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ABSTRAK 
 

 

CV. Sriwijaya Computer merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

pada bidang komputer yang berada di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dimana 

CV. Sriwijaya Computer memberikan pelayanan penjualan komputer beserta 

accessories komputer. CV. Sriwijaya Computer merupakan perusahaan yang cukup 

di kenal di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Namun CV. Sriwijaya Computer ingin 

mengembangkan pasar dengan memperluas pasar agar dapat melayani seluruh 

masyarakat Indonesia. 

Rancang Bangun sistem informasi penjualan online adalah sebuah aplikasi 

yang digunakan sebagai perantara untuk bertransaksi dengan pelanggan pada CV. 

Sriwijaya Computer. Sistem informasi ini dibangun dengan berbasiskan website. 

Sistem informasi ini menggunakan bahasa pemograman Php dan My Structured 

Query Language (MySql) sebagai database yang digunakan. 

 Dengan adanya sistem yang dibuat ini, maka akan membantu CV. Sriwijaya 

untuk mengembangkan pasar yang dimiliki, dan mampu melayani setiap transaksi 

yang ada. Selain itu pula diharapkan dapat menghasilkan informasi pendapatan, 

penjualan dan stock yang sesuai dengan transaksi yang terjadi. 

Kata Kunci : Penjualan, Penjualan Online, Sistem Informasi, website, PHP, 

MySQL, CV Sriwijaya Computer.
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BAB 1  
 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami 

kemajuan, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berpikir 

manusia.  Teknologi informasi adalah salah satu teknologi yang berkembang cepat 

pada saat ini, penggunaan alat bantu komputer sebagai salah satu sarana penunjang 

dalam sistem informasi dapat memberikan informasi lebih baik dan akurat. Sistem 

informasi adalah suatu alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga 

bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna 

pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, 

pengendalian kegiatan operasi suatu perusahaan yang menyajikan sinergi 

organisasi pada proses (Kertahadi, 2007). 

CV. Sriwijaya Computer merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

pada bidang komputer yang berada di kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dimana 

CV. Sriwijaya Computer memberikan pelayanan penjualan komputer beserta 

accessories komputer. CV. Sriwijaya Computer merupakan perusahaan yang cukup 

dikenal di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kualitas barang dan pelayanan yang di 

berikan sudah terjamin. Saat ini CV. Sriwijaya Computer memiliki lebih dari 7 

cabang yang tersebar di seluruh Nusa Tenggara Barat, dengan membangun cabang 

CV. Sriwijaya Computer mampu melayani seluruh masyarakat yang berada di Nusa 
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Tenggara Barat, hingga ke daerah terpencil. Rata – rata transaksi yang terjadi di 

masing - masing setiap cabang sekitar 13 transaksi/hari. 

CV. Sriwijaya Computer ingin mengembangkan bisnisnya, tidak hanya 

melayani konsumen yang berada di daerah Nusa Tenggara Barat saja, namun CV. 

Sriwijaya Computer ingin memperbesar pangsa pasar yang dimiliki supaya dapat 

melayani pelanggan dari seluruh daerah di Indonesia. Dengan membangun cabang 

di berbagai daerah tentunya akan menghabiskan biaya yang sangat besar, solusi dari 

masalah tersebut adalah membuat website penjualan online. Website penjualan 

menampilkan seluruh produk yang akan dijual oleh CV. Sriwijaya Computer. 

Dengan mempercantik tampilan website  agar dapat bersaing dengan website 

ternama yang sudah ada. 

 Berdasarkan uraian di atas, menjadi faktor pendorong bagi penulis dalam 

melakukan penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan 

Online Pada CV. Sriwijaya Computer “. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa 

permasalahan yang dihadapi CV. Sriwijaya Computer adalah bagaimana 

merancang dan membangun Sistem Informasi Penjualan Online pada CV. 

Sriwijaya Computer untuk mengembangkan bisnis dan memperluas pasar yang 

dimiliki CV. Sriwijaya Computer  agar dapat melayani konsumen dari seluruh 

daerah di Indonesia. 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam laporan ini terfokus dan tidak meluas, maka dibuatlah 

batasan–batasan mengenai permasalahan diatas, yaitu : 

1. Sistem yang akan di buat menjadi 2 bagian, yaitu front end dan back end. Front 

end berisi konten tentang penjualan produk terhadap customer dan back end 

berisi konten untuk admin dan super admin. 

2. Pembuatan sistem informasi website penjualan online menggunakan Bahasa 

pemrograman PHP. 

3. Hasil akhir berupa sistem informasi berbasis web. 

1.4 Tujuan 

 Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas maka tujuan sistem ini 

adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana merancang dan membangun Sistem 

Informasi Penjualan Online pada CV. Sriwijaya Computer. 

1.5 Manfaat 

 Diharapkan hasil dari Sistem Informasi Penjualan Online Pada CV. 

Sriwijaya Computer ini nantinya akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Dapat membantu perusahaan untuk memperluas pasar dan dapat melayani  

 pelanggan dari seluruh daerah di Indonesia.  

2. Dengan adanya laporan penjualan, laporan pendapatan, dan laporan stok 

 barang dapat membantu pengambilan langkah yang tepat merencanakan 

 strategi bagi kemajuan perusahaan. Dan tentunya grafik yang di 



4 
 

 
 

 tampilkan oleh back end website seperti pelanggan yang berpotensi, 

 produk yang berada di bawah stock minimal dapat membantu perusahaan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan Kerja Praktik ini memberikan gambaran 

secara menyeluruh tentang masalah yang dibahas, maka sistematik penulisan 

laporan kerja praktik CV. Sriwijaya Computer dibagi menjadi beberapa bab, yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang dari permasalahan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan pembuatan sistem, manfaat bagi 

penggunannya dan sistematika penulisan laporan kerja praktik. 

BAB II   : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum profil CV. Sriwijaya 

Computer, alamat perusahaan, visi - misi, struktur organisasi, dan 

pembagian tugas pada masing – masing perusahaan 

BAB III:  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori – teori yang akan dibuat tentang 

pengelolaan data penjualan CV. Sriwijaya Computer, yaitu :  

E-Commerce, Web(php,html,javascript,Ajax), PhpMyAdmin 

BAB IV : DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Bab ini akan menjelaskan permasalahan dengan jelas, lengkap dan 

mudah dipahami sesuai dengan batasan masalah dan solusi yang 

dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Metode yang dipakai 



5 
 

 
 

adalah Perancangan Sistem Informasi Tersruktur, desain sistem 

meliputi Document Flow, System Flow, Data Flow Diagram (DFD) 

dan pembentukan Konsep Data Model dan Physical Data Model. 

BAB V   : PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari 

pembuatan sistem ini serta saran yang bertujuan untuk 

pengembangan sistem ini dimasa yang akan datang
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BAB 2  
 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

CV. Sriwijaya Computer merupakan perusahaan penjualan komputer dan 

accessoris komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Ko Heru dan berdiri sejak 

tanggal 01 Maret 2002. CV. Sriwijaya Computer beralamatkan di Jl. Sriwijaya No. 

33 Mataram, Lombok, Indonesia. Dengan nomer telfon (0370) – 64504 dan juga 

email: n.santika@gmail.com. Berawal dari sebuah tujuan untuk memajukan IT di 

Mataram, beliau mengembangkan usahanya melalui penjualan accessoris 

computer, seperti: motherboard, mouse, keyboard, laptop, dan printer. 

 Dengan pelayanan yang ramah dan respon cepat CV. Sriwijaya Computer 

menjadikan solusi bagi customer yang membutuhkan berbagai perlengkapan 

komputer secara grosir maupun eceran. Oleh karenanya untuk memenuhi 

kebutuhan akan peripheral komputer, CV. Sriwijaya Computer menawarkan 

berbagai produk berkualitas dan bergaransi kepada customer dengan baik. 
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2.2 Logo Perusahaan 

 

 

Gambar 2.1 Logo Sriwijaya Computer  
 

   

Pada suatu logo maka dilambangkan deskripsi perusahaan tersebut, begitu 

juga CV. Sriwijaya Computer yang menciptakan logo dengan deskripsi yang 

melambangkan perusahaannya, berikut ini merupakan arti dari logo CV. Sriwijaya 

Computer yaitu: 

1. Warna biru adalah warna yang melambangkan kepercayaan dan trustfulness. 

Warna biru dapat meningkatkan ekspresi verbal, komunikasi, ekspresi artistik 

dan kekuatan, serta dapat merangsang pemikiran yang jernih. Kalau di dunia 

desain logo, biru sering di sebut warna corporate karena hampir semua 

perusahaan menggunakan warna biru sebagai warna utamanya. Tidak heran 

memang, karena biru merupakan warna yang termasuk tenang dan bersifat 

profesional. Sehingga makna warna biru dalam logo CV. Sriwijaya Computer 

merupakan lambang professional dari masing-masing pekerja CV. Sriwijaya 

Computer dalam melayani customer.   

2.   Warna merah adalah warna yang paling sering menarik perhatian. Merah 

memilki karateristik merangsang saraf, kelenjar adrenal (endokrin) dan saraf 

sensorik. Merah juga meningkatkan sirkulasi darah dan kereaktivan darah itu 

(sumber : internal CV. Sriwijaya Computer) 
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sendiri. Warna merah juga paling ampuh untuk merangsang dan meningkatkan 

energi fisik, memperkuat motivasi, dan meningkatkan sirkulasi. Merah juga 

membangkitkan emosi dan menciptakan perasaan kegembiraan atau intensitas. 

Tetapi pada saat yang sama, warna ini dapat dianggap sebagai tuntutan dan 

sikap agresif karena merah merupakan warna yang kuat sekaligus hangat. 

Biasanya di gunakan untuk memberikan efek psikologi panas, berani, marah 

dan berteriak. Didalam desain biasanya menggunakan warna merah sebagai 

aksen karena sifatnya yang kuat. Sehingga makna warna merah pada bingkai 

kotak dalam logo CV. Sriwijaya Computer adalah melambangkan kuatnya 

motivasi dalam perusahaan, dan juga merupakan lambang kekuatan organisasi 

CV. Sriwijaya Computer.  

3. Warna putih adalah aura kebebasan dan keterbukaan. Putih adalah warna yang 

murni, tidak ada campuran apapun. Sehingga sering di anggap sebagai warna 

yang menimbulkan efek suci dan bersih. Didalam desain sering menggunakan 

warna putih jika ingin menampilkan kesan simple dan minimalis. Sehingga 

makna warna putih dalam logo CV. Sriwijaya Computer melambangkan 

keterbukaan perusahaan terhadap customer serta sikap humble pada setiap 

pekerja CV. Sriwijaya Computer. 
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2.3 Lokasi Perusahaan 

CV. Sriwijaya Computer berada di jalan Jl. Sriwijaya No. 33 Mataram, Nusa 

Tenggara Barat, Indonesia.. TELP : (0370) – 64504. email: n.santika@gmail.com.  

 

2.4 Visi dan Misi CV. Sriwijaya Computer 

 CV. Sriwijaya Computer memiliki visi dan misi sebagai tujuan yang akan 

di capai oleh perusahaan. 

2.4.1 Visi 

 Menjadi penyedia jasa IT kebanggaan yang Unggul, Terkemuka dan 

Terdepan dalam Layanan dan Kinerja. 

2.4.2 Misi 

 Interaksi kerja di perusahaan lebih mengutamakan semangat kebersamaan 

sebagai sebuah tim kerja yang kuat. Hal ini memungkinkan seluruh komponen 

perusahaan mulai dari level teratas sampai dengan level terbawah mampu bersama-

sama terstimulasi, terkoordinasi dan tersistemasi memberikan karya terbaiknya 

Gambar 2.2 lokasi Sriwijaya Computer 

(sumber : googlemaps.com) 
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demi mewujudkan pelayanan terbaik dan utama kepada costumer, untuk itu berikut 

adalah misi CV. Sriwijaya Komputer: 

1. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh 

consumen, dan selaku mitra pillihan utama. 

2. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan 

berprestasi.  

3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. 

2.4.3 Tujuan 

 Memberikan layanan dalam fasilitas untuk kecerdasan negeri dengan 

pelayanan terbaik dan utama kepada customer. 

2.4.4 Motto 

 One Team One Goal yang berarti keberhasilan dari suatu usaha dicapai 

dengan satu tekad yang sama melalui kerjasama yang terbaik. 

2.5 Struktur Organisasi Sriwijaya Computer 

 Struktur Organisasi yang di terapkan oleh CV. Sriwijaya Computer 

tergambar pada bagan di Gambar 2.3: 

 

Owner  

Ko Heru

Supervisor 
Nyoman Santika Pusapawan 

Administrasi(Kasir) 

Niloh Putu Idriyani 

Akuntan 

Ade Pradana 

Gudang 

I Nyoman Jaya Kusuma 

Gambar 2.3 Kerangka Struktur Organisasi 

(sumber : internal CV. Sriwijaya Computer) 
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2.6 Deskripsi Bagan Perusahaan 

 Keterangan lebih lanjut mengenai bagan pada CV. Sriwijaya Komputer 

akan di jelaskan pada table berikut: 

Tabel 2.1 Deskripsi Pekerjaan 

Bagian Tugas 

Owner Pemilik perusahaan 

Supervisor Bertanggung jawab terhadap penyusunan 

strategi pemasaran, bertanggung jawab atas 

keluar masuk nya masuk barang, bertanggung 

jawan atas keterriban yang terjadi di perusahaan, 

serta mencari relasi dan rekan berbisnis 

Akuntan Bagian keuangan pada perusahaan, bertanggung 

jawab atas pembukuan pemasukan dan 

pengeluaran. Salah satu akuntan juga 

menghandle kasir 

Pegawai Gudang Pengawas stok barang pada gudang 

Administrasi (Kasir) Pegawai yang melayani pelanggan atau yang 

secara langsung bertatap muka dengan 

pelanggan. 
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BAB 3  
 

LANDASAN TEORI 
 

 

Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori yang meliputi dasar-

dasar mengenai hal–hal dari permasalahan tentang ilmu dan landasan pemikiran 

yang terkait dan mendukung dalam kerja praktik. 

3.1 E-Commerce 

 Menurut (Varmaat, 2007) E-Commerce merupakan transaksi bisnis yang 

terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Siapapun yang mempunyai 

jaringan internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan E-Commerce. 

 Sedangkan pengertian E-Commerce (Perdagangan Elektronik) menurut 

(Wong, 2010) adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui 

sistem elektronik. Seperti televisi, radio dan jaringan komputer atau internet. 

3.2 Web 

 Menurut (Arief, 2011) Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan 

dokumen-dokumen multimedia (teks, gambar, animasi, video) didalamnya yang 

menggunakan protocol Hypertext Transfer Protocol (HTTP) dan untuk 

mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. 

 Menurut (Arief, 2011) Pengertian website adalah kumpulan dari halaman 

web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki domain/ Uniform 

Resource Locator (URL) yang dapat diakses semua pengguna internet dengan cara 
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mengetikan alamatnya. Hal ini dimungkinkan dengan adanya teknologi WWW 

(World Wide Web) fasilitas hypertext guna menampilkan data berupa teks, gambar, 

animasi, suara dan multimedia lainnya data tersebut dapat saling pada web server 

untuk dapat di akses melalui jaringan internet. Agar data pada web dapat di baca 

kita harus menggunakan web server terlebih dahulu seperti Mozila Firefox, Internet 

Explorer, Opera Mini atau yang lainnya. 

 Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file-

filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan halaman 

yang dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi teratas, dengan 

halaman-halaman terkait berada di bawahnya. Biasanya setiap halaman di bawah 

homepage disebut child page, yang berisi hyperlink ke halaman lain dalam web 

(Gregorius, 2000). 

3.3 Browser 

 Menurut (Arief, 2011) Browser adalah aplikasi yang mampu menjalankan 

dokumen-dokumen web dengan cara diterjemahkan. Prosesnya dilakukan oleh 

komponen yang terdapat didalam aplikasi browser yang biasa disebut Web Engine. 

Semua dokumen web ditampilkan oleh browser dengan cara diterjemahkan. 

Beberapa jenis browser yang populer saat ini diantaranya adalah Internet Explorer 

yang diproduksi oleh Microsoft, Mozilla Firefox, Opera, dan Safari yang 

diproduksi oleh Apple. 
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3.4 Analisis Sistem 

 Menurut (Hartono, 2005) analisis sistem dapat didefinisikan sebagai 

penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian–bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

permasalahan–permsalahan, kesempatan–kesempatan, hambatan–hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan–kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikan – perbaikannya. Tahap analisis dilakukan setelah tahap perencanaan 

sistem dan sebelum tahap desain sistem. 

3.5 Stock 

 Menurut (Munandar, 2005) menerangkan bahwa : Persediaan adalah 

sebagai persediaan barang-barang (bahan - bahan) yang menjadi objek usaha pokok 

perusahaan. 

 Menurut (Baridwan, 2000) pengertian persediaan barang secara umum 

istilah persediaan barang dipakai untuk menunjukan barang-barang yang dimiliki 

untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan 

dijual. 

 Menurut (Assauri, 2005) Persediaan sebagai suatu aktiva yang meliputi 

barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode 

usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau 

proses produksi ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya 

dalam suatu proses produksi. 
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3.6 Data 

 Data dapat didefenisikan sebagai deskripsi dari suatu dan kejadian yang kita 

hadapi (Ladjamudin, 2005). Data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, 

atau tersimpan sebagai file dalam database. Data akan menjadi bahan dalam suatu 

proses pengolahan data. Oleh karena itu, suatu data belum dapat berbicara banyak 

sebelum diolah lebih lanjut. 

 Proses pengolahan data terbagi menjadi tiga tahapan, yang disebut dengan 

siklus pengolahan data (Data Processing Cycle) yaitu: 

1. Pada tahapan Input 

 Yaitu dilakukan proses pemasukan data ke dalam komputer lewat media 

input (Input Devices). 

2. Pada tahapan Processing 

 Yaitu dilakukan proses pengolahan data yang sudah dimasukkan, yang 

dilakukan oleh alat pemroses (Process Devices) yang dapat berupa 

proses perhitungan, perbandingan, pengendalian, atau pencarian 

distorage. 

3. Pada tahapan Output 

 Yaitu dilakukan proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data 

ke alat output (Output Devices) yaitu berupa informasi. 
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3.7 Informasi 

 Pengertian Informasi (Sutabri, 2012), Informasi adalah data yang telah 

diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

 Menurut (Sutabri, 2012), Kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal, 

yaitu informasi harus akurat (accurate), tepat waktu (timeliness), dan relevan 

(relevance). 

a. Akurat (accuracy) 

Informasi harus bebas dari kesalahan – kesalahan dan tidak menyesatkan. 

Akurat juga berarti bahwa informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. 

b. Tepat waktu (Time Lines) 

Informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang 

sudah usang tidak mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan suatu 

landasan dalam mengambil sebuah keputusan dimana bila pengambilan 

keputusan terlambat maka akan berakibat fatal untuk organisasi. 

c. Relevan (relevance) Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 

pemakainya. Relevansi informasi untuk setiap orang berbeda. Menyampaikan 

informasi tentang penyebab kerusakan mesin produksi kepada akuntan 

perusahaan tentunya kurang relevan. Akan lebih relevan bila ditujukan kepada 

ahli teknik perusahaan. Sebaliknya informasi mengenai harga pokok produksi 

disampaikan untuk ahli teknik merupakan informasi yang kurang relevan, 

tetapi akan sangat relevan untuk seorang akuntan perusahaan. 
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3.8 Sistem Informasi 

(Hartono, 2005) menyatakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen 

yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan 

suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti 

tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. 

 Menurut John Burch dan Gray Grudnitski dalam (Hartono, 2005) 

mengemukakan bahwa sistem informasi terdiri dari komponen – komponen yang 

disebutnya dengan istilah blok bangunan (building block), yaitu : 

1. Blok Masukan  

 Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input disini 

termasuk metode – metode dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukkan, yang dapat berupa dokumen – dokemn dasar. 

2. Blok model 

 Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang 

akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan  di basis data dengan 

cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang dinginkan. 

3. Blok keluaran 

 Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi 

yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan 

manajemen serta semua pemakai sistem. 
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4. Blok Teknologi  

   Teknologi merupakan “kotak alat” (tool-box)dalam sistem 

informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, 

menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan 

membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. 

5. Blok Basis Data 

 Basis data (database)merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer 

dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 

6. Blok terkendali 

 Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti misalnya bencana 

alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-kegagalan 

sistem itu sendiri, kesalahan-kesalahan, ketidak efisien, sabotase dan lain 

sebagaianya. 

3.9 Data Flow Diagram 

 Menurut (Kendall & Kendall, 2003), intinya Data Flow Diagram 

menggambarkan model logika untuk menggambarkan asal suatu data dan kemana 

tujuan data tersebut keluar dari sistem, termasuk juga dimana data disimpan, proses 

apa yang menghasilkan data tersebut dan juga mengenai interaksi antara 

tersimpannya data beserta proses apa yang dikenakan data tersebut. 
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3.10 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 Entity Relationship Diagram (ERD) adalah gambaran pada sistem dimana 

didalamnya terdapat hubungan antara entity beserta relasinya. Entity merupakan 

sesuatu yang ada dan terdefinisikan di dalam suatu organisasi, dapat abstrak dan 

nyata. Untuk setiap entity biasanya mempunyai atribute yang merupakan ciri entity 

tersebut. Menurut (Marlinda, 2004) Atribute adalah kolom di sebuah relasi. 

Macam-macam atribute yaitu: 

A. Simple Atribute  

Atribute ini merupakan atribute yang unik dan tidak dimiliki oleh atribute 

lainnya. 

B. Composite Atribute  

Composite atribute adalah atribute yang memiliki dua nilai harga. 

C. Single Value Atribute  

Atribute yang hanya memiliki satu nilai harga. 

D. Multi Value Atribute  

Multi value atribute adalah atribute yang banyak memiliki nilai harga. 

E. Null Vallue Atribute  

 Nullvalue atribute adalah atribute yang tidak memiliki nilai harga. 

 Sedangkan relasi adalah hubungan antar entity  yang berfungsi sebagai 

hubungan yang mewujudkan pemetaan antar entity. Macam-macam relasi itu 

sendiri antara lain: 
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1. One to One (1:1)  

Relasi dari entity satu dengan entity dua adalah satu berbanding satu. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 3.1 

 

 

 

2. One to Many (1:m)  

Relasi antara entity yang pertama dengan entity yang kedua adalah satu 

berbanding banyak atau dapat pula dibalik, banyak berbanding satu. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat  

 

 

3. Many to Many (m:m)  

Relasi antara entity yang satu dengan entity yang kedua adalah banyak 

berbanding banyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 3.3 

 

 

 

Gambar 3.1 Relasi One to One 

Gambar 3.2 Relasi One to many 

Gambar 3.3 Relasi Many to Many 
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3.11 PhpMyAdmin 

 Menurut (Arief, 2011) ”phpMyAdmin adalah salah satu aplikasi GUI 

(Graphical User Interface) yang digunakan untuk mengelola database MySQL”. 

Menurut (Kurniawan, 2008) “PhpMyAdmin adalah halaman yang terdapat pada 

web server”. Fungsi dari halaman ini adalah sebagai pengendali database MySQL 

menggunakan web server. 

3.12 Apache 

 Menurut (Kurniawan, 2008) ”Apache adalah web server yang dapat 

dijalankan dibanyak sistem operasi (Unix, BSD, Linux, Microsoft windows dan 

Novell Netware serta Platfrom lainnya) yang berguna untuk memfungsikan situs 

web”. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas web ini menggunakan 

HTTP. 

3.13 Xampp 

 Menurut (Wicaksono, 2008) menjelaskan bahwa XAMPP adalah sebuah 

software yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan 

menggunakan pengolah data MYSQL di komputer lokal. XAMPP berperan sebagai 

serverweb pada komputer lokal. XAMPP juga dapat disebut sebuah Cpanel server 

virtual, yang dapat membantu melakukan preview sehingga dapat dimodifikasi 

website tanpa harus online atau terakses dengan internet.
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BAB 4  
 

DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 
 

 

CV. Sriwijaya Computer merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

pada bidang komputer yang berada di kota Mataram Nusa Tenggara Barat, CV. 

Sriwijaya Computer ingin mengembangkan bisnisnya untuk memperbesar pasar 

yang dimiliki agar dapat melayani seluruh pelanggan dari seluruh daerah di 

Indonesia.  

Untuk dapat mengembangkan bisnis dan dapat menekan budget 

perusahaan solusi dari permasalahan tersebut adalah membuat Sistem informasi 

penjualan online.  

Kerja praktik yang dilaksanakan pada CV. Sriwijaya Computer ini 

dilakukan selama kurang lebih satu bulan atau selama 160 jam. Dalam pelaksaaan 

kerja praktik ini diharuskan untuk menganalisis dan mempelajari permasalahan 

yang ada serta memberikan solusi bagi masalah yang ada. 

 Tahap yang dilakukan dalam proses penyelesaian laporan kerja praktik ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis sistem 

2. Mendesain sistem 

3. Mengimplementasikan sistem 

4. Melakukan Pembahasan terhadap hasil implementasi sistem. 

Langkah-langkah tersebut dilakukan agar dapat menemukan solusi dari 

permasalahan yang ada. 
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 Sistem informasi penjualan online yang akan dirancang dibagi menjadi 

dua bagian yaitu front end website dan back end website, di bagian front end 

website memiliki fitur-fitur seperti: 

1. Daftar dan Login member sebelum transaksi 

Daftar diperlukan calon pelanggan untuk melakukan login, karena 

pelanggan yang bisa bertransaksi yang sudah menjadi member. Jika 

pelanggan sudah terdaftar maka pelanggan diminta melakukan login 

terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. 

2. Edit data diri dan password 

Pelanggan dapat merubah data diri yang diinputkan untuk kenyamanan 

pihak perusahaan menghubungi pelanggan jika pelanggan melakukan 

transaksi, dibutuhkan otentikasi password yang sudah terdaftar untuk 

mengubah data diri. Pelanggan dapat mengubah password untuk 

keamanan akun. 

3. Keranjang Belanja (Cart)  

Keranjang belanja (Cart) digunakan untuk menyimpan sementara produk 

yang ingin dibeli pelanggan untuk memudahkan bertransaksi. 

4. Produk dan informasi stock produk yang di tersedia 

Pada front end akan ditampilkan semua produk yang di sediakan atau 

sudah diinputkan ke database. 

5. Halaman transaksi dan info pembayaran transaksi 

Fitur ini digunakan jika pelanggan ingin membeli semua produk pada 

keranjang belanjanya, pelanggan akan diarahkan ke halaman transaksi 
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untuk melengkapi data – data yang diminta, untuk menyelesaikan 

transaksi. 

6. Email gateway  

Pelanggan akan menerima email dari transaksi yang di lakukan ke email 

yang didaftarkan pada saat mendaftar member. 

7. Simulasi perakitan komputer 

Pelanggan dapat melakukan simulasi perakitan Personal Computer(PC), 

dan dapat melihat harga dari simulasi yang dibuat, dan hasil simulasi akan 

di generate ke pdf sehingga pelanggan dapat menyimpan dan print hasil 

simulasi yang dibuat. 

Di bagian back end website memiliki fitur-fitur seperti: 

1. Login admin 

Login admin dilakukan untuk keamanan sehingga hanya admin yang diberi 

akses yang dapat login ke sistem 

2. Edit data diri dan password 

Admin dapat mengedit data diri dan password yang sudah diinputkan super 

admin, untuk keamanan karena data admin yang menghandle transaksi akan 

disimpan. 

3. Menambah, mengubah, menghapus data pegawai 

Super admin dapat melakukan maintenance pada data pegawai atau admin. 

4. Menampilkan stock produk yang di bawah stock minimal 

Sistem menampilkan stock yang yang di bawah atau sama dengan stock 

minimal yang sudah ditentukan. 
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5. Email gateway 

Jika ada pelanggan yang upload bukti pembayaran sistem akan mengirim 

email ke admin untuk pemberitahuan ada transaksi yang sudah dibayar , 

sehingga admin bisa dengan cepat menanggapi transaksi. 

6. Menampilkan pelanggan yang berpotensi 

Sistem dapat menampilkan pelanggan yang paling sering melakukan 

transaksi. 

7. Menampilkan produk yang paling di minati 

Sistem dapat menampilkan produk yang paling diminati atau sering dibeli 

pelanggan. 

8. Menampilkan pesanan pelanggan 

Sistem dapat menampilkan produk yang dipesan pelanggan. 

9. Handle transaksi yang dibayar 

Admin atau super admin dapat menghandle transaksi pelanggan yang sudah 

mengkonfirmasi pembayaran, super admin atau admin dapat mengecek 

bukti pembayaran yang diupload oleh pelangan 

10. Laporan pendapatan perusahaan 

Sistem dapat menghasilkan laporan pendapatan dari perusahaan 

11. Laporan stock produk 

Sistem dapat menghasilkan laporan stock dari perusahaan secara real time 

12. Laporan penjualan 

Sistem dapat menghasilkan laporan penjualan dari perusahaan barang yang 

sudah terjual selama transaksi. 
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4.1 Analisis Sistem 

 Analisis merupakan cara untuk menganalisa permasalahan berdasarkan data 

yang telah diperoleh dari hasil studi lapangan. Langkah awal dalam menganalisis 

sistem adalah observasi proses bisnis yang berjalan khususnya tentang proses bisnis 

penjualan yang telah berjalan. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme proses 

bisnis penjualan, penulis telah menggambarkan melalui document flow / bagan alir, 

sebagai berikut. 

4.1.1 Document Flow 

 Pelanggan datang ke CV. Sriwijaya Computer melakukan pembelian 

produk yang ingin di beli, lalu pegawai mengecek produk yang diinginkan 

pelanggan dan siap untuk di jual, jika produk tidak tersedia pegawai akan 

menawarkan produk yang tersedia dengan spesifikasi yang sama dengan yang di 

inginkan pelanggan, jika produk tersedia tapi tidak siap untuk dijual pegawai akan 

menanyakan pelanggan apakah pelanggan ingin menunggu produk yang ingin 

dibeli, jika produk siap pegawai akan mengambilkan dari gudang. 

 Pengecekan atas permintaan pelanggan, jika produk permintaan pelanggan 

tidak tersedia memberikan info pada pelanggan jika produk yang di inginkan tidak 

tersedia, tapi jika barang tersedia tapi tidak siap untuk dijual pegawai akan 

memberikan info ke pelanggan apakah pelanggan ingin menunggu sampai produk 

yang dibeli siap dijual, jika pelanggan ingin menunggu , pegawai akan menyiapkan 

produk yang ingin diinginkan pelanggan. 
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 CV. Sriwijaya Computer tidak menerima pembelian dengan kredit, 

pelanggan  membayar ke kasir sesuai dengan total bayar yang harus di bayar. 

Namun CV. Sriwijaya Computer menyediakan pihak ketiga untuk melakukan 

transaksi secara kredit, berikut adalah docflow pada Gambar 4.1 . 
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Gambar 4.1 Docflow Penjualan CV Sriwijaya Computer 
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4.2 Desain Sistem 

 Setelah melakukan analisis sistem yang ada maka penulis membuat desain 

sistem. Desain sistem dibuat  untuk mencari solusi pada perusahaan tersebut. Dalam 

pembuatan desain sistem ini penulis menggambarkan sistem yang baru melalui 

System flow, Context Digram, , Data flow diagram, Entity relationship diagram, 

Struktur tabel, dan desain I/O. 

4.2.1 System Flow 

 Berdasarkan document flow diatas maka dapat disusun system flow yang 

menunjukkan bagaimana proses-proses yang digunakan sebagai penunjang dalam 

pembuatan sistem infomasi Penjualan Online. Berikut adalah gambar alur tersistem 

4.2.1.1 System Flow Login Pegawai 

 Dalam menjalankan aplikasi ini dimulai dari login dengan menggunakan 

Username dan Password yang telah diinputkan admin, dimana pengecekan diambil 

dari tabel pegawai. Jika pengecekan berhasil maka pengguna akan masuk ke dalam 

menu utama aplikasi, seperti pada Gambar 4.2 
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4.2.1.2 System Flow Pendaftaran Pelanggan 

 Dalam menjalankan aplikasi ini dimulai dari login dengan menggunakan 

Username dan Password yang telah diinputkan admin, dimana pengecekan diambil 

dari tabel pegawai. Jika pengecekan berhasil maka pengguna akan masuk ke dalam 

menu utama aplikasi. Seperti pada Gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.2 System Flow Login Pegawai
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 Untuk melakukan transaksi pelanggan harus daftar terlebih dahulu, 

menginputkan form pendaftaran dengan benar, form pendaftaran berisi nama 

lengkap, alamat, nomor telpon, email, username, dan password. Jika semua data 

yang diinputkan pelanggan benar maka sistem akan menyimpan data pelanggan 

pada tabel pelanggan. 

 

 

Gambar 4.3 System Flow Pendaftaran Pelanggan 
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4.2.1.3 System Flow Login Pelanggan 

 Login di haruskan bagi pelanggan yang ingin bertransaksi, pelanggan 

diminta untuk menginputkan username dan password, username dan password 

yang diinputkan berdasarkan data yang sudah terdaftar pada saat pelanggan 

melakukan pendaftaran. Pengecekan akan dilakukan di tabel pelanggan, jika 

username dan password yang diinputkan pelanggan benar, maka pelanggan akan 

diperbolehkan melakukan transaksi. 

Gambar 4.4 System Flow Login Pelanggan 
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4.2.1.4 System Flow Edit Profile Pegawai 

 Pada Gambar 4.5 pegawai mampu mengubah data diri yang di masukan 

oleh admin, pegawai mengubah username atau password jika ingin mengubahnya, 

perubahan pada data pegawai akan di simpan pada tabel pegawai, sesuai dengan 

pegawai yang melakukan perubahan. 

Gambar 4.5 System Flow Edit Profile Pegawai 
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4.2.1.5 System Flow Edit Profile Pelanggan 

 Pada Gambar 4.6 pelanggan mampu mengubah data diri yang diinputkan 

pada saat mendaftar, tentunya dengan memilih menu edit profile dan mengubah 

data diri yang ingin diubah, lalu menyimpan perubahan yang dilakukan, tentunya 

perubahan akan di simpan di tabel pelanggan sesuai dengan pelanggan yang 

melakukan perubahan data dirinya. 

Gambar 4.6 System Flow Edit Profile Pelanggan 
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4.2.1.6 System Flow  Tambah Data Pegawai 

 Pada Gambar 4.7 penambahan data pegawai dilakukan oleh admin, admin 

mampu menambah data pegawai dengan memilih menu tambah data pegawai, lalu 

mengisi form data pegawai dan menyimpan data sesuai dengan inputan form yang 

di isi ke tabel pegawai. 

 

Gambar 4.7 System Flow Tambah Data Pegawai 
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4.2.1.7 System Flow  Edit  Data Pegawai 

Dalam sysflow Gambar 4.8 di atas menjelaskan bagaimana admin mengubah data 

pegawai, admin memiliki akses penuh terhadap aplikasi diantaranya merubah data 

pegawai yang ada, admin memilih data pegawai yang ingin di rubah, lalu 

mengubah data sesuai dengan perubahan yang akan di lakukan, dan menyimpan 

perubahan yang di lakukan tentunya pada tabel pegawai. 

Gambar 4.8 System Flow Edit Data Pegawai 
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4.2.1.8 System Flow  Hapus Data Pegawai 

 Admin memiliki akses penuh terhadap sistem, tidak terkecuali menghapus 

data pegawai. Kasus ini di lakukan ketika ada pegawai yang berhenti bekerja pada 

CV. Sriwijaya Computer, penghapusan perlu dilakukan agar pegawai tidak 

memiliki akses terhadap sistem lagi. Admin memilih data pegawai yang akan di 

hapus lalu menghapus data pegawai tersebut, data yang di hapus akan hilang dari 

tabel pegawai. 

 

 

Gambar 4.9 System Flow Hapus Data Pegawai 
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4.2.1.9 System Flow  Stock Produk Minimal 

 Pada Gambar 4.10 sistem akan menampilkan data produk yang miliki 

jumlah mendekati stock minimal produk yang sudah di tentukan, penentuan stock 

minimal diinputkan pada saat memasukan data produk. Sistem akan membaca data 

produk dan mencompire dengan jumlah stock yang tersedia pada tabel stock jika 

stock produk berjumlah sama dengan atau lebih beberapa produk dari stock 

minimum maka sistem akan menampilkan data produk tersebut. 

Gambar 4.10 System Flow Menampilkan Stok 
Minimal 
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4.2.1.10 System Flow Email Gateaway Order Admin 

 Pada Gambar 4.11 Admin akan menerima email dari setiap ada transaksi 

yang berstatus “bukti bayar uploaded”, maksud dari status tersebut adalah 

pelanggan sudah membayar atas transaksi yang dilakukan dengan adanya email 

admin bisa mengetahui transaksi tersebut siap di handle, pemicu email gateaway 

pada admin adalah pelanggan yang mengupload bukti pembayaran atas transaksi 

yang dilakukan. 

 

Gambar 4.11 System Flow Email Gateaway Admin 
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4.2.1.11 System Flow Pelanggan Berpotensi 

 Dalam Flow diatas pada Gambar 4.12 sistem akan menampilkan data 

pelanggan yang paling berpotensi, maksud dari berpotensi adalah pelanggan yang 

paling banyak melakukan transaksi, dengan membaca tabel transaksi penjualan dan 

mengurutkan pelanggan yang melakukan transaksi paling banyak, dan 

menampilkan nya di layar untuk admin 

 

 

Gambar 4.12 System Flow Tampil Pelanggan Berpotensi 
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4.2.1.12 System Flow Tampil Produk Terlaris 

 Sistem akan menampilkan produk yang paling banyak dibeli oleh 

pelanggan, tentunya data akan di baca dari tabel detail transaksi penjualan , dan 

mengurutkan produk yang paling banyak jual saat transaksi , dan menampilkan data 

yang di hasilkan untuk admin 

 

 

 

Gambar 4.13 System Flow Tampil Produk Terlaris 
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4.2.1.13 System Flow Tampil Order Pelanggan 

 Pada kasus ini akan diperuntukan untuk admin dan pegawai karena semua 

data transaksi yang ada di tabel transaksi penjualan dan detail transaksi penjualan, 

pada kasus ini pelanggan yang sudah membayar lebih di tampilkan terlebih dahulu 

 

Gambar 4.14 System Flow Tampil Order Pelanggan 
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4.2.1.14 System Flow Handle Transaksi Pelanggan 

 Menghandle transaksi bagi pelanggan yang sudah membayar atas transaksi 

yang di lakukan, jika bukti pemabayaran yang diupload pelanggan benar, maka 

pembayaran pelanggan akan di terima admin atau pegawai akan menghandle 

transaksi tersebut dan mengubah status transaksi menjadi “Pembayaran Di Terima”. 

 

Gambar 4.15 System Flow Handle Transaksi Pelanggan 
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4.2.1.15 System Flow Pembuatan  Laporan Pendapatan 

 Membuat laporan pendapatan, laporan pendapatan akan di baca dari tabel 

transaksi penjualan, penyaringan laporan seperti bulan, tahun, dan range waktu 

dilakukan oleh pengguna sehingga data yang di tampilkan akan sesuai dengan 

penyaringan yang dilakukan, data yang ditampilkan mampu di generate menjadi 

PDF sehingga dapat disimpan atau di print. 

Gambar 4.16 System Flow Pembuatan  Laporan 
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4.2.1.16 System Flow Pembuatan  Laporan Stock 

 Membuat laporan stock, laporan stock akan di baca dari tabel transaksi 

stock, data stock yang ditampilkan adalah real time atau sesuai dengan jumlah stock 

yang ada, data yang ditampilkan mampu di generate menjadi PDF sehingga dapat 

disimpan atau di print. 

 

Gambar 4.17 System Flow Pembuatan 
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4.2.1.17 System Flow Pembuatan  Laporan Penjualan 

 Berbeda dengan laporan penjualan, laporan pendapatan merupakan laporan 

yang berisi produk apa saja yang terjual, laporan penjualan akan di baca dari tabel 

detail transaksi penjualan, penyaringan laporan seperti bulan, tahun, dan range 

waktu dilakukan oleh pengguna sehingga data yang di tampilkan akan sesuai 

dengan penyaringan yang dilakukan, data yang ditampilkan mampu di generate 

menjadi PDF sehingga dapat disimpan atau di print. 

Gambar 4.18 System Flow Pembuatan  Laporan Penjualan 
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4.2.1.18 System Flow Penambahan Cart Pelanggan 

 Pelanggan yang sudah login mampu menambahkan produk ke cartnya, 

dengan di tampilkannya produk, pelanggan dapat memilih produk yang stock nya 

tersedia, jika pelanggan memilih produk yang sama, maka kuantitas dari cartnya 

akan bertambah sesuai dengan produk yang dipilih. Produk yang dipilih akan di 

tambah ke tabel cart. 

Gambar 4.19 System Flow Penambahan Cart Pelanggan 
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4.2.1.19 System Flow Hapus Cart Pelanggan 

Pelanggan dapat menghapus cart, baik itu mengosongkan semua data yang ada di 

cart nya sekaligus maupun menghapus hanya sebagian produk yang di pillih, data 

cart yang di hapus akan hilang dari tabel cart. 

 

 

Gambar 4.20 System Flow Hapus Cart Pelanggan 
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4.2.1.20 System Flow Menampilkan Produk yang Tersedia 

 Pada kasus ini sistem akan menampilkan data produk yang miliki jumlah di 

atas stock minimum produk yang sudah di tentukan. Sistem akan membaca data 

produk dan mencompire dengan jumlah stock yang tersedia pada tabel stock jika 

stock produk lebih besar dari stock minimum maka sistem akan menampilkan data 

produk tersebut. 

 

Gambar 4.21 System Flow Menampilkan Produk yang Tersedia 
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4.2.1.21 System Flow Email Gateaway Jika Melakukan Transaksi 

 

 Pelanggan akan menerima email pada saat melakukan transaksi sebagai 

bukti 2 arah agar pelanggan nyaman atas transaksi yang dilakukan, mampu di 

tanangani sistem sebagai timbal balik dari transaksi yang di lakukan pelanggan. 

Email akan dikirimkan ke email yang sesuai dengan data pelanggan inputkan pada 

saat mendaftar. Email yang dikirim berupa data penerimaan barang, data pesanan 

produk, dan konfirmasi atas diterimanya bukti pembayaran. 

Gambar 4.22 System Flow Email Gateaway Jika Melakukan Transaksi 
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4.2.1.22 System Flow Transaksi Pembelian Pelanggan 

 Pada saat pelanggan melakukan check out, sistem akan meminta pelanggan 

untuk mengisi form data pengiriman, data ini akan disimpan di tabel penerima 

transaksi. Lalu sistem akan menampilkan data pesanan yang di pesan pelanggan 

sebagai konfirmasi pesanan sesuai dengan yang diinginkan, jika sudah sesuai semua 

akan inputan akan disimpan di tabel transaksi penjualan, dan data produk yang di 

pesan akan disimpan di tabel detail transaksi penjualan. 

Gambar 4.23 System Flow Transaksi Pembelian Pelanggan 
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4.2.1.23 System Flow Simulasi Perakitan 

 Pelanggan mampu melakukan simulasi perakitan PC pada website, website 

menyediakan semua data komponen PC sesuai dengan produk yang di jual, harga 

produk yang dipilih sesuai dengan harga yang sudah di tetapkan. 

4.2.2 Data Flow Diagram (DFD) 

 Data Flow Diagram (DFD) merupakan suatu diagram yang menggunakan 

notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunaannya 

sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, tersruktur dan jelas. DFD 

Gambar 4.24 System Flow Simulasi Perakitan



53 
 

 
 

merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan  DFD ini sering 

disebut juga dengan nama Bubble chart, Bubble diagram, model proses, diagram 

alur kerja, atau model fungsi. 

4.2.2.1 Context Diagram 

 

4.2.2.2 Data Flow Diagram (DFD) level 0 

 DFD level 0 merupakan hasil decompose dari context diagram yang 

menggambarkan proses-proses apa saja yang terdapat pada sistem informasi 

penjualan online. DFD level 0 dapat dilihat pada gambar 4.26, dimana DFD level 

ini penjabaran context diagram. 

Gambar 4.25 Context Diagram
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4.2.2.3 Data Flow Diagram (DFD) Decompose Mengelola Data Pegawai 

Gambar 4.26 DFD Level 0 

Gambar 4.27 Decompose Mengelola Data Pegawai 
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 DFD decompose mengelola data pegawai gambar 4.27 menjelaskan bahwa 

terdapat 3 proses yaitu insert ,update dan delete data master pegawai. Admin adalah 

aktor utama yang melakukan proses tersebut. Admin memasukkan data pegawai 

serta mampu memperbarui data pegawai, data tersebut lalu disimpan kedalam 

database pegawai, dan tentu menghapus data pegawai data database pegawai. 

4.2.2.4 Data Flow Diagram (DFD) Decompose Kelola Data Produk 

 

DFD decompose mengelola data produk gambar 4.28 menjelaskan bahwa admin 

maupun pegawai mampu melakukan insert ,update dan delete data master produk. 

Admin dan pegawai adalah aktor utama yang melakukan proses tersebut. 

Gambar 4.28 Decompose Kelola Data Produk 
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4.2.2.5 Data Flow Diagram (DFD) Decompose Kelola Cart 

 DFD decompose mengelola data cart gambar 4.29 menjelaskan bahwa 

pelanggan mampu melakukan insert, update dan delete data pada cart sesuai dengan 

cart nya masing-masing. Pelanggan mampu menambah produk ke cart dengan sarat 

stok produk yang tersedia lebih besar dari stok minimal produk. Pelanggan mampu 

mengubah kuantitas barang pada cart, dan menghapus semua data di cart maupun 

produk yang dipilih. 

4.2.2.6 Data Flow Diagram (DFD) Decompose Transaksi Pembelian 

 

 DFD decompose transaksi pembelian gambar 4.30 menjelaskan proses 

bagaimana pelanggan mampu bertransaksi pada system informasi penjualan online. 

Tentunya setelah pelanggan memlilih barang dan menambahkan ke cart, lalu 

Gambar 4.29 Decompoes Kelola Cart 

Gambar 4.30 Decompose Transaksi Pembelian 
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pelanggan melakukan checkout atas semua produk yang berada di cart nya, setelah 

itu pelanggan akan diminta mengisi mengisi data diri atas barang yang akan dikirim 

seperti: nama penerima, no hp penerima, alamat penerima, dan email penerima. 

Setelah pelanggan sudah memasukan data transaksi maka system akan 

menampilkan produk yang akan di beli sebagai konfimasi bahwa transaksi yang 

akan dilakukan sesuai dengan produk yang ingin di beli. Lalu pelanggan akan 

diminta untuk melakukan tahap terakhir dari transaksi yaitu konfirmasi pembayaran 

atas transaksi yang dilakukan dengan transfer uang terlebih dahulu, dan 

mengupload bukti pembayaran. 

4.2.2.7 Data Flow Diagram (DFD) Decompose Handle Transaksi Pembelian 

 DFD decompose handle transaksi gambar 4.31 menjelaskan proses 

bagaimana admin dan pegawai menghandle transaksi yang dilakukan pelanggan, 

tentunya sistem akan menampilkan transaksi pelanggan yang sudah mengupload 

bukti bayar, lalu admin dan pegawai mengecek bukti bayar yang di upload, jika 

bukti bayar benar maka transaksi akan diuabah status menjadi pembayaran di 

terima dan mengirim barang sesuai pesanan pelanggan. 

Gambar 4.31 Decompose Handle Transaksi Pembelian 
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4.2.3 Perancangan Database 

 Dari analisis sistem diatas maka dapat dibuat untuk merancang database 

yaitu Entity Relationship Diagram (ERD) yang menggambarkan struktur database 

dari sistem disposisi surat masuk yang terdiri dari Conceptual Data Model dan 

Physical Data Model. 

4.2.3.1 Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model (CDM) ini menggambarkan relasi antara tabel yang satu 

dengan tabel yang lain. Dalam perencanaan database ini terdapat delapan tabel 

diantara lain tabel pegawai level, pegawai, bank, produk, stock, pelanggan, cart, 

dan transaksi Penjualan. Berikut ini merupakan tabel-tabel yang terdapat dalam 

Conceptual Data Model (CDM), pada Gambar 4.32: 
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4.2.3.2 Physical Data Model (PDM) 

 Physical Data Model (PDM) merupakan hasil generate dari Conceptual 

Data Model (CDM). Perancangan PDM merupakan representasi fisik dari database. 

PDM menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan 

antara data-data tersebut. Berikut PDM yang ada pada Sistem informasi penjualan 

Online. Tidak jauh beda CDM dengan PDM, dalam PDM hanya akan muncul tabel 

tabel yang mempunyai relasi many to many. Dan dari PDM inilah akan dapat dibuat 

sebuah database. 

 

Gambar 4.32 Conceptual Data Model (CDM) 
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Gambar 4.33 Physical Data Model (PDM) 
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4.2.3.3 Struktur Tabel 

 Struktur tabel pada sistem informasi penjualan online pada CV. Sriwijaya 

Computer adalah sebagai berikut: 

1 Tabel Pegawai Level 

Nama Tabel : pegawai_level 

Primary Key : pegawai_level_id 

Foreign Key :  

Fungsi  : Tabel untuk menyimpan data level pegawai 

Tabel 4.1 Tabel Pegawai Level 

 

2 Tabel Pegawai 

Nama Tabel : pegawai 

Primary Key : PEGAWAI_USERNAME 

Foreign Key : PEGAWAI_LEVEL_ID 

Fungsi  : Tabel untuk menyimpan data pegawai 

Tabel 4.2 Tabel Pegawai 

 

3 Tabel Pelanggan 

Nama Tabel : pelanggan 

Primary Key : PELANGGAN_USERNAME 

No. Field Type Length Key 

1. PEGAWAI_LEVEL_ID int 11 Primary Key 

2. PEGAWAI_LEVEL_NAMA varchar 50  
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Fungsi  : Tabel untuk menyimpan data Pelanggan 

Tabel 4.3 Tabel Pelanggan 

4 Tabel Produk 

Nama Tabel : produk 

Primary Key : PRODUK_ID 

Foreign Key :  

Fungsi  : Tabel untuk menyimpan data produk 

No. Field Type Length Key 

1. PEGAWAI_NAMA varchar 50  

2. PEGAWAI_ALAMAT varchar 300  

3 PEGAWAI_NO_TELP varchar 12  

4 PEGAWAI_EMAIL varchar 100  

5 PEGAWAI_USERNAME varchar 50 Primary Key 

6 PEGAWAI_PASSWORD varchar 50  

7 PEGAWAI_LEVEL_ID int 11 Foreign Key 

No. Field Type Length Key 

1. PELANGGAN_NAMA varchar 50  

2. PELANGGAN_ALAMAT varchar 300  

3 PELANGGAN_NO_TELP varchar 12  

4 PELANGGAN_EMAIL varchar 100  

5 PELANGGAN_USERNAME varchar 50 Primary Key 

6 PELANGGAN_PASSWORD varchar 50  



63 
 

 
 

Tabel 4.4 Tabel Produk 

 

5 Tabel Stock 

Nama Tabel : stock 

Primary Key : STOCK_ID 

Foreign Key : PRODUK_ID 

Fungsi  : Tabel untuk menyimpan data stock produk 

 

 

Tabel 4.5 Tabel Stock Produk 

 

No. Field Type Length Key 

1. PRODUK_ID int 11 Primary Key 

2. PRODUK_NAMA varchar 50  

3 PRODUK_HARGA int 11  

4 PRODUK_BRAND varchar 100  

5 PRODUK_GAMBAR varchar 300  

No. Field Type Length Key 

1. STOCK_ID int 11 Primary Key 

2. PRODUK_ID int 11 Foreign Key 

3 STOCK_JUMLAH int 11  

4 STOCK_MIN int 11  
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6 Tabel Bank 

Nama Tabel : bank 

Primary Key : BANK_ID 

Foreign Key :  

 Fungsi  : Tabel untuk menyimpan data bank 

 

Tabel 4.6 Tabel Bank 

 

 

 

7 Tabel Cart 

Nama Tabel : cart 

Primary Key : CART_ID 

Foreign Key : PRODUK_ID 

Foreign Key : PELANGGAN_USERNAME 

Fungsi  : Tabel untuk menyimpan data cart 

Tabel 4.7 Tabel Cart 

 

No. Field Type Length Key 

1. BANK_ID int 11 Primary Key 

2. BANK_NAMA varchar 100  

3 NMR_REK_BANK varchar 50  

4 ATAS_NAMA_BANK varchar 50  
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8 Tabel Detail Transaksi Penjualan 

Nama Tabel : detail_transaksi_penjualan 

Primary Key : PENJUALAN_ID 

Primary Key : PELANGGAN_USERNAME 

Fungsi  : Tabel untuk menyimpan data detail  transaksi penjualan 

Tabel 4.8 Tabel Detail Transaksi Penjualan 

 

9 Tabel Transaksi Penjualan 

Nama Tabel : transaksi_penjualan 

Primary Key : PENJUALAN_ID 

Foreign Key : PELANGGAN_USERNAME 

No. Field Type Length Key 

1. CART_ID int 11 Primary Key 

2. PRODUK_ID int 11 Foreign Key 

3 PELANGGAN_USERNAME varchar 50 Foreign Key 

4 CART_QUANTITY int 11  

5 CART_SUB_HARGA int 11  

No. Field Type Length Key 

1. PENJUALAN_ID int 11 Primary 

Key 

/Foreign 

Key 

2. PRODUK_ID int 11 Primary 

Key 

/Foreign 

Key 

3 PRODUK_HARGA_TRANSAKSI int 11  

4 PRODUK_QUANTITY int 11  

5 PRODUK_SUB_HARGA int 11  
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Foreign Key : BANK_ID 

Foreign Key : PEGAWAI_USERNAME 

Fungsi  : Tabel untuk menyimpan data transaksi penjualan 

Tabel 4.9 Tabel  Transaksi Penjualan 

 

10 Tabel Data Penerima Transaksi 

Nama Tabel : data_penerima_transaksi 

Foreign Key : PENJUALAN_ID 

Fungsi  : Tabel untuk menyimpan data penerima dari transaksi   

      penjualan 

 

Tabel 4.10 Tabel Data Penerima Transaksi Penjualan 

 

No. Field Type Length Key 

1. PENJUALAN_ID int 11 Primary Key

2. PELANGGAN_USERNAME varchar 50 Foreign Key

3 PEGAWAI_USERNAME varchar 50 Foreign Key

4 BANK_ID int 11 Foreign Key

5 PENJUALAN_TGL date   

6 TOTAL_HARGA_TRANSAKSI int 11  

7 STATUS_TRANSAKSI varchar 50  

8 BUKTI_PEMBAYARAN varchar 300  
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11 Tabel Jenis Produk 

Nama Tabel : jenis_produk 

Primary Key : JENIS_PRODUK_ID 

Foreign Key :  

Fungsi  : Tabel untuk menyimpan data level pegawai 

Tabel 4.11 Tabel Jenis Produk 

 

 

 

 

 

No. Field Type Length Key 

1. PENJUALAN_ID int 11 Foreign Key 

2. NAMA_PENERIMA varchar 100  

3 JENIS_KELAMIN_PENERIMA char 1  

4 ALAMAT_PENERIMA varchar 300  

5 NO_TELPON_PENERIMA varchar 12  

No. Field Type Length Key 

1. JENIS_PRODUK_ID int 11 Primary Key 

2. JENIS_PRODUK varchar 50  
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4.2.4 Implementasi dan Evaluasi 

4.2.4.1 Teknologi 

1 Hardware(Perangkat Keras) 

Spesifikasi perangkat keras minimum yang dibutuhkan untuk menjalankan 

aplikasi ini adalah satu unit komputer dengan : 

a. Prosesor 2Ghz (atau lebih tinggi) 

b. Memori dengan RAM 1Gb 

c. VGA on board 

d. Monitor 

e. Keyboard dan Mouse 

f. Server 

2 Software(Perangkat Lunak) 

Sedangkan perangkat lunak minimum yang harus diinstall ke dalam sistem 

komputer adalah : 

a. Windows 7 (atau lebih tinggi) 

b. XAMPP PHP version: 5.6.15 

c. Browser engine version 2.1 (atau lebih tinggi). 
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4.2.4.2 Pengoprasian Program 

1 Form Login Super Admin Dan Pegawai 

Pada Gambar 4.34 super admin dan pegawai dapat melakukan login sesuai dengan 

username dan password yang telah diberikan, data username dan password akan 

dicocokan dengan tabel pegawai, jika username dan password yang dimasukan 

benar maka user akan diarahkan kehalaman dashboard, level pegawai merupakan 

pembeda akses login. 

 

 

 

Gambar 4.34 Form Login Super Admin Dan Pegawai 
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2 Dashboard 

Dashboard menampilkan total jumlah produk, jumlah transaksi pada bulan sesuai 

dengan sistem, total member yang terdaftar, dan total pendapatan perusahaan dari 

transaksi yang dilakukan sesuai dengan bulan dan tahun sistem. Pada grafik juga 

ditunjukan 5 produk terlaris pada bulan yang sesuai dengan sistem, dan jenis produk 

terlaris. 

3 Master Level 

Pada Gambar 4.36 diatas untuk menampilan data level dari pegawai hanya super 

admin yang memiliki akses untuk mengoperasikan data master level. 

Gambar 4.35 Dashboard 

Gambar 4.36 Data Master Level 
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Halaman diatas merupakan form untuk menambah data level yang akan dimasukan 

ke tabel_pegawai_level. 

4 Master User 

Pada Gambar 4.38 diatas merupakan halaman untuk menampilkan  data user atau 

data pegawai , super admin memiliki akses untuk mengedit , menambah, dan 

menghapus data. 

Gambar 4.37 Tambah data Master Level 

Gambar 4.38 Data Master User 

Gambar 4.39 Tambah Data User 
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Pada Gambar 4.39 merupakan form untuk menambah data user, data tersebut akan 

disimpan pada table pegawai. 

5 Master Jenis Produk 

Pada Gambar diatas menampilkan data jenis produk yang di di baca dari tabel 

jenis_produk 

.Pada Gambar 4.41 halaman untuk menambah data jenis produk, data akan 

disimpan ke tabel jenis_produk, super admin dan pegawai dapat melakukan 

penambahan jenis produk. 

Gambar 4.40 Data Jenis Produk 

Gambar 4.41 Tambah Jenis Produk 
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6 Master Produk 

Halaman diatas akan menampilkan data produk yang ada pada tabel produk,  bisa 

dilihat gambar yang dimasukan, jenis produk, nama produk, brand produk, dan 

harga dari produk. 

Gambar 4.42 Data Produk 

Gambar 4.43 Tambah Produk 
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Pada Gambar 4.43 super admin dan pegawai dapat menambah data produk, dengan 

memilih jenis dari produk, memasukan nama produk, brand produk, stock, stock 

minimal dari produk, harga produk, dan gambar dari produk. 

7 Data Stock Produk 

Dihalaman diatas untuk informasi stock produk dan stock minimal dari produk 

yang diambil dari tabel stock. 

Pada Gambar 4.45 untuk penambahan stock, super admin dan pegawai dapat 

melakukan penambahan stock, memilih produk yang ingin ditambah stocknya. 

Gambar 4.44 Data Stock Produk 

Gambar 4.45 Tambah Stock 
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8 Transaksi Penjualan 

Pada gambar diatas untuk menampilkan semua data transaksi yang pernah terjadi 

di ambil dari tabel transaksi_penjualan super admin dan pegawai dapat melihat data 

ini, karena super admin dan pegawai dapat menghandle transaksi yang akan di 

konfirmasi. 

Pada Gambar 4.47 menampilkan data alamat pengiriman yang diisi oleh pelanggan 

sebagai alamat kemana barang yang dipesan akan dikirim, data ini dibaca dari tabel 

data_penerima_transaksi. 

 

Gambar 4.46 Data Transaksi 

Gambar 4.47 Info Penerima Detail Transaksi 
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Pada gambar diatas menampilkan data produk yang dibeli pelanggan saat 

melakukan transaksi, data ini dibaca dari tabel detail_transaksi_penjualan. 

Pada Gambar 4.49 merupakan bukti bayar yang diupload oleh pelanggan, dari 

sinilah admin mengecek pemabayaran yang dilakukan pelanggan. Pada tabel yang 

Gambar 4.48 Info Produk Detail Transaksi 

Gambar 4.49 Bukti Bayar Transaksi 



77 
 

 
 

berada diatas bukti bayar merupakan total yang harus dibayar oleh pelanggan dan 

ke bank mana pelanggan mentransfer sehingga admin mencocokan kesesuaian data 

tersebut dengan bukti transfer yang diupload 

9 Form Daftar Pelanggan 

Pada Gambar 4.50 diatas pelanggan akan diminta untuk mendaftar agar dapat 

melakukan login ke website, pelanggan akan diminta untuk mengisi form yang 

berisi nama lengkap, alamat, nomor telpon, email, username, dan password. Data 

pelanggan akan disimpan pada tabel pelanggan. Jika username yang diinput sudah 

ada maka akan tampil notifikasi seperti dibawah ini: 

Gambar 4.50 Form Daftar Pelanggan 

Gambar 4.51 Notifikasi Validasi  Username 
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10 Form Login Pelanggan 

Pada halaman diatas pelanggan diminta untuk melakukan login, halaman ini 

digunakan untuk otentikasi jika pelanggan ingin bertransaksi. Untuk melakukan 

login pelanggan diminta mendaftarkan diri terlebih dahulu seperti pada Gambar 

4.50, jika sudah mendaftar pelanggan akan diminta untuk memasukan username 

dan password yang diinputkan pada saat mendaftar. Jika username dan password 

yang dimasukan salah makan halaman login akan menampilkan pemberitahuan 

seperti Gambar 4.53 dibawah ini: 

Gambar 4.52 Form Login Pelanggan 

Gambar 4.53 Notifikasi Kesahalan Input Pada halaman Login 
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Jika username dan password yang dimasukan pelanggan benar maka pelanggan 

akan dibawa kehalaman agar bisa melakukan transaksi seperti pada gambar di 

bawah: 

11 Kerangjang Belanja(Cart) Pelanggan 

Keranjang belanja digunakan untuk kenyamanan berbelanja pelanggan, karena 

pada fitur ini pelanggan dapat memilih produk dan membeli banyak produk dalam 

satu kali transaksi, seperti pada Gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4.54 Halaman Sesudah Login 

Gambar 4.55 Keranjang Belanja (cart) 
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Pelanggan dapat menghapus dan menambah data produk yang ada di keranjang 

belanja, dan pelanggan dapat melihat langsung total belanja. Jika keranjang belanja 

kosong maka halaman yang akan di tampilkan seperti pada gambar di bawah ini: 

12 Form Data Pengiriman 

Halaman form data pengiriman akan keluar jika pelanggan akan melakukan 

checkout pada keranjang belanja, pada form ini pelanggan akan diminta data seperti 

nama lengkap, alamat, jenis kelamin, dan nomot telepon sebagai acuan kemana 

barang yang dibeli akan dikirim. 

 

 

Gambar 4.56 Pemberitahuan Keranjang Belanja Kosong 

Gambar 4.57 Form Data Pengiriman 
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13 Konfirmasi Data Transaksi 

Pada Gambar 4.58 halaman ini hanya sebagai konfirmasi data pengiriman yang 

dimasukan dan produk yang dibeli sesuai dengan keinginan pelanggan, jika 

pelanggan ingin mengubah data info penerima, pelanggan dapat mengklick button 

kembali ke Data Pengiriman, maka pelanggan akan diarahkan ke halaman form data 

pengiriman seperti pada gambar 4.57. Jika semua data sudah benar pelanggan dapat 

menyelesaikan order dengan mengklick button selesaikan order. 

 

 

Gambar 4.58 Konfirmasi Data Transaksi 
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14 Halaman Transaksi Berhasil 

Pada Gambar 4.59 halaman ini hanya sebagai pemberitahuan jika transaksi yang di 

lakukan pelanggan berhasil, pada halaman ini juga di jelaskan tentang panduan 

pembayaran dan cara konfirmasi pembayaran. Menampilkan total yang harus 

dibayar pelanggan dan menampilkan semua data bank dari table bank. 

 

 

Gambar 4.59 Halaman Transaksi Berhasil 
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15 Data Transaksi Pelanggan 

Pada halaman ini pelanggan dapat melihat transaksi yang dilakukan, seperti tanggal 

berapa transaksi dilakukan, total bayar transaksi status dari transaksi, dan pelanggan 

dapat melihat dari transaksi tersebut seperti pada Gambar 4.61 dibawah ini: 

Pada gambar 4.61 di atas terdapat info penerima pada saat transaksi dilakukan. Info 

penerima didapatkan pada saat pelanggan malakukan transaksi dan mengisi form 

untuk pengiriman transaksi yang dilakukan. 

 

 

 

Gambar 4.60 Data Transaksi Pelanggan 

Gambar 4.61 Info Penerima Detail Transaksi 
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Pada Gambar 4.62 diatas merupakan info atas produk yang dibeli pada saat 

transaksi  

Pada Gambar 4.63 diatas untuk menampilkan bukti transfer yang diupload 

pelanggan sebagai konfirmasi pembayaran, namun pada kasus ini pelanggan belum 

melakukan konfirmasi pembayaran, bisa dilihat pada Gambar 4.44 jika pelanggan 

belum melakukan konfirmasi pembayaran maka akan muncul button berwarna 

hijau konfirmasi pembayaran. 

 

 

Gambar 4.62 Info Produk Detail transaksi 

Gambar 4.63 Info Bukti Bayar 
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16 Konfirmasi Pembayaran Transaksi 

Pada halaman ini pelanggan diminta untuk mengupload bukti bayar atas transaksi 

yang dilakukan sebagai konfirmasi untuk transaksi. Pelanggan akan diminta untuk 

memilih transfer ke bank mana dan memilih file bukti bayar yang sudah di scan 

atau foto. Jika pelanggan sudah melakukan konfirmasi pembayaran maka status 

transaksi akan berubah seperti pada gambar dibawah ini: 

Dan pelanggan dapat melihat bukti bayar yang diupload dengan menklick button 

detail transaksi dan memilih tab bukti bayar, maka halaman yang akan ditampilkan 

seperti pada Gambar 4.66 di bawah ini: 

Gambar 4.64 Konfirmasi Pembayaran Transaksi 

Gambar 4.65 Status Transaksi Setelah Konfirmasi Pembayaran 
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17 Simulasi Perakitan Komputer 

Pada Gambar 4.67 adalah fitur website yang disediakan, pelanggan dapat 

melakukan simulasi perakitan tanpa harus login terlebih dahulu, pelanggan dapat 

melakukan simulasi dalam pembelian komponen PC, pelanggan dapat 

Gambar 4.66 Bukti Bayar Review 

Gambar 4.67 Simulasi Perakitan
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mengosongkan barang yang tidak ingin disertakan dalam proses semulasi, jika 

proses simulasi sudah dilakukan pelanggan dapat mengklick button save atau print, 

maka hasil simulasi akan degenerate ke PDF sesuai dengan komponen yang dipilih 

oleh pelanggan,  hasil generate dapat dilihat pada Gambar  4.68 dibawah. 

18 Edit Profile Pelanggan 

Pada Gambar 4.69 pelanggan dapat mengubah data yang diinputkan pada saat 

mendaftar, namun perubahan ini membutuhkan password sebagai otentikasi dengan 

alasan keamanan pada data profile pelanggan. 

Gambar 4.68 Generate PDF Simulasi 

Gambar 4.69 Edit Profile Pelanggan 
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19 Laporan Pendapatan 

Pada halaman ini akan ditampilkan laporan pendapatan perusahaan, laporan 

pendapatan yang ditampilkan sesuai dengan tipe pencarian yang dilakukan, user 

dapat melakukan pencarian berdasarkan periode dan range date lalu menekan 

button submit dan hasil akan ditampilkan, jika user ingin print atau menyimpan 

laporan, user harus menekan button print pada pojok kanan atas laporan. Maka 

laporan akan di generate ke PDF seperti pada Gambar 4.71. 

 

 

Gambar 4.70 Laporan Pendapatan 

Gambar 4.71 Laporan Pendapatan Generate PDF 
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20 Laporan Penjualan 

Pada halaman ini akan menampilkan laporan penjualan perusahaan, laporan ini 

menampilkan produk apa saja yang laku dan berapa jumlah pembelian terhadap 

produk tersebut. Pencarian pada laporan ini juga sama seperti laporan pendapatan 

bisa dilakukan berdasarkan periode dan range date, jika button print pada pojok 

kanan maka laporan akan di generate menjadi PDF seperti Gambar 4.73. 

 

 

 

Gambar 4.72 Laporan Penjualan 

Gambar 4.73 Laporan Penjualan Generate PDF 
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21 Laporan Stock 

Pada halaman ini  menampilkan laporan stock atau kondisi stock yang ada pada 

perusahaan secara real time, dapat melihat stock minimal dari setiap produk dan 

jumlah stock yang ada, laporan ini juga dapat di generate ke PDF untuk print dan 

menyimpan laporan seperti pada Gambar 4.75 dibawah ini. 

Gambar 4.74 Laporan Stock 

Gambar 4.75 Laporan Stock Generate PDF 
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BAB 5  
 

PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisa dan perancangan, serta implementasi Website Pada 

proses pembuatan Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Online Pada CV. 

Sriwijaya Computer, maka diperoleh kesismpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi dari sistem ini menghasilkan output berupa laporan 

penjualan, stock, dan pendapatan. Laporan yang dihasilkan dapat 

digunakan untuk mendukung dan mengevaluasi kinerja dari perusahaan 

2. Sistem yang telah dihasilkan dapat memberi informasi yang dibutuhkan 

oleh CV. Sriwijaya Computer, tentang penjualan yang terjadi pada website 

yang telah diterapkan, traksaksi yang terjadi terekam sehingga dapat 

melihat total pendapatan perusahaan. 

Website Penjualan online CV sriwijaya Computer dapat melayani transaksi yang 

akan dilakukan oleh pelanggan dengan baik. 

5.2 Saran 

 Dari penggunaan sistem ini, masih terdapat banyak kekurangan yang ada. 

Demi pengembangan dan kemajuan yang lebih baik, maka hal-hal yang perlu 

diperhatikan adalah untuk pengembangan selanjutnya diharapkan Website 

Penjulaan Online dapat menangani pembayaran pelanggan secara langsung dengan 

menggunakan API yang di sediakan dari setiap bank, jadi pelanggan tidak harus 
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mengirim bukti pembayaran untuk konfirmasi pembayaran pelanggan, karena 

sistem langsung mengecek pembayaran yang dilakukan pelanggan. 
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Lampiran 2 Acuan Kerja 
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Lampiran 3 Log Harian Kerja Praktik 
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Lampiran 4 Kehadiran Kerja Praktik 
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Lampiran 5 Kartu Bimbingan 
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