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ABSTRAK 

 

UMKM Citra Langgeng Samarinda adalah usaha yang bergerak di bidang 

pigura dan cetak foto yang berlokasi di Jl. Niaga Baru No. 21 A, Pasar Pagi, Kec. 

Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kendala yang dialami pada 

UMKM Citra Langgeng Samarinda adalah kurang disiplinnya pegawai sehingga 

menyebabkan Owner turun tangan membantu pekerjaan yang tidak sesuai dengan 

tugas dan tanggungjawabnya. Bagian Finance menghabiskan waktu cukup lama 

dan hampir setiap hari melakukan pengecekan data penjualan. Selain itu, tidak 

efektifnya pekerjaan Finance karena dalam penginputan data penjualan dilakukan 

dua kali yaitu di nota dan Microsoft Excel. Tidak adanya pencatatan mengenai stok 

barang di gudang juga menyulitkan Finance melakukan pengecekan persediaan. 

Berdasarkan masalah diatas, maka solusi yang diberikan adalah membuat 

aplikasi penjualan berbasis website pada UMKM Citra Langgeng Samarinda. 

Dalam aplikasi tersebut, UMKM Citra Langgeng Samarinda dapat mengelola data 

master seperti barang, kategori, login, member, dan toko. Serta mudah mengelola 

data transaksi penjualan dan pembuatan laporan penjualan. Aplikasi tersebut juga 

dapat mengelola terkait persediaan atau stok barang yang habis. 

Hasil dari pembuatan aplikasi penjualan berbasis website ini, dapat 

memudahkan pengelolaan stok barang, memudahkan proses perhitungan penjualan 

barang, dan memudahkan proses rekap data dan pelaporan penjualan harian dan 

bulanan. 

Kata Kunci: website, penjualan, pigura, stok 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem informasi berbasis komputer telah menjadi suatu kebutuhan primer 

yang dimanfaatkan sebagai sarana mempermudah pekerjaan. Baik dalam dunia 

bisnis maupun akademik atau pendidikan. Perkembangan IPTEK (Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi) menjadi salah satu faktor utama yang memicu banyak 

kalangan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah di bidang sistem 

informasi. Penggunaan komputer sebagai media dalam memanfaatkan 

perkembangan teknologi dipakai karena banyak memiliki keunggulan salah satunya 

adalah dapat diprogram sehingga dapat digunakan sesuai keinginan user/ 

pemakainya. 

Badan usaha seperti Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, 

Perseroan Terbatas (PT) telah banyak memanfaatkan teknologi dalam bentuk 

sistem terkomputerisasi. Sedangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih 

ada yang belum memanfaatkan teknologi dalam menunjang kegiatan atau proses 

bisnisnya. Sehingga mereka masih menggunakan proses manual dalam melakukan 

kegiatan transaksi jual beli. 

UMKM Citra Langgeng Samarinda adalah salah satu UMKM yang 

bergerak dalam bidang penjualan produk frame foto atau pigura. UMKM ini 

melakukan pembelian bingkai foto kepada pemasok yang berproduksi di Jakarta 

dan Surabaya sehingga pihak UMKM Citra Langgeng Samarinda tidak melakukan 

produksi bingkai foto sendiri. Bingkai foto itu nantinya akan dirakit oleh pihak 
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UMKM Citra Langgeng Samarinda menjadi sebuah frame foto (barang jadi) sesuai 

dengan pesanan pelanggan.  

Hingga saat ini, kendala yang dialami pada UMKM Citra Langgeng 

Samarinda adalah kurang disiplinnya pegawai sehingga menyebabkan Owner turun 

tangan membantu pekerjaan yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya. Bagian Finance menghabiskan waktu cukup lama dan hampir setiap hari 

melakukan pengecekan data penjualan. Selain itu, tidak efektifnya pekerjaan 

Finance karena dalam penginputan data penjualan dilakukan dua kali yaitu di nota 

dan Microsoft Excel. Tidak adanya pencatatan mengenai stok barang di gudang 

juga menyulitkan Finance melakukan pengecekan persediaan. 

Kegiatan transaksi penjualan dilakukan menggunakan buku nota dan 

Microsoft Excel. Finance melakukan pencatatan sebanyak dua kali di nota 

kemudian memindahkan data penjualan ke Microsoft Excel untuk dilakukan 

perhitungan. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi efisiensi pekerjaan Finance. 

Selain itu, akibat tidak adanya pencatatan persediaan barang di gudang 

menimbulkan proses penjualan tidak maksimal karena tidak memenuhi permintaan 

pelanggan. Hal tersebut berdampak pada pendapatan di UMKM. 

Dengan kondisi seperti itu, perlu dilakukan pembuatan aplikasi penjualan 

berbasis website pada UMKM Citra Langgeng Samarinda. Dalam aplikasi tersebut, 

UMKM Citra Langgeng Samarinda dapat mengelola data penjualan dengan efektif 

dan efisien karena dengan mudah mengelola data master seperti barang, pelanggan, 

dan penjualan. Serta mudah mengelola data transaksi penjualan dan pembuatan 

laporan penjualan. Pembuatan aplikasi tersebut diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan yang saat ini dialami UMKM Citra Langgeng Samarinda dan 
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diharapkan dapat meningkatkan performa kerja khusunya pada bagian Finance, 

meningkatkan efisiensi dalam proses pencatatan data penjualan, dan meningkatkan 

pendapatan pada UMKM. Sehingga dengan sistem yang dikembangkan, kegiatan 

proses bisnisnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, terstruktur dan dapat 

meminimalisir kesalahan informasi dan laporan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi 

penjualan berbasis website yang dapat membantu UMKM Citra Langgeng 

Samarinda dalam melakukan kegiatan penjualan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat ditentukan batasan masalah 

dalam pembuatan aplikasi tersebut, diantaranya adalah : 

1. Aplikasi dibuat hanya digunakan oleh pihak UMKM Citra Langgeng 

Samarinda. 

2. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL 

sebagai software untuk mengelola penyimpanan data.  

3. Aplikasi dapat mengelola data master yaitu data barang, data kategori, data 

member, data login, dan data toko 

4. Aplikasi dapat mengelola data transaksi yaitu data penjualan dan data detail 

penjualan 

5. Aplikasi dapat mencetak bukti pembayaran 
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6. Aplikasi dapat merekap data penjualan dalam bentuk laporan sesuai dengan 

periode yang diinputkan yaitu laporan penjualan harian dan laporan penjualan 

bulanan 

7. Aplikasi tidak dapat melakukan pencatatan retur barang dan hutang pelanggan 

8. Proses pembayaran tidak dapat dilakukan melalui aplikasi, karena dilakukan 

secara langsung dan melalui transfer bank. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan dari pelaksanaan kerja 

praktik pada UMKM Citra Langgeng Samarinda adalah merancang dan 

membangun aplikasi penjualan berbasis website. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh UMKM Citra Langgeng Samarinda dengan 

mengimplementasikan aplikasi ini adalah : 

1. Mempermudah pengelolaan stok barang 

2. Mempermudah proses perhitungan penjualan barang 

3. Mempermudah proses rekap data dan pelaporan penjualan harian dan bulanan 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Identitas UMKM Citra Langgeng Samarinda 

Nama Toko : Citra Langgeng Samarinda 

Alamat Toko : Jl. Niaga Baru No. 21 A, Pasar Pagi, Kec. 

Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan 

Timur 75111 

Telepon : (081) 52068822 

Email : Citra.langgeng.smd@gmail.com 

Bisnis Utama : Penjualan frame foto (pigura) 

 

2.2 Logo UMKM Citra Langgeng Samarinda 

Berikut ini adalah logo UMKM Citra Langgeng Samarinda : 

 

 

Gambar 2.1 Logo UMKM Langgeng Samarinda 

 

2.3 Visi dan Misi 

Sebagai UMKM yang bergerak pada bidang penjualan frame foto, UMKM 

Citra Langgeng Samarinda memiliki visi dan misi sebagai berikut : 

Visi : 
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Menjadikan Citra Langgeng sebagai  usaha Photo Production (pigura dan 

cetak foto) dengan kualitas terbaik dengan kepuasan pelanggan sebagai hal yg 

diutamakan. Dikenal secara luas sebagai pusat pembuatan pigura dan cetak foto 

untuk area Samarinda dan sekitarnya. 

Misi : 

a. Sanggup memenuhi kebutuhan pasar untuk area Samarinda dan sekitarnya, 

dengan varian model terlengkap 

b. Mampu memberikan pelayanan terbaik dengan kepuasan pelanggan sebagai 

barometernya 

c. Menjadikan Citra Langgeng sebagai tempat "One Stop Photo Production" 

 

2.4 Struktur Organisasi 

Berikut ini adalah struktur organisasi pada UMKM Citra Langgeng 

Samarinda : 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi UMKM Citra Langgeng Samarinda 

 

Berdasarkan struktur organisasi pada UMKM Citra Langgeng Samarinda, 

dapat dideskripsikan tugas pada masing-masing bagian, yaitu : 
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a. Owner (1 orang) 

Bertanggungjawab menerima pesanan pelanggan, mengatur pembagian kerja 

kepada teknisi, dan bertanggungjawab mencetak foto. 

b. Finance (1 orang) 

Mengelola keuangan, bertanggungjawab terhadap pembelian barang, dan 

pembayaran tagihan dan gaji 

c. Teknisi (4 orang) 

Bertanggung jawab pada perakitan frame foto 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Metode System Development Life Cycle (SDLC) 

System Development Life Cycle (SDLC) merupakan gambaran dari suatu 

usaha dalam merancang sistem yang akan selalu bergerak seperti roda, yang 

melewati beberapa langkah atau tahapan antara lain tahap investigate, analyze, 

desain, implementasi dan perawatan (McLeod, 2010).   

Setiap langkah dalam SDLC mempunyai tujuan-tujuan yang mendukung 

tujuan-tujuan penyusunan sistem, yaitu menyusun sistem informasi secara efisien 

dan efektif. Tahapan-tahapannya adalah Requirements (Analisis sistem), Design 

(Perancangan), Coding (Implementasi), Testing (Pengujian), dan Maintenance 

(Pemeliharaan) (Pressman, 2001).  

 

 

Gambar 3.1 System Development Life Cycle (SDLC) Pressman (2001) 

 

a. Requirements (Analisis sistem) 

Pada fase ini dilakukan identifikasi seluruh kebutuhan terkait software yang 

akan dibuat. Selain itu, informasi mengenai kegunaan atau manfaat software 

dan batasan-batasan software juga dapat dijelaskan pada fase ini. Untuk 
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mendapatkan informasi dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi 

atau survei. 

b. Design (Perancangan) 

Pada tahap ini memberikan gambaran terkait tampilan software yang akan 

dibuat. Pada tahap pertama dari hasil analisa sistem, akan dibuat terkait desain 

database, DFD, ERD, dan antarmuka pengguna. Sehingga membantu 

mendefinisikan kebutuhan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

c. Coding (Implementasi) 

Hasil perancangan atau desain pada tahap kedua akan diterjemahkan ke dalam 

bahasa pemrograman yang dapat dibaca oleh komputer.  

d. Testing (Pengujian) 

Pada tahap testing dilakukan pengujian untuk mengetahui kesesuaian sistem 

berjalan sesuai prosedur dan memastikan terhindar dari error yang terjadi. 

Sehingga input dan proses yang dijalankan pada software yang dibuat 

menghasilkan output yang sesuai. 

e. Maintenance (Pemeliharaan) 

Tahap maintenance merupakan tahap terakhir dalam metode SDLC. Setelah 

software yang dibuat sesuai dengan tujuan dan dapat menyelesaikan masalah 

pada suatu perusahaan, maka software dapat diberikan kepada perusahaan. 

Software yang telah diberikan kepada perusahaan akan di-maintenance apabila 

menemukan kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya, 

maintenance juga termasuk proses perbaikan software untuk dilakukan 

peningkatan apabila terdapat kebutuhan baru. 
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3.2 Website 

Web adalah sistem dengan informasi yang disajikan dalam bentuk teks, 

gambar, suara, dan lainnya yang tersimpan dalam sebuah server web internet yang 

disajikan dalam bentuk hypertext (Murad, Dina Fitria, Nia, & Agus, 2013). 

Ditinjau dari aspek content atau isi, website dapat dibagi menjadi 2 jenis, 

yaitu: website statis dan website dinamis. Selain dari sisi content atau 

isi, website statis dan website dinamis dapat dilihat dari aspek teknologi yang 

digunakan untuk membuat jenis web tersebut (Arief, 2011). Adapun jenis-

jenis website : 

a. Website Statis 

Website statis adalah website yang mempunyai halaman konten yang tidak 

berubah-ubah. 

b. Website Dinamis 

Website dinamis adalah website yang secara struktur ditujukan untuk update 

sesering mungkin. 

 

3.3 PHP 

PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor yang merupakan 

bahasa pemrograman yang yang ditempatkan pada server dan diproses di server. 

PHP sering dipakai oleh programmer dalam membuat website dinamis karena gratis 

dan berguna dalam merancang aplikasi web serta bahasa PHP mirip dengan bahasa 

C, Perl, dan Java dengan keunikan tersendiri. 

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah suatu bahasa pemrograman yang 

digunakan untuk menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin yang 

dapat dimengerti oleh komputer yang berbasis server-side yang dapat ditambahkan 
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ke dalam HTML (Supono & Putratama, 2016). Sedangkan PHP merupakan bahasa 

(script) pemrograman yang sering digunakan pada sisi server sebuah web 

(Komputer, 2010). Beberapa hal yang menjadi keunggulan PHP, antara lain: 

a. Mempunyai dukungan kepada banyak database. 

b. Fleksibilitas yang tinggi dan memiliki banyak fungsi Built-in. 

c. Mendukung pemrograman berorientasi objek (OOP). 

d. Berjalan di banyak platform seperti Windows, LINUX dan MacOS. 

e. PHP adalah produk open source yang gratis (free), sehingga dapat 

didistribusikan tanpa dikenakan biaya. 

 

3.4 MySQL 

MySQL adalah singkatan dari My Struktur Query Language, yang 

merupakan sistem basis data yang dapat digunakan secara gratis dan dapat 

digunakan untuk aplikasi multi user atau digunakan oleh beberapa user dalam 

waktu bersamaan.  

MySQL merupakan bahasa pemrograman open-source yang paling 

popular dan banyak digunakan di lingkungan Linux. Kepopuleran ini karena 

ditunjang oleh performansi query dari database-nya yang jarang bermasalah (Allen, 

2002). MySQL memiliki beberapa keistimewaan, antara lain: 

a. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti 

Windows, Linux, UNIX, MacOS dan masih banyak lagi. 

b. Perangkat Lunak Sumber Terbuka (Open Source). MySQL didistribusikan 

sebagai perangkat lunak sumber terbuka, sehingga dapat digunakan secara 

gratis. 
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c. Multi-user. MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam waktu 

yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. 

d. Tipe Data. MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat banyak, seperti 

signed/unsigned integer, float, double, char, varchar, text, date, timestamp dan 

lain-lain. 

e. Keamanan. MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan seperti level user, 

nama host dan izin akses user dengan sistem perizinan yang mendetail serta 

sandi yang terenkripsi. 

f. Skalabilitas dan Pembatasan. MySQL mampu menangani basis data dalam 

skala besar, dengan jumlah rekaman (records) lebih dari 50 juta dan 60 ribu 

tabel serta 5 milyar baris. Selain itu batas indeks yang dapat ditampung 

mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya. 

 

3.5 Penjualan 

Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari 

pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi (Assauri, 2011). Jadi 

kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat 

terlaksananya transfer hak atau transaksi. Oleh karena itu, kegiatan penjualan 

seperti halnya kegiatan penjualan seperti halnya kegiatan pembelian, terdiri dari 

serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan permintaan, menemukan si pembeli, 

negosiasi harga, dan syarat-syarat pembayaran. Dalam hal ini, penjual harus 

menentukan kebijakan dan prosedur yang akan diikuti dan memungkinkan 

dilaksanakannya rencana penjualan yang ditetapkan. 

Pada umumnya para pengusaha mempunyai tujuan mendapatkan laba 

tertentu (mungkin maksimal), dan mempertahankan atau bahkan berusaha 
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meningkatkannya untuk jangka waktu lama. Tujuan tersebut dapat direalisir apabila 

penjualan dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan. Dengan demikian tidak 

berarti bahwa barang atau jasa yang terjual selalu akan menghasilkan laba.  

Kemampuan usaha dalam menjual produknya menentukan keberhasilan 

dalam mencari keuntungan, apabila usaha tersebut tidak mampu menjual maka 

usaha tersebut akan mengalami kerugian. Menurut (Swasta, 2001), tujuan umum 

penjualan adalah : 

a. Mencapai volume penjualan 

b. Mendapatkan laba tertentu 

c. Menunjang pertumbuhan usaha 

 

3.6 Manajemen Persediaan 

Manajemen persediaan merupakan hal yang penting dan harus 

diperhatikan dalam organisasi industri. Manajemen persediaan menyangkut 

bagaimana organisasi dapat mengendalikan material dalam melaksanakan kegiatan 

penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran material dari hasil 

pengadaan dan penyimpanan persediaan (Meyliawati & Suprianto, 2016). 

Diperlukan suatu sistem manajemen persediaan yang tepat dalam suatu 

perusahaan agar persediaan bahan baku dapat dikendalikan dengan baik. Jumlah 

persediaan yang terlalu besar akan mengakibatkan timbulnya biaya yang tinggi 

karena adanya biaya penyimpanan yang meningkat dan juga resiko kerusakan 

barang yang lebih tinggi. Akan tetapi, jika persediaan barang terlalu sedikit akan 

beresiko terjadinya kekurangan persediaan (stock out) karena seringkali barang 

persediaan tidak didatangkan secara mendadak yang akan berpengaruh pada 
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terhentinya kegiatan produksi, tertundanya keuntungan bahkan hilangnya 

pelanggan. 

Beberapa yang harus diperhatikan dalam manajemen persediaan, sebagai 

berikut. 

1. Waktu kedatangan barang yang akan dipesan kembali. Jika waktu kedatangan 

barang yang dipesan cukup lama pada periode tertentu maka persediaan barang 

tersebut harus disesuaikan sehingga barang tetap ada sampai persediaan yang 

baru dipesan datang. 

2. Berapa kuantitas barang yang disimpan. Jumlah barang yang dipesan harus 

sesuai agar tidak terlalu banyak yang hanya akan mengakibatkan pemborosan. 

Namun, jika barang yang dipesan terlalu sedikit akan menimbulkan terhentinya 

kegiatan produksi. 

3. Perhatikan persediaan pengaman (safety stock). Dengan adanya barang 

pengaman akan mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang menghambat 

terjadinya waktu pembelian sehingga stok barang persediaan masih ada untuk 

beberapa waktu ke depan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Metode Pengumpulan Data 

 

4.1.1 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dan 

akurat. Dalam analisis sistem ini, dilakukan wawancara yang memiliki hubungan 

dengan perancangan aplikasi penjualan dengan tujuan untuk memperoleh 

penjelasan langsung tentang proses, data, dan informasi yang berhubungan dengan 

proses penjualan pada UMKM Citra Langgeng Samarinda. Wawancara ini 

dilakukan dengan Owner UMKM Citra Langgeng Samarinda. 

 

4.1.2 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mencari sumber referensi yang akurat 

untuk menambahkan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis dan 

merancang aplikasi. Studi Pustaka digunakan sebagai patokan dasar teori yang 

dipakai dalam proses menganalisis dan merancang sistem informasi. Teori yang 

dipakai berhubungan dengan aplikasi penjualan, website, PHP, dan lain-lain. 

 

4.2 Analisis Bisnis 

 

4.2.1 Identifikasi Proses Bisnis 

Proses bisnis pada UMKM Citra Langgeng Samarinda dimulai dengan 

pelanggan mendatangi UMKM untuk melakukan pemesanan frame foto. Finance 

mengecek persediaan stok frame foto yang tersedia di gudang. Jika stok frame foto 



16 

 

 

 

habis, maka Finance melakukan pembelian bahan baku ke pemasok. UMKM Citra 

Langgeng Samarinda memiliki pemasok yang berada di Jakarta dan Surabaya. 

Proses pengiriman barang dari pemasok menggunakan kapal cargo dengan delivery 

time sekitar 14 hari. Namun jika stok persediaan bahan baku di gudang masih 

tersedia, maka dapat dilanjutkan ke proses perakitan frame foto oleh Teknisi dan 

Owner dapat mencetak foto sesuai dengan pesanan pelanggan. Frame foto dan foto 

yang sudah dicetak dapat dirakit dan disatukan oleh Teknisi. 

Setelah barang selesai, maka Finance akan menginputkan data penjualan 

pada buku nota dan melakukan perhitungan pada Microsoft Excel. Penetapan harga 

pada UMKM Citra Langgeng Samarinda bervariasi tergantung model pigura. 

Kemudian, Finance dapat melakukan penagihan pembayaran pada pelanggan dan 

pelanggan dapat melakukan proses pembayaran via transfer atau tunai. Finance 

bertanggung jawab terhadap keuangan pada UMKM, sehingga  Finance mengelola 

seluruh data penjualan hingga proses pelaporan penjualan baik harian maupun 

bulanan. Sehingga hasil laporan penjualan harian dan bulanan akan diterima oleh 

Owner. 
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4.2.2 Document Flow Proses Bisnis 

 

 

Gambar 2.3 Document Flow Proses Bisnis 
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Dalam document dijelaskan bagaimana alur proses bisnis pada UMKM 

Citra Langgeng Samarinda, dimulai dari Owner menerima pesanan dari pelanggan 

kemudian Finance melakukan cek stok barang jika habis maka Finance melakukan 

pembelian barang ke pemasok. Setelah melakukan pembelian, Fianance akan 

melakukan pelaporan pembelian barang lunas maupun belum lunas. Jika masih ada 

stok barang maka pesanan pelanggan dapat dilanjutkan untuk dilakukan perakitan. 

Dalam pembuatan pesanan pelanggan Owner bertugas untuk mencetak 

foto, sedangkan Teknisi melakukan perakitan frame foto sekaligus foto yang sudah 

dicetak Owner. Jika pesanan pelanggan telah selesai maka dilakukan proses 

pembayaran kepada Finance. Sehingga Finance dapat melakukan pelaporan 

penjualan dan dapat diserahkan kepada Owner. 

 

4.2.3 Identifikasi Masalah 

Dalam mencapai tujuan dari aplikasi maka diperlukan analisis sistem 

tentang masalah-masalah yang ada. Berdasarkan proses bisnis yang dilakukan pada 

UMKM Citra Langgeng Samarinda, dapat dilakukan identifikasi permasalahan. 

Identifikasi permasalahan tersebut mencakup permasalahan yang ada dan 

bagaimana solusi yang diusulkan. Pengambilan keputusan identifikasi 

permasalahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 Identifikasi Masalah. 

 



19 

 

 

 

Tabel 4.1 Identifikasi Masalah 

No Permasalahan Dampak Solusi 

1 Pencatatan penjualan 

dilakukan sebanyak 2 

kali menggunakan nota 

dan Microsoft Excel 

sehingga tidak efisien 

dan  

Menghabiskan 

banyak waktu 

Membuat aplikasi 

penjualan yang 

sekaligus melakukan 

penginputan, 

perhitungan, dan 

pelaporan dalam satu 

aplikasi 

2 Tidak adanya 

pencatatan stok atau 

persediaan barang di 

gudang 

Pengendalian stok 

atau persediaan 

yang buruk 

berdampak pada 

gagalnya UMKM 

memenuhi 

permintaan 

pelanggan 

Membuat fitur 

pencatatan stok pada 

masing-masing 

barang pada UMKM 

dan secara otomatis 

berkurang apabila 

barang terjual dan 

akan muncul 

pemberitahuan 

apabila terdapat stok 

barang yang hampir 

habis 
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4.3 Analisis Sistem 

 

4.3.1 Identifikasi Data 

Identifikasi data dilakukan untuk pemenuhan informasi dalam 

perancangan aplikasi yang akan dibuat agar mencapai tujuan yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan identifikasi permasalahan diatas, sehingga dapat 

dilakukan identifikasi data untuk aplikasi, yaitu: 

a. Data Master Kategori 

b. Data Master Barang 

c. Data Master Member 

d. Data Master Login 

e. Data Master Toko 

f. Data Transaksi Penjualan 

g. Data Detail Penjualan 

 

4.3.2 Identifikasi Pengguna 

Identifikasi pengguna dilakukan untuk mengetahui kepada siapa saja 

aplikasi ini akan digunakan. Berdasarkan hasil wawancara dan identifikasi 

permasalahan, maka dapat dilakukan identifikasi pengguna, yaitu Finance dan 

Owner. 

 

4.3.3 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna adalah menganalisis atau mencari 

kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh pengguna, kemudian data tersebut akan 

diproses pada aplikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data dan 

informasi yang digunakan dan dibutuhkan. 
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A. Finance 

 

Tabel 4.2 Analisis Kebutuhan Finance 

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

Mengelola data master - Data kategori 

- Data barang 

- Data member 

- Data login 

- Data toko 

- Informasi data 

kategori 

- Informasi data 

barang 

- Informasi data 

member 

- Informasi data login 

- Informasi data toko 

- Dashboard 

Mencatat data transaksi - Data penjualan 

- Data detail 

penjualan 

- Informasi data 

penjualan 

- Bukti Pembayaran 

Perhitungan stok barang Data barang Informasi persediaan 

stok barang 

Laporan Data penjualan - Laporan penjualan 

harian 

- Laporan penjualan 

bulanan 
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B. Owner 

 

Tabel 4.3 Analisis Kebutuhan Owner 

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

Laporan Data penjualan - Laporan penjualan 

harian 

- Laporan penjualan 

bulanan  

 

 

4.3.4 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses 

apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, 

mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana 

perilaku sistem pada situasi tertentu. Berikut beberapa kebutuhan fungsional, yaitu: 

A. Fungsi Pengelolaan Data Master Member 

Fungsi pengelolaan data master member digunakan untuk mengelola data 

member untuk kebutuhan informasi terkait pengguna aplikasi. Fungsi pengelolaan 

data master pengguna dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Fungsi Pengelolaan Data Master Member 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Master Member 

Pengguna Finance 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

melakukan pengelolaan data master pengguna 
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Kondisi Awal Data login  

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Mengubah Data Pengguna 

 Pengguna memilih menu 

master kemudian memilih sub 

menu user 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman data 

pengguna aplikasi 

 Pengguna dapat mengubah 

data pengguna yaitu nama, 

email, telepon, NIK, username, 

dan password 

Sistem akan 

melakukan 

pembaruan data pada 

database 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data master 

member 

 

 

B. Fungsi Pengelolaan Data Master Login 

Fungsi pengelolaan data master login digunakan untuk mengelola data 

member untuk kebutuhan informasi terkait kebutuhan masuk ke dalam aplikasi. 

Fungsi pengelolaan data master login dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 Fungsi Pengelolaan Data Master Login 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Master Login 

Pengguna Finance 
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Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

melakukan pengelolaan data master login untuk kebutuhan 

masuk ke dalam aplikasi 

Kondisi Awal Data login  

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Masuk ke dalam Aplikasi 

 Pengguna menginputkan 

alamat web aplikasi 

Sistem akan 

menampilkan halaman 

login 

 Pengguna dapat menginputkan 

username dan password 

Sistem akan 

menampilkan halaman 

dashboard aplikasi 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data master login 

 

 

C. Fungsi Pengelolaan Data Master Barang 

Fungsi pengelolaan data master barang digunakan untuk mengelola data 

meliputi insert, update dan delete. Fungsi pengelolaan data master barang dapat 

dilihat pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6 Fungsi Pengelolaan Data Master Barang 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Master Barang 

Pengguna Finance 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

melakukan pengelolaan data master barang 
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Kondisi Awal Data member 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Menambah Data Barang 

 Pengguna memilih menu 

master kemudian memilih 

sub meunu barang 

Sistem akan 

menampilkan halaman 

master barang 

 Pengguna menginputkan 

data barang yaitu kategori, 

nama barang, keterangan, 

harga beli, harga jual, satuan 

dan stok 

Sistem akan melakukan 

fungsi penambahan data 

dari form jika berhasil 

diinputkan maka 

otomatis sistem 

menyimpannya 

kedalam database. 

 Mengubah Data Barang 

 Pengguna mencari data 

yang ingin diperbarui  

Sistem akan 

menampilkan data yang 

ingin diperbarui dalam 

form Update 

 Pengguna memasukkan data 

yang baru ke dalam form 

dan setelah itu tekan tombol 

update 

Sistem akan melakukan 

pembaruan data pada 

database  

 Menghapus Data Barang 
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 Pengguna mencari data 

barang yang ingin dihapus 

Sistem akan 

menampilkan data 

sesuai yang dipilih ke 

dalam form hapus data 

master 

 Jika data yang ingin dihapus 

tidak berhubungan dengan 

tabel lain maka pengguna 

bisa langsung menghapus 

data tersebut dengan 

menekan tombol delete 

Sistem akan menghapus 

data yang dipilih dalam 

database 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data master 

barang 

 

 

D. Fungsi Pengelolaan Data Master Kategori 

Fungsi pengelolaan data master kategori digunakan untuk mengelola data 

meliputi insert, update dan delete. Fungsi pengelolaan data master Kategori dapat 

dilihat pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7 Fungsi Pengelolaan Data Master Kategori 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Master Kategori 

Pengguna Finance 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

melakukan pengelolaan data master kategori 
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Kondisi Awal Data member 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Menambah Data Kategori 

 Pengguna memilih menu 

master kemudian memilih sub 

menu kategori 

Sistem akan 

menampilkan halaman 

master kategori 

 Pengguna memasukkan data 

kategori yaitu nama kategori 

Sistem akan 

melakukan fungsi 

penambahan data dari 

form jika berhasil 

dimasukkan maka 

otomatis sistem 

menyimpannya 

kedalam database. 

 Mengubah Data Pelanggan 

 Pengguna mencari data yang 

ingin diperbarui  

Sistem akan 

menampilkan data 

yang ingin diperbarui 

dalam form Update 

 Pengguna memasukkan data 

yang baru ke dalam form dan 

setelah itu tekan tombol 

update 

Sistem akan 

melakukan pembaruan 

data pada database  

 Menghapus Data Pelanggan 
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 Pengguna mencari data 

barang yang ingin dihapus 

Sistem akan 

menampilkan data 

sesuai yang dipilih ke 

dalam form hapus data 

master 

 Jika data yang ingin dihapus 

tidak berhubungan dengan 

table lain maka pengguna 

bisa langsung menghapus 

data tersebut dengan menekan 

tombol delete 

Sistem akan 

menghapus data yang 

dipilih dalam 

database 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data master 

kategori 

 

 

E. Fungsi Pengelolaan Data Master Toko 

Fungsi pengelolaan data master toko digunakan untuk mengelola data 

profil toko. Data toko digunakan dalam aplikasi sebagai informasi profil toko. 

Fungsi pengelolaan data master toko dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Fungsi Pengelolaan Data Master Toko 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Master Toko 

Pengguna Finance 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

melakukan pengelolaan data profil toko 
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Kondisi Awal Data Member  

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Mengubah Data Toko 

 Pengguna memilih menu 

setting kemudian memilih sub 

menu pengaturan toko 

Sistem akan 

menampilkan 

halaman pengaturan 

toko 

 Pengguna dapat mengubah 

data toko yaitu nama toko, 

alamat toko, kontak, nama 

pemilik 

Sistem akan 

melakukan 

pembaruan data pada 

database 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data master 

toko 

 

 

F. Fungsi Pengelolaan Data Transaksi Penjualan 

Fungsi pengelolaan data transaksi penjualan digunakan untuk mengelola 

data penjualan meliputi insert, update, delete, perhitungan total bayar, dan 

pengelolaan jumlah stok barang. Fungsi pengelolaan data transaksi penjualan dapat 

dilihat pada Tabel 4.9. 

 

Tabel 4.9 Fungsi Pengelolaan Data Transaksi Penjualan 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Transaksi Penjualan 

Pengguna Finance 
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Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

melakukan pengelolaan data transaksi penjualan 

Kondisi Awal Data barang 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Menambah Data Penjualan 

 Pengguna memilih menu 

transaksi kemudian 

memilih sub menu 

transaksi penjualan 

Sistem akan 

menampilkan halaman 

penjualan 

 

 Pengguna memasukkan 

nama barang yang ingin 

ditambahkan ke dalam 

keranjang, kemudian 

mencari nama barang yang 

hendak dimasukkan, 

selanjutnya pengguna 

dapat memasukkan jumlah 

barang yang ingin dibeli 

pelanggan 

Sistem otomatis 

menghitung jumlah 

produk yang dibeli 

pelanggan dan 

menyesuaikan dengan 

jumlah stok yang tersedia 

 

 Pengguna memasukkan 

jumlah uang yang dibayar 

pelanggan 

Sistem akan menghitung 

kembalian apakah uang 

yang dibayar melebihi 

atau kurang atau pas 

 Cetak Bukti Pembayaran 
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 Setelah pengguna selesai 

memasukkan data 

penjualan dan 

pembayaran, pengguna 

dapat memilihuntuk print 

bukti pembayaran  

Sistem akan 

menampilkan bukti 

pembayaran dalam 

format pdf 

 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data transaksi 

penjualan meliputi pencatatan data, perhitungan 

pembayaran dan stok barang 

 

 

 

 

G. Fungsi Perhitungan Stok Barang 

Fungsi perhitungan stok barang digunakan untuk mengetahui informasi 

persediaan barang yang habis. Fungsi perhitungan stok barang dapat dilihat pada 

Tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10 Fungsi Perhitungan Stok Barang 

Nama Fungsi Fungsi Perhitungan Stok Barang 

Pengguna Finance 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengetahui informasi persediaan barang 

Kondisi Awal Data Barang dan Data Penjualan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Perhitungan Stok Barang 
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  Pengguna membuka 

menu master 

kemudian memilih 

sub menu barang 

Sistem akan menampilkan 

menu barang 

Pengguna memilih 

sortir stok kurang 

pada menu barang 

Sistem akan menampilkan 

daftar data barang yang 

memiliki stok kurang dari 

minimum stok. Sehingga 

pengguna dapat melihat 

daftar barang yang harus 

dilakukan restok. Sistem juga 

akan menampilkan 

pemberitahuan apabila 

terdapat barang yang perlu 

dilakukan restok. 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat mengetahui informasi stok persediaan 

barang. 

 

 

H. Fungsi Pengelolaan Dashboard 

Fungsi pengelolaan dashboard digunakan untuk menampilkan informasi 

singkat terkait data master yang tersimpan dalam database. Fungsi pengelolaan 

dashboard dapat dilihat pada Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Fungsi Pengelolaan Dashboard 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Dashboard 

Pengguna Finance 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi 

singkat terkait data master yang tersimpan dalam 

database 

Kondisi Awal Data Barang, Data Penjualan, Data Kategori 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Pengelolaan Dashboard 

 Pengguna berhasil 

melakukan login  

Sistem akan menampilkan 

menu dashboard yang berisi 

total barang, total stok, total 

penjualan, total kategori 

 Pengguna memasukkan 

data barang, data 

penjualan, data kategori 

baru 

Sistem akan otomatis 

menghitung total barang, 

total stok, total penjualan, 

total stok terbaru 

  

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat menampilkan dashboard aplikasi 

 

 

I. Fungsi Pengelolaan Laporan Harian 

Fungsi pengelolaan laporan penjualan digunakan untuk mengetahui rekap data 

penjualan harian dan dapat dicetak dalam bentuk dokumen. Fungsi pengelolaan 

laporan penjualan harian dapat dilihat pada Tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 Fungsi Pengelolaan Laporan Penjualan Harian 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Laporan Penjualan Harian 

Pengguna Finance 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

melakukan perekapan data penjualan 

Kondisi Awal Data Penjualan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Pembuatan Laporan Penjualan Harian 

 Pengguna membuka 

menu transaksi 

kemudian memilih  

sub menu laporan 

penjualan 

Sistem akan menampilkan 

menu laporan penjualan 

 Pengguna 

memasukkan tanggal 

Sistem akan menampilkan 

data penjualan sesuai dengan 

inputan tanggal user 

  Pengguna dapat 

memilih untuk 

mencetak data 

penjualan  

Sistem akan menampilkan 

view data penjualan dalam 

bentuk dokumen dan 

menampilkan total 

keseluruhan data penjualan 

serta keuntungan yang 

didapatkan. 
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Kondisi Akhir Fungsi ini dapat menampilkan dan cetak laporan 

penjualan harian 

 

 

J. Fungsi Pengelolaan Laporan Penjualan Bulanan 

Fungsi pengelolaan laporan penjualan bulanan digunakan untuk 

mengetahui rekap data penjualan bulanan dan dapat dicetak dalam bentuk 

dokumen. Fungsi pengelolaan laporan penjualan dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

 

Tabel 4.13 Fungsi Pengelolaan Laporan Penjualan Bulanan 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Laporan Penjualan Bulanan 

Pengguna Finance 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

melakukan pelaporan data penjualan bulanan 

Kondisi Awal Data Penjualan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Pembuatan Laporan Penjualan Bulanan 

 Pengguna membuka menu 

transaksi kemudian memilih  

sub menu laporan penjualan 

Sistem akan 

menampilkan menu 

laporan penjualan 

 Pengguna memasukkan 

bulan dan tahun 

Sistem akan 

menampilkan data 

penjualan sesuai dengan 

inputan user  
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  Pengguna dapat memilih 

untuk mencetak data 

penjualan  

Sistem akan 

menampilkan view data 

penjualan dalam bentuk 

dokumen dan 

menampilkan total 

keseluruhan data 

penjualan serta 

keuntungan yang 

didapatkan. 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat menampilkan dan cetak laporan 

penjualan bulanan 

 

 

4.3.5 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak digunakan untuk 

mengetahui secara spesifik perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan 

dalam merancang dan membuat aplikasi penjualan. 

A. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak atau software adalah suatu program yang 

dapat digunakan untuk merancang dan membuat aplikasi penjualan yaitu : 

a. Menggunakan sistem operasi Windows 7 (minimal) 

b. Netbeans sebagai aplikasi untuk coding 

c. Xampp sebagai aplikasi untuk pembuatan database  
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B. Kebutuhan Perangkat Keras 

Berdasarkan analisis kebutuhan perangkat lunak diatas, maka dapat 

dilanjutkan dengan analisis kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras 

dimaksudkan agar developer dapat membangun rangkaian perangkat lunak tanpa 

masalah. Kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan yaitu : 

a. Processor Ryzen 3 atau Intel Core i3 (minimal). 

b. RAM 8GB 

c. Monitor dengan resolusi 1280 x 800 

d. Mouse dan Keyboard 

 

4.3.5 System Flow Diagram 

System Flow adalah seluruh gambaran dari aliran pekerjaan, yang 

menjelaskan urutan-urutan prosedur yang ada di dalam sistem. 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. System flow pada aplikasi penjualan dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Sysflow Diagram 

 

Pada Gambar 4.1 dijelaskan alur sistem yang akan dibangun dimulai dari 

user memasukkan alamat website yang digunakan untuk mengakses halaman login. 
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Ketika sistem telah menampilkan halaman login maka user memasukkan username 

dan password agar dapat mengakses halaman dashboard. Username dan password 

yang dimasukkan akan dicek atau diverfikasi oleh sistem, apakah sesuai dengan 

data yang ada pada tabel member. Jika data yang dimasukkan sesuai maka sistem 

akan menampilkan halaman dashboard, namun jika data yang dimasukkan tidak 

sesuai maka sistem akan menampilkan halaman login kembali. 

User yang telah berhasil login dapat melakukan beberapa aktivitas menu 

pada website yaitu menu master dan transaksi. Pada aktivitas menu master, user 

dapat melakukan aktivitas di berbagai menu seperti menu kategori, menu barang, 

menu user, menu toko. Sedangkan transaksi adalah menampilkan aktivitas pada 

menu transaksi penjualan dan laporan penjualan.  

Pada aktivitas menu master terdapat proses mengelola data, user dapat 

memilih input data, update data, dan hapus data. Apabila user memilih input data, 

maka user dapat memasukkan data sesuai dengan form input data dan menyimpan 

data yang telah dimasukkan. Apabila user memilih update data, maka user dapat 

memilih data mana yang akan diubah dan memasukkan data terbaru pada form ubah 

data. Apabila user memilih hapus data, maka user dapat memilih data mana yang 

akan dihapus. 

Pada menu transaksi penjualan user dapat menambahkan data penjualan 

dengan melakukan pencarian data barang kemudian menambahkan data barang 

yang diinginkan ke dalam keranjang, maka sistem akan melakukan perhitungan 

baik total hingga kembalian pelanggan. Berdasarkan data penjualan yang sudah 

dimasukkan, user dapat mencetak dalam bentuk bukti pembayaran. 
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Dalam menu laporan, user diminta untuk menentukan ingin mencetak 

laporan harian atau bulanan dalam bentuk dokumen. Untuk mencetak laporan 

harian maka user diminta memasukkan tanggal, sedangkan untuk mencetak laporan 

bulanan maka user diminta untuk memasukkan bulan dan tahun yang diinginkan.  

 

4.3.6 Diagram Input Proses Output (Diagram IPO) 

Diagram IPO digunakan untuk memberikan deskripsi naratif mengenai 

input yang diperlukan untuk menghasilkan output sistem dan berguna untuk 

menganalisis keseluruhan informasi yang dibutuhkan. Pada Gambar 4.2 merupakan 

hirarki input proses output aplikasi penjualan pada UMKM Citra Langgeng 

Samarinda. 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Input Proses Output (IPO) 

 

Keterangan : 

a. Input 

Menjelaskan data apa saja yang dibutuhkan atau dimasukkan kedalam aplikasi 

yaitu data member dan data login berfungsi untuk kebutuhan proses login, data 

barang, data kategori, data penjualan, dan data toko untuk informasi profil toko. 
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b. Proses 

Menjelaskan proses apa saja yang terjadi pada aplikasi meliputi mengelola data 

master yaitu data barang, data kategori, data member, data login, dan data toko. 

Serta proses transaksi penjualan adalah mengelola data transaksi penjualan dan 

laporan penjualan.    

c. Output 

Menjelaskan hasil atau luaran apa yang dapat dihasilkan pada aplikasi meliputi 

informasi user, informasi toko, daftar barang, daftar kategori, daftar penjualan, 

bukti pembayaran dan laporan penjualan harian serta laporan penjualan 

bulanan. 

 

4.3.7 Context Diagram 

Context diagram pada pembuatan aplikasi penjualan memiliki 2 external 

entity yaitu Finance dan Owner. Berikut ini adalah context diagram aplikasi 

penjualan berbasis website pada UMKM Citra Langgeng Samarinda : 

 

Gambar 4.3 Context Diagram 

 

4.3.8 Diagram Jenjang 

Diagram Jenjang merupakan sebuah diagram untuk menggambarkan garis 

besar proses yang ada dan untuk mendukung pengerjaan pembuatan sistem 

informasi. Setelah membuat context diagram, untuk selanjutnya yaitu membuat 
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diagram jenjang terlebih dahulu karena dengan adanya diagram jenjang, alur proses 

dari sistem akan lebih teratur dan jelas. Diagram jenjang pada aplikasi penjualan 

aplikasi penjualan pada UMKM Citra Langgeng Samarinda adalah : 

 

 

Gambar 4.4 Diagram Jenjang 

 

4.3.9 DFD (Data Flow Diagram) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah diagram yang digunakan untuk 

mengembangkan suatu sistem, sehingga dalam data flow diagram digambarkan 

seluruh proses bisnis terkait data input, proses, dan output yang dihasilkan dalam 

aplikasi yang dibuat. Berikut DFD pembuatan aplikasi penjualan pada UMKM 

Citra Langgeng Samarinda : 
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Gambar 4.5 DFD Level 0 

 

Berdasarkan DFD Level 0 dapat dilakukan decompose pada proses 2 yaitu 

mengelola data master dan menghasilkan DFD Level 1. Pada DFD Level 1 

menggambarkan detail penjelasan aliran data pada proses mengelola data master.  

 

 

Gambar 4.6 DFD Level 1 Mengelola Data Master 
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4.4 Perancangan Database 

 

4.4.1 CDM (Conceptual Data Model) 

CDM (Conceptual Data Model) menjabarkan konsep yang berkaitan 

dengan pandangan pemakai terhadap data yang disimpan dalam basis data, CDM 

dibuat sudah dalam bentuk tabel-tabel tanpa tipe data yang menggambarkan relasi 

antar tabel untuk keperluan implementasi ke basis data. Berikut CDM pembuatan 

aplikasi penjualan pada UMKM Citra Langgeng Samarinda : 

 

 

Gambar 4.7 Conceptual Data Model 

 

4.4.2 PDM (Physical Data Model) 

PDM (Physical Data Model) menjelaskan model yang menggunakan 

sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data. Dimana 

setiap tabel mempunyai sejumlah kolom dimana setiap kolom memiliki nama yang 

unik beserta tipe data. Berikut PDM pembuatan aplikasi penjualan pada UMKM 

Citra Langgeng Samarinda : 
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Gambar 4.8 Physical Data Model 

 

4.4.3 Struktur Tabel 

Rancangan basis data dari hasil PDM terdiri dari beberapa tabel sebagai 

berikut: 

a. Nama Tabel  : Member 

Fungsi   : Menyimpan data member atau pengguna aplikasi 

Primary Key  : id_member 

Foreign Key  : - 

 

Tabel 4.14 Struktur Tabel Member 

Nama Kolom Tipe Ukuran Deskripsi 

ID_MEMBER INTEGER 11 ID Member 

NM_MEMBER VARCHAR 255 Nama Member 

ALAMAT_MEMBER TEXT  Alamat 

TELEPON VARCHAR 255 No Telepon 

EMAIL VARCHAR 255 Alamat Email 
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Nama Kolom Tipe Ukuran Deskripsi 

GAMBAR TEXT  Foto Member 

NIK TEXT  NIK KTP 

 

 

b. Nama Tabel  : Kategori 

Fungsi   : Menyimpan data kategori barang 

Primary Key  : id_kategori 

Foreign Key  : - 

 

Tabel 4.15 Struktur Tabel Kategori 

Nama Kolom Tipe Ukuran Deskripsi 

ID_KATEGORI INTEGER 11 ID Member 

NAMA_KATEGORI VARCHAR 255 Nama Member 

TGL_INPUT VARCHAR 255 Tanggal Input 

 

 

c. Nama Tabel  : Barang 

Fungsi   : Menyimpan data barang 

Primary Key  : id_barang 

Foreign Key  : id_kategori 

 

Tabel 4.16 Struktur Tabel Barang 

Nama Kolom Tipe Ukuran Deskripsi 

ID_BARANG INTEGER 11 ID Barang 

ID_KATEGORI INTEGER 11 ID Kategori 
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Nama Kolom Tipe Ukuran Deskripsi 

NAMA_BARANG VARCHAR 255 Nama Barang 

KETERANGAN VARCHAR 255 Keterangan 

HARGA_BELI VARCHAR 255 Harga Beli 

HARGA_JUAL VARCHAR 255 Harga Jual 

SATUAN_BARANG VARCHAR 255 Satuan 

STOK TEXT  Stok Barang 

TGL_UPDATE VARCHAR 255 Tanggal Update 

TGL_INPUT VARCHAR 255 Tanggal Input 

 

 

d. Nama Tabel  : Toko 

Fungsi   : Menyimpan data toko untuk informasi profil toko 

Primary Key  : id_toko 

Foreign Key  : id_member 

 

Tabel 4.17 Struktur Tabel Toko 

Nama Kolom Tipe Ukuran Deskripsi 

ID_TOKO INTEGER 11 ID Toko 

ID_MEMBER INTEGER 11 ID Member 

NAMA_TOKO VARCHAR 255 Nama Toko 

ALAMAT_TOKO TEXT  Alamat 

TLP VARCHAR 255 No Telepon 

NAMA_PEMILIK VARCHAR 255 Nama Pemilik 
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e. Nama Tabel  : Login 

Fungsi   : Menyimpan data untuk kebutuhan login 

Primary Key  : id_login 

Foreign Key  : id_member 

 

Tabel 4.18 Struktur Tabel Login 

Nama Kolom Tipe Ukuran Deskripsi 

ID_LOGIN INTEGER 11 ID Login 

ID_MEMBER INTEGER 11 ID Member 

USER VARCHAR 255 Username 

PASS CHAR 32 Password 

 

 

f. Nama Tabel  : Penjualan 

Fungsi   : Menyimpan data penjualan 

Primary Key  : id_penjualan 

Foreign Key  : id_member, id_barang 

 

Tabel 4.19 Struktur Tabel Penjualan 

Nama Kolom Tipe Ukuran Deskripsi 

ID_PENJUALAN INTEGER 11 ID Penjualan 

ID_MEMBER INTEGER 11 ID Member 

ID_BARANG INTEGER 11 ID Barang 

JUMLAH VARCHAR 255 Jumlah 

TOTAL VARCHAR 255 Total 
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Nama Kolom Tipe Ukuran Deskripsi 

TANGGAL_INPUT VARCHAR 255 Tanggal Input 

 

 

g. Nama Tabel  : Detail penjualan 

Fungsi   : Menyimpan data detail penjualan 

Primary Key  : id_detail_penjualan 

Foreign Key  : id_penjualan, id_barang 

 

Tabel 4.20 Struktur Tabel Detail Penjualan 

Nama Kolom Tipe Ukuran Deskripsi 

ID_DETAIL_PENJUALAN INTEGER 11 

ID Detail 

Penjualan 

ID_PENJUALAN INTEGER 11 ID Penjualan 

ID_BARANG INTEGER 11 ID Barang 

JUMLAH VARCHAR 255 Jumlah 

PERIODE VARCHAR 255 Periode 

 

 

4.5 Desain Input/Output 

 

4.5.1 Desain Input 

Desain input merupakan konsep rancangan yang dijadikan acuan dalam 

implementasi program, sehingga menjadi sebuah interface untuk melakukan 

penyimpanan data kedalam database.  
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a. Input Login User 

 

 

Gambar 4.9 Input Login User 

 

 Halaman input login user berfungsi untuk masuk kedalam aplikasi. 

Pada halaman ini, user diminta untuk memasukkan username dan password. 

b. Input Data Kategori 

 

 

Gambar 4.10 Input Data Kategori 
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 Halaman input data kategori berfungsi untuk menambahkan data 

kategori baru. User yang ingin menambahkan data kategori dapat memasukkan 

pada kolom yang tersedia kemudian memilih button “Insert”.  

c. Input Data Barang 

 

 

Gambar 4.11 Input Data Barang 

 

Halaman input data barang berfungsi untuk menambahkan data barang 

baru. Untuk menambahkan data barang, user dapat memilih button “Insert Data”, 

maka sistem akan menampilkan form tambah barang. Data barang yang sudah diisi 

dapat disimpan menggunakan button “Insert” maka data barang yang baru 

ditambahkan akan tersimpan dalam database. Untuk membatalkan dapat memilih 

button “Cancel”.  
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d. Input Data User 

 

 

Gambar 4.12 Input Data User 

 

Halaman input data user berfungsi untuk memberikan informasi terkait 

profil pengguna aplikasi. Pada halaman ini, ditampilkan data pengguna aplikasi 

seperti pengaturan foto profil pada aplikasi, data pengguna aplikasi terkait nama, 

email, no telepon, NIK, alamat, dan pengaturan data login yaitu ubah username dan 

password yang digunakan sebagai akun untuk masuk kedalam aplikasi. 
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e. Input Data Penjualan 

 

 

Gambar 4.13 Input Data Penjualan 

 

Halaman input data penjualan berfungsi untuk menambahkan data 

penjualan baru. Hal yang perlu dilakukan user adalah mencari nama barang yang 

akan dimasukkan pada kolom cari barang, maka hasil pencarian akan muncul sesuai 

dengan inputan nama barang. User dapat menambahkan barang menggunakan 

button pada kolom aksi, maka otomatis barang akan ditampilkan pada daftar 

keranjang pelanggan.  

Daftar keranjang berisi nama-nama barang yang akan dibeli oleh 

pelanggan dengan informasi terkait jumlah barang yang dibeli, total harga barang, 

hingga total keseluruhan yang harus dibayar oleh pelanggan. User juga dapat 

menghitung kembalian pelanggan dengan memasukkan jumlah uang bayar pada 

kolom “Bayar”. 
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f. Input Data Toko  

 

 

Gambar 4.14 Input Data Toko 

 

Halaman input data toko berfungsi untuk menampilkan informasi terkait 

profil toko. User dapat menginputkan data nama toko, alamat toko, kontak, dan 

nama pemilik toko dan menyimpan menggunakan button pada kolom “Aksi”. 

g. Input Minimum Stok 

 

 

Gambar 4.15 Input Minimum Stok 
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Halaman input minimum stok berfungsi untuk mengatur jumlah minimum 

stok yang mana jumlah tersebut digunakan sebagai patokan oleh aplikasi dalam 

menentukan stok kurang. 

 

4.5.2 Desain Output 

a. Output Dashboard 

 

 

Gambar 4.16 Output Dashboard 

 

Halaman output dashboard menampilkan ringkasan infromasi yang 

diperlukan dalam pengelolaan data. Pada halaman ini menjelaskan mengenai 

informasi terkait jumlah total barang, jumlah stok barang, jumlah data penjualan, 

dan jumlah data kategori yang tersimpan dalam database.  
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b. Output Daftar Kategori 

 

Gambar 4.17 Output Daftar Kategori 

 

Halaman output daftar kategori berfungsi untuk menampilkan data 

kategori yang tersimpan dalam database. Output daftar kategori ditampilkan dalam 

bentuk tabel. Pada masing-masing data kategori dapat diubah dan dihapus sesuai 

keinginan pengguna. 

c. Output Daftar Barang 

 

 

Gambar 4.18 Output Daftar Barang 
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Halaman output daftar barang berfungsi untuk menampilkan data barang 

yang tersimpan dalam database. Output daftar barang ditampilkan dalam bentuk 

tabel. Pada masing-masing data barang dapat diubah dan dihapus sesuai keinginan 

pengguna. 

d. Output Daftar Stok Kurang 

 

 

Gambar 4.19 Output Daftar Stok Kurang 

 

Halaman daftar stok kurang berfungsi untuk menampilkan daftar barang 

yang memiliki stok terbatas atau dibawah minimum stok. Apabila user ingin 

menambahkan jumlah stok maka dapat memasukkan di kolom yang disediakan 

pada kolom “Aksi”, setelah stok terbaru ditambahkan maka otomatis barang yang 

tampil pada halaman sortir stok kurang akan hilang. 
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e. Output Daftar Penjualan 

 

 

Gambar 4.20 Output Daftar Penjualan 

 

Halaman daftar penjualan berfungsi untuk menampilkan data penjualan 

yang tersimpan dalam database. User yang telah memasukkan data penjualan pada 

menu Transaksi Penjualan otomatis akan tersimpan dan ditampilkan pada menu 

Laporan Penjualan. Daftar penjualan ditampilkan dalam bentuk tabel beserta 

informasi mengenai total penjualan dan keuntungan. 

f. Output Bukti Pembayaran 

 

 

 

Gambar 4.21 Output Bukti Pembayaran 
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Halaman output bukti pembayaran berfungsi sebagai nota pembayaran 

yang dilakukan pelanggan. Bukti pembayaran ditampilkan apabila user telah 

memasukkan data penjualan dan mencetak bukti pembayaran.  Bukti pembayaran 

berisi informasi terkait data barang yang dibeli pelanggan, data profil toko, dan 

pengguna yang memasukkan data penjualan. 

g. Output Laporan Penjualan Harian 

 

 

Gambar 4.22 Output Laporan Penjualan Harian 

 

Halaman output laporan penjualan harian berfungsi untuk melaporakan 

data penjualan harian sesuai dengan tanggal yang telah dimasukkan oleh user. Pada 

laporan penjualan harian ditampilkan informasi keuntungan dan total penjualannya. 

Laporan penjualan harian ditampilkan dalam dokumen Excel. 

h. Output Laporan Penjualan Bulanan 

 

 

Gambar 4.23 Output Laporan Penjualan Bulanan 
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Halaman output laporan penjualan bulanan berfungsi untuk melaporkan 

data penjualan bulanan sesuai dengan inputan bulan dan tahun yang dilakukan user. 

Informasi yang ditampilkan pada laporan penjualan bulanan terkait id nota, nama 

barang, jumlah barang, modal yang dikeluarkan untuk membeli barang tersebut, 

total, dan tanggal input. Pada laporan penjualan bulanan ditampilkan informasi 

keuntungan dan total penjualannya. Laporan penjualan harian ditampilkan dalam 

dokumen Excel. 

 

4.6 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem dijelaskan mengenai hasil implementasi perancangan 

sistem dan database kedalam aplikasi berbasis website yang terdiri dari beberapa 

halaman meliputi halaman login, halaman dashboard, halaman master kategori, 

halaman master barang, halaman tambah barang, halaman update barang, halaman 

sortir stok kurang, halaman master user, halaman transaksi penjualan, halaman 

cetak bukti pembayaran, halaman laporan penjualan, halaman cetak laporan 

penjualan, dan halaman setting. 

 

4.6.1 Halaman Login 

 

 

Gambar 4.24 Halaman Login 
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Pada halaman login digunakan user untuk menjalankan aplikasi dengan 

memasukkan username dan password. Apabila user memasukkan username dan 

password salah maka sistem akan menampilkan pemberitahuan. 

 

4.6.2 Halaman Dashboard 

 

 

Gambar 4.25 Halaman Dashboard 

 

Pada halaman dashboard menampilkan informasi terkait jumlah 

keseluruhan data barang, data stok barang, data penjualan hari ini, data kategori 

barang terlaris. Pada masing-masing informasi terdapat link untuk menampilkan 

tabel yang berhubungan dengan informasi tersebut. Selain itu, pada halaman ini 

juga terdapat pemberitahuan apabila terdapat salah satu barang yang perlu 

dilakukan persediaan ulang karena jumlah stok yang hampir habis.  

 

  



62 

 

 

 

4.6.3 Halaman Master Kategori 

 

 

Gambar 4.26 Halaman Master Kategori 

 

 Halaman master kategori barang dapat diakses pada menu master 

dan memilih sub menu kategori. menampilkan daftar kategori barang yang telah 

dimasukkan dan tersimpan dalam database. User dapat menambahkan kategori 

baru, mengubah serta menghapus kategori yang telah dimasukkan. 

 

4.6.4 Halaman Master Barang 

 

 

Gambar 4.27 Halaman Master Barang 
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Halaman master barang dapat diakses pada menu master dan memilih sub 

menu barang. Halaman master barang menampilkan daftar barang dijual pada 

UMKM Citra Langgeng. Pada master barang berisi informasi mengenai id barang, 

kategori, nama barang, keterangan, stok, harga beli, harga jual, dan satuan. User 

dapat menambahkan data barang baru, mengubah serta menghapus data barang 

yang telah ditambahkan. 

 

4.6.5 Halaman Tambah Barang 

 

 

Gambar 4.28 Halaman Tambah Barang 

 

User yang ingin menambahkan data barang baru dapat memilih button 

insert data, maka akan ditampilkan seperti pada Gambar 4.28. Pada halaman 

tambah barang, user diminta untuk mengisi kolom kategori, nama barang, 

keterangan, harga jual, harga beli, stok, dan satuan. Setelah semua kolom terisi, 
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dapat memilih button insert data, maka otomatis data barang akan ditambahkan 

kedalam database. 

 

4.6.6 Halaman Update Barang 

 

 

Gambar 4.29 Halaman Update Barang 

 

Pada halaman update barang, user dapat mengubah data barang yang telah 

dimasukkan. User memilih salah satu data barang yang akan diubah kemudian 

memilih button edit pada kolom aksi. Maka akan menampilkan form tambah 

barang. Pada form tersebut, user dapat mengubah data barang baru, dan memilih 

insert data apabila data barang selesai diubah. Maka otomatis data barang akan 

berubah pada database. 
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4.6.7 Halaman Sortir Stok Kurang 

 

 

Gambar 4.30 Halaman Sortir Stok Kurang 

 

Halaman sortir stok kurang dapat diakses dengan memilih button sortir 

stok kurang. Pada halaman ini, ditampilkan daftar barang yang perlu dilakukan 

restok. Data barang akan otomatis ditampilkan pada halaman sortir stok kurang 

apabila memiliki stok terbatas dibawah minimum stok. Pada halaman ini, user 

dapat mengecek dan dapat mengganti stok baru pada kolom aksi. Sehingga barang 

yang sudah diperbarui jumlah stoknya, tidak ditampilkan pada halaman sortir stok 

kurang. Selain itu, terdapat juga pemberitahuan warning apabila terdapat salah satu 

barang perlu dilakukan restok.  
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4.6.8 Halaman Master User 

 

 

Gambar 4.31 Halaman Master User 

 

Pada halaman master user digunakan untuk informasi terkait user yang 

menggunakan aplikasi. Halaman master user dapat diakses pada menu master dan 

memilih sub menu user.  

 

4.6.9 Halaman Transaksi Penjualan 

 

 

Gambar 4.32 Halaman Transaksi Penjualan 
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Halaman transaksi penjualan dapat diakses pada menu transaksi dan 

memilih sub menu transaksi penjualan. Pada halaman ini digunakan untuk 

menambahkan data penjualan dengan cara user memasukkan nama barang yang 

dibeli pelanggan pada kolom pencarian nama barang. Kemudian daftar nama 

barang akan ditampilkan pada bagian hasil pencarian. User dapat memilih nama 

barang sesuai pesanan pelanggan dengan mengklik button pada kolom aksi. Jumlah 

barang yang dipesan dapat dimasukkan user pada bagian kasir, maka otomatis 

aplikasi akan menghitung total pesanan pelanggan. Masing-masing data barang 

yang sudah dimasukkan dapat diubah dan dihapus menggunakan button yang 

disediakan pada kolom aksi.  

User dapat memasukkan nama barang lebih dari 1 item sehingga total 

keseluruhan akan ditampilkan pada kolom total semua. User dapat memasukkan 

pembayaran pelanggan dan aplikasi otomatis menghitung apabila uang yang 

dibayar lebih atau kurang dengan jumlah total keseluruhan pesanan  

 

4.6.10 Halaman Cetak Bukti Pembayaran 

 

Gambar 4.33 Halaman Cetak Bukti Pembayaran 
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Pada halaman cetak bukti pembayaran merupakan hasil data penjualan 

yang sudah dimasukkan oleh user. Bukti pembayaran akan otomatis ditampilkan 

dalam bentuk dokumen yang berisi mengenai informasi nama barang, jumlah, total 

pesanan pelanggan, pembayaran hingga kembalian pelanggan. Selain itu pada 

bukti pembayaran juga terdapat informasi profil toko dan admin yang memasukkan 

data penjualan. 

 

4.6.11 Halaman Laporan Penjualan 

 

 

Gambar 4.34 Halaman Laporan Penjualan  

 

Halaman laporan penjualan dapat diakses melalui menu transaksi 

kemudian memilih menu laporan penjualan. Halaman ini digunakan untuk 

menampilkan rekapan data penjualan yang telah dimasukkan user. Pada halaman 

laporan penjualan, user dapat merekap data penjualan menjadi laporan penjualan 



69 

 

 

 

harian dan bulanan. Masing-masing laporan dapat dicetak dalam bentuk dokumen 

excel. 

4.6.12 Halaman Cetak Laporan Penjualan Harian 

 

 

Gambar 4.35 Halaman Cetak Laporan Penjualan Harian 

 

Pada Gambar 4.35 merupakan tampilan laporan penjualan harian yang 

telah dicetak. Dokumen laporan penjualan harian berisi informasi mengenai data 

penjualan sesuai dengan tanggal yang dimasukkan user dan menampilkan 

perhitungan keuntungan yang didapatkan pada tanggal tersebut. 

 

4.6.13 Halaman Cetak Laporan Penjualan Bulanan 

 

Gambar 4.36 Halaman Cetak Laporan Penjualan Bulanan 
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Pada Gambar 4.36 merupakan tampilan laporan penjualan bulanan yang 

telah dicetak. Dokumen laporan penjualan bulanan informasi mengenai data 

penjualan sesuai dengan bulan dan tahun yang dimasukkan user dan menampilkan 

perhitungan keuntungan yang didapatkan pada bulan tersebut. 

 

4.6.14 Halaman Pengaturan Toko 

 

 

Gambar 4.37 Halaman Pengaturan Toko 

 

Halaman pengaturan toko dapat diakses melalui menu setting dan 

memilih sub menu pengaturan toko. Pada halaman ini digunakan untuk merubah 

informasi profil UMKM Citra Langgeng Samarinda. Informasi tersebut 

diantaranya adalah nama toko, alamat toko, kontak, dan nama pemilik toko. Nama 

toko dan alamat toko yang dimasukkan akan otomatis ditampilkan pada judul 

aplikasi. 
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4.6.15 Halaman Minimum Stok 

 

 

Gambar 4.38 Halaman Minimum Stok 

 

Halaman minimum stok dapat diakses melalui menu setting dan memilih 

sub menu pengaturan toko. Pada halaman ini digunakan untuk merubah informasi 

batas minimum stok barang. Sehingga sistem akan menjadikan data minimum stok 

untuk patokan terkait kebutuhan restok barang. 

  



 

 

76 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dalam rancang bangun aplikasi penjualan 

berbasis website pada UMKM Citra Langgeng Samarinda, adalah : 

a. Aplikasi dapat menampilkan dan mengelola data barang, data kategori barang, 

data penjualan, data user, dan data profil UMKM.  

b. Aplikasi dapat melakukan transaksi penjualan dengan menghitung otomatis 

total penjualan pelanggan dan mencetak dalam bentuk bukti pembayaran. 

c. Aplikasi dapat mengelola persediaan barang dan menampilkan barang yang 

sebaiknya dilakukan restok. 

d. Aplikasi dapat menampilkan keuntungan yang didapat dari penjualan yang 

dimasukkan. Dan merekap data penjualan dalam bentuk laporan penjualan 

harian dan bulanan. 

 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan untuk pengembang aplikasi kedepannya adalah 

terkait dengan penambahan fitur-fitur yang lebih melengkapi aplikasi sehingga 

dapat membantu mempermudah proses bisnis yang ada pada UMKM Citra 

Langgeng Samarinda, yaitu : 

a. Memperbarui dashboard aplikasi agar lebih lengkap 

b. Menambahkan fitur status pesanan seperti menunggu produksi, siap kirim, dan 

selesai 
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c. Melengkapi informasi pada laporan penjualan dengan menambahkan informasi 

lengkap terkait jumlah keseluruhan modal yang dikeluarkan tidak hanya dari 

harga beli barang melainkan, dari biaya lain-lain seperti maintenance aplikasi, 

gaji karyawan, biaya listrik, dan lain-lain. 
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