungsi untuk mengedit status pembayaran. Tampilan tersebut dapat dilihat 

pada gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Tampilan halaman pesanan pelanggan 

o. Tampilan Point Of sale 

Tampilan halaman point of sale berisi tentang data produk, daftar 

keranjang, form pengiriman dan total biaya. halaman ini berfungsi bagian 

penjualan melakukan proses pemesanan untuk pelanggan. Tampilan tersebut dapat 

dilihat pada gambar 4.15. 
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Gambar 4.15 Tampilan halaman point of sale 

p. Tampilan Halaman Surat Perintah Kerja 

Tampilan halaman surat perintah kerja berisi tentang informasi pesanan 

pelanggan yang sudah terbayar. halaman ini berfungsi untuk mengirim surat 

perintah kerja ke bagian pengiriman. Tampilan tersebut dapat dilihat pada gambar 

4.16. 
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Gambar 4.16 Tampilan halaman surat perintah kerja 

q. Tampilan Halaman Login Pelanggan 

Tampilan halaman modal login pelanggan berfungsi untuk pelanggan 

mengakses ke tahap pembelanjaan secara online. Tampilan tersebut dapat dilihat 

pada gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Tampilan halaman modal login pelanggan 
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r. Tampilan Halaman Modal Register 

Tampilan halaman modal register pelanggan berfungsi untuk pelanggan 

melakukan pendaftaran yang nantinya pelanggan dapat ke tahap selanjutnya yaitu 

tahap berbelanja secara online. Tampilan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.18. 

 

Gambar 4.18 Tampilan halaman modal register pelanggan 

s. Tampilan Halaman index Pelanggan 

Tampilan halaman index pelanggan memberikan informasi kepada 

pelanggan mengenai data produk. Tampilan tersebut dapat dilihat pada gambar  

4.19. 
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Gambar 4.19 Tampilan halaman modal register pelanggan 

t. Tampilan Halaman Keranjang 

Tampilan halaman keranjang pelanggan berfungsi untuk menyimpan 

produk yang dipesan oleh pelanggan. Tampilan tersebut dapat dilihat pada gambar 

4.20. 
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Gambar 4.20 Tampilan halaman keranjang 

u. Tampilan Halaman My Profil 

Tampilan halaman my profil pelanggan berfungsi untuk mengedit dan 

meilhat data pelanggan. Tampilan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.21. 
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Gambar 4.21 Tampilan halaman my profil 

v. Tampilan Halaman Data Pemesanan 

Tampilan halaman data pemesanan pelanggan berisi informasi tentang 

produk yang dipesan, status pembayaran, status pengiriman dan tanggal 

pengiriman. Tampilan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22 Tampilan halaman data pemesanan 
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4.2 Uji Coba 

Pada proses uji coba sistem ini memliki fungsi untuk mengetahui dan 

bahwa aplikasi telah dibuat dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan yang 

diharapakan. Proses testing aplikasi penjualan plywood menggunakan aplha testing 

yang berfungsi untuk membuktikan bahwa aplikasi yang sudah dibuat sesuai 

dengan tujuan. 

a. Uji Coba Halaman Login 

Tabel 4.1 Uji coba halaman login 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses login 

bagian 

karyawan 

berjalan 

dengan baik 

Email : 

bag.penjualan@gmail.com 

Password : 

admin  

Berhasil 

mengakses ke 

halaman 

dashboard 

Halaman 

login yang 

berisi form 

email dan 

password 

(gambar 

4.23) dan 

halaman 

setalah 

berhasil 

melakukan 

login 

(gambar 

4.24) 
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Gambar 4.23 halaman login 

 

Gambar 4.24 halaman dashboard setelah berhasil melakukan login 
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No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses login 

pelanggan 

berajalan 

dengan baik 

Email : 

ferdyo@gmail.com 

password : ferdyo 

Berhasil 

kehalaman 

index dan 

menampilkan 

menu my profil 

dan data 

pemesanan 

Halaman 

login yang 

terdapat 

modal form 

email dan 

password 

(gambar 

4.25) dan 

halaman 

setalah 

berhasil 

melakukan 

login 

(gambar 

4.26) 

 

Gambar 4.25 halaman login 

mailto:ferdyo@gmail.com
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Gambar 4.26 halaman index setelah berhasil melakukan login 

 

b.  Uji Coba Proses Pendaftaran Pelanggan 

Tabel 4.2 Uji coba proses pendaftaran pelanggan 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses 

pendaftaran 

pelanggan 

berjalan 

dengan baik 

Email : 

adihidayat@gmail.com 

Pass : lala1234 

Nama : adi hidayat 

No telp : 08578144874 

Alamat : perum wisma 

indah blok a no 1 

Kota : surabaya 

Kode pos : 60252 

Menampilkan 

halaman awal 

dengan menu 

keranjang , my 

profil dan data 

pemesanan 

Halaman 

daftar untuk 

pelanggan 

(gambar 4.27) 

dan halaman 

setelah 

berhasil 

melakukan 

pendaftaran 

(gambar 4.28)  

mailto:adihidayat@gmail.com
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Gambar 4.27 input data untuk melakukan pendaftaran 

 

Gambar 4.28 pelanggan berhasil melakukan pendaftaran 
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c.  Uji Coba Proses Pemesanan Pelanggan 

Tabel 4.3 Uji coba proses pendaftaran pelanggan 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses 

pemesanan 

pelanggan 

berjalan 

dengan baik 

1. memilih produk 

yang akan dibeli. 

2. memasukan data 

pengiriman. 

Kota : surabaya  

Dan klik tombol 

simpan. 

3. klik tombol 

lanjutkan 

4. klit tombol proses 

1. produk yang 

dipilih 

tersimpan di 

dalam 

keranjang. 

2. setelah 

memasukan 

data pengiriman 

akan 

menampilkan 

biaya 

pengiriman 

berdasarkan 

kota. 

3. menampilkan 

halaman 

purchase order 

4. halaman akan 

berpindah ke 

data pemesanan 

dan data 

purchase order 

tersimpan. 

 

Produk yang 

dipilih 

tersimpan 

didalam 

keranjang 

(gambar 

4.29),  

tampilan 

keranjang 

setelah 

memilih 

barang 

(gambar 

4.30), 

menampilkan 

biaya 

pengiriman 

(gambar 

4.31), 

menampilkan 

halaman 

purchase 

order (gambar 

4.32) dan 

menampilkan 

halaman data 

pemesanan 

(gambar 4.33) 

 

Gambar 4.29 memilih produk yang akan dibeli 
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Gambar 4.30 tampilan keranjang setelah memilih barang 

 

Gambar 4.31 menampilkan biaya pengiriman 

 

Gambar 4.32 menampilkan halaman purchase order 
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Gambar 4.33 menampilkan halaman data pemesanan 

d.  Uji Coba Proses pembayaran pelanggan 

Tabel 4.4 Uji coba proses pembayaran pelanggan 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses 

pembayaran 

pelanggan 

berjalan 

dengan baik 

1. memilih nomer 

pesanan 

2. klik tombol transfer 

1.Menampilkan 

konfirmasi 

pembayaran 

2. status 

pembayaran 

berubah 

menjadi transfer 

Menampilkan 

konfirmasi 

pembayaran 

(gambar 4.34) 

dan 

menampilkan 

status berubah 

dari belum 

bayar menjadi 

transfer 

(gambar 4.35) 

 

Gambar 4.34 menampilkan konfirmasi pembayaran 
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Gambar 4.35 status pembayaran berubah 

e.  Uji Coba Proses Pendaftaran melalui karyawan 

Tabel 4.5 Uji coba proses pendaftaran pelanggan 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses 

pendaftaran 

pelanggan 

berjalan 

dengan baik 

Email : 

danikos@gmail.com 

Password : lala1234 

Nama : dani benedict 

No telpon : 

0857998787 

Alamat :  perum 

wisma blok a 1 

kota : surabaya 

kode pos : 60225  

Menampilkan 

data master 

pelanggan dan 

data pelanggan 

bertambah 

sesuai yang di 

inputkan. 

Modal form 

input data 

pelanggan 

(gambar 4.36) 

dan  

Data dalam 

tabel 

bertambah 

sesuai dengan 

data yang di 

inputkan 

(gambar 4.37) 



111 

 

 

 

Gambar 4.36 input data untuk melakukan pendaftaran 

 

Gambar 4.37 pelanggan berhasil melakukan pendaftaran 
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f. Uji Coba Mengelolah Data Master Karyawan 

Tabel 4.6 Uji coba mengelolah data master karyawan 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses input 

data berhasil 

Email : 

ferdyo@gmail.com 

Password : ferdyo 

Nama : ferdyo 

No telpon : 

08928828182 

Alamat : perum 

wisma indah blok a 

no 1 

Bagian : penjualan  

Menampilkan 

data master 

karyawan dan 

data karyawan 

bertambah 

sesuai yang di 

inputkan 

Modal form input 

data karyawan 

(gambar 4.38) 

dan  

Data dalam tabel 

bertambah sesuai 

dengan data yang 

di inputkan 

(gambar 4.39) 

dan  

 

Gambar 4.38 input data master karyawan 

 

Gambar 4.39 data karyawan berhasil disimpan 
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No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

2 Memastikan 

edit data 

berhasil 

Password : ferdyo 

arie 

Nama : ferdyoarie 

No telpon : 

08928828181 

Alamat : perum 

wisma indah blok a 

no 2 

Menampilkan 

data master 

karyawan dan 

data karyawan 

berubah sesuai 

yang di 

inputkan 

Modal form edit 

data karyawan 

(gambar 4.40) 

dan  

Data dalam tabel 

berubah sesuai 

dengan data yang 

di inputkan 

(gambar 4.41) 

 

Gambar 4.40 form edit data master karyawan 

 

Gambar 4.41 edit data karyawan berhasil disimpan 
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No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

3 Memastikan 

hapus data 

berhasil 

Pilih tombol hapus Menampilkan 

data master 

karyawan dan 

data karyawan 

terhapus dari 

tabel master 

karyawan 

Modal form 

hapus data 

karyawan 

(gambar 4.42) 

dan  

Data terhapus 

dari tabel master 

karyawan(gambar 

4.43) 

 

Gambar 4.42 modal hapus data karyawan 

 

Gambar 4.43 data karyawan behasil terhapus 
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g. Uji Coba Mengelolah Data Master Pelanggan 

Tabel 4.7 Uji coba mengelolah data master pelanggan 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses input 

data berhasil 

Email : 

danikos@gmail.com 

Password : lala1234 

Nama : dani 

benedict 

No telpon : 

0857998787 

Alamat :  perum 

wisma blok a 1 

kota : surabaya 

kode pos : 60225  

Menampilkan 

data master 

pelanggan dan 

data pelanggan 

bertambah 

sesuai yang di 

inputkan 

Modal form input 

data pelanggan 

(gambar 4.44) 

dan  

Data dalam tabel 

bertambah sesuai 

dengan data yang 

di inputkan 

(gambar 4.45) 

 

Gambar 4.44 input data master pelanggan 
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Gambar 4.45 data pelanggan berhasil disimpan 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

2 Memastikan 

edit data 

berhasil 

Password : danikos 

Nama : benedict 

dani 

No telpon : 

0857998787 

Alamat : perum 

wisma blok a 1 

Menampilkan 

data master 

pelanggan dan 

data pelanggan 

berubah sesuai 

yang di 

inputkan 

Modal form edit 

data pelanggan 

(gambar 4.46) 

dan  

Data dalam tabel 

berubah sesuai 

dengan data yang 

di inputkan 

(gambar 4.47) 

 

Gambar 4.46 form edit data master pelanggan 
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Gambar 4.47 edit data pelanggan berhasil disimpan 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

3 Memastikan 

hapus data 

berhasil 

Pilih tombol hapus Menampilkan 

data master 

pelanggan dan 

data pelanggan 

terhapus dari 

tabel master 

pelanggan 

Modal form 

hapus data 

pelanggan 

(gambar 4.48) 

dan  

Data terhapus 

dari tabel master 

pelanggan 

(gambar 4.49) 

 

Gambar 4.48 modal hapus data pelanggan 
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Gambar 4.49 data pelanggan behasil terhapus 

h. Uji Coba Mengelolah Data Master Produk 

Tabel 4.8 Uji coba mengelolah data master Produk 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses input 

data berhasil 

Nama produk : 20 

mm sengon 

Grade : uty better 

Bahan : sengon 

Ukuran : 1220mm x 

2440mm 

Harga produk : 

100000 

Foto : 20mm.jpg  

Menampilkan 

data master 

produk dan 

data produk 

bertambah 

sesuai yang di 

inputkan 

Modal form input 

data 

produk(gambar 

4.50) dan  

Data dalam tabel 

bertambah sesuai 

dengan data yang 

di inputkan 

(gambar 4.51) 

 

Gambar 4.50 input data produk 
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Gambar 4.51 data produk berhasil disimpan 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

2 Memastikan 

edit data 

berhasil 

Nama produk : 25 

mm sengon 

Grade : reject 

Bahan : campuran 

Harga : 150000 

Foto : 25mm.jpg 

Menampilkan 

data master 

produk dan 

data produk 

berubah sesuai 

yang di 

inputkan 

Modal form edit 

data produk 

(gambar 4.52) 

dan  

Data dalam tabel 

berubah sesuai 

dengan data yang 

di inputkan 

(gambar 4.53) 

 

Gambar 4.52 form edit data produk 
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Gambar 4.53 edit data produk berhasil disimpan 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

3 Memastikan 

hapus data 

berhasil 

Pilih tombol hapus Menampilkan 

data master 

produk dan 

data produk 

terhapus dari 

tabel master 

produk 

Modal form 

hapus data 

produk (gambar 

4.54) dan  

Data terhapus 

dari tabel master 

produk (gambar 

4.55) 

 

Gambar 4.54 modal hapus data produk 
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Gambar 4.55 hapus data produk behasil terhapus 

i. Uji Coba Mengelolah Data Master Kota 

Tabel 4.9 Uji coba mengelolah data master Kota 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses input 

data berhasil 

Nama kota : 

lamongan city 

Biaya pengiriman : 

5000000 

 

Menampilkan 

data master 

kota dan data 

kota 

bertambah 

sesuai yang di 

inputkan 

Modal form input 

data kota(gambar 

4.56) dan  

Data dalam tabel 

bertambah sesuai 

dengan data yang 

di inputkan 

(gambar 4.57) 
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Gambar 4.56 input data kota 

 

Gambar 4.57 data kota berhasil disimpan 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

2 Memastikan 

edit data 

berhasil 

Nama kota : new 

york 

Biaya pengiriman : 

2000000 

Menampilkan 

data master 

kota dan data 

kota berubah 

sesuai yang di 

inputkan 

Modal form edit 

data kota (gambar 

4.58) dan  

Data dalam tabel 

berubah sesuai 

dengan data yang 

di inputkan 

(gambar 4.59) 
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Gambar 4.58 form edit data kota 

 

Gambar 4.59 edit data kota berhasil disimpan 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

3 Memastikan 

hapus data 

berhasil 

Pilih tombol hapus Menampilkan 

data master 

kota dan data 

kota terhapus 

dari tabel 

master kota 

Modal form 

hapus data kota 

(gambar 4.60) 

dan  

Data terhapus 

dari tabel master 

kota (gambar 

4.61) 
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Gambar 4.60 modal hapus data kota 

 

Gambar 4.61 hapus data produk behasil terhapus 

j.  Uji Coba proses pemesanan bagian penjualan 

Tabel 4.10 Uji coba proses pemesanan bagian penjualan 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses 

pemesanan 

point of sale 

berjalan 

dengan baik 

1. Memilih 

produk yang 

tersedia ditabel 

daftar produk 

2. Menginputkan 

data di dalam 

1. Produk yang 

dipilih akan 

tampil 

didaftar 

keranjang 

2. Biaya 

pengiriman 

Tabel produk 

yang berisi 

tentang data 

produk 

berfungsi untuk 

memasukan 

data kedalam 
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No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

alamat 

pengiriman 

 

menampilkan 

hasil 

berdasarkan 

form alamat 

pengiriman 

keranjang 

(gambar 4.62) 

, daftar 

keranjang 

menampilkan 

data produk 

yang tersimpan 

di daftar 

keranjang 

(gambar 

4.63)dan 

alamat 

pengiriman 

menentukan 

hasil dari biaya 

pengiriman di 

form total 

biaya (gambar 

4.64) 

 

Gambar 4.62 tabel daftar produk 

 

Gambar 4.63 daftar keranjang berhasil tersimpan 
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Gambar 4.64 alamat pengiriman berhasil disimpan 

k.  Uji Coba Proses pembayaran bagian penjualan 

Tabel 4.11 Uji coba proses pembayaran bagian penjualan 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses 

pembayaran 

bagian 

penjualan 

berjalan 

dengan baik 

memilih ubah status 

pembayaran 

berdasarkan status 

transfer, ubah menjadi 

status terbayar lalu 

klik kirim 

Data purchase 

order tidak 

tampil 

dihalaman 

pesanan 

pelanggan dan 

tampil di 

halaman surat 

perintah kerja 

 

Menampilkan 

ubah status 

pembayaran 

(gambar 4.65) 

dan 

menampilkan 

surat perintah 

kerja dengan 

status 

terbayar 

(gambar 4.66) 
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Gambar 4.65 tampilan ubah status pembayaran 

 

Gambar 4.66 tampilan surat perintah kerja 
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l.  Uji Coba Proses pencatatan pengiriman bagian penjualan 

Tabel 4.12 Uji coba proses pencatatan pengiriman bagian penjualan 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses 

pencatan 

pengiriman 

bagian 

penjualan 

berjalan 

dengan baik 

memilih ubah status 

pengiriman 

berdasarkan status 

terbayar lalu klik kirim 

Status akan 

berubah 

menjadi 

pengemasan 

Menampilkan 

surat perintah 

kerja yang 

akan dikirim 

(gambar 4.67) 

dan 

menampilkan 

surat perintah 

kerja setelah 

dikirim 

dengan status 

pengemasan 

(gambar 4.68) 

 

Gambar 4.67 tampilan kirim surat perintah kerja 
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Gambar 4.68 tampilan surat perintah kerja setelah dikirim 

m.  Uji Coba Proses pencatatan pengiriman bagian pengiriman 

Tabel 4.13 Uji coba proses pencatatan pengiriman bagian pengiriman 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses 

pencatan 

pengiriman 

bagian 

pengiriman 

berjalan 

dengan baik 

memilih ubah status 

pengiriman pilih 

dikirim 

Status akan 

berubah 

menjadi dikirim 

Menampilkan 

ubah status 

pengiriman 

(gambar 4.69) 

dan 

menampilkan 

halaman surat 

perintah kerja 

dengan status 

dikirim 

(gambar 4.70) 

 

Gambar 4.69 tampilan ubah status pengiriman surat perintah kerja 
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Gambar 4.70 tampilan surat perintah kerja status berubah kirim 

n. Uji Coba Laporan Penjualan Bulanan 

Tabel 4.14 Uji coba halaman laporan penjualan perbulan 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses laporan 

bulanan 

berjalan 

dengan baik 

 Memilih rekap 

bulan january - 2019 

Menampilkan 

halaman rekap 

bulan januari 

Tampilan 

halaman 

laporan 

bulanan 

(gambar 

4.71) dan 

menampilkan 

rekap 

bulanan 

(gambar 

4.72) 

 

 Gambar 4.71 tampilan halaman laporan bulanan 
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Gambar 4.72 tampilan rekap perbulan 

o. Uji Coba Laporan penjualan tahunan 

Tabel 4.15 Uji coba halaman laporan penjualan tahunan 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses laporan 

tahunan 

berjalan 

dengan baik 

 Memilih rekap 

tahun 2019 

Menampilkan 

halaman rekap 

tahun 2019 

Tampilan 

halaman 

laporan 

tahunan 

(gambar 

4.73) dan 

menampilkan 

rekap 

pertahun 

(gambar 

4.74) 

 

Gambar 4.73 tampilan halaman laporan tahunan 
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Gambar 4.74 tampilan rekap  pertahun 

 

p. Uji Coba Laporan Produk Paling Laris 

Tabel 4.16 Uji coba halaman laporan produk paling laris 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses laporan 

produk paling 

laris berjalan 

dengan baik 

 Memasukan tanggal 

filter periode 

01/01/2019 – 

02/01/2019 

Menampilkan 

halaman filter 

berdasarkan 

inputan 

Tampilan 

halaman 

laporan 

produk 

paling laris 

(gambar 

4.75) dan 

menampilkan 

filter produk 

paling laris 

(gambar 

4.76) 
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 Gambar 4.75 tampilan halaman laporan produk paling laris 

 

Gambar 4.76 tampilan produk paling laris berdasarkan filter periode 
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q. Uji Coba Laporan Pelanggan Paling Sering Beli 

Tabel 4.17 Uji coba halaman laporan pelanggan paling sering beli 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses laporan 

pelanggan 

paling sering 

beli berjalan 

dengan baik 

 Memasukan tanggal 

filter periode 

01/01/2019 – 

02/01/2019 

Menampilkan 

halaman filter 

berdasarkan 

inputan 

Tampilan 

halaman 

laporan 

pelanggan 

paling sering 

beli (gambar 

4.77) dan 

menampilkan 

filter 

pelanggan 

paling sering 

beli (gambar 

4.78) 

 

Gambar 4.77 tampilan halaman laporan pelanggan paling sering beli 
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Gambar 4.78 tampilan pelanggan paling sering beli berdasarkan filter periode 

r. Uji Coba Laporan Pengiriman 

Tabel 4.18 Uji coba halaman laporan pengiriman 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses laporan 

pengiriman 

berjalan 

dengan baik 

 Memasukan tanggal 

filter periode 

01/01/2019 – 

02/01/2019 

Menampilkan 

halaman filter 

berdasarkan 

inputan 

Tampilan 

halaman 

laporan 

pengiriman 

(gambar 

4.79) dan 

menampilkan 

filter laporan 

pengiriman 

(gambar 

4.80) 
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Gambar 4.79 tampilan halaman laporan pengiriman 

 

Gambar 4.80 tampilan laporan pengiriman berdasarkan filter periode 
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s. Uji Coba Laporan Tambah Stok 

Tabel 4.19 Uji coba Laporan Tambah Stok 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses laporan 

tambah stok 

berjalan 

dengan baik 

 Memasukan tanggal 

filter periode 

01/01/2019 – 

02/01/2019 

Menampilkan 

halaman filter 

berdasarkan 

inputan 

Tampilan 

halaman 

laporan 

tambah stok 

(gambar 

4.81) dan 

menampilkan 

filter laporan 

tambah stok 

(gambar 

4.82) 

 

Gambar 4.81 tampilan halaman laporan tambah stok 
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Gambar 4.82 tampilan laporan tambah Stok berdasarkan filter periode 

t. Uji Coba Logout 

Tabel 4.20 Uji coba logout 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

1 Memastikan 

proses logout 

karyawan 

berjalan 

dengan baik 

Memilih menu logout  Berhasil 

mengakses 

kehalaman login 

Pilihan 

logout 

(gambar 

4.83) dan 

halaman 

setalah 

berhasil 

melakukan 

logout 

(gambar 

4.84) 

 

Gambar 4.83 menu log out 
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Gambar 4.84 halaman login menunjukan berhasil logout 

No Tujuan Masukan Keluaran 

diharapkan 

hasil 

2 Memastikan 

proses logout 

pelanggan 

berajalan 

dengan baik 

Memilih menu logout Berhasil 

melakukan 

logout dan 

menampilkan 

halaman index 

Modal 

logout 

(gambar 

4.85) dan 

halaman 

setalah 

berhasil 

melakukan 

logout 

(gambar 

4.86) 

 

Gambar 4.85 pilihan logout 
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Gambar 4.86 halaman index setelah berhasil melakukan logout 

 

4.3 Pembahasan Evaluasi Hasil Uji Coba Sistem 

 Berdasarkan hasil uji coba dari keseluruhan test case id yang dilakukan 

akan menentukan kelayakan fungsi dari sistem. Fungsi sistem dinilai layak jika 

keseluruhan hasil uji coba sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pada uji coba 

yang telah dilakukan pada fungsi-fungsi sistem seperti uji coba pada test case 

dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi tersebut telah berjalan sesuai dengan 

harapan dan tidak terdapat error. Berikut ini hasil dari evaluasi sistem, yaitu: 

1. Sistem dapat membantu pelanggan dalam proses pemesanan sehingga 

pelanggan tidak perlu datang ke perusahaan atau menghubungi lewat 

telpon. 

2. Sistem dapat membantu pelanggan melihat status pengiriman barang yang 

dibeli oleh pelanggan melalui aplikasi penjualan plywood. 
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3. Sistem dapat memberikan informasi terkait laporan penjualan perbulan dan 

pertahun sehingga dapat membantu perusahaan dalam pengambilan 

keputusan yang berdasarkan laporan penjualan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan aplikasi penjualan 

plywood pada PT Sari Tani Perkayuan Indonesia yaitu : 

1. Aplikasi yang dibuat dapat memberikan informasi tentang data pelanggan, 

laporan stok barang, laporan penjualan, laporan pengiriman, laporan 

penambahan stok, laporan produk paling laris dan laporan pelanggan paling 

sering beli. 

2. Aplikasi yang dibuat memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan 

secara online. 

3. Pelanggan dapat memantau status pengiriman barang melalui aplikasi 

penjualan berbasis web. 

5.2 Saran 

Berdasarkan aplikasi yang sudah dibuat, saran yang dapat diberikan 

untuk pengembang aplikasi penjualan plywood pada PT Sari Tani Perkayuan 

Indonesia yaitu : 

1. Sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis android. 

2. Aplikasi dapat melakukan menggunakan payment gateway atau 

menggunakan kartu kredit. 

3. Penambahan fitur informasi pembelian pelanggan dengan email atau sms 

gateway
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