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ABSTRAK

PT. Surya Pemenang Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang
teknik sejak Tahun 2005. PT Surya Pamenang Jaya menyediakan alat dan
kebutuhan kelistrikan, welding maupun safety tools/equipment dalam skala kecil
atau eceran maupun skala besar atau grosir. PT Surya Pamenang Jaya menyasar
atau bekerja sama dengan perusahaan besar terutama perusahaan besar sehingga
dapat lebih meningkatkan nilai penjualannya.
Pencatatan laporan pembelian dan penjualan yang didalamnya juga
tercantum keluar masuknya uang juga masih belum berjalan sebagaimana mestinya
akibatnya perusahaan beberapa kali mengalami kecurangan dalam hal pemasukan
uang karena pencatatan yang ada tidak sesuai dengan pemasukan yang didapatkan,
hal ini karna semua proses dilakukan dengan cara manual. Sehingga dibutuhkan
sebuah aplikasi yang dapat membantu memudahkan proses pencatatan dalam
penjualan barang dan memudahkan proses kontrol oleh pemilik terhadap segala
aktivitas transaksi yang ada di PT Surya Pamenang Jaya.
Dalam kerja praktik ini, penulis membuat aplikasi untuk penjualan
berbasis web yang dapat dioperasikan pemilik maupun karyawan dalam
memudahkan mereka untuk menjalankan proses bisnis perusahaan. Aplikasi ini
dapat mengintegrasikan setiap aktivitas administrasi yang dilakukan oleh bagian
admin agar dapat dikontrol oleh pemilik dengan mudah

Kata kunci: Restock, Penjualan, Peralatan Teknik
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Arus perkembangan teknologi saat ini semakin cepat dan terus berubah-

ubah seiring berjalannya waktu. Hal tersebut memicu dan menimbulkan perubahan
cara pandang dari sektor bisnis. Peran teknologi informasi bukan lagi sebatas unsur
pendukung proses bisnis dalam organisasi, melainkan menjadi salah satu hal utama
yang dapat menggerakkan bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi
bisnis. Dengan adanya tenologi informasi saat ini yang tergabung dalam proses
bisnis utama. Perusahaan/organisasi bisnis dapat dipermudah dalam melakukan
setiap aktivitas nya terutama dalam hal kontrol setiap divisi maupun dalam hal
pengambilan keputusan.
PT. Surya Pamenang Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam hal
penjualan barang-barang teknik yang menyediakan alat dan kebutuhan kelistrikan,
welding, maupun safety tools/equipment dalam skala kecil maupun besar. Dalam
meningkatkan nilai penjualannya, PT. Surya Pamenang Jaya melakukan strategi
pendekatan sekaligus pemenuhan terhadap kebutuhan perusahaan PLTU yang
dirasa memerlukan peralatan yang disediakan oleh PT. Surya Pamenang Jaya.
Namun, dalam hal manajemen pencatatan terhadap segala bentuk transaksi yang
ada PT Surya Pamenang Jaya masih dilakukan secara manual. Sehingga seringkali
terjadi fraud/kecurangan dan kehilangan data laporan ketika dibutuhkan.
Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada, dibutuhkan
sebuah aplikasi yang dapat mengintegrasikan setiap aktivitas adiministrasi yang
dilakukan oleh bagian admin agar dapat di kontrol oleh pemilik dengan mudah.
1
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Dengan membuat aplikasi untuk mencatat seluruh input dari bagian administrasi
berupa pencatatan transaksi yang dilakukan melalui website. Aplikasi ini juga
mengatur pembagian hak akses terhadap beberapa fitur aplikasi untuk admin dan
pemilik agar memudahkan proses kontrol oleh pemilik dan mengurangi terjadinya
kecurangan. Setiap transaksi yang diinputkan dalam aplikasi dapat disimpan
dengan baik sehingga apabila dibutuhkan oleh pemilik sewaktu-waktu dapat di
akses dengan mudah.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat

dirumuskan “Bagaimana Merancang Bangun Aplikasi Penjualan Berbasis Website
pada PT. Surya Pamenang Jaya?”.

1.3

Batasan Masalah
Batasan masalah dari pembuatan aplikasi penjualan berbasis website pada

PT. Surya Pamenang Jaya adalah sebagai berikut.
1.

Aplikasi yang dibangun berbasis web dengan menggunakan bahasa
pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) dan MySQL sebagai
penyimpanan basis data.

2.

Aplikasi yang dibangun digunakan oleh dua kelompok pengguna yaitu tenaga
administrasi dan pemilik.

3.

Data yang digunakan untuk ujicoba adalah data dengan periode Januari 2019
– Februari 2019
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1.4

Tujuan
Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah

dijelaskan diatas, tujuan dari kerja praktik ini adalah membuat Aplikasi Penjualan
berbasis website pada PT. Surya Pamenang Jaya.

1.5

Manfaat
Berdasarkan Aplikasi Penjualan Berbasis Website yang dibentuk,

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sisi administrasi sebagai berikut.
1. Memberikan kemudahan dalam menginputkan segala bentuk transaksi yang
dilakukan dan memudahkan dalam hal pencatatan maupun cetak nota.
2. Sistem akan menyimpan segala bentuk transaksi atau data yang diinputkan
sehingga memudahkan bagian administrasi untuk melaporkan transaksi
apabila dibutuhkan oleh pemilik.
3. Sistem dapat membuat laporan penjualan secara otomatis berdasarkan
transaksi yang ada dalam database untuk memudahkan proses kontrol oleh
pemilik terhadap aktivitas transaksi.
Adapun aplikasi ini diharapkan menghasilkan manfaat bagi pemilik yaitu
menghasilkan aplikasi yang dapat memudahkan dalam hal kontrol setiap aktivitas
transaksi yang telah dilakukan sehingga mengurangi terjadinya fraud/kecurangan
yang dilakukan oleh bagian administrasi

1.6

Sistematika Penulisan
Berikut merupakan sistematika penulisan yang disusun dalam setiap bab.

BAB I

PENDAHULUAN
Bab I membahas mengenai latar belakang perusahaan, rumusan masalah,
batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.
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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Bab II merupakan gambaran umum mengenai perusahaan seperti sejarah
perusahaan, visi dan misi perusahaan, tujuan perusahaan, dan struktur
organisasi perusahaan.

BAB III LANDASAN TEORI
Bab III menjelaskan mengenai teori-teori yang melandasi dan
memperkuat terbentuknya solusi dari permasalahan. Selain itu, Bab III
ini akan menjadi pengantar yang tepat untuk penyusunan isi Bab IV.
BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN
Bab IV berisi tentang identifikasi masalah yang terjadi pada perusahaan,
analisis, system flow, DFD, CDM, PDM, struktur tabel, serta
implementasi aplikasi.
BAB V

PENUTUP
Bab V menjelaskan tentang kesimpulan dari program atau solusi yang
telah dibuat dan saran yang dapat diimplementasikan untuk tahap
pengembangan dikemudian hari.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1.

Sejarah Perusahaan
Pada awal berdirinya, PT Surya Pamenang Jaya terbentuk tahun 1995

sebagai sebuah toko teknik kecil yang menyediakan barang-barang keperluan
teknik pada umumnya. Hanya dengan karyawan satu orang pada saat itu yaitu
pemilik sendiri PT. Surya Pamenang Jaya menggerakkan bisnisnya dengan
mencoba menjual peralatan teknik untuk memenuhi beberapa kebutuhan
perusahaan kecil atau perorangan yang membutuhkan peralatan teknik. Kerja keras
dari pemilik selama kurang lebih 10 Tahun membuat PT Surya Pamenang Jaya
berhasil diresmikan menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan berkembang menjadi
lebih besar pada tahun 2005, dan sampai saat ini semakin berkembang dan menjadi
pemasok utama salah satu Unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Paiton.
Saat ini PT Surya Pamenang Jaya memiliki total empat karyawan yang
dimana masing-masing karyawannya terpisah menjadi divisi masing-masing.
Pemilik dari PT Surya Pamenang Jaya mempekerjakan hanya beberapa orang saja
karena dirasa hanya membutuhkan beberapa orang untuk dapat membantu
mengoperasikan perusahaan atau PT. Surya Pamenang Jaya tersebut. Terbukti saat
ini dengan hanya beberapa karyawan saja, PT Surya Pamenang Jaya semakin
dipercaya oleh mitra yaitu perusahaan-perusahaan besar yang begerak dibidang
teknik dan kelistrikan salah satunya adalah Unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap
yang ada di Paiton. PT Surya Pamenang Jaya menyediakan peralatan dan kebutuhan
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kelistrikan, welding, maupun safety tools/equipment dalam skala kecil atau eceran
maupun skala besar atau grosir.

2.2.

Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1

Visi PT. Surya Pamenang Jaya
Visi dari PT Surya Pamenang Jaya adalah “Menjadi Perusahaan Penyedia

alat teknik dan kelistrikan yang dikenal dan dapat memenuhi semua kebutuhan
pelanggan”

2.2.2

Misi PT. Surya Pamenang Jaya
Adapun misi dari PT Surya Pamenang Jaya adalah
1. Menyediakan segala kebutuhan pelanggan
2. menerima pemesanan alat teknik dan kelistrikan
3. memuaskan pelanggan dalam segi pelayanan yang terbaik

2.3.

Tujuan Perusahaan
Tujuan dari PT Surya Pamenang Jaya adalah “Membangun sebuah

perusahaan penyedia kebutuhan teknik dan kelistrikan yang terkenal dan dapat
memenuhi segala kebutuhan pelanggan yang berkaitan dengan teknik dan
kelistrikan”

2.4.

Struktur Organisasi
Berikut merupakan struktur organisasi dari PT Surya Pamenang Jaya yang

dilihat pada Gambar 2.1.
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Surya Pamenang Jaya

Struktur organisasi tersebut merupakan penanggung jawab utama dari
perusahaan. Setiap penanggung jawab divisi memiliki perang tanggung jawabnya
masing-masing. Berikut merupakan deskripsi kerja dari para penanggung jawab:
1. Titi Hardiman selaku Pemilik
Pemilik bertugas untuk mengatur dan melakukan seluruh kontrol terhadap
aktivitas transaksi dalam perusahaan untuk memastikan segala bentuk transaksi
yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya.
2. Eka selaku divisi Administrasi
Bagian Administrasi merupakan bagian yang mengatur dan mengurusi segala
bentuk pencatatan transaksi yang dilakukan, merekap transaksi yang ada
kedalam bentuk laporan yang nantinya digunakan untuk pelaporan kepada
pemilik.
3. Didin selaku Bagian Finansial
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Bagian finansial bertugas untuk melakukan perhitungan dan pencatatan segala
bentuk aktivitas yang berkaitan dengan uang, merekap kedalam bentuk laporan
untuk dilaporkan kepada pemilik.
4. Siska selaku Bagian Marketing
Bagian marketing bertugas untuk memberikan support dalam hal promosi bagi
perusahaan. Merancang strategi supaya perusahaan dikenal oleh customer
ataupun mitra dan perusahaan lebih luas, menganalisa kekurangan yang ada
selama ini didalam perusahaan terkait dengan promosi.

BAB III
LANDASAN TEORI

3.1

Aplikasi
Menurut Rachmad Hakim S (2009), Aplikasi adalah perangkat lunak yang

digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur Windows
&, permainan (game), dan sebagainya. Beberapa aplikasi yang digabung menjadi
suatu paket kadang disebut sebagai suatu paket atau suite aplikasi (application
suite). Contohnya adalah Microsoft Office dan OpenOffice.org, Bahasa
Pemrograman merupakan dasar yang membentuk apliklasi dengan menggabungkan
beberapa baris kode. Aplikasi-aplikasi biasanya memiliki antarmuka pengguna
yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan
menggunakan tiap aplikasi
Berdasarkan jenisnya, aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu
a. Enterprise
Digunakan

untuk

organisasi

yang

cukup

besar

dengan

maksud

menghubungkan aliran data dan kebutuhan informasi antar bagian, contoh : IT
Helpdesk, Travel Management dan lain-lain.
b. Enterprise – Support
Sebagai aplikasi pendukung dari Enterprise, contohnya : Database
Management, Email Server dan Networking System.
c. Individual Worker
Sebagai aplikasi yang biasa digunakan untuk mengolah/edit data oleh tiap
individu. Contoh : Ms.Office, Photoshop, Acrobat Reader dan lain-lain.
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d. Aplikasi Akses Konten
Adalah aplikasi yang digunakan oleh individu (hanya) untuk mengakses
konten tanpa kemampuan untuk mengolah atau mengedit datanya melainkan
hanya melakukan kustomisasi terbatas. Contoh : Games, Media Player, Web
Browser.
e. Aplikasi Pendidikan
Biasanya berbentuk simulasi dan mengandung konten yang spesifik untuk
pembelajaran.
f. Aplikasi Simulasi
Biasa digunakan untuk melakukan simulasi penelitian, pengembangan dan
lain-lain. Contoh : Simulasi pengaturan lampu lalu lintas.
g. Aplikasi Pengembangan Media
Berfungsi

untuk

mengolah/mengembangkan

media

biasanya

untuk

kepentingan komersial, hiburan dan pendidikan. Contoh : Digital Animation
Software, AudioVideo Converter dan lain-lain.
h. Aplikasi Mekanika dan Produk
Dibuat sebagai pelaksana/pengolah data yang spesifik untuk kebutuhan
tertentu. Contoh : Computer Aided Design (CAD), Computer Aided
Engineering (CAE), SPSS dan lain-lain.

3.2

Penjualan
Penjualan adalah kegiatan yang terpadu untuk mengembangkan rencana-

rencana strategis yang diarahkan kepada usaha pemuasan kebutuhan serta
keinginan pembeli/konsumen, guna untuk yang menghasilkan laba atau
keuntungan. Penjualan juga merupakan suatu kegiatan transaksi yang dilakukan
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oleh 2 (dua) belah pihak/lebih dengan menggunakan alat pembayaran yang sah
(Sora, 2014). Adapun pendapat lain dari Winardi dan Basu Swasta (2001)
mengemukakan bahwa suatu perusahaan mempunyai tiga tujuan dalam penjualan,
yaitu:
1. Mencapai volume /target tertentu.
2. Mendapatkan laba tertentu.
3. Menunjang pertumbuhan perusahaan.
Usaha-usaha untuk mencapai ketiga tujuan tersebut tidak sepenuhnya
hanya dilakukan oleh pelaksana penjualan atau para tenaga penjualan, akan tetapi
dalam hal ini perlu adanya kerja sama dari beberapa pihak diantaranya adalah
fungsionaris dalam perusahaan seperti bagian dari keuangan yang menyediakan
dana, bagian produksi yang membuat produk, bagian personalia yang menyediakan
tenaga kerja..
Dapat disimpulkan bahwa penjualan merupakan sebuah aktivitas bisnis
dalam sebuah organisasi atau perusahaan dengan mengembangkan rencana
strategis dalam menjangkau pasar untuk menunjang dan mencapai tujuan bisnis
organisasi/ perusahaan.

3.3

Website
Website adalah fasilitas internet penghubung dokumen dalam lingkup

lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web page
sementara link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu
page ke page lain (hyper text), baik diantara page yang disimpan dalam server yang
sama maupun server diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca lewat browser
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seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome dan
aplikasi browser lainnya (Lukmanul, 2004).
Website yang pertama kali dibuat di CERN oleh Tim Berners-Lee dan
online pada tahun 1991. Tujuan awal Tim Berners-Lee membuat sebuah website
adalah supaya lebih memudahkan para peneliti di tempatnya bekerja ketika akan
bertukar atau melakukan perubahan informasi (Waryanto, 2018).
Menurut Maxmanroe (2014) terdapat unsur-unsur penting dalam sebuah
website yaitu : Nama Domain, Web Hosting, dan Konten Website. Dan juga
website terbagi ke dalam tiga jenis diantara nya : website statis, dinamis dan
interaktif.
Dapat disimpulkan dari pernyataan berbagai sumber diatas, website adalah
sebuah platform atau fasilitas media internet yang dapat digunakan sebagai sebuah
media penyimpanan data atau informasi secara virtual yang tersedia dan dapat
diakses menggunakan jaringan baik lokal maupun internet.

3.4

Database
Menurut Raharjo (2011), Database adalah kumpulan data yang terintegrasi

dan diatur sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat dimanipulasi, diambil, dan
dicari secara cepat. Raharjo juga menjelaskan Tujuan Perancangan Database
diantaranya yaitu :
1. untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user
secara khusus dan aplikasi-aplikasinya.
2. memudahkan pengertian struktur informasi.
3. mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa obyek
penampilan (response time, processing time, dan storage space
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Secara umum database dirancang berdasarkan 6 fase sebagai berikut :
1. menganalisis data
2. merancang database secara konseptual
3. pemilihan dbms atau tools untuk membangun database
4. merancang database secara logika atau mapping
5. merancang database secara fisik
6. implementasi sistem database
berdasarkan uraian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa database merupakan
sebuah tempat atau wadah yang digunakan untuk menyimpan data yang mana data
tersebut dapat dimanupulasi atau diubah, diambil dan dicari dengan mudah dan
cepat.

3.5

MYSQL
Menurut Arief (2011) MySQL (My Structure Query Languange)

merupakan salah satu jenis database server/dbms yang terkenal dan saat ini sudah
banyak digunakan untuk membangun aplikasi website yang menggunakan database
sebagai media penyimpanan dan pengelolaan datanya. Mysql bersifat open source
yang berarti dapat diakses secara bebas dan gratis tanpa adanya biaya yang
dibutuhkan untuk membeli lisensi serta menggunakan SQL (Structured Query
Languange). MySQL dapat dijalankan diberbagai platform misalnya Windows
Linux, Mac, dan lain sebagainya. Arief juga menyebutkan beberapa kelebihan dari
MySQL sebagai berikut
Adapun kelebihan-kelebihan dari MySQL yaitu:
1. Source MySQL dapat diperoleh dengan mudah dan gratis.
2. Sintaksnya lebih mudah dipahami dan tidak rumit.
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3. Pengaksesan database dapat dilakukan dengan mudah.
4. MySQL merupakan program yang multithreaded, sehingga dapat dipasang
pada server yang memiliki multiCPU.
5. Didukung program umum seperti C, C++, Java, Perl, PHP, Python, dsb.
6. Bekerja pada berbagai platform. (tersedia berbagai versi untuk berbagai
sistem operasi).
7. Memiliki jenis kolom yang cukup banyak sehingga memudahkan
konfigurasi sistem database.
8. Memiliki sistem sekuriti yang cukup baik dengan verifikasi host.
9. Mendukung ODBC untuk sistem operasi Windows.
10. Mendukung record yang memiliki kolom dengan panjang tetap atau panjang
bervariasi.
Dapat disimpulkan dari pendapat ahli diatas bahwa MySQL merupakan salah satu
jenis DMBS atau media pengolahan database yang bersifat Open Source (gratis)
dan multithread atau bisa dikatakan multi user (dapat diakses oleh banyak user
sekaligus).

3.6

PHP
Hypertext Preprocessor atau yang biasa disebut PHP merupakan salah satu

bahasa pemrograman website yang memiliki sifat open source atau code nya di
sebarkan secara gratis dan dapat digunakan oleh siapapun. menurut Nugroho (2006
b:61) “Hypertext Preprocessor atau yang biasa dikenal dengan nama PHP
merupakan bahasa skrip atau pemrogaraman yang tertanam dalam HTML untuk
dieksekusi dan memiliki sifat server side ”. PHP termasuk dalam open source
product, sehingga source code PHP dapat diubah dan didistribusikan secara bebas.
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Menurut Arief (2011c:43) PHP adalah Bahasa server-side–scripting yang menyatu
dengan

HTML

untuk

Karena PHP merupakan

membuat

halaman

server-side-scripting

web

maka

yang

sintaks

dinamis.
atau

kode

pemrograman dan perintah-perintah PHP yang ada akan diesksekusi di server
terlebih dahulu kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format
HTML, oleh karena itu kode dari program PHP tidak akan dapat terlihat oleh user
atau pengguna sehingga lebih menjamin keamanannya. Bahasa pemrograman PHP
merupakan salah satu bahasa pemrograman yang cukup mudah untuk dipahami
sekalipun untuk orang yang baru mempelajari Bahasa pemrograman. Kelebihan
selanjutnya dari PHP adalah bersifat open source. PHP dapat dengan mudah
digunakan di berbagai jenis sistem operasi seperti Unix, Linux, Mac, dan Windows.
Open source yang artinya terbuka untuk umum atau gratis.

BAB IV
DESKRIPSI PEKERJAAN

Kerja Praktik yang penulis lakukan dan tuliskan merupakan perancangan
sistem yang baru dan diambil dari permasalahan penjualan perusahaan yaitu belum
adanya penerapan sistem penjualan yang terintegrasi dengan sebuah aplikasi yang
dapat membantu memudahkan dalam menjalankan manajemen bisnis perusahaan.

4.1

Identifikasi Masalah
PT Surya Pamenang Jaya menerapkan strategi penjualan seperti toko pada

umumnya, yang membedakan nya dengan toko atau perusahaan penyedia
kebutuhan teknik dan kelistrikan yang lain adalah PT. Surya Pamenang Jaya berani
menawarkan produknya ke perusahaan besar yang berhubungan dengan teknik dan
listrik tentunya. Salah satu perusahaan yang sampai saat ini menjadi pelanggan setia
dari PT Surya Pamenang Jaya adalah Unit Pembangit Listrik Tenaga Uap di daerah
Paiton, Jawa Timur. Perusahaan Unit Pembangkit tersebut merupakan perusahaan
yang besar sehingga kebutuhan akan peralatan teknik, safety tools/equipment,
kelistrikan dan sejenisnya sangat besar. Keuntungan yang diperoleh oleh PT. Surya
Pamenang Jaya tentunya sangat lah besar karena permintaan dari perusahaan
Pembangkit Listrik tersebut. Namun, PT Surya Pamenang Jaya sejauh ini
mengalami kesulitan dalam hal pencatatan keluar masuknya barang dan arus
keuangannya. Terlebih ketika PT. Surya Pamenang Jaya mendapatkan pesanan
dalam jumlah besar sekaligus dan dengan variasi alat yang berbeda, bagian admin
kesulitan dalam melakukan pencatatan aktivitas transaksi yang terjadi. Disisi lain
pemilik mengalami kesulitan dalam mengontrol segala aktivitas transaksi yang
16
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terjadi karena banyaknya pesanan, sehingga dapat menimbulkan terjadinya
fraud/kecurangan yang dilakukan oleh karyawannya tanpa sepengetahuan pemilik.
serta sulitnya melakukan pengecekkan record transaksi karena pencatatan
dilakukan secara manual sehingga seringkali kertas pelaporan hasil transaksi
hilang.
Dari permasalahan tersebut, penulis memutuskan untuk membantu PT Surya
Pamenang Jaya dalam mengatasi permasalahan pencatatan aktivitas transaksi yang
ada dengan membuat sebuah Aplikasi Penjualan Berbasis Website yang dapat
diakses oleh admin dengan hak akses tertentu dan juga pemilik dengan hak akses
penuh. Dalam hal ini juga dapat mengurangi tindak kecurangan/fraud yang dapat
terjadi. Dari identifikasi permasalahan diatas, alternatif solusi yang dapat diberikan
seperti pada tabel 4.1

No.
1.

Tabel 4.1 Permasalahan, Dampak dan Solusi
Permasalahan
Dampak
Solusi
Belum

ada Rentan

sistem/aplikasi yang fraud,
mengintegrasikan
seluruh
transaksi

kesulitan

terjadinya Membuat
pemilik berbasis

yang

dapat kesulitan

website

dalam dapat

aktivitas melakukan
penjualan controlling,

aplikasi
yang

memudahkan

admin

dalam

admin pencatatan

segi
seluruh

dalam aktivitas transaksi, dan

membantu

melakukan pencatatan juga

memudahkan

secara manual dalam pemilik dalam melakukan

pengerjaan

segala jumlah yang banyak

bentuk

aktivitas

dalam

mencapai

tujuan perusahaan.

memudahkan

controlling
dan

dimanapun

kapanpun

penggunaan
fleksibel.

karena
yang
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4.2

Analisis
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan pada pembahasan

sebelumnya, maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis beberapa kebutuhan untuk
merancang dan membangun aplikasi penjualan berbasis website. Berdasarkan
informasi yang didapatkan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak yang
bersangkutan, berikut merupakan kebutuhan aplikasi yang didapatkan.

4.2.1

User Requirement dan Fungsional
Dari hasil analisis tersebut dilakukan analisis kebutuhan pengguna dan

kebutuhan fungsional yang dapat dilihat pada tabel 4.2.

User

Tabel 4.2 Kebutuhan Pengguna dan Fungsional
Kebutuhan Pengguna
Kebutuhan Fungsional
1. Mendaftarkan dan
melihat user/karyawan
2. Melihat,merubah,
menambahkan list
produk
3. Membuat dan
melakukan pencatatan

Pemilik

transaksi penjualan
4. Melihat dan mencetak
laporan transaksi

1. Dapat melihat,
memasukkan dan
mendaftarkan user
dari karyawan
2. Dapat melihat,
menambahkan, dan
merubah data produk,
3. Dapat membuat serta
melakukan pencatatan
transaksi penjualan,
dan mencetak nota
penjualan
4. Dapat melihat dan
Mencetak laporan data
transaksi yang tersedia

Bagian
administrasi

1. Membuat dan
melakukan transaksi

1. Dapat membuat dan
melakukan pencatatan
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penjualan & mencetak

transaksi penjualan

nota

sehingga

2. Melihat dan

menghasilkan nota

menambahkan List
produk

yang dapat dicetak
2. Dapat melihat dan

3. Melihat laporan

menambahkan list

penjualan dan mencetak
laporan penjualan

produk
3. Dapat melihat dan
mencetak laporan
penjualan yang
tersedia

4.2.2

Non Fungsional
Selain itu, terdapat kebutuhan non fungsional dari aplikasi penjualan

berbasis website yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

No.
1.

Faktor

Tabel 4.3 Kebutuhan Non Fungsional
Deskripsi

Accessibility Hak akses dalam sistem diantaranya adalah pemilik dan
karyawan/bagian administrasi

2.

Capacity

Perkiraan kapasitas data yang akan disimpan ± 50 GB untuk
dapat menjalankan aplikasi ini dengan baik. Adapun ukuran
tersebut sudah mencakup sistem operasi, database dan data
pendukung lainnya yang digunakan.

3.

Usability

Mempermudah user dalam menggunakan serta mengakses
aplikasi penjualan berbasis website karena dibuat dengan
tampilan yang mudah dipahami dan proses input data yang
dipermudah.

4.

Safety

Setiap user memiliki atribut username dan password untuk
login sesuai dengan hak akses yang sudah ditentukan.
pemilik berhak untuk melihat keseluruhan aktivitas bisnis
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didalam aplikasi yaitu melihat list produk, melakukan dan
membuat transaksi yang kemudian menghasilkan nota yang
dapat dicetak, serta dapat melihat dan mencetak laporan
yang tersedia berdasarkan transaksi yang pernah dilakukan.
Bagian administrasi dapat melakukan dan membuat
transaksi penjualan yang kemudian menghasilkan nota yang
dapat dicetak, melihat list produk yang tersedia serta melihat
dan mencetak laporan yang tersedia.

4.3

System Flow
System flow yang ada pada PT Surya Pamenang Jaya yaitu System flow

mendaftarkan user, System flow menambahkan stok produk, System flow Pencatatan
transaksi penjualan, System flow Pembuatan laporan penjualan.

4.3.1

System Flow Mendaftarkan User
System flow mendaftarkan user dimulai dari login menggunakan user yang

memiliki hak akses pemilik, kemudian memilih menu user pada list menu yang
terdapat pada tampilan bagian atas aplikasi. Sistem akan menampilan tampilan list
user yang terdaftar didalam database, setelah itu pemilik dapat memilih atau
mengklik tombol tambah data untuk memunculkan form tambah user. Pemilik
kemudian melakukan pengisian data sesuai dengan atribut yang dibutuhkan
didalam form pendaftaran user, kemudian pemilik dapat menekan tombol simpan
dan data akan disimpan kedalam database.
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Gambar 4.2 System Flow Mendaftarkan User
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4.3.2

System Flow Menambahkan Produk
System Flow menambahkan stok produk dimulai dari login menggunakan

user yang memiliki hak akses pemilik maupun karyawan/bagian administrasi
kemudian memilih menu “produk”, lalu sistem akan menampilkan tampilan dari
menu produk. User kemudian menekan tombol “tambah data” yang kemudian
diikuti dengan munculnya form tambah data barang. User melakukan pengisian
data pada form tambah data barang sesuai dengan atribut yang dibutuhkan
kemudian mengklik tombol simpan dan data akan diproses kedalam database.
Produk berhasil ditambahkan. Hal yang sama dapat dilakukan oleh user untuk
menambahkan kategori dan stok dengan cara menekan sub menu yang terdapat
pada navbar menu ditampilan bagian atas aplikasi kemudian melakukan proses
yang sama dengan penambahan data barang.
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Gambar 4.3 System Flow Menambahkan Produk
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4.3.3

System Flow Pencatatan Transaksi Penjualan
Dimulai dari login menggunakan user yang memiliki hak akses pemilik

dan bagian administrasi kemudian user memilih menu “penjualan”. Sistem
kemudian menampilkan tampilan dari menu penjualan. User melakukan pengisian
data barang yang akan dibeli beserta jumlah uang yang dibayarkan. Data barang
yang akan dibeli akan ditampilkan di bagian keranjang barang sebelum kemudian
akan di proses untuk menjadi nota. User kemudian menekan tombol proses untuk
menyimpan proses transaksi penjualan sekaligus menghasilkan nota penjualan yang
dapat di cetak.
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Gambar 4.4 System Flow Pencatatan Transaksi Penjualan

26

4.3.4

System Flow Pembuatan Laporan Penjualan
Dimulai dari login menggunakan user dengan hak akses pemilik maupun

bagian administrasi yang kemudian user dapat memilih menu “laporan”. Sistem
kemudian akan menampilkan tampilan dari menu laporan. Terdapat 3 jenis laporan
yang dapat dilihat oleh pemilik maupun bagian administrasi yaitu laporan harian,
bulanan, dan tahunan. User dapat memilih submenu “laporan harian” untuk melihat
transaksi berdasarkan tanggal transaksi yang di inginkan, dengan memilih tanggal
awal dan tanggal akhir kemudian user menekan tombol cari untuk melakukan
pencarian laporan sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Sistem akan
menampilkan laporan sesuai tanggal yang di inputkan oleh user pada tabel list data.
User dapat melihat detail dari transaksi dengan menekan tombol detail disetiap
baris transaksi yang muncul di tabel list data, sistem akan menampilkan popup
detail penjualan sesuai dengan tanggal dan transaksi yang dipilih berupa list data
barang yang dibeli dalam transaksi yang dipilih. User kemudian dapat melakukan
cetak laporan dengan menekan tombol cetak laporan harian, sistem kemudian akan
menampilkan laporan berdasarkan data yang tersedia di tabel list data dan
menghasilkan laporan dalam bentuk file pdf yang dapat di gunakan user untuk
mencetak laporan tersebut. Hal yang sama dapat dilakukan user apabila ingin
melakukan cetak laporan bulanan dan tahunan.
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Gambar 4.5 System Flow Pembuatan Laporan Penjualan
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4.4

Diagram Jenjang
Berdasarkan system flow yang dibuat, dalam pembahasan dilakukan

perincian lebih dalam menggunakan Hierarchy Input Process Output atau HIPO.
diagram HIPO menggambarkan hubungan antar proses secara hirarki dalam
gambaran bagan. Berikut merupakan HIPO dari aplikasi penjualan berbasis
website.

Gambar 4.6 Hierarchy Input Process Output
Dapat dilihat dari gambar 4.5 diatas bahwa aplikasi penjualan ini memiliki
4 proses utama yaitu Pendaftaran user, Menambah produk, Pencatatan transaksi
penjualan, dan Pembuatan laporan penjualan.

4.5

Context Diagram
Context Diagram atau biasa disebut dengan diagram level 0, menjelaskan

dalam bentuk gambar input dan output dari sumber dan kedalam sistem. Diagram
ini merupakan diagram level pertama dalam rangkaian DFD yang menunjukan
entitas-entitas yang berhubungan dengan sistem. Context diagram berisikan proses
utama yang diberi nomor nol yaitu Aplikasi penjualan berbasis website yang
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memiliki 2 entitas yaitu Pemilik dan bagian administrasi. Terdapat juga aliran
keluar masuknya data sesuai dengan kebutuhan tiap proses.

Gambar 4.7 Context Diagram

4.6

Data Flow Diagram Level 0
Berikut merupakan Data Flow Diagram Level 0 dari Aplikasi Penjualan

Berbasis Website pada PT. Surya Pamenang Jaya.
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Gambar 4.8 DFD Level 0
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DFD level 0 merupakan hasil dari dekomposisi atau penjabaran dari
context diagram. Data flow diatas menggambarkan 4 proses dan 2 data store. Proses
yang pertama adalah pendaftaran user yang melibatkan peran pemilik, data store
pemilik dan karyawan. Proses kedua adalah tambah produk yang melibatkan peran
karyawan dan pemilik, data store karyawan, data store pemilik, dan produk. Proses
ketiga adalah pencatatan transaksi penjualan yang melibatkan peran pemilik,
karyawan, data store pemilik, data store karyawan, serta data store produk. Proses
terakhir adalah pembuatan laporan yang melibatkan peran karyawan, data store
karyawan, dan produk. Pencetakan laporan yang dapat dilakukan adalah laporan
penjualan.

4.7

Conceptual Data Model (CDM)
Berikut ini gambar 4.8 merupakan CDM dari aplikasi penjualan berbasis

website. Terdapat 3 tabel utama yaitu Pegawai, Barang, dan Customer. Setiap tabel
memiliki komponen atau atribut masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari
aplikasi dan tentunya memiliki satu primary key. Tabel customer dan barang
memiliki relasi transaksi many to many yang artinya satu customer dapat membeli
lebih dari satu barang. Dan satu barang bisa dibeli oleh banyak customer. Selain itu
terdapat relasi yang bersifat one to many pada tabel user dan customer. Hal ini
berarti banyak customer dapat dilayani oleh satu user/karyawan , sedangkan satu
user/karyawan dapat menangani banyak customer yang berbeda.
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Gambar 4.9 Conceptual Data Model
4.8

Physical Data Model (PDM)
Setelah CDM terbentuk, maka dibuatlah PDM atau Physical Data Model

untuk mengetahui foreign key yang menghubungkan antar tabel. Untuk relasi yang
bersifat many to many akan terbentuk tabel baru.

Gambar 4.10 Physical Data Model
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Pada Gambar 4.9 terbentuk tabel baru yaitu transaksi

yang

menggabungkan data dari 3 tabel berdasrkan 3 foreign key: id_pegawai dari tabel
pegawai, id_customer dari tabel customer,

dan id_barang dari tabel barang.

Terdapat beberapa komponen yang mendukung tabel tersebut juga seperti
tgl_penjualan, total_harga_penjualan, diskon_penjualan, grand_total_penjualan
yang kemudian akan menghasilkan tabel detail_penjualan dari tabel penjualan
dengan atribut yang mendukung yaitu jumlah_jual, dan sub_total.

4.9

Struktur Tabel
Berikut merupakan struktur tabel yang terdapat dalam database dari

Aplikasi Penjualan Berbasis Website di PT Surya Pamenang Jaya:

4.9.1

Tabel Pegawai

Nama Tabel

: pegawai

Primary Key : id_pegawai
Foreign Key : Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan seluruh data dari user pegawai yang

dapat mengakses aplikasi

No.

Tabel 4.4 Struktur Tabel Pegawai
Field Name
Data Type
Field Size

Key

1

id_pegawai

Varchar

10

Primary (not null)

2

nama_pegawai

Varchar

50

Not null

3

password

Varchar

20

Not null

4

status

Varchar

20

Not null
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4.9.2

Tabel Customer

Nama Tabel

: customer

Primary Key : id_customer
Foreign Key :
Fungsi : Digunakan untuk menyimpan seluruh data dari customer.

No

Tabel 4.5 Struktur Tabel Customer
Field Name
Data Type
Field Size

Key

1

id_customer

Varchar

10

Primary (not null)

2

nama_customer

Varchar

20

Unique (not null)

4.9.3

Tabel Barang

Nama Tabel

: barang

Primary Key : id_barang
Foreign Key : id_kategori, id_warna
Fungsi

No

: Digunakan untuk menyimpan seluruh data barang.
Tabel 4.6 Struktur Tabel Barang
Field Name
Data Type
Field Size

Key

1

id_barang

Varchar

10

Primary (not null)

2

id_kategori

Varchar

10

Foreign Key

3

nama_kategori

Varchar

10

Not Null

4

nama_barang

Varchar

50

Not Null

5

stok

Varchar

10

Not null

6

harga

Integer

10

Not null
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4.9.4

Tabel Transaksi

Nama Tabel

: penjualan

Primary Key : id_penjualan
Foreign Key : id_pegawai,id_barang,id_customer
Fungsi

: Digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan yang

dilakukan.

No

Tabel 4.7 Struktur Tabel Transaksi
Field Name
Data Type
Field Size

Key

1

id_transaksi

Varchar

10

Primary (not null)

2

id_barang

Varchar

10

Foreign Key

3

id_customer

Varchar

10

Foreign Key

4

id_pegawai

Varchar

10

Foreign Key

5

nama_customer

Varchar

50

Not null

6

tgl_penjualan

Date

Not null

7

total_harga_penjualan

Integer

Not null

8

grand_total_penjualan

Integer

Not null
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4.10

Implementasi Aplikasi
Spesifikasi minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi

penjualan berbasis website ini adalah sebagai berikut.
a. Sistem Operasi
sistem operasi minimum yang dibutuhkan adalah Windows 7 agar dapat
menjalankan aplikasi penjualan dengan baik dan tanpa hambatan karena kompatibel
dengan aplikasi
b. Xampp v5
Dalam mengelola data didalam database membutuhkan xampp, akan tetapi
minimum versi dari

Xampp (Apache, MySQL, PHP) adalah versi ke 5 dan

diatasnya untuk dapat menyimpan seluruh data ke tabel yang sudah dibuat dan
menghindari error yang dapat terjadi karena perbedaan versi dari php dan
komponen lain yang dibutuhkan.
c. Web Browser
Aplikasi ini dapat digunakan dan diakses melalui web browser jenis apapun
(Internet Explore, Mozilla, Google Chrome, dan lain-lain) Namun agar dapat
menikmati tampilan yang terbaik disarankan menggunakan Google Chrome.
Pada tahap berikut dibawah ini akan dijelaskan mengenai fitur dari setiap halaman
yang ada pada Aplikasi Penjualan Berbasis Website di PT. Surya Pamenang Jaya.
a.

Login
Halaman pertama yaitu halaman untuk login. Login dapat dilakukan

dengan menggunakan user sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. pada
halaman login ini, setiap user memasukan username dan password nya masing-
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masing. Username dan password sesuai dengan yang sudah terdaftarkan di
database.
.

Gambar 4.11 Halaman Login
b.

Dashboard Admin
Jika login dilakukan oleh user yang memiliki hak akses pemilik, maka

tampilan akan mengarah ke dashboard admin. Halaman dashboard dari user
pemilik ini akan menampilkan informasi mengenai data barang yang tersedia, data
transaki di hari ini, dan data transaksi selama 2 hari lalu. Tampilan ini disediakan
agar pemilik dapat secara langsung melihat beberapa informasi yang dibutuhkan
secara cepat dalam bentuk jumlah saja.
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Gambar 4.12 Halaman Dashboard
Apabila pemilik ingin melihat, menambahkan atau memodifikasi user maka
pemilik dapat memilih menu “user” pada menu bar di bagian atas aplikasi.
Halaman awal dari menu user berupa list dari user yang tersedia dan sudah
terdaftarkan di dalam database. Fitur yang dapat digunakan di halaman user ini
adalah fitur tambah data user¸ edit data user, dan hapus data user. Halaman dari
user dapat dilihat pada gambar 4.12 berikut

Gambar 4.12 Halaman User
Pemilik dapat melakukan penambahan data user dengan cara mengklik tombol
“tambah data”, dan akan muncul popup form penambahan user. Popup form
penambahan data dapat dilihat pada Gambar 4.13 berikut ini
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Gambar 4.13 Tampilan Popup Tambah User
Pemilik juga dapat melakukan edit dan hapus data dari user yang sudah terdaftarkan
apabila dirasa memerlukan perubahan data dengan cara menekan tombol edit dan
hapus di setiap baris data yang muncul pada list user.
Pemilik kemudian dapat mengakses halaman produk untuk melihat, menambahkan
dan juga memodifikasi data dari produk yang tersedia apabila diperlukan, dengan
menekan menu “produk” pada menu bar dibagian atas aplikasi. Berikut merupakan
tampilan awal dari menu produk seperti pada gambar 4.14.

Gambar 4.14 Halaman produk
Pemilik dapat melakukan penambahan data dan modifikasi data terkait dengan
produk diantaranya data barang, data kategori, data stok, dan warna apabila
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diperlukan dengan cara mengklik menu pada submenu bar yang tersedia. Tampilan
dari penambahan data produk dapat dilihat seperti pada gambar 4.15 berikut ini.

Gambar 4.15 Tampilan Popup form penambahan data produk
Pemilik juga dapat melakukan pembuatan transaksi penjualan sekaligus cetak nota
diakhir transaksi. Dengan cara mengklik menu penjualan pada menu bar dibagian
atas aplikasi. Tampilan awal dari halaman penjualan seperti pada gambar 4.16
berikut ini

Gambar 4.16 Halaman Penjualan
Pemilik dapat mencetak nota dengan menekan tombol “proses” sehingga
menghasilkan sebuah file siap cetak berdasarkan transaksi yang telah dibuat.
Tampilan nota yang dibuat dapat dilihat pada gambar 4.17 berikut ini.
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Gambar 4.17 Halaman Cetak Nota
Pemilik dapat melakukan pembuatan laporan dan cetak laporan berdasarkan
transaksi yang sudah ada didalam database, dengan cara memilih menu laporan
pada menu bar dibagian atas aplikasi. Tampilan awal menu laporan dapat dilihat
pada gambar 4.18 berikut

Gambar 4.18 Halaman Laporan
Pemilik dapat membuat laporan berdasarkan harian, bulanan, atau tahunan dengan
cara memilih submenu laporan harian, laporan bulanan dan laporan tahunan pada
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bagian atas aplikasi. Pemilik dapat melakukan filter dengan memilih tanggal awal
dan tanggal akhir sebagai acuan untuk memilih data sesuai dengan tanggal yang
sudah diinputkan tersebut. Pemilik juga dapat melihat detail dari setiap transaksi
yang muncul di list transaksi yang muncul setelah pembuatan laporan berdasarkan
tanggal awal dan akhir dengan cara mengklik tombol “detail” dibagian kanan tiap
baris. Tampilan detail dapat dilihat pada gambar 4.19 berikut

Gambar 4.19 Halaman Detail Transaksi
Pemilik dapat melakukan cetak laporan yang telah dibuat tadi, dengan mengklik
tombol “cetak laporan” pada bagian atas aplikasi. Tampilan dari cetak laporan dapat
dilihat pada gambar 4.20 berikut ini.

Gambar 4.20 Halaman Cetak Laporan
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c.

Dashboard bagian administrasi
Bagian administrasi dapat melakukan login untuk mengakses aplikasi

dengan user dan password yang telah diberikan. Tampilan awal ketika bagian
administrasi melakukan login adalah tampilan penjualan, karena bagian
administrasi bertugas untuk membuat dan melakukan transaksi dan cetak nota hasil
transaksi. Berikut merupakan tampilan awal dashboard bagian administrasi pada
gambar 4.21 berikut ini.

Gambar 4.21 Halaman Awal Bagian Administrasi
Bagian administrasi dapat melakukan cetak nota dengan mengisikan data barang
yang akan dibeli terlebih dahulu sesuai dengan permintaan, kemudian menekan
tombol “proses” pada bagian kiri bawah aplikasi untuk membuat file siap cetak
untuk nota penjualan. Gambar dari nota dapat dilihat pada gambar 4.22 berikut ini.
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Gambar 4.22 Halaman cetak nota penjualan
Bagian administrasi juga dapat melakukan pembuatan laporan dan cetak laporan
seperti pemilik dengan cara memilih menu “laporan”. Berikut dapat dilihat
tampilan halaman laporan dan cetak laporan berturut-turut pada gambar 4.23 dan
4.24.

Gambar 4.23 Halaman Laporan Bagian Administrasi
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Gambar 4.24 Halaman Cetak Laporan Bagian Administrasi

4.11

Testing Fitur Aplikasi Penjualan
Pada tahap testing/pengujian fitur aplikasi penjualan ini, akan dijelaskan

hasil dari pengujian dari setiap fitur aplikasi apakah berjalan sebagaimana mestinya

4.11.1.

Testing Fitur Pendaftaran User
Berikut adalah hasil pengujian aplikasi pada fitur pendaftaran user yang

dilakukan dan dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut.
Tabel 4.8 Testing Fitur Pendaftaran User
Nama Aktifitas
Input

Hasil

Sistem berhasil
Data Benar

menyimpan data
pendaftaran

Pendaftaran User

Sistem tidak melakukan
Data Salah

penyimpanan data ke
dalam database
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4.11.2.

Testing Fitur Penambahan Produk
Berikut adalah hasil pengujian aplikasi pada fitur penambahan produk

yang dilakukan dan dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut.
Tabel 4.9 Testing Fitur Penambahan Produk
Nama Aktifitas
Input

Hasil

Sistem berhasil
Data Benar

menyimpan data
pendaftaran

Penambahan Produk

Sistem tidak melakukan
Data Salah

penyimpanan data ke
dalam database

4.11.3.

Testing Fitur Pencatatan Transaksi Penjualan
Berikut adalah hasil pengujian aplikasi pada fitur pencatatan transaksi

penjualan yang dilakukan dan dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut.
Tabel 4.10 Testing Fitur Pencatatan Transaksi Penjualan
Nama Aktifitas
Input
Hasil
Sistem berhasil
Data Benar

menyimpan data

Pencatatan Transaksi

pendaftaran

Penjualan

Sistem tidak melakukan
Data Salah

penyimpanan data ke
dalam database

4.11.4.

Testing Fitur Pembuatan Laporan
Berikut adalah hasil pengujian aplikasi pada fitur pembuatan laporan yang

dilakukan dan dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut.
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Tabel 4.11 Testing Fitur Pembuatan Laporan
Nama Aktifitas
Input
Hasil
Sistem berhasil
Data Benar

menyimpan data
pendaftaran

Pembuatan Laporan

Sistem tidak melakukan
Data Salah

penyimpanan data ke
dalam database

BAB V
PENUTUP

5.1

Simpulan
Simpulan yang terbentuk setelah melakukan proses analisis, perancangan

dan implementasi aplikasi penjualan berbasis website di PT. Surya Pamenang Jaya
adalah sebagai berikut.
a.

Membantu PT. Surya Pamenang Jaya untuk proses pendaftaran user yang dapat
menggunakan apliakasi, kontrol dan penambahan produk, pencatatan transaksi
penjualan dan pembuatan laporan penjualannya.

b.

Membantu bagian administrasi dari PT. Surya Pamenang Jaya dalam
melakukan dan membuat transaksi penjualan serta nota penjualan, serta
melakukan pengecekkan sekaligus mencetak laporan penjualan.

c.

Membantu pemilik dalam melakukan kontrol segala aktivitas transaksi yang
terjadi dalam perusahaan.

d.

Menghasilkan laporan penjualan yang dapat digunakan untuk proses
controlling.

5.2

Saran
Aplikasi ini masih dapat dikembangkan jika perusahaan merubah proses

bisnisnya. Sehingga penjualannya semakin berkembang dan penambahan fitur-fitur
lainnya yang dapat membantu dalam mencapai tujuan bisnis perusahaan
berdasarkan pengembangan dari proses bisnis selanjutnya. Masih banyak fitur yang
dapat ditambahkan kedalam aplikasi yang dapat menunjang proses bisnis penjualan
apabila ada perubahan dalam proses bisnisnya.
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