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ABSTRAK 
 

Toko Hanzah merupakan sebuah toko kelontong yang menjual barang atau  

kebutuhan rumah tangga seperti sembako, peralatan mandi, kebutuhan dapur, dan 

lain-lain yang bertempat di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Masalah yang dialami 

pada Toko Hanzah adalah pencatatan penjualan dan pembelian barang secara 

manual yang dapat beresiko adanya redudansi dan hilangnya data tersebut, serta 

kesulitan dalam menghitung pendapatan dan keuntungan perharinya dan juga sering 

terjadinya kesalahan dalam menghitung total penjualan barang. 

Solusi yang diberikan adalah membuat aplikasi berbasis website yang 

mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti pengelolaan data penjualan 

dan pembelian barang, menghitung pendapatan, menghitung keuntungan, 

menghitung total penjualan barang kepada pelanggan, dan mencetak laporan 

penjualan dan pembelian barang. 

Hasil dari pembuatan website ini adalah aplikasi penjualan dan pembelian 

barang berbasis website yang berfungsi untuk membantu Toko Hanzah dalam 

mengelola operasionalnya, seperti mampu memudahkan dalam mengelola data 

penjualan dan pembelian barang, terhindar dari kesalahan perhitungan total 

penjualan dan pembelian, mampu mengetahui pendapatan dan keuntungan yang 

didapat per harinya, dan mampu membuat laporan dari data master dan 

transaksional per periode.  

Kata Kunci : website, penjualan, pembelian, barang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Toko Hanzah merupakan sebuah toko kelontong yang menjual barang atau  

kebutuhan rumah tangga seperti sembako, peralatan mandi, kebutuhan dapur, dan 

lain-lain yang bertempat di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Toko Hanzah 

melakukan operasionalnya dimulai dari membeli barang-barang kepada pemasok, 

kemudian menjualnya dengan keuntungan yang diinginkan pemilik toko. Pemilik 

toko selalu mencatat pembelian dan penjualan barang melalui buku dengan tujuan 

untuk mengetahui pendapatan setiap harinya. 

Dengan proses bisnis tersebut, Toko Hanzah mempunyai kendala seperti 

pencatatan penjualan dan pembelian barang secara manual yang dapat beresiko 

adanya redudansi dan hilangnya data tersebut. Selain itu, Pemilik Toko juga 

kesulitan dalam menghitung pendapatan dan keuntungan perharinya, serta sering 

terjadinya kesalahan dalam menghitung total penjualan barang. Pada proses 

penjualan barang, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian pada toko jika total 

harga barang yang dibeli oleh pelanggan kurang dari harga yang seharusnya. 

Oleh karena itu, maka dibuatlah sebuah aplikasi berbasis website yang 

dapat membantu memudahkan pemilik untuk melakukan pencatatan data master 

seperti data barang, pelanggan, dan pemasok. Selain itu, pengguna dapat melakukan 

pencatatan data transaksional seperti pencatatan penjualan dan pembelian barang, 

serta fitur-fitur lainya seperti, menghitung total penjualan barang, menghitung 

pendapatan dan keuntungan, dan membuat laporan penjualan dan pembelian barang 

per periode. 
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Sehingga, dengan adanya aplikasi penjualan dan pembelian barang 

berbasis website ini diharapkan aplikasi ini dapat memberikan manfaat bagi Toko 

Hanzah dalam mengelola operasionalnya, seperti mampu memudahkan dalam 

mengelola data penjualan dan pembelian barang, terhindar dari kesalahan 

perhitungan total penjualan dan pembelian, mampu mengetahui pendapatan dan 

keuntungan yang didapat per harinya, dan mampu membuat laporan dari data 

master dan transaksional per periode. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi penjualan 

dan pembelian barang berbasis website yang sesuai dengan kebutuhuan Toko 

Hanzah. 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan Perumusan Masalah diatas maka batasan masalah dalam 

membuat aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Ruang lingkup aplikasi hanya dapat digunakan oleh pemilik toko. 

2. Aplikasi tidak dapat mencatat retur barang dan hutang pelanggan. 

3. Aplikasi dapat mengelola data master seperti data barang, pelanggan, dan 

pemasok. 

4. Aplikasi dapat mengelola data transaksional seperti data penjualan dan 

pembelian barang. 

5. Aplikasi dapat menghitung pendapatan dan keuntungan per harinya 

6. Aplikasi dapat membuat laporan data master dan transaksional. 
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7. Aplikasi dibangun menggunakan metode waterfall yang meliputi analisis 

sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

dilakukannya kerja praktik ini adalah merancang dan membangun aplikasi 

penjualan dan pembelian barang berbasis website. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dengan adanya aplikasi ini bagi Toko Hanzah 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengurangi resiko terjadinya redudansi dan hilangnya data penjualan 

dan pembelian barang yang dicatat. 

2. Mengurangi kesalahan hitung total penjualan dan pembelian barang 

pada Toko Hanzah 

3. Mempermudah menghitung pendapatan dan keuntungan yang didapat 

per hari. 

4. Mempermudah dalam pembuatan laporan data master dan 

transaksional per periode. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan kerja praktik ini 

dibagi menjadi 5 bab, yaitu:  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah yang berisikan batasan-batasan sistem agar 

aplikasi dapat dibuat sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian 
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dilanjutkan dengan tujuan, manfaat dari sistem, dan sistematika 

penulisan laporan kerja praktik. 

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Toko Hanzah, 

diantaranya terdapat identitas, logo, visi,  misi, struktur organsisasi, 

deskripsi struktur organisasi, dan flow of document.  

BAB III : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas terkait teori-teori yang digunakan dalam 

laporan ini dalam melakukan rancang bangun aplikasi penjualan 

dan pembelian berbasis website pada Toko Hanzah. Landasan teori 

didalamnya meliputi metode waterfall, aplikasi, bahasa 

pemrograman, browser, website, internet, HTML (Hypertext 

Markup Language),  framework, PHP (Perl Hypertext 

Preprocessing), Git, MySQL (My Structured Query Language), 

system flowchart, DFD (Data Flow Diagram), dan ERD (Entity 

Relationship Diagram). 

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini membahas tentang pekerjaan rancang bangun aplikasi 

yang dilakukan selama kerja praktik pada Toko Hanzah, yaitu 

menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem. 

Pekerjaan dimulai dari menganalisis sistem yang meliputi analisis 

proses bisnis, analisis kebutuhan sistem, dan analisis kebutuhan 

fungsional. Kemudian dilanjutkan dengan desain sistem yang 

meliputi, HIPO (Hierarchy plus Input-Process-Output), System 
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Flowchart, DFD (Data Flow Diagram), CDM (Conceptual Data 

Model), PDM (Physical Data Model), struktur tabel, dan desain 

user interface. Tahap yang terakhir implementasi sistem yang 

berisi tentang dokumentasi implementasi sistem yang telah dibuat. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan yang didapatkan dari 

rancang bangun aplikasi ini, serta saran dengan maksud untuk 

pengembangan sistem kedepannya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
2.1 Identitas Toko Hanzah 

Nama Toko  : Toko Hanzah 

Alamat Toko  : Kradenan Gang 1 No. 4, Kelurahan Kauman, Kecamatan Prajurit 

Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur  

Telepon : 081554329346 

Bisnis Utama : Penjualan barang-barang kelontong  

2.2 Logo Toko Hanzah 

Berikut merupakan logo dari Toko Hanzah, dapat dilihat pada 

 

Gambar 2.1 Logo Toko Hanzah 

2.3 Visi dan Misi  

Sebagai toko yang bergerak pada bidang bisnis kelontong, Toko Hanzah 

memiliki visi dan misi sebagai dalam menjalankan operasional bisnisnya. 

2.3.1 Visi  

Menjadi toko kelontong yang terbaik di kampung Kradenan kecamatan 

Prajurit Kulon dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan. 



 
 

7 
 

2.3.2 Misi  

- Memberikan pelayanan yang bagus dan ramah. 

- Mengupayakan penjualan barang dengan harga yang lebih murah daripada 

pesaing. 

- Menjadikan toko sebagai tempat yang nyaman untuk bertransaksi bagi 

pelanggan. 

2.4 Struktur Organisasi 

Toko Hanzah membuka usaha ini hanya terdiri dari 3 bagian saja, yaitu 

pemilik toko, bagian penjualan barang, dan bagian pembelian barang. Berikut ini 

merupakan struktur yang ada pada Toko Hanzah 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi 

2.5 Deskripsi Struktur Organisasi  

Berikut merupakan deskripsi tugas yang dilakukan oleh masing-masing 

bagian pada Toko Hanzah : 

1. Pemilik

a. Menentukan dan menetapkan terkait operasional bisnis yang ada pada Toko 

Hanzah. 

b. Merencanakan dan mengembangkan sumber pendapatan dan pengeluaran 
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aset yanga ada pada Toko Hanzah. 

c. Bertanggung jawab terhadap pendapatan, keuntungan dan kerugian yang 

ada pada Toko Hanzah. 

2. Penjualan 

a. Bertanggung jawab terhadap proses transaksional penjualan barang kepada 

pelanggan. 

b. Melakukan penagihan hutang kepada pelanggan. 

c. Membuat laporan penjualan barang per periode tertentu. 

3. Pembelian 

a. Bertanggung jawab terhadap proses transaksional pembelian barang 

kepada pemasok. 

b. Melakukan pembayaran hutang kepada pemasok 

c. Membuat laporan pembelian barang per periode tertentu. 

2.6 Flow of Document 

Flow of Document merupakan bagan alir yang menggunakan serangkaian 

notasi/simbol yang dapat menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk 

tembusan-tembusanya. Berikut flow of document pada Toko Hanzah. 
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Gambar 2.3 Flow of Document 
 

 

 

 



 
 

10 
 

Pada bagan flow of document diatas menunjukkan arus dari laporan 

dimulai dari bagian pembelian melakukan pengecekan barang lalu mencatatnya. 

Setelah dicatat, bagian pembelian melakukan pembelian barang ke pemasok. Jika 

barang sudah datang maka, bagian pembelian memasukkan barang ke gudang serta 

membuat laporan pembelian. Lalu dilanjutkan dengan bagian penjualan yang 

menaruh barang ke toko untuk dijual. Jika proses transaksi penjualan sudah terjadi, 

maka bagian penjualan mencatat transaksi tersebut dan membuat laporan 

penjualannya. Pemilik toko akan menerima semua dokumen atau laporan dari 

masing-masing bagian. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Metode Waterfall 

Pengembangan keseluruhan sistem dilakukan melalui beberapa tahapan-

tahapan. Metode pengembangan perangkat lunak juga dikenal sebagai siklus hidup 

pengembangan perangkat lunak (SDLC). Metode waterfall merupakan metode 

pengembangan perangkat lunak yang paling tua karena sifatnya yang natural. 

Metode Waterfall adalah metode SDLC paling awal yang digunakan dalam 

pengembangan perangkat lunak. Metode tersebut mengadopsi pendekatan 

sistematis, dimulai dari fase kebutuhan sistem, kemudian memasuki fase analisis, 

desain, pengkodean, pengujian/verifikasi, dan pemeliharaan. Langkah-langkah 

yang dilalui harus diselesaikan satu per satu dan dijalankan secara berurutan, 

sehingga disebut dengan istilah waterfall atau air terjun. 

Pada metode waterfall terdapat 5 tahapan, yaitu Requirements Analysis and 

Definition, Sytem and Software Design, Implementation and Unit Testing, 

Integration and System Testing, dan Operationa and Maintenance (Sommerville, 

2011). 

Gambar 3.1 Tahapan Metode Waterfall 

 

Sumber : (Sommerville, 2011) 
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3.2 Aplikasi 

Dalam ilmu komputer, pengertian aplikasi adalah suatu perangkat lunak 

(software) atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang 

diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu (Prawiro, 2019). 

diartikan sebagai penerapan atau penggunaan. Secara harfiah, aplikasi merupakan 

suatu penerapan perangkat lunak atau software yang dikembangkan untuk tujuan 

melakukan tugas-tugas tertentu. Dalam pengembangannya, aplikasi dapat 

dikategorikan dalam tiga kelompok (Prawiro, 2019). 

1. Aplikasi desktop, yaitu aplikasi yang hanya dijalankan di perangkat komputer 

atau laptop. 

2. Aplikasi website, yaitu aplikasi yang dijalankan menggunakan komputer dan 

koneksi internet. 

3. Aplikasi mobile, yaitu aplikasi yang dijalankan di perangkat mobile di mana 

untuk kategori ini penggunaannya sudah banyak sekali. 

3.3 Bahasa Pemrograman 

Bahasa pemrograman sering disebut juga bahasa komputer adalah instruksi 

standar untuk memerintah komputer yang biasanya berupa aturan sintaks dan 

semantiks yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa 

program merupakan sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk 

dapat melakukan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

(Roziq, 2020). 

Bahasa program berfungsi untuk memerintah komputer agar dapat 

mengolah data sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah ditentukan 
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oleh programmer. Bahasa tersebut memungkinkan seorang programmer untuk 

menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana 

data ini akan disimpan, diubah bahkan dihapus. Bahasa pemrograman dibagi 

menjadi tiga tingkatan, yaitu bahasa program tingkat rendah, tingkat menengah, dan 

tingkat tinggi. (Roziq, 2020). 

1. Bahasa pemrograman tingkat rendah 

Bahasa pemrograman tingkat rendah merupakan perintah atau instruksi yang 

ditujukan kepada komputer dengan menggunakan kode biner (binary). Kode-

kode tersebut akan langsung diterjemahkan oleh komputer tanpa harus melalui 

proses kompilasi. 

2. Bahasa pemrograman tingkat menegah 

Bahasa program tingkat menengah yaitu instruksi yang berupa kode mnemonic 

seperti ADD, SUB, DIV, STOLOD, JMP dan lainnya. Namun, bahasa dalam 

tingkat menengah ini harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa 

mesin, karena komputer hanya mengerti penggunaan bahasa mesin. 

3. Bahasa pemrograman tingkat tinggi 

Bahasa program tingkat tinggi ini berisi instruksi-instruksi yang menggunakan 

bahasa alamiah yang dimengerti manusia, seperti bahasa Inggris atau 

matematika. Tingkatan ini diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang 

dimiliki tingkat menengah dan tingkat rendah. 

3.4 Browser 

 Browser adalah salah satu jenis perangkat lunak (software) yang umumnya 

digunakan untuk membuka halaman website di internet. Browser disebut juga 

dengan peramban web atau web browser (Advernesia, 2019). Secara fundamental 
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browser mempunyai kemampuan untuk menampilkan kode semantik (bahasa 

pemrograman) halaman website seperti; HTML, CSS, Js, dan lainnya menjadi 

halaman yang dimengerti oleh semua orang. Browser yang populer digunakan saat 

ini adalah Google Chrome dan Mozilla Firefox. Secara umum fungsi browser 

adalah untuk browsing. Istilah browsing adalah suatu kegiatan mengakses halaman 

website menggunakan browser untuk memperoleh informasi atau data di internet. 

3.5 Website 

 Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang 

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

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

yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (Hidayat, 2010). Hubungan antara 

satu halaman web dengan halaman web yang lainnya disebut hyperlink, sedangkan 

teks yang dijadikan media penghubung disebut hypertext. 

3.6 Internet 

 Internet adalah rangkaian hubungan jaringan komputer yang dapat diakses 

secara umum diseluruh dunia, yang mengirimkan data dalam protocol (IP) 

(Yuhefizar, 2008). Lebih dalam lagi, internet adalah kumpulan jaringan dari 

jaringan komputer dunia yang terdiri dari jutaan unit-unit kecil, seperti jaringan 

pendidikan, jaringan bisnis, jaringan pemerintahan dan lain-lain, yang secara 

bersama menyediakan layanan informasi seperti e-mail, online chat, transfer file 

dan saling keterhubungan antara satu halaman web dengan halaman web lainnya. 
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3.7 HTML (Hypertext Markup Language) 

 HTML atau Hyper Text Markup Language merupakan sebuah bahasa 

pemrograman terstruktur yang dikembangkan untuk membuat halaman website 

yang dapat diakses atau ditampilkan menggunakan web browser. HTML sendiri 

secara resmi lahir pada tahun 1989 oleh Tim Berners Lee dan dikembangkan oleh 

World Wide Web Consortium (W3C), yang kemudian pada tahun 2004 dibentuklah 

Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATG) yang hingga 

kini bertanggung jawab akan perkembangan bahasa HTML ini. Hingga kini telah 

mengembangkan HTML 5, sebuah versi terbaru dari HTML yang mendukung tidak 

hanya gambar dan teks, namun juga menu interaktif, audio, video dan lain 

sebagainya (Setiawan, 2017). 

3.8 Framework  

Sesuai dengan namanya sendiri, framework adalah kerangka kerja untuk 

mengembangkan aplikasi berbasis website maupun desktop. Kerangka kerja disini 

sangat membantu developer dalam menuliskan sebuah dengan lebih terstruktur dan 

tersusun rapi. Kerangka kerja diciptakan untuk mempermudah kinerja dari 

programmer. Sehingga, seorang programmer tidak perlu untuk menuliskan kode 

secara berulang ulang. Karena di dalamnya sendiri anda hanya perlu menyusun 

komponen komponen pemrograman saja (Adani, 2020). 

Sebagai developer, tentu harus mengetahui tujuan dari penggunaannya 

untuk kepentingan pembuatan aplikasi. Sehingga, untuk proses pengerjaan aplikasi 

dapat dilakukan dengan menggunakan framework yang tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan project. Berikut merupakan beberapa fungsi kerangka kerja dalam web 

development (Adani, 2020). 
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1. Kode program terstruktur 

Fungsi framework yang utama adalah membuat source code menjadi lebih 

terstruktur. Terstruktur disini, berarti program yang dibuat akan dimasukkan 

ke dalam setiap komponen sesuai dengan fungsinya masing masing. Salah satu 

contoh dari kode program terstruktur dapat dilihat dari framework PHP, yaitu 

Laravel. Yang menggunakan konsep paradigma MVC (Model, View, 

Controller). Terdapat tiga komponen utama untuk mengembangkan website 

menggunakan model framework tersebut. 

2. Membantu kinerja developer 

Fungsi yang kedua adalah membantu kinerja dari developer sendiri. Dari sini, 

anda pasti sudah berpikir bahwa sebenarnya dalam membuat sebuah aplikasi 

dapat dilakukan tanpa menggunakan bantuan framework. Tentu saja, bisa 

dilakukan jika proyek yang ditangani dalam lingkup kecil. Apabila anda 

membuat aplikasi atau tampilan website untuk sebuah perusahaan atau 

organisasi besar tentu saja hal tersebut tidak disarankan bahkan pemikiran 

tersebut harus segera diubah. Framework diciptakan untuk memudahkan 

kinerja dari developer dalam segi efisiensi waktu serta resource yang 

dibutuhkan. 

3. Meningkatkan keamanan perangkat lunak 

Selain membantu kinerja dari developer, dari segi keamanan website maupun 

software juga akan meningkat. Karena dalam framework telah diidentifikasi 

oleh beberapa developer ahli dari berbagai negara. Kemudian, sebuah kerangka 

kerja juga memiliki beberapa versi yang setiap saat akan selalu ada pembaruan 

dari segi fitur serta untuk mengurangi adanya bugs. Keamanan akan selalu 
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diperbarui dan dimonitoring agar tidak terjadi permasalahan yang lebih serius 

pada website misalnya terjadinya hacking maupun peretasan data. 

4. Pemeliharaan dan dokumentasi dari website lebih mudah 

Apabila anda ingin menambahkan atau mengurangi beberapa fitur dari website 

yang anda buat, maka dengan menggunakan framework dapat memudahkan 

anda untuk melakukan hal tersebut. framework Laravel sendiri memiliki fitur 

untuk melakukan maintenance pada program. Dengan melakukan 

maintenance, anda dapat mengubah versi website tersebut dan menambahkan 

beberapa fitur dengan lebih mudah dan aman. Sehingga, ketika ada perbaikan 

pada website maka terdapat notifikasi atau pesan bagi pengguna bahwa website 

masih dalam perbaikan. 

5. Mempercepat dalam proses pembuatan website 

Fungsi terakhir adalah untuk mempercepat dalam proses pembuatan website. 

Dalam hal ini, bukan berarti pembuatan website yang baik dikerjakan dengan 

cepat saja. Tetapi, proses pembuatan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan 

menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan customer. 

Developer dapat mengembangkan aplikasi dengan menggunakan komponen-

komponen yang telah tersedia dalam framework. Sehingga, tidak perlu untuk 

menyusun ulang dari awal kode program. 

3.9 PHP (Perl Hypertext Preprocessing) 

Hypertext 

Preprocessor  yang merupakan sebuah bahasa scripting tingkat tinggi yang 

dipasang pada dokumen HTML. Sebagian besar sintaks dalam PHP mirip dengan 

bahasa C, Java dan Perl, namun pada PHP ada beberapa fungsi yang lebih spesifik. 
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Sedangkan tujuan utama dari penggunaan bahasa ini adalah untuk memungkinkan 

perancang web yang dinamis dan dapat bekerja secara otomatis (Setiawan, 2017). 

3.10 Git 

GIT adalah sebuah tools yang paling sering digunakan dalam sebuah proyek 

pengembangan software. GIT juga menjadi salah satu tool yang wajib diketahui dan 

dipahami oleh programmer karena memang banyak digunakan dimana-mana. 

Dalam Wikipedia, Git adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengontrol versi ataupun proyek manajemen kode perangkat lunak yang diciptakan 

oleh Linus Torvalds. Pada awalnya, memang ditujukan untuk pengembangan 

sebuah kernel linux. Desain GIT juga terinspirasi oleh BitKeeper dan Monotone. 

Git merupakan sebuah version control system yang dipakai oleh para developer agar 

bisa mengembangkan sebuah software secara bersamaan. Fungsi utama dari git 

adalah untuk mengatur versi dari sebuah source code program dengan cara 

memberikan tanda baris dan code yang akan ditambah atau diganti (Prita, 2020).  

3.11 MySQL (My Structured Query Language) 

MySQL adalah sebuah database management system (manajemen basis 

data) menggunakan perintah dasar SQL (Structured Query Language) yang cukup 

terkenal. Database management system (DBMS) MySQL multi pengguna dan multi 

alur ini sudah dipakai lebih dari 6 juta pengguna di seluruh dunia (Yasin, 2019). 

 MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu 

Free Software (perangkat lunak bebas) dan Shareware (perangkat lunak berpemilik 

yang penggunaannya terbatas). Jadi MySQL adalah database server yang gratis 

dengan lisensi GNU General Public License (GPL) sehingga dapat Anda pakai 

untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada 
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(Yasin, 2019). 

3.12 System flowchart 

System flowchart dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan 

arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urut-urutan 

dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan alir sistem menunjukkan 

apa yang dikerjakan di sistem (Rizky, 2019). 

Gambar 3.2 Macam-macam simbol system flowchart   

 

Sumber : (Rizky, 2019) 
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3.13 DFD (Data Flow Diagram) 

DFD (Data Flow Diagram) atau dalam bahasa Indonesia menjadi Diagram 

Alir Data (DAD) adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi 

dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengatur dari 

masukan (input) dan keluaran (output). DFD tidak sesuai untuk memodelkan sistem 

yang menggunakan pemograman berorientasi objek (Sukamto & Salahuddin, 

2014). 

Menurut Sukamto dan Salahuddin (2014), berikut ini adalah tahapan-

tahapan perancangan dengan menggunakan DFD : 

1. Membuat DFD Level 0 atau sering disebut juga Context Diagram  

 DFD Level 0 menggambarkan sistem yang akan dibuat sebagai suatu entitas 

tunggal yang berinteraksi dengan orang maupun sistem lain. DFD Level 0 

digunakan untuk mengambarkan interaksi antara sistem yang akan 

dikembangkan dengan entitas luar. 

2. Membuat DFD Level 1  

 DFD Level 1 digunakan untuk menggambarkan modul-modul yang ada dalam 

sistem yang akan dikembangkan. DFD Level 1 merupakan hasil breakdown 

DFD Level 0 yang sebelumnya sudah dibuat. 

3. Membuat DFD Level 2  

 Modul-modul pada DFD Level 1 dapat di breakdown menjadi DFD Level 2. 

Modul mana saja yang harus di breakdown lebih detail tergantung pada 

tingkat kedetailan modul tersebut. Apabila modul tersebut sudah cukup detail 

dan rinci maka modul tersebut sudah tidak perlu untuk di breakdown lagi. 
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Untuk sebuah sistem, jumlah DFD Level 2 sama dengan jumlah modul pada 

DFD Level 1 yang di breakdown. 

4. Membuat DFD Level 3 dan seterusnya.  

 DFD Level 3, 4, 5 dan seterusnya merupakan breakdown dari modul pada 

DFD Level di atasnya. Breakdown pada level 3, 4, 5 dan seterusnya aturannya 

sama persis dengan DFD Level 1 atau Level 2. 

Tabel 3.1 Macam-macam Simbol DFD 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

External Entity 
Kesatuan luar merupakan 
kesatuan (entity) di 
lingkungan luar sistem yang 
dapat berupa orang, organisasi 
atau sistem lainnya yang 
berada di lingkungan luarnya 
yang akan memberikan input 
atau menerima output dari 
sistem. 

2. 
 

Data Flow 
Arus data ini menunjukkan 
arus dari data yang dapat 
berupa masukan untuk sistem 
atau hasil dari proses sistem. 

3. 

 Process 
Suatu proses adalah kegiatan 
atau kerja yang dilakukan 
oleh orang, mesin, atau 
komputer dari hasil suatu arus 
data yang masuk ke dalam 
proses untuk dihasilkan arus 
data yang akan keluar dari 
proses. 

4. 

 
Data Store 
Simpanan data merupakan 
simpanan data suatu file. 

Sumber : (Sukamto & Salahuddin, 2014) 
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3.14 ERD (Entity Relationship Diagram) 

Entity RelationShip Diagram (ERD) adalah alat pemodelan data utama dan 

akan mambantu mengorganisasi data dalam suatu proyek ke dalam entitas-entitas 

dan menentukan hubungan antar entitas.Proses memungkinkan analis 

menghasilkan struktur basis data dapat disimpan dan diambil secara efisien 

(Simarmata, 2007).  

Simbol-simbol dalam ERD (Entity Relationship Diagram) adalah sebagai 

berikut: 

a. Entitas: suatu yang nyata atau abstrak yang mempunyai karakteristik dimana 

kita akan menyimpan data. 

b. Atribut: ciri umum semua atau sebagian besar instansi pada entitas tertentu. 

c. Relasi: hubungan alamiah yang terjadi antara satu atau lebih entitas. 

d. Link: garis penghubung atribut dengan kumpulan entitas dan kumpulan entitas 

dengan relasi. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 
Pada bab ini membahas terkait hasil rancang bangun yang dikerjakan pada 

saat Kerja Praktik yang berlangsung di Toko Hanzah. Tahapan-tahapan yang 

dikerjakan pada saat Kerja Praktik dalam melakukan rancang bangun aplikasi yaitu 

analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. 

Dengan adanya tahapan-tahapan tersebut bertujuan untuk mendapatkan 

solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh Toko Hanzah, serta sebagai acuan 

untuk membuat aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan Toko Hanzah. 

4.1 Analisis Sistem 

Pada tahap ini, akan dilakukan analisis kebutuhan yang ada pada sistem 

dengan melakukan analisis proses bisnis dan analisis kebutuhan sistem. 

4.3.1 Analisis Proses Bisnis 

Proses bisnis pada Toko Hanzah dimulai dengan melakukan pembelian 

barang-barang kelontong yang stoknya akan habis kepada pemasok seperti alat 

rumah tangga, sembako, kebutuhan dapur, dan lain-lain. Kemudian setelah barang-

barang yang dibeli sudah diterima, selanjutnya pemilik toko mencatat nota 

pembelian kedalam sebuah buku pembelian untuk dicek kembali apakah barang 

yang diterima sudah sesuai, serta sebagai acuan untuk menentukan harga jual 

barang.  

Pada proses penjualan dimulai dengan menghitung total harga barang yang 

dibeli oleh  pelanggan secara manual, kemudian transaksi penjualan itu dicatat pada 

buku penjualan dengan tujuan sebagai laporan penjualan serta sebagai acuan untuk 

menghitung pendapatan dan keuntungan per periode tertentu. 
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Pada proses bisnis diatas, permasalahan yang dialami oleh Toko Hanzah 

yaitu pencatatan penjualan dan pembelian barang secara manual yang dapat 

mengakibatkan redundansi dan hilangnya data itu, penghitungan total harga 

terhadap transaksi penjualan secara manual yang dapat mengakibatkan 

ketidaksesuaian penghitungan, dan penghitungan pendapatan dan keuntungan yang 

secara manual, sehingga sering mengalami kesalahan penghitungan yang dapat 

mengakibatkan tidak akuratnya informasi pendapatan dan keuntungan per periode 

tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya aplikasi yang memilik fitur yang dapat 

membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. 

4.3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan sistem yang dibutuhkan dalam melakukan rancang bangun 

aplikasi pembelian dan penjualan berbasis website sebagai berikut : 

a. Perangkat Keras (Hardware) 

1. Minimal prosesor Intel Core i3 

2. Minimal VGA 512MB 

3. Minimal RAM 4GB 

4. Minimal Harddisk 200GB 

5. Mouse dan Keyboard 

b. Perangkat Lunak (Software) 

1. Windows 7 atau lebih 

2. Google Chrome 

3. Visual Studio Code 

4. XAMPP 

5. Git 
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4.3.3 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Berikut analisis kebutuhan fungsional pada aplikasi yang akan dibuat : 

Pengguna Fungsi 

Pemilik Toko 1. Dapat melakukan Login akun 

2. Dapat melihat pendapatan dan keuntungan per 

hari pada halaman dashboard 

3. Dapat melihat ringkasan penjualan per periode 

tertentu pada halaman dashboard 

4. Dapat melihat detail barang yang dibeli oleh 

pelanggan pada halaman dashboard 

5. Dapat memasukkan dan mengubah data barang 

6. Dapat memasukkan dan mengubah data 

pemasok 

7. Dapat memasukkan dan mengubah data 

pelanggan 

8. Dapat memasukkan, mengubah dan menghapus 

data pembelian 

9. Dapat memasukkan, mengubah, dan 

menghapus data penjualan 

10. Dapat melakukan perhitungan total penjualan 

dan pembelian barang 

11. Dapat mengunduh laporan data barang 

12. Dapat mengunduh laporan data pemasok 

13. Dapat mengunduh laporan data pelanggan 
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14. Dapat mengunduh laporan penjualan 

berdasarkan filter tertentu 

15. Dapat mengunduh laporan pembelian 

berdasarkan filter tertentu 

 

Tabel 4.1 Analisis Kebutuhan Fungsional 

4.2 Desain Sistem 

Dalam melakukan rancang bangun dilakukan tahap desain sistem setelah 

analisis sistem dilakukan, sebagai pedoman dalam membuat aplikasi penjualan dan 

pembelian berbasis website ini, agar tidak melenceng terhadap apa yang sudah 

ditentukan. Dalam tahap ini, desain yang dilakukan mulai dari system flowchart, 

HIPO (Hierarchy plus Input-Process-Output), DFD (Data Flow Diagram), CDM 

(Conceptual Data Model), PDM (Physical Data Model) dan struktur tabel.  

4.2.1 System Flowchart 

System flowchart merupakan bagan yang menggunakan serangkaian 

notasi/simbol yang dapat menunjukkan arus pekerjaan sistem secara keseluruhan 

dalam sebuah aplikasi. Pada hasil observasi maka dapat ditentukan bahwa 

digambarkan terdapat 1 system flowchart, yaitu system flowchart admin. Berikut 

bagan yang menunjukkan system flowchart admin pada aplikasi penjualan dan 

pembelian barang berbasis website pada Toko Hanzah. 
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Gambar 4.1 System Flowchart  
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Pada desain system flowchart diatas menunjukkan bahwa alur sistem yang 

akan dibangun, dimulai dari admin memasukkan alamat URL yang digunakan 

untuk mengakses halaman login websitenya. Ketika halaman login sudah tampil, 

admin memasukkan data admin yang meliputi, email dan password untuk bisa 

masuk kedalam aplikasi. Sistem akan melakukan pengecekan kedalam database, 

jika data admin ada dalam database maka sistem akan menampilkan halaman 

dashboard, jika tidak maka akan menampilkan halaman login kembali. Apabila 

admin berhasil masuk ke dalam aplikasi dan ingin melakukan pengelolaan data, 

maka admin dapat menyimpan data dengan menginputkan kedalam form input data, 

mengubah data dengan memasukkan data terbaru kedalam form ubah data, dan 

menghapus data dengan menekan tombol hapus. Jika proses menyimpan, 

mengubah, dan menghapus berhasil, maka akan menampilkan pesan pengelolaan 

bahwa proses yang dilakukan telaah berhasil. 

4.2.2 HIPO (Hierarchy plus Input-Process-Output) 

HIPO (Hierarchy plus Input-Process-Output) merupakan alat desain dan 

teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem yang menggambarkan 

input, proses dan output yang ada pada sebuah sistem. Berikut HIPO yang terdapat 

pada aplikasi penjualan dan pembelian barang pada Toko Hanzah. 
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Gambar 4.2  HIPO (Hierarchy plus Input-Process-Output) 

Keterangan : 

a. Input  

Pada bagian ini menunjukkan data apa saja yang dapat dimasukkan kedalam 

aplikasi, yang mana akan digunakan untuk keperluan Login dan mengelola data 

tersebut. Data  yang terdapat pada bagian ini meliputi data admin, data barang, 

data pelanggan, data pemasok, data penjualan, dan data pembelian. 

b. Proses 

Pada bagian ini menunjukkan proses apa saja yang terjadi pada aplikasi yang 

meliputi login akun, mengelola data, membuat laporan, menghitung total 
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penjualan, pembelian, pendapatan dan keuntungan. Mengelola data yang 

dimaksud yaitu aplikasi dapat melakukan simpan, ubah dan hapus data. Pada 

data master seperti data barang, data pelanggan, dan data pemasok. Sistem 

hanya dapat melakukan simpan dan ubah data, sedangkan data transaksi seperti 

data penjualan dan pembelian dapat melakukan simpan, ubah, dan hapus data.  

c. Output 

Pada bagian ini menunjukkan luaran apa yang dapat dihasilkan oleh aplikasi 

yang meliputi login dan laporan. Pada login akan menunjukkan apakah 

pengguna berhasil untuk masuk ke sistem atau gagal, sedangkan pada laporan 

akan menunjukkan data-data yang dibutuhkan dalam bentu file yang berformat 

PDF berdasarkan filter yang dimasukkan. 

4.2.3 Context Diagram 

Context diagram adalah suatu diagram yang terdiri dari ssuatu proses yang 

dapat menjelaskan ruang lingkup suatu sistem secara umum. Context diagram pada 

aplikasi ini memeiliki satu external entitiy yaitu admin. Berikut context diagram 

aplikasi penjualan dan pembelian barang berbasis website pada Toko Hanzah. 



 
 

31 
 

 

Gambar 4.3 Context Diagram 

4.2.4 DFD (Data Flow Diagram) 

 DFD (Data Flow Diagram) adalah suatu model yang menggambarkan 

arus/aliran data pada sebuah aplikasi yang digunakan pada pengembangan sistem 

berorientasi secara terstruktur. Berikut DFD (data flow diagram) yang ada pada 

aplikasi penjualan dan pembelian barang pada Toko Hanzah. 



 
 

32 
 

 

Gambar 4.4 Data Flow Diagram 

4.2.5 CDM (Conceptual Data Model) 

CDM (Conceptual Data Model) adalah suatu desain yang menggambarkan 

model database secara konseptual. Pada aplikasi ini dapat diketahui tabel apa saja 

yang dibutuhkan untuk menampung data-data yang ada. Berikut CDM (conceptual 

data model) yang ada pada aplikasi penjualan dan pembelian barang pada Toko 

Hanzah. 
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Gambar 4.5 Conceptual Data Model 

4.2.6 PDM (Physical Data Model) 

PDM (Physical Data Model) adalah sebuah model yang 

mengimplementasikan CDM (Conceptual Data Model) yang didalamnya terdapat 

nama kolom, tipe data, primary key, foreign key dan relationship yang 

menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya agar menjadi database yang 

sebenarnya. Berikut PDM (Physical Data Model) yang ada pada aplikasi penjualan 

dan pembelian barang berbasis website pada Toko Hanzah. 
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Gambar 4.6 Physical Data Model 

4.2.7 Struktur Tabel 

Berikut struktur tabel yang ada pada aplikasi penjualan dan pembelian 

barang berbasis website pada Toko Hanzah: 

a. Tabel Admin 

Nama Tabel : admin 

Deskripsi  : tabel ini berfungsi menyimpan data master admin yang 

digunakan untuk masuk kedalam aplikasi. 

Primary Key : id_admin 
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Nama atribut Constraint Tipe Data & Length Boleh NULL 

id_admin primary key Integer Tidak 

email - Varchar(100) Ya 

password - Varchar(100) Tidak 

remember_token - Varchar(100) Ya 

 

Tabel 4.2 Struktur Tabel Admin 

b. Tabel Barang 

Nama Tabel : barang 

Deskripsi  : tabel ini berfungsi menyimpan data master barang yang ada 

di Toko Hanzah 

Primary Key : id_barang 

Nama atribut Constraint Tipe Data & Length Boleh NULL 

id_barang primary key Integer Tidak 

nama_barang - Varchar(100) Tidak 

stok - Varchar(100) Tidak 

satuan - Varchar(100) Tidak 

harga_satuan_beli - Integer Tidak 

harga_satuan_jual - Integer Ya 

total_harga_beli - Integer Tidak 

total_harga_jual - Integer Ya 

gambar_barang - Varchar(255) Ya 

 

Tabel 4.3 Struktur Tabel Barang 
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c. Tabel Pelanggan 

Nama Tabel : pelanggan 

Deskripsi  : tabel ini berfungsi menyimpan data master pelanggan yang 

membeli barang di Toko Hanzah 

Primary Key : id_pelanggan 

Nama atribut Constraint Tipe Data & Length Boleh NULL 

id_pelanggan primary key Integer Tidak 

nama_pelanggan - Varchar(255) Tidak 

alamat - Varchar(255) Ya 

 

Tabel 4.4 Struktur Tabel Pelanggan 

d. Tabel Pemasok 

Nama Tabel : pemasok 

Deskripsi  : tabel ini berfungsi menyimpan data master pemasok 

sebagai sumber pasokan barang yang ada di Toko Hanzah 

Primary Key : id_pemasok 

Nama atribut Constraint Tipe Data & Length Boleh NULL 

id_pemasok primary key Integer Tidak 

nama_pemasok - Varchar(255) Tidak 

alamat_pemasok - Varchar(255) Ya 

no_hp - Varchar(13) Tidak 

 

Tabel 4.5 Struktur Tabel Pemasok 
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e. Tabel Penjualan 

Nama Tabel : penjualan 

Deskripsi  : tabel ini berfungsi menyimpan data transaksi penjualan 

barang sebagai catatan barang apa saja yang telah terjual  

Primary Key : id_penjualan 

 

Nama atribut Constraint Tipe Data & Length Boleh NULL 

id_penjualan primary key Integer Tidak 

id_pelanggan foreign key Integer Tidak 

id_admin foreign key Integer Tidak 

id_barang foreign key Integer Tidak 

nama_pelanggan - Varchar(255) Tidak 

nama_barang - Varchar(255) Tidak 

tanggal - Date Tidak 

jumlah - Integer Tidak 

satuan - Varchar(20) Tidak 

harga_satuan - Integer Tidak 

total - Integer Tidak 

 

Tabel 4.6 Struktur Tabel Penjualan 

f. Tabel Pembelian 

Nama Tabel : pembelian 

Deskripsi  : tabel ini berfungsi menyimpan data transaksi pembelian 

barang sebagai catatan barang apa saja yang telah dibeli  

Primary Key : id_pembelian 
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Nama atribut Constraint Tipe Data & Length Boleh NULL 

id_pembelian primary key Integer Tidak 

id_barang foreign key Integer Tidak 

id_pemasok foreign key Integer Tidak 

id_admin foreign key Integer Tidak 

nama_barang - Varchar(255) Tidak 

nama_toko - Varchar(255) Tidak 

tanggal_beli - Date Tidak 

jumlah - Integer Tidak 

jumlah_pcs - Integer Tidak 

satuan - Varchar(20) Tidak 

harga_satuan - Integer Tidak 

total - Integer Tidak 

 
Tabel 4.7 Struktur Tabel Pembelian 

4.2.8 Desain User Interface 

Antarmuka pengguna (User Interface) adalah tampilan visual produk, 

yang menghubungkan sistem dengan pengguna. Tampilan user interface bisa 

semenarik mungkin dalam bentuk, warna, dan bentuk teks. Sederhananya, user 

interface adalah bagaimana pengguna memandang penampilan produk. Berikut 

adalah desain user interface yang ingin diimplementasikan kedalam aplikasi yang 

berupa wireframe. 

 

 



 
 

39 
 

a. Halaman Login 

Pada desain ini menunjukkan halaman login yang digunakan untuk masuk 

kedalam aplikasi agar admin dapat melakukan pengelolaan data dengan 

memasukkan data email dan password yang sudah terdaftar didalam sistem. 

 

Gambar 4.7 User Interface Halaman Login 

b. Halaman Dashboard 

Pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan ringkasan informasi yang 

diperlukan admin dalam pengelolaan data. Halaman ini terdapat informasi yang 

meliputi pendapatan, keuntungan, dan penjualan hari ini yang di saring berdasarkan 

tanggal yang diinginkan admin. 
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Gambar 4.8 User Interface Halaman Dashboard 

c. Halaman Tabel 

Pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan data apa saja yang sudah 

ada dan juga sebagai halaman awal untuk melakukan pengelolaan data. Untuk 

maka akan 

form ubah data . 

 

Gambar 4.9 User Interface Halaman Tabel 
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d. Halaman Form Tambah Data Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan penambahan data barang 

dengan mengisi data input nama barang, stok, satuan, harga beli barang, gambar, 

dan total harga. Penambahan data akan diproses jika semua input sudah terisi dan 

 

 

Gambar 4.10 User Interface Halaman Tambah Data Barang 

e. Halaman Form Tambah Data Pelanggan 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan penambahan data pelanggan 

dengan mengisi data input nama pelanggan dan alamat. Penambahan data akan 

diproses jika semua input  
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Gambar 4.11 User Interface Halaman Tambah Data Pelanggan 

f. Halaman Form Tambah Data Pemasok 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan penambahan data pemasok 

dengan mengisi data input nama pemasok, alamat, dan nomor handphone. 

Penambahan data akan diproses jika semua input sudah terisi dan menekan tombol 

 

 

Gambar 4.12 User Interface Halaman Tambah Data Pemasok 
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g. Halaman Form Tambah Data Penjualan Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan penambahan data penjualan 

barang dengan mengisi data input nama pelanggan, nama barang, tanggal, jumlah, 

satuan, harga per satuan (otomatis), dan total (otomatis). Pada halaman ini juga 

berfungsi sebagai sistem kasir yang mana dapat menghitung total harga penjualan 

barang ke pelanggan. Penambahan data akan diproses jika semua input sudah terisi 

 

 

 

Gambar 4.13 User Interface Halaman Tambah Data Penjualan Barang 

h. Halaman Form Tambah Data Pembelian Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan penambahan data pembelian 

barang dengan mengisi data input nama barang, nama toko, tanggal beli, jumlah, 
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satuan, harga per satuan, dan total (otomatis). Penambahan data akan diproses jika 

 

 

Gambar 4.14 User Interface Halaman Tambah Data Pembelian Barang 

i. Halaman Form Ubah Data Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan perubahan data barang 

dengan mengubah data input nama barang, stok, satuan, harga beli barang per 

satuan, total harga beli (otomatis), harga jual barang per satuan, total harga jual 

(otomatis), dan gambar. Perubahan data akan diproses jika semua input sudah terisi 
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Gambar 4.15 User Interface Halaman Ubah Data Barang 

j. Halaman Form Ubah Data Pelanggan

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan perubahan data barang 

dengan mengubah data input nama pelanggan dan alamat. Perubahan data akan 

 

 

Gambar 4.16 User Interface Halaman Ubah Data Pelanggan 
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k. Halaman Form Ubah Data Pemasok 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan perubahan data pemasok 

dengan mengubah data input nama pemasok, alamat, dan nomor handphone. 

Perubahan data akan diproses jika semua input sudah terisi dan menekan tombol 

 

 

Gambar 4.17 User Interface Halaman Ubah Data Pemasok 

l. Halaman Form Ubah Data Penjualan Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan perubahan data penjualan 

barang dengan mengubah data input nama pelanggan, nama barang, tanggal, 

jumlah, satuan, harga per satuan (otomatis), dan total harga (otomatis). Perubahan 
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Gambar 4.18 User Interface Halaman Ubah Data Penjualan Barang 

m. Halaman Form Ubah Data Pembelian Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan perubahan data pembelian 

barang dengan mengubah data input nama toko, tanggal beli, jumlah, satuan, harga 

per satuan, dan total harga (otomatis). Perubahan data akan diproses jika semua 
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Gambar 4.19 User Interface Halaman Ubah Data Pembelian Barang 

n. Tampilan Alert Hapus Data 

Pada fitur hapus ini akan memunculkan sebuah alert sebagai konfirmasi 

ke pengguna apakah data ingin dihapus atau tidak, jika ingin menghapus data 

YA

TIDAK

dihapus tidak dapat dikembalikan. 

 

Gambar 4.20 User Interface Alert Hapus Data 
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4.3 Implementasi Sistem 

Pada bab ini akan membahas tentang hasil implementasi sistem yang 

sudah dibuat yang meliputi halaman login, halaman dashboard, halaman mengelola 

data barang, halaman mengelola data pelanggan, halaman mengelola data pemasok, 

halaman mengelola data penjualan, halaman mengelola data pembelian  

4.3.1 Halaman Login 

Pada halaman ini digunakan untuk masuk kedalam aplikasi agar admin 

dapat melakukan pengelolaan data dengan memasukkan data email dan password 

yang sudah terdaftar didalam sistem.  

 

Gambar 4.21 Implementasi Halaman Login 

4.3.2 Halaman Dashboard 

Pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan ringkasan informasi yang 

diperlukan admin dalam pengelolaan data. Halaman ini terdapat informasi yang 

meliputi pendapatan, keuntungan, dan penjualan hari ini yang di saring berdasarkan 

tanggal yang diinginkan admin. 
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Gambar 4.22 Implementasi Halaman Dashboard 

4.3.3 Halaman Mengelola Data Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan data apa saja yang sudah 

ada dan juga sebagai halaman awal untuk melakukan pengelolaan data. Untuk 

melakukan pengelolaan data, dengan menekan 

menampilkan form ubah data. 
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Gambar 4.23 Implementasi Halaman Tabel Barang 

a. Halaman Tambah Data Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan penambahan data barang 

dengan mengisi data input nama barang, stok, satuan, harga beli barang, gambar, 

dan total harga. Penambahan data akan diproses jika semua input sudah terisi dan 

 

 

Gambar 4.24 Implementasi Halaman Tambah Data Barang 
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b. Halaman Ubah Data Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan perubahan data barang 

dengan mengubah data input nama barang, stok, satuan, harga beli barang per 

satuan, total harga beli (otomatis), harga jual barang per satuan, total harga jual 

(otomatis), dan gambar. Perubahan data akan diproses jika semua input sudah 

Ubah  

 

Gambar 4.25 Implementasi Halaman Ubah Data Barang 

c. Halaman Laporan Data Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan data barang berdasarkan 

filter yang dimasukkan. Selain itu, halaman ini juga terdapat tombol download 

yang digunakan untuk mengunduh file dengan format PDF, dan juga terdapat 

tombol print yang digunakan untuk mencetak dokumen tersebut. 
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Gambar 4.26 Implementasi Halaman Cetak Laporan Data Barang 

4.3.4 Halaman Mengelola Data Pelanggan 

Pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan data pelanggan apa saja 

yang sudah dimasukkan kedalam database, yang meliputi kolom id pelanggan, 

nama pelanggan, dan alamat. Untuk melakukan pengelolaan data, dengan menekan 

 

 

Gambar 4.27 Implementasi Halaman Tabel Pelanggan 



 
 

54 
 

a. Halaman Tambah Data Pelanggan 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan penambahan data pelanggan 

dengan mengisi data input nama pelanggan dan alamat. Penambahan data akan 

diproses jika semua input sudah terisi dan menekan tomb  

 

Gambar 4.28 Implementasi Halaman Tambah Data Pelanggan 

b. Halaman Ubah Data Pelanggan 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan perubahan data barang 

dengan mengubah data input nama pelanggan dan alamat. Perubahan data akan 

diproses jika semua input Ubah  
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Gambar 4.29 Implementasi Halaman Ubah Data Pelanggan 

c. Halaman Laporan Data Pelanggan 

Pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan data pelanggan 

berdasarkan filter yang dimasukkan. Selain itu, halaman ini juga terdapat tombol 

download yang digunakan untuk mengunduh file dengan format PDF, dan juga 

terdapat tombol print yang digunakan untuk mencetak dokumen tersebut. 

 

Gambar 4.30 Implementasi Halaman Laporan Data Pelanggan 
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4.3.5 Halaman Mengelola Data Pemasok 

Pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan data pemasok apa saja 

yang sudah dimasukkan kedalam database, yang meliputi kolom id pemasok, nama 

pemasok, alamat, dan nomor handphone. Untuk melakukan pengelolaan data, 

menambah data, sedangkan tom  

 

 

Gambar 4.31 Implementasi Halaman Tabel Pemasok 

a. Halaman Tambah Data Pemasok 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan penambahan data pemasok 

dengan mengisi data input nama pemasok, alamat, dan nomor handphone. 

Penambahan data akan diproses jika semua input sudah terisi dan menekan tombol 
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Gambar 4.32 Implementasi Halaman Tambah Data Pemasok 

b. Halaman Ubah Data Pemasok 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan perubahan data pemasok 

dengan mengubah data input nama pemasok, alamat, dan nomor handphone. 

Perubahan data akan diproses jika semua input sudah terisi dan menekan tombol 

Ubah  
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Gambar 4.33 Implementasi Halaman Ubah Data Pemasok 

c. Halaman Laporan Data Pemasok 

Pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan data pemasok berdasarkan 

filter yang dimasukkan. Selain itu, halaman ini juga terdapat tombol download yang 

digunakan untuk mengunduh file dengan format PDF, dan juga terdapat tombol 

print yang digunakan untuk mencetak dokumen tersebut. 

 

 

Gambar 4.34 Implementasi Halaman Cetak Laporan Data Pemasok 
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4.3.6 Halaman Mengelola Data Penjualan Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan data penjualan barang apa 

saja yang sudah dimasukkan kedalam database, yang meliputi kolom id penjualan, 

nama pelanggan, nama barang, tanggal transaksi, jumlah, satuan, harga satuan, dan 

total. Untuk melakukan p

digunakan 

untuk menampilkan form ubah data

menampilkan alert hapus data penjualan barang. 

 
 

 

Gambar 4.35 Implementasi Halaman Tabel Penjualan Barang 
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a. Halaman Tambah Data Penjualan Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan penambahan data penjualan 

barang dengan mengisi data input nama pelanggan, nama barang, tanggal, jumlah, 

satuan, harga per satuan (otomatis), dan total (otomatis). Pada halaman ini juga 

berfungsi sebagai sistem kasir yang mana dapat menghitung total harga penjualan 

barang ke pelanggan. Penambahan data akan diproses jika semua input sudah terisi 

 

 

Gambar 4.36 Implementasi Halaman Tambah Data Penjualan Barang 

b. Halaman Ubah Data Penjualan Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan perubahan data penjualan 

barang dengan mengubah data input nama pelanggan, nama barang, tanggal, 

jumlah, satuan, harga per satuan (otomatis), dan total harga (otomatis). Perubahan 

data akan diproses jika semua input Ubah  
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Gambar 4.37 Implementasi Halaman Ubah Data Penjualan Barang 

c. Alert Hapus Data Penjualan Barang 

Pada fitur hapus ini akan memunculkan sebuah alert sebagai konfirmasi 

ke pengguna apakah data ingin dihapus atau tidak, jika ingin menghapus data 

. Pada fitur ini data yang telah 

dihapus tidak dapat dikembalikan. 
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Gambar 4.38 Implementasi Alert Hapus Data Penjualan Barnag 

d. Laporan Data Penjualan Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan data penjualan barang 

berdasarkan filter yang dimasukkan. Selain itu, halaman ini juga terdapat tombol 

download yang digunakan untuk mengunduh file dengan format PDF, dan juga 

terdapat tombol print yang digunakan untuk mencetak dokumen tersebut. 
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Gambar 4.39 Implementasi Halaman Cetak Laporan Penjualan Barang 

4.3.7 Halaman Mengelola Data Pembelian Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan data pembelian barang apa 

saja yang sudah dimasukkan kedalam database, yang meliputi kolom id pembelian, 

nama barang, nama toko, tanggal beli, jumlah, satuan, harga satuan, dan total. 

akan menampilkan f digunakan untuk 

menampilkan form ubah data

alert hapus data pembelian barang. 

 

Gambar 4.40 Implementasi Halaman Tabel Pembelian Barang 
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a. Halaman Tambah Data Pembelian Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan penambahan data 

pembelian barang dengan mengisi data input nama barang, nama toko, tanggal 

beli, jumlah, satuan, harga per satuan, dan total (otomatis). Penambahan data akan 

diproses jika semua input  

 

Gambar 4.41 Implementasi Halaman Tambah Data Pembelian Barang 

b. Halaman Ubah Data Pembelian Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk melakukan perubahan data pembelian 

barang dengan mengubah data input nama toko, tanggal beli, jumlah, satuan, 

harga per satuan, dan total harga (otomatis). Perubahan data akan diproses jika 

semua input Ubah  
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Gambar 4.42 Implementasi Halaman Ubah Data Pembelian Barang 

c. Alert Hapus Data Pembelian Barang 

Pada fitur hapus ini akan memunculkan sebuah alert sebagai konfirmasi 

ke pengguna apakah data ingin dihapus atau tidak, jika ingin menghapus data 

dihapus tidak dapat dikembalikan. 

 

Gambar 4.43 Implementasi Alert Hapus Data Pembelian Barang 
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d. Laporan Data Pembelian Barang 

Pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan data pembelian barang 

berdasarkan filter yang dimasukkan. Selain itu, halaman ini juga terdapat tombol 

download yang digunakan untuk mengunduh file dengan format PDF, dan juga 

terdapat tombol print yang digunakan untuk mencetak dokumen tersebut. 

 

Gambar 4.44 Implementasi Halaman Cetak Laporan Data Pembelian Barang 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari Rancang Bangun Aplikasi Penjualan 

dan Pembelian Barang Berbasis Website pada Toko Hanzah, yaitu : 

a. Aplikasi ini dapat menampilkan informasi data barang, pelanggan, pemasok, serta 

transaksi penjualan dan pembelian barang di Toko Hanzah. Selain itu, aplikasi juga 

mampu melakukan perhitungan total penjualan dari pelanggan dan mengetahui 

pendapatan, serta kerugian yang dialami oleh Toko Hanzah. 

b. Aplikasi ini mampu melakukan pengelolaan terhadap data master dan data transaksi, 

seperti data barang, pelanggan, pemasok, penjualan barang dan pembelian barang. 

c. Aplikasi ini mampu membantu Toko Hanzah dalam mencetak laporan data master dan 

transaksi yang ada. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada pengembang aplikasi ini kedepannya 

adalah terkait dengan penambahan fitur-fitur lain yang dapat membantu 

mempermudah proses bisnis yang ada pada Toko Hanzah, seperti : 

a. Menambahkan fitur pencatatan hutang. 

b. Menambahkan fitur cetak struk. 

c. Menambahkan fitur tambah data admin baru. 

d. Menambahkan fitur lupa password.
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