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ABSTRAK 

 

Salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang percetakan adalah CV 

Abadi. Produk yang dihasilkan oleh CV Abadi diantaranya undangan, buku, brosur 

dan majalah. Proses bisnis yang ada pada CV Abadi dimulai ketika pelanggan 

menanyakan harga satuan produk yang akan dipesan, maka pelanggan memberikan 

desain produk kepada bagian penjualan. Selanjutnya bagian penjualan akan 

membuatkan bukti pemesanan kepada pelanggan. Berdasarkan bukti pemesanan, 

bagian produksi akan menyiapkan bahan baku dan melakukan proses produksi. 

Setelah produk yang dihasikan sesuai dengan pesanan, maka bagian penjualan akan 

menginformasikan kepada pelanggan. Kemudian pelanggan melakukan pelunasan 

pembayaran kepada bagian penjualan. Permasalahannya adalah pelanggan harus 

menunggu lama untuk memastikan harga produk yang dipesan, bagian penjualan 

tidak mengetahui tanggal jatuh tempo pesanan pelanggan dikarenakan pengecekan 

yang masih manual, dan jika pelanggan ingin mengetahui sampai dimana proses 

produksi dari produk yang dipesan (tracking progress) produksi maka pelanggan 

harus menanyakan kepada bagian penjualan. Untuk mengatasi permasalahan di 

atas, solusi yang diberikan yaitu rancang bangun aplikasi penjualan dan tracking 

progress produksi percetakan berbasis web pada CV Abadi. Aplikasi ini memiliki 

beberapa fitur seperti menghitung harga jual produk, mengelola pesanan pelanggan, 

dapat melihat status pembayaran pelanggan, dapat melakukan tracking progress 

status produksi dengan notifikasi melalui email, dan menampilkan informasi 

penjualan pemesanan produk secara up to date. Berdasarkan hasil uji coba dengan 

black box diperoleh bahwa semua fungsi pada aplikasi dapat bekerja dengan baik 

dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Aplikasi akan menampilkan daftar 

harga produk otomatis sesuai nama produk dan menghitung harga pembayaran 

ketika di inputkan jumlah produk yang akan dipesan serta bagian penjualan dapat 

mengetahui tanggal jatuh tempo dan juga melihat tracking progress produksi 

pesanan pelanggan dihalaman jadwal. 

 

Kata Kunci: Percetakan, Penjualan, Tracking Progress Produksi.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang percetakan adalah CV 

Abadi. CV Abadi berdiri pada tahun 2012 dan saat ini perusahaan memiliki kantor 

yang beralamatkan di Jl Ploso Timur I no. 12 Surabaya. Perusahaan ini memiliki 

mesin plat, mesin cetak, mesin potong, dan mesin collator yang digunakan selama 

proses penjualan untuk menghasilkan pesanan sesuai keinginan pelanggan. Produk-

produk yang dihasilkan oleh CV Abadi diantaranya undangan, buku, brosur dan 

majalah. Selama ini pemilik juga ikut membantu dalam proses penjualan untuk 

melayani pelanggan yang memesan. 

Penjualan di CV Abadi dilakukan mulai dari pengolahan bahan baku berupa 

plat, kertas, dan tinta yang diproses di dalam mesin cetak untuk menghasilkan suatu 

produk sesuai dengan permintaan pelanggan. Selama ini proses penjualan di CV 

Abadi dimulai ketika pelanggan menanyakan harga satuan produk yang akan 

dipesan. Pelanggan akan memesan produk dengan memberikan desain produk yang 

telah disiapkan kepada bagian penjualan. Bagian penjualan membuatkan invoice 

dan pelanggan dapat memberikan uang muka atau tidak. Selanjutnya bagian 

produksi menyiapkan bahan baku dan melakukan proses produksi sesuai rincian 

informasi dari pemilik atau bagian penjualan. Apabila produk sudah selesai, 

pelanggan akan diberitahu bahwa pesanan sudah dapat diambil. Pelanggan 

melakukan pembayaran atau pelunasan pembayaran kepada bagian penjualan. 

Setelah proses pembayaran selesai dilakukan, pelanggan dapat mengambil pesanan.  

Dalam proses bisnis yang saat ini berjalan, perusahaan mengalami beberapa 

kendala yaitu (1) pelanggan menanyakan harga satuan produk yang akan dipesan, 

biasanya harus menunggu dalam waktu yang cukup lama dikarenakan pemilik 

harus mencatat satu per satu rincian produk sesuai yang diinginkan pelanggan 

sehingga tidak dapat langsung melakukan perhitungan; (2) bagian penjualan tidak 

mengetahui tanggal jatuh tempo pesanan pelanggan, pencarian data yang dilakukan 

masih manual sehingga menimbulkan adanya pesanan pelanggan yang telah 

melewati  tanggal jatuh tempo penyelesaian pemesanan; (3) bagian penjualan tidak 
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mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran pelanggan yang masih berhutang, 

pencarian data yang dilakukan masih manual sehingga membutuhkan waktu yang 

lama dan menimbulkan adanya pelanggan yang telah melewati tanggal jatuh tempo 

pembayaran; (4) pelanggan menanyakan produk yang dipesan sudah selesai atau 

belum, bagian penjualan harus mengecek dan menanyakan langsung ke bagian 

produksi.  

Salah satu cara yang dapat digunakan CV Abadi dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut, maka menimbulkan suatu kebutuhan berupa pembuatan 

aplikasi penjualan dan tracking progress produksi percetakan dimana aplikasi ini 

diharapkan mampu untuk (1) digunakan dalam perhitungan harga penjualan sesuai 

kebutuhan pelanggan; (2) memberikan informasi berupa jadwal proses produksi 

yang ada di perusahaan beserta tanggal jatuh tempo pengerjaan; (3) memberikan 

informasi untuk pelanggan yang belum melunasi pembayaran; (4) memberikan 

informasi berupa progress dari proses produksi pesanan pelanggan. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang muncul dari latar belakang tersebut adalah 

bagaimana membangun aplikasi penjualan dan Tracking Progress produksi 

percetakan berbasis web pada CV Abadi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang muncul berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bahan baku produksi diasumsikan selalu tersedia dan selalu menghasilkan 

kualitas yang baik. 

2. Mesin diasumsikan selalu dalam keadaan baik. 

3. Desain produk diasumsikan sudah disiapkan pelanggan dan perusahaan 

mempunyai template desain produk yang mirip dengan keinginan pelanggan. 

4. Waktu pengerjaan diasumsikan sesuai template desain produk meskipun ada 

penambahan aksesoris atau finishing. 

5. Aplikasi penjadwalan percetakan dirancang berdasarkan model SDLC (System 

Development Life Cycle) yang dilakukan sampai tahapan implementation.  
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penyusunan tugas 

akhir ini adalah menghasilkan aplikasi penjualan dan Tracking Progress produksi 

berbasis web pada CV Abadi.  

 

1.5 Manfaat 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada diatas, maka manfaat yang 

diharapkan dari aplikasi penjualan dan Tracking Progress produksi ini sebagai 

berikut:  

a. Bagian penjualan  

Dapat memperoleh informasi terkait dengan tanggal jatuh tempo pemesanan 

dan pelunasan pembayaran pelanggan, mempermudah dalam perhitungan harga 

jual tiap produk sesuai keinginan pelanggan, dapat mengetahui progress dari 

proses produksi pesanan pelanggan agar dapat memperkirakan tanggal jatuh 

tempo pemesanan untuk pemesanan selanjutnya. 

b. Bagian Produksi 

Dapat memperoleh informasi pengerjaan produksi pesanan pelanggan dan dapat 

memberikan progress dari proses produksi yang sedang dikerjakan. 

c. Pemilik 

Dapat mengetahui informasi penjualan selama periode tertentu.  

d. Pelanggan  

 Dapat mengetahui progress dari proses produksi pesanan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini dibuat 

menjadi 5 bab yang dapat dilihat sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan dari penelitian. Bab I terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian serta manfaat 

penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 
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Bab ini berisi beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Teori 

yang digunakan adalah teori aplikasi, penjualan, jasa percetakan, website serta 

bahasa    pemrograman php sebagai alat untuk membangun aplikasi. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tahapan yang dikerjakan untuk menyelesaikan penelitian 

menggunakan metode SDLC Waterfall dimana dimulai dari tahap system 

investigation, system  analysis, system design, system implementation.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi implementasi dan evaluasi dari aplikasi yang telah dibuat. Pada 

sub bab implementasi menampilkan hasil program yang dibangun, dan pada sub 

bab evaluasi menampilkan testing program dengan metode black box. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait penelitian ini. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah salah satu acuan dalam pengerjaan penelitian 

sehingga penelitian dapat memperkaya kajian teori. Berdasarkan penelitian 

terdahulu didapatkan beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 
Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

(Herman, 

2017) 

Rancang Bangun 

Aplikasi Tracking 

untuk Status Order 

Berbasis Web pada 

PT. Sucofindo 

Cabang Surabaya 

Aplikasi ini menghasilkan informasi 

berupa grafik dan tabel berdasarkan 

kriteria sehingga memudahkan pihak 

PT Sucofindo dalam mengetahui hasil 

tracking status order. 

Perbedaan: penelitian yang dilakukan peneliti pada CV Abadi memiliki aplikasi 

penjualan dan tracking progress produksi yang menghasilkan infomasi berupa 

jadwal pemesanan pelanggan dan informasi progress produksi yang akan dikirim 

melalui email oleh CV Abadi. 

(Prasetyo, 

2018) 

Rancang Bangun 

Aplikasi Penjualan 

Berbasis Web pada 

CV Maharani Global 

Mandiri 

Aplikasi ini menghasilkan laporan 

penjualan yang sudah lunas maupun 

belum lunas dan memudahkan user 

dalam melakukan kegiatan penjualan  

Perbedaan: penelitian yang dilakukan peneliti pada CV Abadi memiliki aplikasi 

penjualan dan tracking progress produksi yang menghasilkan infomasi berupa 

jadwal pemesanan pelanggan dan informasi progress produksi yang akan dikirim 

melalui email. 

(Arofah, 2020) Rancang Bangun 

Aplikasi Pencatatan 

Transaksi Penjualan 

pada PT Kasa 

Husada Wira Jatim 

Aplikasi ini memiliki hasil testing yang 

mencapai 100% dari rencana yang 

diinginkan. Aplikasi ini menghasilkan 

pencatatan transaksi penjualan pada PT 

Kasa Husada Wira Jatim 

Perbedaan: penelitian yang dilakukan peneliti pada CV Abadi memiliki aplikasi 

penjualan dan tracking progress produksi yang menghasilkan infomasi berupa 

jadwal pemesanan pelanggan dan informasi progress produksi yang akan dikirim 

melalui email. 

 

2.2 Aplikasi  

Aplikasi adalah program siap pakai yang berguna untuk menjalankan 

perintah-perintah yang diinginkan oleh pengguna aplikasi tersebut dimana 
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bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik atau akurat sesuai kebutuhan 

pengguna aplikasi (Abdurahman & Riswaya, 2014).  

 

2.3 Penjualan  

Penjualan merupakan tujuan dari pemasaran yang berarti bahwa perusahaan 

melalui departemen atau bagian pemasaran termasuk tenaga penjualnya akan 

berupaya melakukan kegiatan penjualan untuk menghabiskan produk yang 

dihasilkan  (Zulkarnain, 2012).  

  

2.4 Jasa Percetakan  

Jasa Percetakan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain dimana bahan baku diproses menjadi produk 

fisik melalui proses produksi (Prakoso & Nurhadi, 2017).  

 

2.5 System Development Life Cycle (SDLC)  

Menurut (Behl, O'Brien, & Marakas, 2019), SDLC atau siklus pengembangan 

sistem adalah metode dengan pendekatan sistem yang berguna dalam 

pengembangan solusi sistem informasi, analisis dan desain sistem organisasi secara 

umum, serta pengulangan proses yang dilakukan secara berulang. 

 

2.6 Waterfall Model  

SDLC memiliki beberapa model, salah satunya adalah model Waterfall. 

Gambar 2. 1 menjelaskan bahwa model ini yang memiliki 5 tahapan pengembangan 

sistem yang dilakukan secara berurutan dan sistematis oleh (Behl, O'Brien, & 

Marakas, 2019).  
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Gambar 2. 1 Tahapan SDLC Waterfall 

Sumber: (Behl, O'Brien, & Marakas, 2019) 

Penjelasan mengenai 5 tahapan waterfall model yaitu sebagai berikut:  

 a.  System Investigation (Investigasi Sistem) 

Tahapan pertama dalam proses pengembangan sistem melibatkan 

pertimbangan proses perencanaan bisnis yang mencakup studi awal solusi 

sistem informasi yang diusulkan untuk memenuhi identifikasi prioritas bisnis 

dan peluang perusahaan. Tahapan ini membutuhkan studi awal terlebih dahulu 

yaitu studi kelayakan yang bertujuan untuk mengevaluasi solusi sistem 

alternatif dan mengusulkan aplikasi bisnis yang paling layak dan 

pengembangan yang diinginkan.  

 b.  System Analysis (Analisis Sistem) 

Analisis sistem adalah aktivitas lanjutan dari studi kelayakan. Tahapan ini 

merupakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna akhir dimana 

menghasilkan persyaratan fungsional yang selanjutnya digunakan sebagai dasar 

untuk desain sistem informasi baru.  

 c.  System Design (Desain Sistem)  

Tahapan ini menentukan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan tersebut. 

Desain sistem terdiri dari aktivitas desain yang menghasilkan spesifikasi sistem 

System Investigation

System Analysisis

System Design

System 
Implementation 

System Maintenance
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yang memenuhi pengembangan persyaratan fungsional pada proses analisis 

sistem. Spesifikasi sistem berisi formula desain metode interface pengguna dan 

produk aplikasi, struktur database, serta pemrosesan dan prosedur 

pengendalian. Oleh karena itu, perancang sistem akan sering mengembangkan 

perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data dan spesifikasi personal ntuk 

sistem yang diusulkan.  

 d.  System Implementation (Implementasi Sistem)  

Tahapan ini melibatkan perolehan perangkat keras dan perangkat lunak, 

pengembangan perangkat lunak, pengujian program dan prosedur, konversi 

sumber data, dan berbagai alternatif konversi.  

 e.  System Maintenance (Pemeliharaan Sistem)  

Tahap pemeliharaan sistem merupakan pengawasan, evaluasi dan 

modifikasi sistem bisnis operasional untuk menghasilkan perbaikan yang lebih 

diinginkan. Pemeliharaan sistem juga berguna untuk kegagalan dan masalah 

lainnya yang muncul selama operasional sistem, mencakup modifikasi terhadap 

sistem yang telah dibentuk karena perubahan dalam organisasi bisnis atau 

lingkungan bisnis.  

  

2.7 Website  

Menurut (Sibero, 2014), website atau yang sering disebut web merupakan 

suatu sistem yang berhubungan dengan dokumen dimana website digunakan 

sebagai media untuk menampilkan macam informasi berupa teks, gambar, 

multimedia dan lainnya pada jaringan internet.   

 

2.8 Black Box Testing  

Menurut (Sukamto & Shalahuddin, 2014), black box testing merupakan suatu 

pengujian desain dan kode program dimana pengujian bertujuan untuk mengetahui 

apakah fungsi-fungsi, masukan dan keluaran dari perangkat lunak telah sesuai 

dengan spesifikasi yang dibutuhkan.  
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah model System 

Development Life Cycle (SDLC).  Menurut (Behl, O'Brien, & Marakas, 2019) 

terdapat lima tahapan dalam SDLC tetapi pada penelitian ini hanya dibahas 4 

tahapan yaitu: 1). Tahap System Investigation, 2). Tahap System Analysis, 3). 

Tahap System Design, 4). Tahap System Implementation. Tahapan ini digambarkan 

pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Tahapan SDLC Waterfall  

Sumber: (Behl, O'Brien, & Marakas, 2019) 

3.1 Tahap System Investigation  

Pada tahap ini membahas mengenai hasil pengumpulan data yang dilakukan 

melalui studi literatur, hasil wawancara dan observasi pada CV Abadi.  

3.1.1 Studi Literatur 

Pencarian informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan 

perancangan aplikasi yang akan dibuat dilakukan sebelum analisis. Literatur yang 

perlu dipelajari diantaranya membahas tentang aplikasi, penjualan, jasa percetakan, 

metode System Development Life Cycle (SDLC), dan lain-lain.  

3.1.2 Hasil Wawancara dan Observasi 

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai proses bisnis 

yang ada pada CV Abadi. Proses bisnis dimulai ketika pelanggan menanyakan 

harga satuan produk yang akan dipesan, hingga produk telah diambil oleh 

pelanggan. Pengumpulan informasi tersebut akan dilakukan dengan cara 

wawancara dengan pemilik percetakan yaitu Bapak Sumartono dan observasi 

dilakukan langsung selama proses bisnis sedang berjalan. 

System 
Investigation

System Analysisis

System Design

System 
Implementation 
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Berdasarkan wawancara dan observasi tersebut didapatkan hasil berupa 

beberapa informasi sebagai berikut: 

1) Terdapat tiga orang bagian yang terlibat dalam pengerjaan proses penjualan 

produksi pada CV Abadi yaitu bagian penjualan, pemilik dan bagian produksi. 

2) Bagian penjualan memiliki tugas untuk merekap data pemesanan, pembayaran 

dan pengiriman.  

3) Pemilik bertugas untuk menghitung harga jual produk untuk pelanggan dan 

memberikan surat perintah kerja kepada bagian produksi.  

4) Bagian produksi memperoleh surat perintah kerja untuk mempersiapkan 

kebutuhan proses produksi pesanan pelanggan.  

5) Pelanggan menanyakan harga produk yang diinginkan kepada pemilik dan 

apabila harga sesuai maka pelanggan akan melakukan pemesanan produk. 

Pelanggan dapat memberikan uang muka kepada pemilik atau bagian penjualan.  

6) Pemilik menentukan harga pokok produksi = biaya bahan baku + biaya tenaga 

kerja (per hari yang diperlukan untuk proses produksi) + biaya overhead pabrik 

tetap (ongkos cetak + biaya finishing + biaya lainnya).  

7) Pemilik akan mencatat kebutuhan untuk memproduksi pesanan pelanggan dan 

akan memberikan catatan ke bagian produksi. Bagian produksi akan 

menyiapkan kebutuhan sesuai yang diberikan oleh pemilik.  

8) Setelah pesanan pelanggan selesai, pelanggan akan mengambil dan melunasi 

pembayaran kepada bagian penjualan. Ada beberapa pelanggan yang meminta 

pesanan mereka untuk dikirim saja dan pelunasan akan dilakukan via transfer. 

Bagian penjualan akan menyiapkan surat jalan apabila pelanggan meminta 

pesanannya untuk dikirim.  

 

3.2 Tahap System Analysis  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka dapat dihasilkan informasi 

mengenai proses bisnis yang ada di CV Abadi yang dapat dilihat pada gambar 3.2.  
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Document Flow Penjualan dan Tracking Progress Produksi Percetakan

Pelanggan Bagian Penjualan Bagian Produksi

Mulai

Membuat 
Pesanan

Pesanan

Mencatat 
Pesanan dan 

Memperkirakan 
Tanggal Jatuh 

Tempo

Invoice

Invoice

Membuat 
Penjadwalan 

Produksi

Melakukan 
Proses 

Produksi

Data Jadwal 
Produksi

Data Jadwal 
Produksi

Selesai

Produk
Mengecek 

Validasi dan 
pembayaran

Invoice 
tervalidasi

Produk
Invoice 

tervalidasi

 

Gambar 3. 2 Document Flow (docflow) 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka dapat diketahui proses 

bisnis yang ada di CV Abadi menimbulkan beberapa masalah yang dapat dilihat 

pada tabel 3.1.  

Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan 

No. Permasalahan Akibat atau dampak Solusi 

1. Pelanggan 

menanyakan 

harga satuan 

produk yang 

akan dipesan  

Pelanggan harus 

menunggu dalam waktu 

yang lama dikarenakan 

pencatatan masih manual 

sehingga tidak dapat 

langsung melakukan 

perhitungan  

Pembuatan aplikasi yang 

berbasis web yang dapat 

melakukan perhitungan 

langsung dengan 

menginputkan 

kebutuhan-kebutuhan 

sesuai dengan permintaan 

pelanggan 

2. Bagian 

penjualan tidak 

mengetahui 

tanggal jatuh 

tempo pesanan 

pelanggan  

Pencarian data yang 

dilakukan masih manual 

sehingga ada pesanan 

pelanggan yang telah 

melewati tanggal jatuh 

tempo penyelesaian 

pemesanan  

Pembuatan aplikasi 

berbasis web yang 

mempunyai rincian 

informasi jadwal progres 

produksi pesanan 

pelanggan beserta tanggal 

jatuh tempo pesanan tiap 

produk 



12 

 

 

 

Lanjutan Tabel 3.1 

 

3.2.1 Analisis Kebutuhan Pengguna  

Analisis kebutuhan pengguna adalah kebutuhan apa yang dibutuhkan 

berdasarkan pengguna aplikasi. Pada penelitian ini penggunanya adalah bagian 

penjualan, bagian produksi, pemilik dan pelanggan dimana penjelasan proses, 

pengguna dan informasi yang dibutuhkan dijabarkan dalam bentuk tabel yang dapat 

dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3. 2 Kebutuhan Pengguna Aplikasi 

No. Proses Pengguna Informasi 

1  Login aplikasi 1. Pemilik 

2. Bagian 

penjualan 

3. Bagian produksi 

1. Data karyawan 

2 Menghitung harga jual 

produk 

1. Bagian 

Penjualan 

2. Pemilik 

1. Data produk 

2. Data barang 

3 Penginputan pemesanan 

pelanggan 

1. Bagian 

penjualan  

2. Pemilik 

1. Data produk 

2. Data barang 

3. Data pelanggan 

 

No. Permasalahan Akibat atau dampak Solusi 

3. Bagian 

penjualan tidak 

mengetahui 

tanggal jatuh 

tempo 

pembayaran 

pelanggan yang 

masih 

berhutang  

Pencarian data yang 

dilakukan masih manual 

sehingga membutuhkan 

waktu yang lama dan 

menimbulkan adanya 

pelanggan yang telah 

melewati tanggal jatuh 

tempo pembayaran 

Pembuatan aplikasi 

berbasis web untuk 

menampilkan atau 

memberikan informasi 

mengenai pelanggan 

yang belum melakukan 

pembayaran atau 

pelunasan 

4. Pelanggan 

menanyakan 

apakah produk 

yang dipesan 

sudah selesai 

atau belum  

Bagian penjualan harus 

mengecek dan menanyakan 

langsung ke bagian 

produksi 

Pembuatan aplikasi 

berbasis web yang 

mampu menampilkan 

informasi mengenai 

update pengerjaan 

pemesanan produk 

pelanggan dimana 

pelanggan mendapatkan 

kiriman notifikasi 

progress pesanannya 

melalui email 



13 

 

 

 

Lanjutan Tabel 3.2 

No. Proses Pengguna Informasi 

4 Melihat transaksi detil 

penjualan 

1. Bagian produksi 1. Data penjualan 

2. Data detil penjualan 

5 Memberikan tracking 

progres produksi 

1. Bagian produksi 1. Data penjualan  

2. Data detil penjualan 

6 Melihat tracking progres 

produksi 

1. Bagian 

penjualan  

2. Pemilik  

1. Data penjualan  

2. Data detil penjualan 

7 Melihat status 

pembayaran pelanggan 

1. Pemilik  1. Data piutang  

8 Melihat laporan 

penjualan 

1. Pemilik 1. Laporan penjualan 

9 Pengolahan data master 1. Bagian 

penjualan 

1. Data produk  

2. Data barang  

3. Data pelanggan 

10 Pengolahan data 

karyawan 

1. Pemilik 1. Data karyawan 

 

3.2.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

Pada tahap ini diketahui kebutuhan sistem apa saja yang diperlukan dalam 

bentuk diagram yang berisikan input, proses dan output. Kebutuhan ini dapat dilihat 

pada gambar 3.3.  
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Gambar 3. 3 Input Process Output (IPO)  

 

Diagram IPO ini memiliki bagian input yang terdiri dari beberapa data yang 

meliputi sebagai berikut:  

1. Data Karyawan, data yang berisi username, password, jabatan dan hak akses ke 

aplikasi sesuai jabatannya 

2. Data Produk, data yang berisi produk apa saja yang dijual 

3. Data Barang, data yang berisi nama barang (template produk), satuan, harga, 

keterangan dan golongan (mengacu pada produk apa) 

4. Data Pelanggan, data yang berisi informasi pelanggan seperti nama pelanggan, 

alamat, nomor telepon, email dan keterangan yang berisi permintaan produk 

sesuai keinginan pelanggan 

Selanjutnya di bagian proses diagram IPO ini terdapat beberapa proses yaitu 

sebagai berikut:  

1. Mengelola data master, digunakan untuk mengelola data master 

2. Penghitungan harga jual produk, digunakan untuk menghitung harga jual 

produk dengan cara menghitung harga produk dikalikan jumlah dan apabila ada 
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tambahan aksesoris produk maka harga aksesoris produk dikalikan jumlah 

sehingga penjumlahan dari harga produk dan aksesoris produk sesuai jumlah 

pesanan pelanggan merupakan total pembayaran. 

3. Penginputan pesanan pelanggan, digunakan untuk menyimpan pesanan 

pelanggan 

4. Pencatatan pembayaran uang muka, digunakan untuk menyimpan data 

pembayaran uang muka dari pelanggan 

5. Progres pesanan pelanggan, digunakan untuk mengubah tracking progres 

produksi sesuai pesanan pelanggan sudah sampai ditahap mana 

6. Pencatatan pelunasan, digunakan untuk menyimpan data pelunasan 

pembayaran pelanggan  

Berdasarkan proses-proses diagram IPO diatas maka proses tersebut akan 

menghasilkan output yaitu sebagai berikut:  

1. Data Karyawan, kumpulan data karyawan yang sudah diinputkan 

2. Data Produk, kumpulan data produk yang sudah diinputkan 

3. Data Barang, kumpulan data barang yang sudah diinputkan 

4. Data Pelanggan, kumpulan data pelanggan yang sudah diinputkan 

5. Informasi harga jual produk, informasi ini menunjukkan harga produk yang 

sudah diinputkan sesuai kebutuhan produk pelanggan 

6. Informasi penjualan, merupakan rincian pemesanan produk pelanggan yang 

sudah diinputkan oleh pemilik dan bagian penjualan  

7. Invoice, merupakan bukti pembayaran uang muka dan kekurangan pembayaran 

yang telah dilakukan pelanggan 

8. Informasi penjualan terupdate, merupakan rincian produk pelanggan yang 

sudah diinputkan oleh pemilik, bagian penjualan, bagian produksi 

9. Nota pembayaran, merupakan bukti pembayaran pelunasan yang telah 

dilakukan pelanggan  

10. Laporan penjualan, laporan ini menunjukkan hasil keseluruhan pesanan yang 

telah dilakukan oleh pelanggan selama periode waktu tertentu 
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3.2.3 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional berguna untuk menjabarkan pendetilan 

kebutuhan sistem sebelum membangun sistem dimana dasar pembuatan sistem ini 

dilihat melalui sudut pandang pengembang sistem yang didapatkan dari hasil 

analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan fungsional pada aplikasi ini 

memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi login aplikasi dapat dilihat pada lampiran 

L1.1, fungsi menampilkan harga jual produk dapat dilihat pada lampiran L1.2, 

fungsi melihat transaksi detil penjualan dapat dilihat pada lampiran L1.3, fungsi 

memberikan tracking progress produksi dapat dilihat pada lampiran L1.4, fungsi 

melihat tracking progress produksi dapat dilihat pada lampiran L1.5, fungsi melihat 

status pembayaran pelanggan dapat dilihat pada lampiran L1.6, fungsi melihat 

laporan penjualan dapat dilihat pada lampiran L1.7, fungsi mengelola data master 

dapat dilihat pada lampiran L1.8, fungsi mengelola data master karyawan dapat 

dilihat pada lampiran L1.9. Fungsi menginputkan pesanan pelanggan dapat dilihat 

pada tabel 3.3.  

Tabel 3. 3 Fungsi menginputkan pesanan pelanggan 

Nama Fungsi Menginputkan pesanan pelanggan 

Stakeholder Pemilik dan bagian penjualan 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk menginputkan pesanan pelanggan 

Kondisi Awal Data barang sudah diinputkan 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

1. Pengguna login  

2. Pengguna menekan menu 

transaksi dengan sub menu 

penjualan  

3. Pengguna mengisikan form 

data pelanggan  

4. Pengguna mengisikan 

informasi keterangan yang 

berisikan perintah apa saja 

yang harus dilakukan bagian 

produksi sesuai pesanan 

pelanggan 

5. Pengguna mengisikan tanggal 

selesai produksi barang 
tersebut 

Sistem akan menyimpan 

data penjualan dan data 

detil penjualan,. 

 

Tabel data pelanggan akan 

tersimpan pada data 

penjualan. 

 

Menampilkan transaksi 

penjualan sesuai dengan 

pemesanan yang sudah 

diinputkan di sub menu 

produksi. 
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Lanjutan tabel 3. 3. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

 

6. Pengguna memilih data barang 

yang digunakan untuk 

memproduksi produk sesuai 

pesanan pelanggan dan 

menekan tombol tambah 

7. Pengguna mengisikan 

DP/bayar apabila pelanggan 

melakukan pembayaran uang 

muka 

8. Pengguna menekan tombol 

simpan 

Sistem akan menampilkan 

invoice yang dapat di print 

oleh pengguna sebagai 

bukti pembayaran DP 

maupaun yang tidak 

melakukan pembayaran 

DP. 

Kondisi Akhir Fungsi ini menyimpan data penjualan untuk bagian produksi 

dan menghasilkan invoice untuk diberikan kepada pelanggan 

yang melakukan pembayaran DP maupun yang tidak 

 

3.2.4 Analisis Kebutuhan Nonfungsional 

Analisis kebutuhan nonfungsional dilakukan untuk mengidentifikasi 

kebutuhan di luar kebutuhan fungsional yang telah dijelaskan pada analisis 

kebutuhan fungsional. Penjabaran apa saja yang dibutuhkan aplikasi yaitu sebagai 

berikut:  

1. Operational 

 a.  Sistem web menggunakan internet 

 b.  Database update jika ada perubahan data 

2. Performance 

a. Respon sistem terhadap permintaan user kurang dari 10 detik 

b. Update database dapat berubah secara realtime bila dilakukan updating  

c. Kapasitas database 100 Gb 

3. Security  

a. Sistem yang digunakan dengan media website yang hanya bisa diakses oleh 

orang yang memiliki akun  

b. Terdapat batasan hak akses untuk pemilik, bagian penjualan dan bagian 

produksi 

4. Cultural and Political 

a. Sistem akna beroperasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia  
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b. Sistem hanya aktif digunakan pada waktu jam operasional perusahaan 

berlangsung 

 

3.3 Tahap System Design 

Pada tahap ini digunakan untuk menggambarkan perancangan sistem yang 

akan dibangun. Perancangan sistem ini terdiri dari diagram jenjang, system flow, 

data flow diagram, conceptual data model dan physical data model.  

3.3.1 Diagram jenjang  

Diagram jenjang merupakan alat perancangan sistem yang dapat 

menampilkan seluruh proses yang terdapat pada suatu aplikasi tertentu dengan jelas 

dan terstruktur. Bentuk diagram jenjang dari aplikasi penjualan dan tracking 

progress produksi percetakan pada CV Abadi dapat dilihat pada gambar 3. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. 4 Diagram Jenjang 
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3.3.2 System flow  

System flow menggambarkan alur sistem yang berhubungan dengan kegiatan 

penjualan dan tracking progress produksi percetakan yang dilakukan secara 

komputerisasi berdasarkan hasil observasi pada CV Abadi. Aplikasi ini memiliki 

beberapa system flow yaitu System flow login dapat dilihat pada lampiran L 2.1, 

System flow menginputkan harga jual produk dapat dilihat pada lampiran L 2.2, 

System flow melihat tracking progress produksi dapat dilihat pada lampiran L 2.3, 

System flow melihat status pembayaran pelanggan dapat dilihat pada lampiran L 

2.4, System flow melihat laporan penjualan dapat dilihat pada lampiran L 2.5, 

System flow pengolahan data master dapat dilihat pada lampiran L 2.6.  

Bentuk system flow penjualan yang menginputkan pesanan pelanggan dapat 

dilihat pada gambar 3. 5.  

 

Gambar 3. 5 System flow menginputkan pesanan pelanggan 



20 

 

 

 

System flow untuk proses memberikan tracking progress produksi 

dapat dilihat pada gambar 3. 6.  

System Flow Memberikan Tracking Progres Produksi

Bagian Produksi Sistem

Mulai
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halaman bagian 
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Ket. Pengerjaan 
tahap pesan?
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ya

tidak

tidak

Menekan menu transaksi 
dan sub menu produksi
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barang dengan status 

pesan

Data 
Penjualan

Menekan menu transaksi 
dan sub menu produksi

Menekan menu transaksi 
dan sub menu pengemasan

Menekan menu transaksi 
dan sub menu pengiriman

1

Menampilkan data 
barang dengan status 

pesan

Data 
Penjualan

Menekan action kemudian 
menekan proses

Mengupdate 
keterangan pengerjaan 

menjadi produksi

Data 
Penjualan
terupdate

2

Menampilkan data 
barang dengan status 

produksi

Data 
Penjualan

Menekan action kemudian 
menekan proses

Mengupdate 
keterangan pengerjaan 
menjadi pengemasan

Data 
Penjualan
terupdate

3

Menampilkan data 
barang dengan status 

pengemasan

Data 
Penjualan

Menekan action kemudian 
menekan proses

Mengupdate 
keterangan pengerjaan 

menjadi pengiriman

Data 
Penjualan
terupdate

3

1

2

Notifikasi 
email 
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Gambar 3. 6 System flow memberikan tracking progress produksi 
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3.3.3 Context diagram  

Context diagram merupakan diagram yang menjabarkan aplikasi penjualan 

dan tracking progress produksi percetakan yang akan dibuat.  Bentuk context 

diagram dapat dilihat pada gambar 3. 7.   

Context diagram  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 7 Context Diagram 

Pembuatan context diagram ini didasari dari fungsional yang sudah dibuat 

sebelumnya. Terdapat 3 entitas yang berperan langsung dalam proses bisnis yaitu 

pemilik, bagian penjualan dan bagian produksi. Context diagram diatas di 

decompose menjadi Data Flow Diagram Level 0.  

 

3.3.4 Data flow diagram (DFD)  

Data flow diagram merupakan hasil dari proses decompose pada context 

diagram dan fungsional yang sudah dibuat untuk menentukan prosesnya.  Bentuk 

data flow diagram level 0 dapat dilihat pada gambar 3. 8. Bentuk data flow diagram 

level 1 penjualan dan tracking progress produksi percetakan dapat dilihat pada 

gambar 3. 9 dan data flow diagram level 1 pengolahan data master dapat dilihat 

pada gambar 3. 10.  
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Gambar 3. 8 Data flow diagram level 0 

Data flow diagram level 0 terdiri dari 3 proses yaitu proses penjualan dan 

tracking progress produksi percetakan, mengecek laporan, dan mengelola data 

master. Terdapat 2 proses yang dilakukan proses decompose yaitu proses penjualan 

dan tracking progress produksi percetakan dan mengelola data master. Data flow 

diagram level 0 di decompose menjadi 2 data flow diagram level 1 yaitu data flow 

diagram level 1 penjualan dan tracking progress produksi percetakan dan data flow 

diagram level 1 pengolahan data master.  

 

 

Gambar 3. 9 Data flow diagram level 1 pemesanan  
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Gambar 3. 10 Data flow diagram level 1 pengolahan data master  

 

3.3.5 Conceptual Data Model (CDM)  

Perancangan conceptual data model dilihat dari data flow diagram level 0. 

Conceptual data model dapat dilihat pada gambar 3. 11.  

 

Gambar 3. 11 Conceptual data model (CDM) 
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3.3.6 Physical Data Model (PDM) 

Physical data model digunakan dalam pembuatan database untuk 

menampung data-data yang akan disimpan. Physical data model dapat dilihat pada 

gambar 3. 12. 

 

Gambar 3. 12 Physical data model (PDM) 

 

3.3.7 Struktur Database  

Struktur database aplikasi yang akan dibuat dapat dilihat di lampiran 6 

mengenai struktur database mulai dari struktur tabel karyawan dapat dilihat pada 

lampiran L 6.1, struktur tabel barang dapat dilihat pada lampiran L 6.2, struktur 

tabel produk dapat dilihat pada lampiran L 6.3, struktur tabel detil penjualan dapat 

dilihat pada lampiran L 6.4. Salah satu bentuk struktur database yaitu struktur tabel 

penjualan dimana primary key struktur tabel penjualan adalah idpenjualan dan 

berfungsi sebagai menyimpan data penjualan yang digunakan pada aplikasi. 

Struktur tabel penjualan dapat dilihat pada tabel 3. 4.  
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Tabel 3. 4 Struktur tabel penjualan 
No. Nama Kolom Tipe Data Panjang Data Constraint 

1 idpenjualan VARCHAR 20 Primary key 

2 tanggalpesan DATE   

3 tanggalselesai DATE   

4 status VARCHAR 1  

5 namapemesan VARCHAR 100  

6 telppemesan VARCHAR 12  

7 alamat VARCHAR 100  

8 email VARCHAR 50  

9 keterangan VARCHAR 300  

10 total DOUBLE   

11 dp DOUBLE   

12 tanggallunas DATE   

13 pelunasan DOUBLE   

 

3.3.8 Desain User Interface  

Desain user interface yang akan dibuat dapat dilihat di lampiran 4 dengan 

penjelasannya yaitu form login yang dapat dilihat pada L 4.1, form input harga jual 

produk yang dapat dilihat pada L 4.2, form transaksi progres produksi yang dapat 

dilihat pada L 4.3, halaman status pembayaran pelanggan yang dapat dilihat pada 

L 4.4, halaman laporan penjualan yang dapat dilihat pada L 4.5 dan form mengelola 

data master yang dapat dilihat pada L 4.6. Salah satu form input data pelanggan dan 

pesanan pelanggan dapat dilihat pada gambar 3.13. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 13 Form input data pelanggan dan pesanan pelanggan 



26 

 

 

 

3.3.9 Desain Arsitektur Jaringan  

Desain arsitektur jaringan yang akan diterapkan pada CV Abadi dalam 

menjalankan aplikasi penjualan dan tracking progress produksi percetakan yang 

dibuat dapat dilihat pada gambar 3. 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 14 Desain Arsitektur Jaringan 

Kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penggunaan aplikasi penjualan 

dan tracking progress produksi percetakan adalah memiliki 1 pc/laptop yang 

digunakan untuk mengakses aplikasi, router dan server yang digunakan untuk 

menghubungkan setiap komputer.  

 

3.3.10 Desain Pengujian Aplikasi  

Desain pengujian aplikasi menjelaskan mengenai desain tentang fungsi input 

harga produk yang dapat dilihat pada lampiran L.5.1, fungsi melihat transaksi 

progres produksi yang dapat dilihat pada lampiran L.5.2, fungsi melihat status 

pembayaran pelanggan yang dapat dilihat pada lampiran L.5.3, fungsi mengelola 

data master yang dapat dilihat pada lampiran L.5.4. Salah satu fungsi input data 

pelanggan dan pesanan pelanggan dapat dilihat pada tabel 3.5. 
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Tabel 3. 5 Fungsi input data pelanggan dan pesanan pelanggan 

No. Cara pengujian input 
Hasil yang 

diharapkan 

1 Menginputkan 

data pelanggan 

dan pesanan 

pelanggan, 

menekan tombol 

tambah  

Nama pelanggan: “dita”, Alamat 

pelanggan: “kertajaya indah 2 no.15, 

Surabaya”, No telp: 

“081299807651”, Email: 

“hinatasweet06@gmail.com”, 

keterangan: “undangan pernikahan 

3D Floral”, memilih kode barang, 

Jumlah: “100” 

Dapat 

menambah 

data 

penjualan  

2 Menginputkan 

data pelanggan 

dan pesanan 

pelanggan, 

menekan tombol 

tambah  

Pilih Pita Motif 2 cm, Jumlah: 100 

Dapat 

menambah 

data 

penjualan 

3 Menginputkan 

data pelanggan 

dan pesanan 

pelanggan, 

menekan tombol 

tambah kemudian 

simpan 

Pilih Kartu Suvenir, Jumlah: 20 

Dapat 

menambah 

dan 

menyimpan 

data 

penjualan  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Kebutuhan Sistem  

Kebutuhan sistem digunakan untuk mendukung dan membantu selama 

proses menganalisis, merancang dan membangun sebuah aplikasi. Kebutuhan 

sistem terdiri dari 2 jenis yaitu kebutuhan software dan kebutuhan hardware.  

4.1.1 Kebutuhan Software  

Kebutuhan software merupakan kebutuhan berupa perangkat lunak yang 

digunakan dalam menganalisis, merancang dan membangun aplikasi. Kegunaan 

masing-masing software yang digunakan seperti untuk membangun desain sistem 

hingga sebagai tools untuk membangun aplikasi itu sendiri. Kebutuhan software 

dalam aplikasi ini dapat dilihat pada lampiran L 6.1.  

 

4.1.2 Kebutuhan Hardware 

Kebutuhan hardware merupakan kebutuhan berupa perangkat keras yang 

digunakan untuk mendukung komputer agar dapat berfungsi. Komponen 

hardware harus memiliki spesifikasi yang cukup baik serta kinerja yang bagus 

agar komputer dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya hambatan. 

Kebutuhan hardware dalam aplikasi ini dapat dilihat pada lampiran L 6.2.  

 

4.2 Tahap System Implementation 

Pada tahap implementasi akan dijelaskan fitur-fitur yang ada pada aplikasi 

penjualan dan tracking progress produksi percetakan berbasis web pada CV 

Abadi yang sudah dibangun.  

4.2.1 Form login  

Form ini digunakan untuk mengakses aplikasi masing-masing pengguna 

sudah memiliki hak aksesnya masing-masing berdasarkan jabatannya. Form login 

terdiri dari 3 pengguna yaitu pemilik, bagian penjualan dan bagian produksi. Form 

ini dapat dilihat pada lampiran L.7.1. 
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4.2.2 Form hitung harga jual produk dan input pesanan pelanggan  

Form ini digunakan untuk pengguna melakukan perhitungan harga produk 

yang akan dipesan oleh pelanggan. Tahapan untuk menghitung harga produk 

adalah pengguna menginputkan tanggal pesan, nama pelanggan, alamat 

pelanggan, no telepon pelanggan, email pelanggan dan tanggal selesai (tanggal 

jatuh tempo pesanan). Kemudian memilih nama produk dan menginputkan jumlah 

pemesanan setelah itu menekan tombol add. Pengguna akan mengulang proses 

tersebut sampai selesai menginputkan pesanan pelanggan. Form ini dapat dilihat 

pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4. 1 Form perhitungan harga jual produk dan input pesanan pelanggan 

 

4.2.3 Tampilan melihat progress pesanan pelanggan  

Tampilan ini digunakan untuk pengguna melihat progress pesanan 

pelanggan. Progress pesanan pelanggan yang sudah diberikan oleh bagian 

produksi dapat dilihat pada kolom status produksi. Tampilan ini dapat 

menampilkan progress pesanan pelanggan sudah sampai mana. Terdapat 4 status 

produksi yaitu tahap desain, tahap cetak, tahap pengemasan dan tahap pengiriman. 

Tampilan ini dapat dilihat pada gambar 4.2.  
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Gambar 4. 2 Tampilan melihat progress pesanan pelanggan 

 

4.2.4 Tampilan melihat pesan/desain  

Tampilan ini digunakan pengguna untuk melihat pesan/desain. Tampilan ini 

dapat dilihat setelah pemesanan pelanggan telah selesai diinputkan. Tampilan ini 

dapat dilihat pada lampiran L.7.2. 

 

4.2.5 Tampilan melihat produksi/cetak 

Tampilan ini digunakan pengguna untuk melihat produksi/cetak. Tampilan 

ini dapat dilihat setelah pemesanan pelanggan telah selesai diproses. Tampilan ini 

dapat dilihat pada lampiran L.7.3. 

 

4.2.6 Tampilan melihat finishing/pengemasan 

Tampilan ini digunakan pengguna untuk melihat finishing/pengemasan. 

Tampilan ini dapat dilihat setelah produksi/cetak telah selesai diproses. Tampilan 

ini dapat dilihat pada lampiran L.7.4. 

 

4.2.7 Tampilan melihat distribusi/pengiriman 

Tampilan ini digunakan pengguna untuk melihat distribusi/pengiriman. 

Tampilan ini dapat dilihat setelah finishing/pengemasan telah selesai diproses. 

Tampilan ini dapat dilihat pada lampiran L.7.5. 
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4.2.8 Form mengelola data master 

Form ini digunakan pengguan untuk mengelola data master yang terdiri dari 

data user, data bahan, data produk, data golongan, data finishing, data mesin, data 

biaya operasional dan data pelanggan. Form ini dapat dilihat pada lampiran L.7.6. 

 

4.2.9 Tampilan melihat laporan penjualan 

Tampilan ini digunakan pemilik untuk melihat laporan penjualan.  Form ini 

dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4. 3 Tampilan melihat laporan penjualan 

 

4.2.10 Tampilan melihat status pembayaran  

Tampilan ini digunakan pemilik untuk melihat status pembayaran 

pelanggan meliputi yang masih membayar uang muka, kredit maupun yang sudah 

lunas. Form ini dapat dilihat pada lampiran L.7.8. 

 

4.3 Hasil Uji Coba 

Pada tahap hasil uji coba menggunakan black box dari desain pengujian 

aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya pada bab 3, didapatkan penjabarannya 

yaitu fungsi menginputkan harga produk yang dapat dilihat pada lampiran L 8.1, 

fungsi memberikan progress pesanan pelanggan yang dapat dilihat pada lampiran 

L 8.2, fungsi melihat status pembayaran pelanggan yang dapat dilihat pada 

lampiran L 8.3 dan fungsi mengelola data master yang dapat dilihat pada lampiran 

L 8.4.   
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Salah satu fungsi menginputkan input data pelanggan dan pesanan 

pelanggan dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4. 1 Hasil Uji Coba  

No. 
Cara 

pengujian 
input 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

1 Menginputkan 

data 

pelanggan dan 

pesanan 

pelanggan, 

menekan 

tombol 

tambah  

Nama pelanggan: “dita”, 

Alamat pelanggan: 

“kertajaya indah 2 

no.15, Surabaya”, No 

telp: “081299807651”, 

Email: “hinatasweet06 

@gmail.com”, 

keterangan: “undangan 

pernikahan 3D Floral”, 

memilih kode barang, 

Jumlah: “100” 

Dapat 

menambah 

data 

penjualan  

Sukses 

2 Menginputkan 

data 

pelanggan dan 

pesanan 

pelanggan, 

menekan 

tombol 

tambah  

Pilih Pita Motif 2 cm, 

Jumlah: 100 

Dapat 

menambah 

data 

penjualan 

Sukses 

3 Menginputkan 

data 

pelanggan dan 

pesanan 

pelanggan, 

menekan 

tombol 

tambah 

kemudian 

simpan 

Pilih Kartu Suvenir, 

Jumlah: 20 

Dapat 

menambah 

dan 

menyimpan 

data 

penjualan  

Sukses 

 

Perhitungan dengan aplikasi dapat dilihat pada gambar 4.4. 
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Gambar 4. 4 Hasil Uji Coba pada Aplikasi 

 

Perhitungan dengan Microsoft excel dapat dilihat pada gambar 4.5.  

 

Gambar 4. 5 Hasil Uji Coba dengan Ms. Excel 

 

4.4 Evaluasi  

Bersumber dari hasil uji coba yang telah dilakukan, aplikasi penjualan dan 

tracking progress produksi percetakan berbasis web pada CV Abadi 

menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu:   

1. Permasalahan ketika pelanggan menanyakan harga satuan produk yang akan 

dipesan. Bagian penjualan dapat memberikan jawaban dengan akurat sesuai 

dengan keinginan yang dipesan oleh pelanggan sehingga pelanggan tidak 

No. Harga Jumlah Total

1 undangan pernikahan 3D Floral 15000 100 1500000

2 Pita Motif 2 cm 1800 100 180000

3 Kartu Suvenir 500 20 10000

Grand Total 1690000

DP 500000

Pelunasan 1190000

Nama Barang
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perlu menunggu dalam waktu yang cukup lama yang dapat dilihat pada 

gambar 4.1.  

2. Permasalahan pada bagian penjualan yang tidak mengetahui tanggal jatuh 

tempo pesanan pelanggan. Bagian penjualan dapat menggunakan aplikasi ini 

melalui fitur menu laporan dan sub menu jadwal pemesanan pelanggan beserta 

tanggal jatuh tempo pesanan pelanggan yang dapat dilihat pada gambar 4.2.   

3. Permasalahan pada bagian penjualan tidak mengetahui pelanggan yang belum 

melunasi pembayaran. Bagian penjualan dapat menggunakan aplikasi ini 

melalui fitur menu transaksi dan sub menu piutang dimana transaksi piutang 

disini menjelaskan pembayaran pelanggan. Apabila pelanggan sudah 

melunasi pembayaran maka tidak akan ada nama pelanggan di transaksi 

piutang tetapi dapat dilihat di laporan penjualan dengan status lunas yang 

dapat dilihat pada lampiran L 7. 7.   

4. Permasalahan ketika pelanggan menanyakan produk yang dipesan sudah 

selesai atau belum. Bagian penjualan dapat menggunakan aplikasi ini melalui 

fitur menu laporan dan sub menu jadwal dimana laporan jadwal disini 

menjelaskan pemesanan pelanggan berdasarkan status proses produksi 

pemesanan dimana status proses produksi dibedakan menjadi 4 warna yaitu 

tahap pesan/desain dengan warna biru, tahap produksi/cetak dengan warna 

merah, tahap finishing/pengemasan dengan warna oranye dan tahap 

distribusi/pengiriman dengan warna hijau. Hal ini dapat dilihat pada lampiran 

L 7. 2 sampai lampiran L 7. 5. Pelanggan juga akan mendapatkan notifikasi 

email sampai pada tahap mana yang dapat dilihat pada lampiran L 7. 8. 
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BAB V  

PENUTUP  

 

 

5.1 Kesimpulan  

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil setelah dilakukan uji coba aplikasi 

penjualan dan tracking progress produksi percetakan berbasis web di CV Abadi 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi dapat melakukan perhitungan harga penjualan sesuai kebutuhan 

pelanggan.  

2. Aplikasi dapat memberikan informasi berupa jadwal proses produksi yang ada 

di perusahaan beserta tanggal jatuh tempo pengerjaan.  

3. Aplikasi dapat memberikan informasi untuk pelanggan yang belum melunasi 

pembayaran.  

4. Aplikasi dapat memberikan informasi berupa progress dari proses produksi 

pesanan pelanggan yang berupa tabel dan jadwal.  

 

5.2 Saran 

Setelah pembuatan aplikasi penjualan dan tracking progress produksi 

percetakan berbasis web di CV Abadi, saran yang dapat diberikan untuk 

mengembangkan aplikasi ini yaitu: 

1. Aplikasi dapat ditambahkan fitur pemberitahuan saat ada penjualan dan 

pembayaran yang sudah jatuh tempo.  

2. Aplikasi dapat ditambahkan fungsi pembelian bahan baku dan pengendalian 

stok bahan baku.  

3. Aplikasi dapat ditambahkan fungsi perhitungan pendapatan.
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