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ABSTRAK 

 

UD Riko Jaya merupakan sebuah perusahaan yang memiliki proses bisnis 

pengemasan produk, dan penjualan produk. UD Riko Jaya yang di dirikan pada 10 

september 2008 ini menjual beberapa produk yaitu sedotan, katembat, dan sendok 

plastik. 

Permasalahan yang ada yaitu pengelolaan data transaksi seperti pencatatan 

penjualan dan pencatatan produk masih menggunakan sistem manual seperti masih 

menggunakannya buku catatan. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam 

penulisan laporan keuangan dan laporan produk, selain itu juga dapat menimbulkan 

masalah seperti tidak efisiennya waktu dan biaya perusahaan. 

Oleh sebab itu solusi yang ditawarkan dalam kerja praktik ini, dilakukan 

pembuatan Rancang Bangun Aplikasi Penjualan berbasis website pada UD Riko 

Jaya yang bertujuan untuk membantu perusahaan tersebut dalam melakukannya 

penjualan dan merekap data penjualan setiap harinya, dibuatnya sistem tersebut 

untuk mempermudah pihak UD Riko Jaya dalam penjualan setiap harinya. 

 

Kata kunci: Penjualan, Website, Perusahaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penjualan merupakan suatu kegiatan yang penting bagi suatu bisnis, 

sehingga penjualan bisa menjadi salah satu faktor untuk berkembangnya suatu 

bisnis, penjualan yang baik akan mempengaruhi keberhasilan bisnis untuk 

mendapatkan keuntungan sehingga tercapainya tujuan yang di inginkan oleh semua 

penjual. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi salah satu aktivitas 

penjualan, dengan adanya teknologi aktivitas penjualan semakin di permudah 

seperti berjualan secara online, mengelola data penjualan, dan lain-lain. 

Berdasarkan (Berlilana B., dkk, 2020) pemanfaatan teknologi merupakan faktor 

penting dalam keberlangsungan UMKM. Perusahaan dapat meningkatkan peluang 

penjualan dengan menggunakan platform teknologi penjualan seperti Marketplace. 

Selain itu, teknologi (media sosial) dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan 

UMKM sebesar 10-50% dan menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan 

perusahaan tradisional lainnya. 

UD Riko Jaya adalah perusahaan yang memiliki proses bisnis 

pengemasan produk, dan penjualan produk, berdasarkan informasi dari pemilik 

perusahaan pengelolaan data transaksi seperti pencatatan penjualan dan pencatatan 

produk masih menggunakan sistem manual seperti masih menggunakannya buku 

catatan, hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penulisan laporan keuangan 

dan laporan barang, Proses bisnis perusahaan yang masih menggunakan sistem 

manual dapat menimbulkan masalah seperti tidak efisiennya waktu dan biaya 

perusahaan. 
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Untuk memenuhi kebutuhan proses bisnis tersebut maka diperlukannya 

suatu sistem yang dapat memudahkan UD Riko Jaya dalam melakukan proses 

penjualan, oleh karena itu dilakukan pembuatan Rancang Bangun Aplikasi 

Penjualan berbasis website pada UD Riko Jaya yang bertujuan untuk membantu 

perusahaan tersebut dalam melakukkannya penjualan dan merekap data penjualan 

setiap harinya, dibuatnya sistem tersebut untuk mempermudah pihak UD Riko Jaya 

dalam penjualan setiap harinya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di jabarkan, adapun rumusan 

masalah pada pada kerja praktik ini yaitu bagaimana pembuatan Rancang Bangun 

Aplikasi Penjualan Berbasiss Website Pada UD Riko Jaya  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang di atas, batasan 

masalah dalam pembuatan Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Berbasiss Website 

Pada UD Roko Jaya yaitu sistem yang di buat memiliki 3 menu seperti halaman 

produk, halaman mitra, dan penjualan 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari kerja 

praktik yang dilakukan ialah membuat suatu Rancang Bangun Aplikasi Penjualan 

Berbasis Website Pada UD Riko Jaya. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat dari di buatnya Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Berbasiss 

Website Pada UD Roko Jaya antara lain sebagai berikut : 

1. Memudahkan pihak UD Riko Jaya Untuk melakukan Penjualan  

2. Mempermudah pihak UD Riko Jaya dalam menyimpan rekap data penjualan 

tiap harinya  

3. Memudahkan pihak UD Riko Jaya untuk melihat laporan penjualan tiap 

tahunnya 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Latar Belakang Perusahaan 

UD Riko Jaya adalah sebuah usaha dagang yang di dirikan pada 1 

september 2008 usaha dagang ini menjual beberapa barang yaitu sedotan, katembat, 

dan sendok plastik. UD Riko Jaya berada di jalan Pakal Timur 1 No. 10, Kec, Pakal, 

Kota Surabaya, dikarenakan tempatnya yang berada di perkampungan rata-rata 

karyawan yang ada pada perusahaan UD Riko kebanyakan orang-orang sekitar 

kampung pakal seperti ibu rumah tangga dan para pemuda kampung pakal, dengan 

adanya UD Riko jaya sedikit membantu perekonomian  warga kampung pakal 

 

Gambar 2.1 Logo UD Riko Jaya 

UD riko jaya sudah memiliki cukup banyak mitra yang berada pada luar 

kota ataupun dalam kota, hampir setiap harinya terdapat 5-10 mitra ataupun 

customer yang memesan pada setiap harinya, sehingga para karyawan di UD Riko 

Jaya setidaknya menyelesaikan 2-3 bal setiap minggunya, dan melakukan 
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pengiriman untuk pesanan para mitra ataupun customer dalam kota 

maupun luar kota. 

 

2.2 Identitas Perusahaan 

Nama perusahaan : UD Riko Jaya 

Alamat   : Jalan Pakal Timur 1 No. 10, Kec Pakal, Kota Surabaya 

No. Telepon  : 081234692500 

Instagram  : rikojaya_rj 

 

2.3 Visi Perusahaan 

Mengembangkan UD. Riko Jaya menjadi lebih besar dan dapat dikenal 

masyarakat luas. 

 

2.4  Misi Perusahaan 

1. Membuka peluang dan usaha yang produktif dalam membantu perekonomian 

warga sekitar  

2. Mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan antara Produsen, 

Distributor, Agen, Suplier dan Konsumen. 

3. Meningkatkan hasil yang optimal, menjaga kepercayaan pelanggan dan 

memuaskan pelanggan dari segi jasa pelayanan, kualitas dan kuantias barang 

yang dibutuhkan. 

 

2.5 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Perusahaan Memiliki peran penting karena menjadi 

dasar berdiri dan berkembangnya suatu perusahaan. Pada UD Riko Jaya memliki 

struktur organisasi perusahaan yang terdiri dari beberapa bagian. UD Riko Jaya 
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dipimpin oleh bapak Dodit Pramono selaku pemilik UD Riko jaya yang 

membawahi 2 bagian karyawan, untuk bagan organisasi UD Riko Jaya, dapat 

dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi UD Riko Jaya 

Pada Gambar 2.2 yaitu pemilik UD Riko Jaya membawahi 2 bagian 

karyawan yaitu karyawan bagian pengemasan dan karyawan bagian pengiriman. 

Untuk fungsi dan tugas setiap bagian antara lain: 

1. Bagian pengemasan yaitu bertugas untuk mengemas produk yang sudah di 

kirim oleh supplier  

2. Bagian pengiriman yaitu mengirim pesanan barang yang di beli oleh mitra 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Penjualan 

Menurut (Arfianto & Nugrahanti, 2018) Penjualan adalah kegiatan 

penjual dalam penjualan barang atau jasa, penjualan merupakan salah satu fungsi 

pemasaran yang membantu suatu perusahaan memperoleh keuntungan. Kegiatan 

penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan, karena kegiatan penjualan 

suatu produk atau jasa dapat secara langsung merugikan perusahaan jika tidak 

dikelola dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan belum memenuhi 

target penjualan yang diharapkan dan penjualan mengalami penurunan. Pengertian 

penjualan sangatlah luas. Beberapa ahli menyebutnya sains, beberapa menyebutnya 

seni, dan beberapa memiliki masalah etika dengan penjualan. Pada hakikatnya 

istilah jual beli dapat diartikan sebagai berikut: Menjual adalah ilmu dan seni yang 

secara pribadi mempengaruhi penjual untuk mengajak orang lain membeli barang 

atau jasa yang ditawarkan penjual.  

 

3.2 Website 

Menurut (Rahmatullah., dkk, 2019) website adalah suatu layanan di dalam 

jaringan internet yang berupa ruang informasi. Dengan adanya web, user dapat 

memperoleh atau menemukan informasi yang diinginkan dengan cara mengikuti 

link yang disediakan di dalam dokumen yang ditampilkan oleh aplikasi web 

browser. Dengan menggunakan teknologi web, user akan lebih mudah dalam 

berinteraksi dengan data yang tersimpan di dalam suatu web server, tanpa harus 
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menuliskan perintah apa pun. Penggunaan website sebagai media 

informasi di era teknologi maju seperti sekarang ini sudah sangat lazim dan sangat 

efektif.  

 

3.3 Hyper Text Markup Language (HTML)  

Menurut  (Tabrani, M., dkk, 2021) HTML adalah sebuah bahasa markah 

untuk membuat halaman web dan bahasa yang digunakannya masih sangat standar 

seperti salah satu fungsinya untuk membuat menambahkan objek suara, video dan 

animasi. Dalam penulisan HTML terdapat standar atau format khusus yang harus 

diikuti. Format tersebut telah tertuang dalam standar kode internasional atau 

ASCII.  HTML disusun berdasar kode dan simbol tertentu, yang dimasukkan dalam 

sebuah file atau dokumen. Sehingga bisa ditampilkan pada layar computer dan bisa 

dipahami oleh para pengguna internet. 

 

3.4 Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman server side 

scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, PHP 

menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu 

akan berbeda tergantung data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman 

server-side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server 

yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, Nginx, dan 

LiteSpeed.  Sedangkan menurut (Fauzia, 2020) PHP Hypertext Preprocessor adalah 

suatu bahasa scripting khususnya digunakan untuk web server. PHP memiliki sifat 

server side scripting sehingga untuk menjalankan PHP harus menggunakan web 

server. 
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3.5 Extrem Programing  

Extreme Programming (XP) adalah metode pengembangan software yang 

cepat, efisien, beresiko rendah, fleksibel, dan terprediksi. Model ini lebih sering 

menggunakan pendekatan Object-Oriented. Sedangkan menurut (Ariyanti, L., dkk, 

2020) Extreme Programming (XP) merupakan metodologi yang digunakan untuk 

pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak 

terhadap perubahan serta kebutuhan pelanggan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui 

antara lain: Planning, Design, Coding, dan Testing. Sasaran Extreme Programming 

adalah tim yang dibentuk berukuran antara kecil sampai medium saja, tidak perlu 

menggunakan sebuah tim yang besar. Hal ini dimaksudkan untuk menghadapi 

requirements yang tidak jelas maupun terjadinya perubahan-perubahan 

requirements yang sangat cepat. 

  

 

Gambar 3.1 Skema Extreme Programming 
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Pada gambar 3.1 dijelaskan tahapan Extreme Programming adalah sebagai 

berikut : 

1. Planning pada tahap ini sebuah konsep bisnis dipelajari dan dipelajari, 

pengumpulan kebutuhan perancangan sistem, penentuan output dari program, 

fitur-fitur dari aplikasi dan fungsionalitas sebuah sistem yang akan dibangun.  

2. Design Penggunaan model Unified Modelling Language digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pada desain rancangan sistem. Model yang digunakan 

berupa use case diagram, Sequence Diagram dan activity diagram.  

3. Coding Sistem yang dijadikan sebagai objek penelitian dibangun pada tahap 

ini. Sistem dirancang sesuai dengan desain model UML yang dirancang sesuai 

dengan permodelan pada tahap design. Pada tahap coding disisipkan juga tahap 

refactoring, yaitu tahapan penyesuaian sistem software dasar pengembangan 

aplikasi untuk memperbaiki struktur sistem yang sedang dibangun tanpa 

mengubah eksternal kode sistem itu sendiri.  

4. Testing Pada tahap akhir ini dilakukan dengan menggunakan beta testing atau 

pengujian kuesioner untuk mendapatkan feedback. Dalam tahap ini sistem 

yang telah dibangun diuji coba kepada beberapa responden untuk menentukan 

apakah kebutuhan awal sudah terpenuhi atau belum.
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam pembangunan dan 

pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini metode 

Extreme Programming, dengan skema atau tahapan seperti pada gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Skema tahapan rancang bangun aplikasi 

4.1 Planning (Perencanaan) 

Planning atau perencanaan merupakan suatu tahapan awal yang dilakukan 

dalam sebuah penelitian. Tahap perencanaan dimulai dari dilakukannya suatu 

observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan 

kebutuhan aplikasi. 
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4.1.1 Identifikasi Masalah 

Pada tahapan ini dilakukan suatu proses indentifikasi masalah 

berdasarkan hasil dari observasi dan analisis yang telah dilakukan. Berikut 

merupakan beberapa identifikasi masalah beserta dengan alternative solusinya 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.  

 

Tabel 4.1 Identifikasi Masalah 

Masalah Alternatif solusi 

Penggunaan sistem yang masih manual 

yang mengakibatkan sering terjadi 

kesalahan dalam penulisan laporan 

pada tiap harinya  

Penerapan Rancang Bangun Aplikasi 

Penjualan Berbasis Website Pada UD 

Riko Jaya  

 

4.1.2 Analisa Kebutuhan 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat didefinisikan 

kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem, kebutuhan 

fungsional dan kebutuhan non fungsional dari Rancang Bangun Aplikasi Penjualan 

Berbasis Website. 

Tabel 4.2 Kebutuhan Pengguna 

Pengguna Kebutuhan Sistem 

Pihak UD Riko Jaya Pihak UD Riko Jaya merupakan user 

yang menggunakan aplikasi untuk 

pencatatan penjualan dan laporan 

setiap harinya  
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Tabel 4.3 Kebutuhan Fungsional Produk 

No. Aktor Fungsi Deskripsi 

1. Pihak UD RIko Jaya Fitur Tambah 

Produk  

Menginputkan nama 

produk, satuan, dan harga 

2. Pihak UD RIko Jaya Fitur Edit Produk Menginputkan nama 

produk, satuan, dan  harga 

yang berfungsi untuk 

merubah atau melakukan 

update untuk suatu data 

yang sebelumnya telah 

diinputkan. 

3. Pihak UD RIko Jaya Fitur Hapus Produk Menghapus suatu data 

yang sebelumnya telah ada 

atau telah diinputkan. 

 

Tabel 4.4 Kebutuhan Fungsional Mitra 

No. Aktor Fungsi Deskripsi 

1. Pihak UD RIko Jaya Fitur Tambah Mitra  Menginputkan nama mitra, 

alamat, kota, nohp dan 

email 

2. Pihak UD RIko Jaya Fitur Edit Mitra Menginputkan nama mitra, 

alamat, kota, nohp dan 

email yang berfungsi 

untuk merubah atau 
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No. Aktor Fungsi Deskripsi 

melakukan update untuk 

suatu data yang 

sebelumnya telah 

diinputkan. 

3. Pihak UD RIko Jaya Fitur Hapus Mitra Menghapus suatu data 

yang sebelumnya telah ada 

atau telah diinputkan. 

 

Tabel 4.5 Kebutuhan Fungsional Transaksi 

No. Aktor Fungsi Deskripsi 

1. Pihak UD RIko Jaya Fitur Tambah 

Transaksi  

Menginputkan nama mitra, 

alamat, dan nohp  

2. Pihak UD RIko Jaya Fitur Edit Transaksi Menginputkan nama mitra, 

alamat, dan nohp yang 

berfungsi untuk merubah 

atau melakukan update 

untuk suatu data yang 

sebelumnya telah 

diinputkan. 

3. Pihak UD RIko Jaya Fitur Hapus 

Transaksi 

Menghapus suatu data 

yang sebelumnya telah ada 

atau telah diinputkan. 
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Tabel 4.6 Kebutuhan Fungsional Chart Produk 

No. Aktor Fungsi Deskripsi 

1. Pihak UD RIko Jaya Fitur Tambah Chart Menginputkan nama 

Produk, dan jumlah beli 

2. Pihak UD RIko Jaya Fitur Hapus Chart Menghapus suatu data 

yang sebelumnya telah ada 

atau telah diinputkan. 

 

 

Tabel 4.7 Kebutuhan Fungsional Pembayaran 

No. Aktor Fungsi Deskripsi 

1. Pihak UD RIko Jaya Fitur Pembayaran  Menginputkan total yang 

harus di bayar, uang yang 

di bayarkan, keterangan 

bayar (cash/bank) 

2. Pihak UD RIko Jaya Fitur Pembayaran Menginputkan total yang 

harus di bayar, uang yang 

di bayarkan, keterangan 

bayar (cash/bank)yang 

berfungsi untuk merubah 

atau melakukan update 

untuk suatu data yang 

sebelumnya telah 

diinputkan. 
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No. Aktor Fungsi Deskripsi 

3. Pihak UD RIko Jaya Fitur Pembayaran Menghapus suatu data 

yang sebelumnya telah ada 

atau telah diinputkan. 

 

Tabel 4.8 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 

No. Kebutuhan Non-Fungsional 

1. Aplikasi website dapat digunakan di operating system Windows minimal 

Windows 7  

64 bit 

2. Interface. Membuat interface yang berguna dan menarik sesuai dengan 

kebutuhan  

dan kondisi pengguna  

 

Tabel 4.9 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

No. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

1. Visual Studio Code 

2. Database MySQL 

3. Browser Mozila Firefox atau Google Chrome 

4. Xampp Control Panel 

5. OS Minimal Windows 7 64 bit 
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Tabel 4.10 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

No. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

1. Prosesor Intel® Core™ i3-5005U 2.00 GHz 

2. RAM 4GB 

3. Harddisk 100 GB 

4. Keyboard 

5. Mouse 

 

4.2 Design (Perancangan) 

Tahapan design merupakan sebuah perancangan pemodelan yang di mulai 

dari dibuatnya use case diagram, activity diagram, Sequence Diagram, dan entity 

relationship diagram 

 

4.2.1 Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan gambar yang menjelaskan tentang 

hubungan user atau pengguna dengan sistem yang di gunakan. Dapat dilihat pada 

gambar 4.2 yaitu user atau pengguna dapat melihat daftar produk, mitra, dan 

tranksaksi pemesanan. User juga dapat melakukan penambahan data, mengubah 

data, dan menghapus data pada master menu produk, mitra, dan transaksi pada 

sistem tersebut. 
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Gambar 4.2 Use Case Diagram 

4.2.2 Activity Diagram  

Activity Diagram merupakan diagram yang dapat memodelkan proses-

proses yang terjadi pada sebuah sistem. Activity Diagram merupakan 

pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. 

 

A. Tambah Produk 

Pada gambar 4.3 menggambarkan alur aktivitas yang terjadi pada master 

produk user mengklik pada button tambah sistem akan memunculkan form tambah 

produk kemudian user menginputkan data – data yang di butuhkan form, lalu user 

melakukan submit. Kemudian sistem akan mengirim query ke database agar dapat 

di proses dan di tampilkan pada halaman daftar produk. Jika terjadi kesalahan atau 
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data dimasukkan salah maka sistem tidak menampilkan data yang telah di 

tambahkan ke halaman daftar produk.  

 

 

Gambar 4.3 Activity Diagram Tambah Data Produk 

B. Edit Produk 

Pada Gambar 4.4 menggambarkan alur aktivitas yang terjadi pada master 

produk pada bagian update atau ubah. User meng-klik pada button ubah lalu sistem 



20 

 

 

akan mengambil data yang ada pada database. Setelah data telah berhasil 

didapatkan oleh sistem maka sistem akan menampilkan form update atau ubah yang 

akan diisi oleh user. Setelah user telah selesai mengisi form update, user akan 

melakukan submit data yang nantinya akan diproses oleh sistem pada database. 

Data yang telah diubah atau di update akan berhasil ditampilkan jika tidak terjadi 

kesalahan atau error.  
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Gambar 4.4 Activity Diagram Edit Data Produk 

C. Hapus Produk 

Pada Gambar 4.5 menggambarkan alur aktivitas yang terjadi pada master 

Produk untuk melakukan hapus data. User meng-klik pada button hapus, lalu sistem 

akan mengirimkan query pada database agar data yang diinginkan dapat tehapus. 
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Gambar 4.5 Activity Diagram Hapus Data Produk 

D. Tambah Mitra 

Pada gambar 4.6 menggambarkan alur aktivitas yang terjadi pada master 

mitra untuk menambah data mitra, user mengklik pada button tambah sistem akan 

memunculkan form tambah produk kemudian user menginputkan data – data yang 

di butuhkan form, lalu user melakukan submit. Kemudian sistem akan mengirim 

query ke database agar dapat di proses dan di tampilkan pada halaman daftar 
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produk. Jika terjadi kesalahan atau data dimasukkan salah maka sistem tidak 

menampilkan data yang telah di tambahkan de halaman daftar produk 

 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Tambah Data Mitra 

E. Edit Mitra 

Pada Gambar 4.7 menggambarkan alur aktivitas yang terjadi pada master 

mitra pada bagian update atau ubah. User meng-klik pada button ubah lalu sistem 

akan mengambil data yang ada pada database. Setelah data telah berhasil 
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didapatkan oleh sistem maka sistem akan menampilkan form update atau ubah yang 

akan diisi oleh user. Setelah user telah selesai mengisi form update, user akan 

melakukan submit data yang nantinya akan diproses oleh sistem pada database. 

Data yang telah diubah atau di update akan berhasil ditampilkan jika tidak terjadi 

kesalahan atau error. 
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Gambar 4.7 Activity Diagram Edit Data Mitra 

F. Hapus Mitra 

Pada Gambar 4.8 menggambarkan alur aktivitas yang terjadi pada master 

Mitra untuk melakukan hapus data. User meng-klik pada button hapus, lalu sistem 

akan mengirimkan query pada database agar data yang diinginkan dapat terhapus 

. 
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Gambar 4.8 Activity Diagram Hapus Data Mitra 

G. Halaman Tranksaksi Penjualan 

Pada Gambar 4.9 menggambarkan alur aktivitas yang terjadi pada master 

transaksi untuk melakukan tambah data, user akan mengisi data – data sesuai form 

yang ada lalu sistem akan mengambil data dan membuat query untuk di masukkan 

ke database, kemudian database akan memproses query tersebut dan mengirim hasil 

query tersebut ke sistem lalu sistem akan melanjutkan ke halaman selanjutnya yaitu 

pilih produk 
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Gambar 4.9 Activity Diagram tambah Data transaksi 

H. Halaman Pilih Produk  

Pada Gambar 4.10 menggambarkan alur aktivitas yang terjadi pada pilih 

produk yaitu alur setelah transaksi, sistem akan menampilkan form pilih produk dan 

user akan mengisi data – data seusai form lalu sistem akan membuat data dan 

membuat query untuk dimasukkan ke database, setelah itu database akan 
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memproses query tersebut dan mengirimkan hasil query ke sistem, jika user sudah 

memilih produk user akan memencet tombol submit dan sistem akan melanjutkan 

ke halaman selanjutnya yaitu halaman pembayaran. 

 

Gambar 4.10 Activity Diagram Pilih Produk 

I. Halaman Pembayaran 

Pada Gambar 4.11 menggambarkan alur aktivitas yang terjadi pada 

pembayaran yaitu alur setelah pilih produk, sistem akan menampilkan form 

pembayaran dan user akan mengisi data – data sesuai form jika selesai user akan 
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menekan tombol submit lalu sistem akan mengecek uang yang dibayar apakah sama 

dengan total bayar jika uang yang di bayar sama dengan total bayar maka status 

pembayaran akan menjadi lunas begitupun sebaliknya jika uang yang di bayar 

kurang dari total bayar maka status akan menjadi belum lunas kemudian sistem 

akan smembuat query untuk dimasukkan ke database, setelah itu database akan 

memproses query tersebut dan mengirimkan hasil query ke sistem dan 

menampilkan daftar transaki. 

 

 

Gambar 4.11 Activity Diagram Pembayaran 
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4.2.3 Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah 

object untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara object juga 

interaksi antara object. Sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi 

sistem. 

 

A. Halaman Produk 

Pada gambar 4 . 1 2  merupakan Sequence Diagram halaman produk. 

User dapat melakukan request pada halaman produk, kemudian sistem memproses 

lalu menampilkan halaman produk. 

 

 

Gambar 4.12 Sequence Diagram Halaman Produk 



31 

 

 

B. Tambah Produk 

Pada gambar 4.13 merupakan Sequence Diagram tambah produk. User 

dapat melakukan request pada halaman produk, lalu memasukkan data yang 

diinginkan pada form tambah produk, kemudian sistem memproses data untuk 

disimpan lalu dapat kembali halaman produk. 

 

Gambar 4.13 Sequence Diagram Tambah Produk 

C. Edit Produk 

Pada gambar 4.14 merupakan Sequence Diagram edit produk. User 

dapat memilih produk yang mau diedit pada halaman produk, lalu memasukkan 

data yang ingin diedit pada form edit, kemudian sistem memproses data untuk 

disimpan lalu dapat kembali halaman produk. 
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 Gambar 4.14 Sequence Diagram Edit Produk 

D. Hapus Produk 

Pada gambar 4.15 merupakan Sequence Diagram hapus produk. User 

dapat memilih produk yang mau dihapus pada halaman produk, kemudian sistem 

memproses data untuk dihapus lalu dapat kembali halaman produk. 

 

 

 Gambar 4.15 Sequence Diagram Hapus Produk 
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E. Halaman Mitra 

Pada gambar 4.16 merupakan Sequence Diagram halaman mitra. User 

dapat melakukan request pada halaman mitra, kemudian sistem memproses lalu 

menampilkan halaman mitra. 

 

 Gambar 4.16 Sequence Diagram Halaman Mitra 

F. Tambah Mitra 

Pada gambar 4.17 merupakan Sequence Diagram tambah mitra. User 

dapat melakukan request pada halaman mitra, lalu memasukkan data yang 

diinginkan pada form tambah mitra, kemudian sistem memproses data untuk 

disimpan lalu dapat kembali halaman mitra. 
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Gambar 4.17 Sequence Diagram Tambah Mitra 

G. Edit Mitra 

Pada gambar 4.18 merupakan Sequence Diagram edit mitra. User dapat 

memilih mitra yang mau diedit pada halaman mitra, lalu memasukkan data yang 

ingin diedit pada form edit, kemudian sistem memproses data untuk disimpan lalu 

dapat kembali halaman mitra. 

 

 

Gambar 4.18 Sequence Diagram Edit Mitra 



35 

 

 

H. Hapus Mitra 

Pada gambar 4.19 merupakan Sequence Diagram hapus mitra. User 

dapat memilih mitra yang mau dihapus pada halaman mitra, kemudian sistem 

memproses data untuk dihapus lalu dapat kembali halaman mitra. 

 

Gambar 4.19 Sequence Diagram hapus Mitra 

I. Halaman Transaksi Pemesanan 

Pada gambar 4.20 merupakan Sequence Diagram transaksi pemesanan. 

User dapat melakukan request pada halaman transaksi pemesanan, lalu dapat 

mengisi form transaksi penjualan, kemudian sistem dapat menyimpan data dan 

langsung diarahkan ke halaman pilih produk. 
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Gambar 4.20 Sequence Diagram Halaman transaksi Pemesanan 

J. Halaman Pilih Produk 

Pada gambar 4.21 merupakan Sequence Diagram pilih produk. User 

dapat memilih produk yang akan dipesan dan dapat memilih lebih dari satu produk 

yang akan dipesan. Setelah itu sistem akan menyimpan data dan langsung diarahkan 

ke halaman pembayaran. 
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Gambar 4.21 Sequence Diagram Pilih Produk 

K. Halaman Pembayaran 

Pada gambar 4.22 merupakan Sequence Diagram pembayaran. User 

dapat mengisi form pembayaran, kemudian sistem akan mengecek pembayarannya 

dan menyimpan data. Setelah itu akan siarahkan ke halaman transaksi pembayaran. 

 

Gambar 4.22 Sequence Diagram Pembayaran 

4.2.4 Entity Relationship Diagram 

Entity Relationshi Diagram adalah model atau desain yang digunakan 

untuk membuat database. Menggunakan Entity Relationshi Diagram, sistem 

database yang dihasilkan dapat digambarkan dengan cara yang lebih terstruktur dan 

rapi. 

 

A. Conceptual Data Model 

Pada Conceptual Data Model yang telah digambarkan pada Gambar 4.23 

dapat dijelaskan yaitu terdapat tabel mitra, tabel transaksi pemesanan, tabel pilih 

produk, tabel produk, dan tabel transaksi pembayaran. Setiap tabel mempunyai 
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relasi yang berhubungan satu sama lain, yaitu tabel mitra berelasi dengan tabel 

transaksi pemesanan untuk melakukan pemesanan dan tabel pilih produk berelasi 

dengan tabel produk untuk mengamabil data yang sudah tersimpan dalam database, 

tabel transaksi pemesanan berelasi dengan tabel transaksi pembayaran untuk 

melakukan pembayaran. 

 

Gambar 4.23 Conceptual Data Model 

B. Physichal Data Model 

Pada Physichal Data Model yang telah digambarkan pada Gambar 4.24 

dapat dijelaskan yaitu  terdapat tabel mitra, tabel transaksi pemesanan, tabel pilih 

produk, tabel produk, dan tabel transaksi pembayaran. Pada tabel dibawah ini juga 

terdapat penambahan foreign key pada masing-masing tabel yang berhubungan. 

Transaksi_pemesanan

#

o

Id_pemesanan

tgl_pesan

Variable characters (20)

Date

Pilih_produk

#

o

o

Id_chart

Jumlah

Total_harga

Variable characters (20)

Integer

Integer

Transaksi_pembayaran

#

o

o

o

o

o

o

Id_transaksi

total_bayar

bayar

status

keterangan_bayar

tgl_bayar

tgl_jatuh_tempo

Variable characters (20)

Integer

Integer

Variable characters (20)

Variable characters (20)

Date

Date

Mitra

#

o

o

o

o

o

Id_mitra

Nama_mitra

Alamat_mitra

Kota_mitra

Nohp_mitra

Email

Variable characters (10)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Variable characters (20)

Variable characters (13)

Characters (50)

Produk

#

o

o

o

Id_produk

Nama_produk

Satuan_produk

harga_satuan

Variable characters (10)

Variable characters (50)

Variable characters (20)

Integer

Memilih_produk

Melakukan_pemesnan

Melakukan_pembayaran

mengambil
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Gambar 4.24 Physichal Data Model 

4.3 Coding (Pengkodean) 

Pembuatan Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Berbasis Website ini 

menggunakan HTML, PHP, dan CSS sebagai bahasa pemrogramannya. Adapun 

beberapa menu dan fungsi dari aplikasi yang telah di buat, antara lain: 

 

4.3.1 Halaman Dashboard 

Pada gambar 4.25 merupakan tampilan Dashboard website pada UD RIko 

Jaya. Pada halaman dashboard pihak riko jaya bisa mencari data berdasarkan 

pendapatan pertahun atau perbulan dan juga bisa mencari data berdasarkan nama 

mitra. 

 

Transaksi_pemesanan

Id_pemesanan

Id_mitra

nama_mitra

alamat_mitra

nohp_mitra

tgl_pesan

varchar(20)

varchar(10)

varchar(50)

varchar(50)

varchar(13)

date

<pk>

<fk>

Pilih_produk

Id_chart

Id_pemesanan

Id_produk

nama_produk

satuan_produk

Jumlah

Total_harga

harga_satuan

varchar(20)

varchar(20)

varchar(10)

varchar(50)

varchar(20)

integer

integer

integer

<pk>

<fk1>

<fk2>

Transaksi_pembayaran

Id_transaksi

Id_pemesanan

total_bayar

bayar

status

keterangan_bayar

tgl_bayar

tgl_jatuh_tempo

varchar(20)

varchar(20)

integer

integer

varchar(20)

varchar(20)

date

date

<pk>

<fk>

Mitra

Id_mitra

Nama_mitra

Alamat_mitra

Kota_mitra

Nohp_mitra

Email

varchar(10)

varchar(50)

varchar(50)

varchar(20)

varchar(13)

char(50)

<pk>

Produk

Id_produk

Nama_produk

Satuan_produk

harga_satuan

varchar(10)

varchar(50)

varchar(20)

integer

<pk>
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Gambar 4.25 Halaman Dashboard 

4.3.2 Master Produk 

 

A. Daftar Produk 

Pada gambar 4.26 merupakan tampilan daftar produk pada UD Riko Jaya. 

Pada halaman ini dapat menampilkan nama produk, satuan, harga dan juga aksi 

untuk mengedit ataupun menghapus data produk. 

 

Gambar 4.26 Halaman Daftar Produk 



41 

 

 

B. Tambah Produk 

Pada gambar 4.27 merupakan tampilan tambah produk. Pada halaman ini 

dapat menambah nama produk, satuan, dan juga harga. Jika sudah selesai 

menambahkan produk dapat mengklik tombol simpan untuk menyimpan data. 

 

 

Gambar 4.27 Halaman Tambah Produk 

C. Edit Produk 

Pada gambar 4.28 merupakan tampilan edit produk. Pada halaman ini 

dapat mengedit nama produk, satuan, dan juga harga. Jika sudah selesai mengedit 

produk dapat mengklik tombol update untuk menyimpan data dan tombol batal jika 

tidak ingin melakukan perubahan data. 
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Gambar 4.28 Halaman Edit Produk 

D. Hapus Produk 

Pada gambar 4.29 merupakan tampilan hapus produk. Pada halaman ini 

dapat menghapus nama produk, satuan, dan juga harga. 

 

 

Gambar 4.29 Halaman Hapus Produk 

4.3.3 Master Mitra 
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A. Daftar Mitra 

Pada gambar 4.30 merupakan tampilan daftar mitra. Pada halaman ini 

dapat menampilkan nama mitra, alamat, kota, nomor hp, email dan juga aksi untuk 

mengedit ataupun menghapus data produk. 

 

 

Gambar 4.30 Halaman Daftar Mitra 

B. Tambah Mitra 

Pada gambar 4.31 merupakan tampilan tambah mitra. Pada halaman ini 

dapat menambah nama mitra, alamat, kota, nomor hp dan juga email. Jika sudah 

selesai menambahkan mitra dapat mengklik tombol simpan untuk menyimpan data. 
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Gambar 4.31 Halaman Tambah Mitra 

C. Edit Mitra 

Pada gambar 4.32 merupakan tampilan edit mitra. Pada halaman ini dapat 

mengedit nama mitra, alamat, kota, nomor hp dan juga email. Jika sudah selesai 

mengedit mitra dapat mengklik tombol update untuk menyimpan data dan tombol 

batal jika tidak ingin melakukan perubahan data. 

 

 

Gambar 4.32 Halaman Edit Mitra 
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D. Hapus Mitra 

Pada gambar 4.33 merupakan tampilan hapus mitra. Pada halaman ini 

dapat menghapus nama mitra, alamat, kota, nomor hp dan juga email.  

 

 

Gambar 4.33 Halaman Hapus Mitra 

4.3.4 Master Transaksi 

 

A. Daftar Penjualan 

Pada gambar 4.34 merupakan tampilan daftar penjualan. Pada halaman ini 

dapat menampilakan laporan mitra yang belum lunas, mitra yang sudah lunas mitra, 

mitra yang jatuh tempo, total pendapatan dan produk yang paling laris. 
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Gambar 4.34 Halaman Daftar Penjualan 

B. Tambah Transaksi Penjualan 

Pada gambar 4.35 merupakan tampilan transaksi penjualan. Pada halaman 

ini dapat menampilakan nama mitra, alamat, dan nomor hp. Setelah itu dapat 

mengklik submit. 

 

 

Gambar 4.35 Halaman Tambah Transaksi Penjualan 
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C. Pilih Produk 

Pada gambar 4.36 merupakan tampilan pilih produk. Pada halaman ini 

dapat menampilkan pilihan produk dan jugatransaksi penjualan yang terdapat nama 

produk dan jumlah yangingin dibeli. Setelah itu dapat mengklik submit. 

 

 

Gambar 4.36 Halaman Pilih Produk 

D. Pembayaran 

Pada gambar 4.37 merupakan tampilan pembayaran. Pada halaman ini 

dapat menampilkan transaksi penjualan yaitu terdapat id pemesanan, total yang 

harus dibayar, uang yang dibayarkan dan keterangan bayar dapat memilih ingin 

membayar secara cash atau melalui bank. Setelah itu dapat mengklik submit. 
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Gambar 4.37 Halaman Pembayaran 

4.4 Testing (Pengujian) 

Tahapan terakhir ini dilakukan setelah tahapan pengkodean atau coding 

telah selesai. Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi untuk 

mengetahui apakah suatu aplikasi atau sistem sudah berjalan sesuai dengan yang 

diinginkan oleh perusahaan atau tidak. Pengujian yang digunakan dalam tahapan 

ini yaitu menggunakan metode blackbox testing, dimana pada metode ini akan diuji 

pada bagian tampilan dan bagian form apakah sudah berjalan sesuai dengan 

fungsinya.
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.2 Kesimpulan 

Dari permasalahan yang ada pada UD Riko Jaya, maka dilakukan 

pembuatan Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Berbasis Website didapatkan 

kesimpulan:  

1. Aplikasi yang dihasilkan meliputi: pengelolaan data mitra, pengelolaan data 

produk, melihat laporan penjualan dan dapat mencatat serta mengolah informasi 

data pemesanan dan pembayaran  

2. Sesuai dengan uji coba aplikasi menggunakan Black Box Testing dan statusnya 

berhasil semua, menandakan bahwa secara penggunaan dan fungsional aplikasi 

memiliki fitur yang layak untuk digunakan. 

5.2     Saran 

Aplikasi penjualan yang telah dirancang dan dibuat masih terdapat 

kekurangan, sehingga terdapat saran yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

aplikasi penjualan kedepannya adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi Penjualan ini belum memiliki layanan pengolahan data pemesanan 

seperti diagram tertentu untuk mengkalkulasi presentase laba per periode. 

Untuk itu disarankan penambahan dilakukan pada hal-hal yang dimaksud. 

2. User interface yang saat ini telah diterapkan dapat berkembang jauh lebih baik 

lagi. 

3. Mengevaluasi terhadap aplikasi terkait kinerja aplikasi 
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