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ABSTRAK

SISTEM MONITORING KETERSEDIAAN BARANG SERTA
PENJUALAN DAN PEMBELIANPADA PT. SARANA SAHABAT MAJU

BERBASIS WEB

Oleh

Aridiansyah Tri Putra

Aridiansyaahtriputa@gmail.com

Sistem penjualan yang berjalan di PT. Sarana Sahabat Maju dilalukan secara
langsung. Beberapa kendala terjadi dengan sistem penjualan secara langsung,
diantaranya : Jumlah stok barang pesanan pelanggan yang sering tidak tersedia,
jangkauan pemasaran yang masih terbatas sehingga mempengaruhi jumlah
penjualan barang.

Pada PT. Sahabat sarana maju terdapat permasalahan penjualan dikarenakan
keadaan dimasa pandemi dimana minat pelanggan untuk melakukan pembelian
secara langsung menurun maka pelanggan yang datang ke toko berkurang. Selain
itu pada PT. Sarana sahabat maju terdapat sistem pendataan barang yang kurang
baik sehingga sering terjadi nya kekosongan barang . dikarenakan penurunan
penjualan  maka dilakukan pengembangan sistem penjualan dan pembelian PT.
Sarana sahabat maju berbasis web guna memudahkan dalam melakukan
pembelian barang tanpa harus datang langsung.
Metode pengumpulan dan pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian
menggunakan metode prototype dimulai mengumpulkan kebutuhan, menentukan
tujuan, menggambarkan bagian yang diperlukan, melakukan pengkodingan dan
melalukan evaluasi sistem. Desain permodelan sistem dalam pengembangan
sistem ini menggunakan usecase diagram, activity diagram, squence diagram dan class
diagram. Metode prototype di pilih sebagai solusi pengembangan sistem yang
sesuai dengan tahap tahapan yang terstruktur sehingga menghasilkan sistem
sesuai keinginan konsumen

Hasil dari penyelesaian masalah pada PT. Sarana sahabat maju adalah
membangun suatu website penjualan dan pembelian pada PT. Sarana sahabat
maju berbasis website sehingga memudahkan pelanggan untuk dapat memesan
barang dan mempermudah pendataan barang untuk mengetahui stok barang



Pengembangan sistem ini menghasilkan layanan monitoring sistem ketersediaan
barang serta penjualan dan pemasaran produk yang tersedia pada website PT.
Sarana Sahabat Maju. Pelanggan dapat melakukan pembayaran dan pemesanan
produk melalui webiste. Diharapkan dengan adanya pengembangan sistem ini PT.
Sarana Sahabat Maju dapat memiliki sistem ketersediaan barang serta pemasaran
dan penjualan yang lebih baik..

Kata Kunci: Prototype, Penjualan Dan Pemasaran



ABSTRAK

MONITORING SYSTEM OF AVAILABILITY OF GOODS AND SALES
AND PURCHASES AT PT. SARANA SAHABAT MAJU BASED ON WEB

Oleh

Aridiansyah Tri Putra

Aridiansyaahtriputa@gmail.com

Sales system running at PT. Sarana Sahabat Maju  are  directly passed. Some
obstacles occur with the system of direct sales, including: the number of stock
goods ordered by customers , the marketing reach is still limited so as to affect the
number of sales of goods.

There are sales problems due to the state of the pandemic where the interest of
customers to make purchases directly decreases .  . Due to the decrease in sales,
the development of the sales and purchase system ,. propose to use Web-based in
making purchases of goods without having to come directly.

The method of collection and development of the system use prototype method
begins to collect the needs, determine goals, describe the necessary parts, conduct
coding and conduct system evaluation. System modeling design in the
development of this system using usecase diagrams, activity diagrams, squence
diagrams and class diagrams. Prototype method is chosen as a system
development solution that corresponds to the stage of structured stages so as to
produce the system according to the consumer's wishes.

The result of the resolution of problems at this  PT  is to build a sales and
purchase website at this PT  to make it easier for customers to order goods and
facilitate the collection of goods and easier  to know the stock of goods

The development of this system resulted in monitoring services of goods
availability system as well as sales and marketing of products available on this
website. . Customers can make payments and order products through website. It is
expected that with the development of this system PT. Sarana Sahabat Maju can
have a better availability system of goods and marketing and sales.

Key Words : Protype, Selling and  Purchasing
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini yang disertai perkembangan

internet saling mendukung satu sama lainsehingga melahirkan konsep Sistem

Informasiberbasis internet yang perkembangannya semakin luasdan semakin

meningkat telah diterapkan dalam bisnis perusahaan diberbagai bidang. Kegiatan

manusiasehari-hari tidak terlepas dari proses komunikasi. Perkembangan sistem

informasi memungkinkan terciptanya beraneka ragam informasi terhadap suatu

kegiatan atau pekerjaan agar memaksismalkan kinerja dari admin. Dalam

perkembangan sistem informasi tentunya ada analisis yang dilakukan sebelum

melakukan pembangunan atau pengembangan sistem yang berperngaruh dari

keberhasilan jalan nya suatu tersebut. selain daripada itu terpadat tata kelola

teknologi informasi yang berperan penting dalam pembangunan sistem agar

sistem yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pada tahap analisis.

Pada masa pademi seperti saat ini di PT. Sarana Sahabat Maju terkendala

dengan penjualan yang menurun dikarenakan pembeli dibatasi untuk berkegiatan

di luar rumah. Sehingga pelanggan yang datang ke toko untuk mencari

perlengkapanrumah tangga menurun dengan keadaan pademi seperti saat ini.

Dikarenakan penjualan yang menurun maka dilakukan pengembangan sistem

penjualan secara online agar pelanggan tetap dapat memilih dan membeli

perlengkapan yang tersedia di PT. Sarana Sahabat Maju.

Pengembangan sistem pembelian yang dapat dilakukan secara online

merupakan wujud dari pengembangan sistem yang sebelum nya masih ofline.

Produk yang tersedia pada PT. Sarana Sahabat Maju merupakan produk peralatan

rumah tangga, perlengkapan rumah tangga dan aksesoris rumah tangga. Sehingga

Pelanggan dapat membayar barang yang di beli di PT. Sarana Sahabat Maju

sesuai dengan jumlah barang yang di pesan dan yang tersedia secara online tanpa

harus ke toko. Physical Distancing dapat diterapkan dengan baik di masa pademi

seperti saat ini.
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Sistem yang akan di kembangkan dilengkapi dengan ketersedaan barang yang

ada di PT. Sarana Sahabat Maju sesuai dengan jumlah dan item yang tersedia.

Sehingga pelanggan dapat memilih nya dan menentukan jumlah pembelian secara

online. Pelanggan hanya perlu membayar sesuai dengan total harga dan

menunggu barang sampai kepada pelanggan.

Selain pembelian dan stok yang dilakukan secara online promosi pun

diberikan PT. Sarana Sahabat Maju untuk pelanggan yang membeli secara online.

Sebagai wujud perhatian dari PT. Sarana Sahabat Maju untuk kepuasan pelanggan

yang berbelanja perlengkapan rumah tangga secara online.

Sistem informasi adalah sistem yang dapat didefinisikan dengan

mengumpulkan, memperoses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi

untuk tujuan tertentu. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem informasi terdiri atas

input (data, instruksi) dan output (laporan, kalkulasi) Sutarman (2017).

Diperlukan suatu framework (kerangka kerja) dalam membangu suatu

teknologi informasi. Ada banyak macam framework untuk membangun atau

mengembangkan suatu teknologi informasi. Salah satu nya adalah codeigniter

yang digunakan dalam kerangka kerja membangun atau mengembangkan suatu

sistem.

Dari penjelasan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang

berguna untuk suatu perusahaan atau organisasi. Agar teknologi informasi yang di

hasilkan dapat berguna untuk membantu atau mengambangkan suatu perusahaan

agar kinerja dari admin dapat lebih efesien. PT. Sarana Sahabat Maju adalah suatu

perusahaan yang sudah lama didirikan yang bergerak dalam bidang distributor

elektronik rumah tangga dan furniture ruangan. Maka penulis memilih penelitian

yang berjudul ‘SISTEM MONITORING KETERSEDIAAN BARANG DAN

PENJUALAN PADA PT. SARANA SAHABAT MAJU’ yang diharapkan

penelitian ini dapat membantu pemeliharaan agar pekerjaan nya lebih efesien

dalam mengolah data barang yang masuk dan keluar.

a) Identifikasi Masalah

Kondisi pada saat ini di PT. Sarana Sahabat Maju adalah sering terjadi nya

keterlambatan restock barangdikarnakan kurang efektifnya proses

pengolahan data barang yang menyebabkan kurangnya informasi ketika
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terjadi kekosongan barang dan tidak dilakukan proses restock. Dilakukan

pengembangan sistem menggunakan web dikarnakan lebih mudah

mengakses nya untuk proses pendataan barang.

b) Dampak yang terjadi karna keterlambatan restock barang adalah ketika

konsumen ingin membeli barang yang di cari di PT. Sarana Sahabat Maju

barangnya tidak tersedia. Dikarenakan proses pengolahan data barang

kurang efektif dengan sistem yang berjalan saat ini. Dengan dilakukan nya

pengembangan sistem melalui website pelanggan dapat melihat dan

memilih barang yang tersedia di PT. Sarana Sahabat Maju melalui

website.

c) Dimasa pademi seperti saat ini penjualan di PT. Sarana Sahabat Maju

menurun dikarenakan pelanggan takut untuk datang ke PT. Sarana Sahabat

Maju. Sehingga dilakukan pengembangan penjualan dan pembelian

melalui website agar pelanggan tetap dapat melakukan transaksi pembelian

melalui website tanpa harus datang ke PT. Sarana Sahabat Maju.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya dibatasi ruang lingkup dalam

pembahasan. Bagaimana membangun sebuah website penjualan dan pembelian

untuk memudahkan pelanggan melakukan pembelian pada PT. Sarana Sahabat

Maju ?

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun suatu

website untuk mempermudah pemantauan ketersediaan barang dan memudahkan

pelanggan untuk dapat melalukan pembelian melalui website ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk sebagai berikut :

1. Mengetahui kekurangan dalam pengelolaan ketersediaan barang yang

berjalan.

2. Membangun suatu website yang dapat membantu pengecekan barang yang

masuk dan keluar.
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3. Mengimplementasikan metode pengembangan sistem berbasis web.

4. Meningkatkan penjualan melalui website.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk sebagai berikut :

1. Untuk mempermudah pengecekan ketersediaan barang.

2. Efesiensi pengelolaan data barang yang masuk dan keluar.

3. Menerapkan teknologi informasi dalam pengolahan data ketersediaan

barang.

4. Meminimalisi terjadi nya kekosongan stok barang.

5. Memudahkan pelanggan melakukan pembelian barang melalui website.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian yang dibutuhkan sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang

lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

serta sistematika penyusunan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan definisi – definisi dan teori yang digunakan

oleh penulis sebagai pendukung dalam penulisan skripsi yang

dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang

terdiri dari, metode pengumpulan data, pengembangan sistem,

penentuan sample serta penyelesaian masalah yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang spesifikasi perangkat lunak serta

proses hasil dari sistem yang dibuat dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan

saran yang diperlukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Teori yang disajikan disini menerangkan hubungan antar beberapa konsep yang

digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian.Tinjauan pustaka dalam

perancangan dan pembuatan sistem informasi layanan pada dinas sosial kabupaten

pesawaran penulis mengambil tiga penelitian:

Penelitian pertama dilakukan oleh Farida Yunita dari STIMIK Bina Patria pada tahun

2020 dengan judul ‘SISTEM INFORMASI MONITORING PENJUALAN KRIPIK

SINGKONG CAHAYA BARU DI LAMPUNG TENGAH’ daripenelitian nyadapat

dijelaskan bahwa penelitiannya bertujuan untuk menganalisis masalah yang dihadapi

oleh KWT Cahaya Baru terutama sistem monitoring yang digunakan masih

menggunakan perkiraan. Oleh karena itu dengan dibuatnya Sistem Informasi

Monitoring Penjualan ini diharapkan dapat mempermudah admin dalam

memonitoring dari hasil penjualan setiap bulannya.Dengan sistem yang digunakan

saat ini oleh KWT Cahaya Baru dalam proses monitoring terdapat beberapa

kelemahan yaitu proses monitoring yang tergolong manual dan dokumen belum

tersimpan dalam bentuk digital sehingga apabila Ketua KWT ingin meningkatkan

penjualan dalam setiap bulannya hanya menggunakan perkiraan saja. Dengan

menggunakan Program SIMON (Sistem Informasi Monitoring) Penjualan Keripik

Singkong akan lebih mudah untuk melakukan monitoring dan meningkatkan

penjualan setiap bulannya.

Penelitian Kedua dilakukan olehLukman Nulhakim, Nur Azizah dan Mety Trisna Ajija

dari STMIK Antar Bangsa dan STMIK Raharja Taggerang pada tahun 2018. Dengan

judul penelitian ‘SISTEM INFORMASI MONITORING INVENTORY DENGAN

ANALISA PIECES PADA PT CARE SPUNDBOND’ dalampenelitian nya dapat diambil

kesimpulanpemasukan data yang berjalan pada PT Care Spunbond saat ini bahwa proses

dalam pengolahan datanya masih kurang maksimal karena menggunakan program

aplikasi Microsoft Excel serta belum adanya sistem informasi yang dapat menghasilkan

laporan lebih cepat, akurat dan terbaru secara efisien, karena tidak adanya sistem atau

program aplikasi komputer yang mendukung untuk penyimpanan data tersebut, sehingga

ii
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dikhawatirkan terdapat beberapa kesalahan, terkadang dapat menyebabkan data hilang

dan posisi data yang tidak diketahui letaknya dengan berurut menyebabkan pendataan

yang kurang efektif dan efisien, sehingga kebutuhan sistem memang benar-benar

dibutuhkan PT Care Spunbond. PT Care Spunbond membutuhkan suatu sistem informasi

monitoring inventory terkomputerisasi yang dapat menghasilkan dan menyalurkan

informasi yang akurat, relevan juga tepat waktu. Sistem monitoring inventory yang

diusulkan untuk penyewa dibuat menggunakan android studio, sedangkan sistem

monitoring inventory untuk admin gudang dibuat menggunakan bahasa pemograman

PHP dan database Mysql. Metode analisa menggunakan PIECES. Keuntungan yang

terdapat pada rancangan sistem baru ini diantaranya adalahtersedianya sistem yang dapat

memenuhi kegiatan dalam pengelolaan sewa gudang. Dapat mengurangi pemakaian alat

tulis sehingga lebih efisien. Terpusatnya data yang ada dalam sistem mempermudah

bagian keuangan dalam mengontrol data customer. Proses pembuatan laporan yang

tersistem lebih efektif sehingga memudahkan bagi bagian keuangan untuk menyajikan

laporan keuangan kepada pimpinan menjadi tepat.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sahara Abdy dan Muhamad Alda dari STIMIK

Logika Medan Pada bulan oktober pada Tahun 2020. Dengan judul penelitian

‘PERANCANGAN SISTEM INFORMASI APOTEK DENGAN

MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER DAN DATABASE MYSQL’

dalam penelitian yang menjelaskan untuk merancang dan membangun sebuah

sistem informasi apotek berbasis web pada Apotek Varia. Dengan adanya sistem

informasi ini diharapkan dapat membantu pihak apotek varia dalam melakukan

proses pengolahan data apotek secara cepat dan mudah. Sistem informasi

dibangun dengan menggunakan framework CodeIgniter dan database

MySQLSistem informasi yang telah dibangun dapat membantu pemilik Institut

apotek varia dalam melakukan proses pengolahan data pegawai dan melihat

laporan transaksi yang telah dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem

informasi yang telah dibangun dapat membantu kasir apotek varia dalam

melakukan pengolahan data pembeli dan melakukan proses transaksi penjualan.

Sistem informasi yang dibangun dapat memudahkan apoteker dalam melakukan

pengolahan data obat dan melakukan proses transaksi pembelian obat. Sistem

informasi yang dibangun dapat menggantikan sistem pengolahan data yang secara



7

konvensional menjadi sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi pada

apotek varia.

2.2 Sistem

Sistem dapat didefinisikan sebagain mengumpulkan, memperoses, menyimpan,

menganalisis, menyebarkan data yang dapat menjadi sebuha informasi untuk

tujuan tertentu. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem informasi terdiri atas input

(data, instruksi) dan output laporan, kalkulasi. (Sutarman, 2017)

2.3 Monitoring

Monitoting adalah proses pengumpulan data dan analisis informasi berdasarkan

indikator yang ditetapkan secara kontinu tentang kegiatan atau pristiwa. Sehingga

mendapatkan data yang bersifat real time agar data tersebut dapat menjadi sebuah

informasi untuk penentuan suatu keputusan yang akan dilakukan agar keberanaran

data dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan jika terjadi suatu kesalahan.

(Gentisya, 2018)

2.4 Sistem Monitoring

Sistem Monitoring adalah sebuah kegiatan dalam proses pengumpulan data yang

bersifat realtime sehingga informasi yang dihasilkan dapat menjadi penentu suatu

keputusan yang keberanaran nya dapat dipercaya. Dilakukan nya sistem

Monitoring adalah untuk mengkaji kegiatan-kegiatan pada suatu proses bisnis

apakah sudah sesuai prosedur atau tidak. Sistem monitoring juga dapat

memimalisir masalah yang timbul agar dapat langsung diatasi secara efektif.

(Gentisya, 2018)

2.5 Penjualan

Penjualan adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan

untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan

barang, jasa, ide kepada pasar sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi

(Tantri Wahyuni dan Upuh Puadah, 2019)
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2.6 Pembelian

Pembelian adalah transaksi belanja untuk barang masuk atau pengeluaran uang

yang kita lakukan untuk mendapatkan barang yang akan dijual, transaksi ini

terjadi pada supplier yang barangnya dibeli (Nugroho, 2018). Pembelian adalah

sebuah perusahaan dagang pembelian meliputi pembelian aktiva barangtif,

pembelian barang dagangan serta pembelian barang dan jasa lain dalam rangka

kegiatan usaha (Hariyanto, 2016). Dari pengertian diatas Penulis menyimpulkan

bahwa pembelian adalah suatu kegiatan yang mengeluarkan sejumlah uang untuk

mendapatkan barang ataupun barang yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan.

2.7 UML (Unified Modeling Language)

UML(Unified Modeling Language)adalah bahasa spesifikasi standar yang

dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan dan membanngun

perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem

berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan

sistem. Pada diagram uml 2.1 terdiri dari 13 macam diagram yang dikelompokkan

dalam 3 kategori. Pembagian kategori dan macam-macam diagram tersebut dapat

dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 2.1 Diagram UML

Berikut ini penjelasan singkat dari pembagian kategori tersebut.

 Structure diagrams yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk

menggambarkan suatu struktur statis dari sistem yang dimodelkan.

 Behavior diagrams yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk

menggambarkan kelakuan sistem atau rangkaian perubahan yang terjadi

pada sebuah sistem.

 Interaction diagrams yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk

menggambarkan interaksi sistem dengan sistem lain maupun interaksi

antar subsistem pada suatu sistem. (Rossa dan M. Shalahuddin : 2019)

2.8 Berorientasi Objek (Object oriented)

Berorientasi objek (Object oriented) adalah suatu stategi pembangunan perangkat

lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang

berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Metodologi berorientasi
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objek merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak dibangun melalui

pendekatan objek secara sistematis. Metode berorientasi objek meliputirangkaian

aktivitas analisis berorientasi objek, rancangan berorientasi objek, pemrograman

berorientasi objek, dan pengujian berorientasi objek. (Rossa dan M. Shalahuddin,

2019)

2.9 Use Case Diagram

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuakn (behavior) sistem

informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja

yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan

fungsi-fungsi tersebutsimbol-simbol yang digunakan dalam Use Case Diagram

yaitu:(Rossa dan M. Shalahuddin, 2019).

Tabel 2.1 Simbol Usecase Diagram

No. Simbol Keterangan

1. Use Case Fungsionalitas yang disediakan sistem

sebagai unit-ubit yang saling bertukar

pesan antara unit atau aktor.

Tabel 2.1 Simbol Usecase Diagram (Lanjutan)

No. Simbol Keterangan

2. Actor Orang, proses atau sistem lain yang

berinteraksi dengan sistem informasi

yang akan dibuat itu sendiri, walaupun

simbol aktor adalah orang namun aktor

belum tentu merupakan orang.

Biasanya dinyatakan menggunakan

kata benda di awal frase nama aktor.

3. Association Komunikasi antara aktor dan use case

yang berpartisipasi pada usecase atau

use case memiliki interaksi dengan

aktor.



11

4. EkstensiExtend Relasi use case tambahan ke sebuah

use case dimana use case yang

ditambahkan dapat berdiri sendiri

walaupun tanpa use case tambahan itu.

5. Generalization Hubungan generalisasi dan spesialisasi

(umum – khusus) antara dua buah use

case dimana fungsi yang satu adalah

fungsi yang lebih umum.

6. Include Relasi use case tambahan ke sebuah

use case dimana use case yang

ditambahkan memerlukanuse case ini

untuk menjalankan fungsinya atau

sebagai syarat dijalankan use case ini.

2.10 Class Diagram

Class DiagramMerupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap

kelas di dalam model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan-aturan

dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Class Diagram juga

menunjukkan atribut-atribut dan operasi-operasi dari sebuah kelas dan constraint

yang berhubungan dengan objek yang dikoneksikan. Class Diagram secara khas

meliputi : Kelas (Class), Relasi Assosiations, Generalitation dan Aggregation,

attribut (Attributes), operasi (method) dan visibility, tingkat akses objek eksternal

kepada suatu operasi atau attribut.(Ade Hendini, 2016)

Tabel 2.2 Class diagram

Simbol Keterangan

Kelas/Class

Nama_kelas

+atribut

+operasi()

Kelas pada struktur system

Antar muka/interface Sama dengan konsep interface dalam
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Simbol Keterangan

pemograman berorientasi objek

Asosiasi/association Relasi antar kelas dengan makna umum

,asosiasi biasanya juga disertai dengan

multiplicity.

Asosiasi berarah/directed Relasi antarkelas dengan makna kelas

yang satu digunakan oleh kelas yang

lain, asosiasi biasanya juga disertai

dengan multiplicity.

Generalisasi Relasi antar kelas dengan makna

generalisasi-spesialisasi (umum khusus)

Kebergantungan/Dependen Relasi antar kelas dengan makna

kebergantungan antar kelas.

Agregasi/aggregation Relasi antar kelas dengan makna semua-

bagian(whole-part)

2.11 Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari

sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak.

Diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan

kator,jadi aktivitas yang dapat dilakukan  oleh sistem. (Ade Hendini :

2016)Berikut ini adalah simbol-simbol yang ada pada diagram aktivitas:

Tabel 2.3Simbol Activity Diagram

Simbol Keterangan

Status awal Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram

aktivitas memiliki sebuah status awal

Aktivitas

aktivitas

Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas

biasanya diawali dengan kata kerja.
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Simbol Keterangan

Percabangan/ decision Asosiasi percabangan dimana jika ada

pilihan aktivitas lebih dari satu.

Penggabungan/  join Asosiasi penggabungan dimana lebih dari

satu aktivitas digabungkan menjadi satu.

Status akhir Status akhir yang dilakukan sistem,sebuah

diagram aktivitas memiliki sebuah status

akhir

Swimlane Memisahkan organisasi bisnis yang

bertanggung jawab terhadap aktivitas yang

terjadi.

2.12 Metodologi Penelitian

Metodologi pengembangan sistem menggunakan metode prototype. Prototype

adalah salat satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan .

Dengan menggunakan Metode prototype ini , pengembangan dan pelanggan dapat

saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem . Sering terjadi seorang

pelanggan hanya mendefinisikan secara umum apa yang dibutuhkan , pemrosesan

dan data-data apa saja yang dibutuhkan. Sebaliknya, disisi pengembang kurang

memperhatikan efisiensi Algoritma.Kemampuan sistem operasi dan interface

yang menghubungkan manusia dengan komputer.

Pada prototyping model kadang- kadang klien hanya memberikan beberapa

kebutuhan umum software tanpa detail input, proses atau detail output dilain

waktu mungkin tim pembangun (developer) tidak yakin terhadap efisiensi dari

algoritma yang digunakan, tingkat adaptasi terhadap sistem operasi atau

rancangan form user interface. Ketika situasi seperti ini, terjadi model prototyping
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sangat membantu proses pembangunan software. Proses pada prototyping bisa

dijelaskan sebagai berikut: (Lingga Andaresta Setiadi : 2019)

Metode analisa data menggunakan operasional yang mempunyai tahapan-tahapan

sebagai berikut.

1. Mendengarkan Pelanggan

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dari sistem dengan cara

mendengar keluhan dari pelanggan . Untuk membuat suatu sistem yang sesuai

kebutuhan , maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem yang sedang

berjalan untuk kemudian mengetahui masalah yang terjadi .

2. Merancang dan Membuat Prototype

Pada tahapan ini , dilakukan perancangan dan pembuatan prototype system .

Prototype yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang telah

didefinisikan sebelumnya dari keluhan pelanggan atau pengguna.

3. Uji Coba

Pada tahap ini , Prototype dari sistem di uji coba oleh pelanggan atau pengguna .

Lalu dilakukan evaluasi kekurangan - kekurangan dari kebutuhan

pelanggan.Pengembangan kemudian kembali mendengarkan keluhan dari

pelanggan untuk memperbaiki Prototype yang ada.
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Gambar 2.4 Tahapan Prototype

2.13 Tahapan Pengembangan Sistem

1) Pengumpulan kebutuhankebutuhan yang di perlukan oleh PT. Sarana

Sahabat Maju adalah sebuah website yang mengelola ketersediaan barang

yang ada di PT. Sarana Sahabat Maju sehingga laporan barang masuk dan

keluar laporan nya dapat sesuai.

2) Membangun prototypelangkah selanjutnya adalah langkah metode

prototype membangun website untuklaporan barang masuk dan keluar

secara akurat. Misalkan membuat input dan output hasil dari penjualan

barang dan langsung diinput ke website.

3) Evaluasi protoptypeadalah penentu keberhasilan dan proses yang sangat

penting. Ketika langkah 1, dan 2 ada yang kurang atau salah kedepannya

akan sulit sekali melanjutkan langkah selanjutnya. Sehingga pada proses

ini pembuat program harus teliti agar yang hasil yang dihasilkan sesuai

dengan keinginan PT. Sarana Sahabat Maju.
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2.13 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

Nama Judul Variabel Hasil Analisis

Farida

Yunita

Sistem informasi

monitoring

penjualan kripik

singkong cahaya

baru di lampung

tengah

Penjualan

kripik

singkong

berbasis web

Sistem Informasi Monitoring

Penjualan dapat

mempermudah admin dalam

memonitoring dari hasil

penjualan setiap

bulannya.Dengan sistem yang

digunakan saat ini oleh KWT

Cahaya Baru dalam proses

monitoring terdapat beberapa

kelemahan yaitu proses

monitoring yang tergolong

manual dan dokumen.

Lukman

Nulhakim,

Nur Azizah

dan Mety

Trisna Ajija

Sistem informasi

monitoring

inventory dengan

analisa pieces

pada pt care

spundbond

Monitoring

Inventory

dengan analisa

pieces

sistem informasi monitoring

inventory terkomputerisasi yang

dapat menghasilkan dan

menyalurkan informasi yang

akurat, relevan juga tepat

waktu. Sistem monitoring

inventory yang diusulkan untuk

penyewa dibuat menggunakan

android studio, sedangkan

sistem monitoring inventory

untuk admin gudang dibuat

menggunakan bahasa

pemograman PHP dan database

Mysql
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Sahara

Abdy dan

Muhamad

Alda

Perancangan

sistem informasi

apotek dengan

menggunakan

framework

codeigniter dan

databse mysql’

Sistem

informasi

apotek

Sistem informasi yang telah

dibangun dapat membantu

pemilik Institut apotek varia

dalam melakukan proses

pengolahan data pegawai dan

melihat laporan transaksi

yang telah dilakukan menjadi

lebih efektif dan efisien
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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah mengumpulkan data-data yang telah ditentukan

sebelumnya. Data adalah bahan mentah yang belum di olah menjadi sebuah

informasi, penelitian ini dibagi kedalam dua teknik yaitu teknik pengumpulan data

dan teknik pengembangan sistem dengan metode waterfall,. Adapun tahapannya

sebagai berikut :

1. Observasi

2. Datang langsung ke lapangan untuk mendapatkan data secara akurat agar

analisis yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Penulis

mendatangi PT. Sarana Sahabat Maju yang berada di jalan RA. Kartini

No.43 C-D Bandar Lampung. Kemudian bertemu dan berbincang dengan

Admin PT. Sarana Sahabat Maju untuk meminta izin agar diperbolehkan

bertemu dengan manager yang sebelum nya sudah memiliki janji untuk

bertemu dengan manager.

2. Wawancara

Penulis mewawancari dan berbincang dengan manager untuk mendapatkan

informasi dan menganalisa masalah yang ada di PT. Sarana Sahabat Maju.

Dari informasi dan analisa masalah yang didapat maka didapatkan sebuah

solusi penanganan masalah nya yaitu dengan melakukan pengembangan

sistem menggunakan website.

3. Studi Pustaka

4. Analisa masalah dan solusi untuk melakukan pengembangan sistem

didapatkan dari studi pustaka terdahulu dan efektifitasnya dapat dipercaya.

Agar jalan nya sistem yang dihasilkan dapat sesuai dengan keinginan

dimana sistem yang berjalan se efesien mungkin. Sehingga studi pustaka

yang dipilih perlu dari sumber yang terpercaya.
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3.2 Metode Analisis Data

Perancangan dilakukan cepat dan rancangan mewakili semua aspek perangkat

lunak yang diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototype

dengan menggunakan pendukung pengembangan sistem UML Unified Modeling

Language yaitu merupakan sebuah langkah yang fokus pada desain pembuatan

program perangkat lunak termasuk struktur data. Prosedur kerja sistem yang baru

ini akan di gambarkan dalam beberapa bentuk tahapan yaitu: Membuat Usecase,

Activity Diagram Membuat Rancangan Input dan Output, Class Diagram,

Membuat Kamus Data.

3.3 Tahap Pengembangan Sistem

1) Mengkodekan sistem sebelum pengkodean atau biasaya kita sebut proses

koding, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengkodingan menggunakan

Bahasa pemograman. karena mengaplikasikan kebutuhan dalam bentuk

kode program yang nantinya akan menjadi program yang digunakan PT.

Sarana Sahabat Maju.

2) Menguji sistem setelah pengkodean atau pengkodingan tentunya akan di

testing. Disini admin dan tim terkait dari PT. Sarana Sahabat Maju akan

menguji secara langsung sistem yang sudah dibuat apakah sesuai dengan

keinginan atau tidak.

3) Evaluasi sistem Mengevaluasi dari semua langkah yang pernah di lakukan.

Sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Jika belum atau masih ada

revisi maka dapat mengulangi dan kembali di tahap 1 dan 2 sampai sistem

berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh PT. Sarana Sahabat Maju.

4) Menggunakan sistem Setelah sudah selesai dan siap di serahkan

kepadaadminPT. Sarana Sahabat Maju dan memberikan jadwal

maintenance agar system terjaga dan berfungsi sebagai mana mestinya.

3.4 Analisis Sistem Yang Berjalan

PT. Sarana Sahabat Maju menggunakan sistem penjualan secara offline dengan

pendataan masih secara manual untuk laporan barang masuk dan keluar. Laporan

ini dibuat seminggu sekali sehingga mengakibatkan sering terjadinya telat untuk
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laporan barang yang telah terjual. Sistem yang berjalan dapat digambarkan

dengan usecase dibawah ini :

3.4.1 Use Case Diagram Sistem Ketersediaan Barang Yang Berjalan

Gambar 3.1 Use Case Sistem yang berjalan

Alur sistem ketersediaan barang yang berjalan sebagai berikut :

1. Pelanggan memilih barang yang diinginkan di pt. Sarana Sahabat

Maju.

2. Admin melakukan pelayanan dan penawaran barang yang tersedia.

3. Pelanggan melakukan pembayaran dan mendapatkan bukti

pembayaran dari admin.

4. Manager melakukan restok barang jika barang telah habis.

5. Admin menerima perintah dari manager jika barang perlu di restok.

6. Admin membuat laporan barang seminggu sekali dari hasil penjualan

barang yang keluar dan masuk.

7. Dari laporan mingguan tersebut manager dapat melihat data transaksi.

3.4.2 Skenario Use Case Sistem Yang Berjalan

Nama Use Case : Barang

Actor : Pelanggan,Admin

Type :Primary Key

Tujuan :Pelanggan mengetahui harga barang

admin
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Tabel 3.1 Skenario Use Case barang

Pelanggan Admin
1. Pelanggan memilihbarang

yang diinginkan
2. Admin cek harga dan

ketersediaan barang
3. Admin memberikan harga

barang yang dipilih
pelanggan

4. Pelanggan Mengetahui
harga barang yang dipilih

Nama Use Case: pembayaran

Actor : Pelanggan, admin

Type :Primary Key

Tujuan : Pelanggan melakukan pembayaran

Tabel 3.3 Skenario Use Casepembayaran

Pelanggan Admin
1. Pelanggan menanyakan total

Pembayaran
2. Admin menghitung total

pembayaran
3. Pelanggan melakukan

pembayaran
4. Admin mengecek

pembayaran
5. Admin memberikan bukti

pembelian
6. Menerima bukti pembelian

Nama Use Case: Restok

Actor :Admin, Manager

Type :Primary Key

Tujuan : Restok barang yang telah habis

Tabel 3.3 Skenario Use Case Restok barang

Admin Manager
1. Manager menentukan

barang dan jumlah barang
yang akan di restok

2. Admin melakukan
pemesanan restok barang
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Tabel 3.3 Skenario Use Case Restok barang (Lanjutan)

3. Admin menyimpan data
restok

Nama Use Case: Laporan

Actor : Admin, Manager

Type : Primary Key

Tujuan : Laporan barang yang keluar dan masuk

Tabel 3.3 Skenario Use Case Laporan

Admin Manager
1. Admin membuat laporan

bulanan
2. Menerima dan memeriksa

laporan bulanan

3.5 Desain Rancangan Sistem

Perancangan yang diusulkan untuk membangun suatu website penjualan dan

pembelian pada PT. Sarana Sahabat Maju dimana pelanggan dapat langsung

memesan barang melaui website tersebut yang pastinya memudahkan konsumen

untuk membeli barang yang tersedia. Dalam website tersebut terdapat sistem

montoring barang agar permasalahan restok barang dapat diselesaikan. Sehingga

admin dapat melakukan pendataan barang secara teratur setiap harinya.

3.5.1 Use Case Sistem Yang Di Usulkan

Desain sistem yang di usulkan untuk ketersediaan barang di PT. Sarana

Sahabat Maju dapat dijelaskan menggunakan use case diagram untuk

menggambarkan sistem yang akan digunakan nantinya sebagai website

ketersediaan barang dan penjualan serta pembelian pada PT. Sarana Sahabat

Maju, seperti pada gambar 3.2 berikut :
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Gambar 3.2 Use Case Sistem yang diusulkan

Alur sistem penjualan dan pembelian serta memonitoring barang pada PT.

Sarana Sahabat Maju yang di usulkan sebagai berikut :

1. Admin melakukan login website.

2. Adminlihat barang yang keluar dan masuk.

3. Pelanggan dapat melihat barang yang tersedia pada PT. Sarana Sahabat

Maju.

4. Admin dapat update barang yang masuk dan menghapus barang yang

terjual.

Sistem

login
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5. Setelah pelanggan melihat dan memilih barang maka pelanggan akan

melakukan login website jika pelanggan sudah memiliki akun pada

webiste penjualan dan pembelian.

6. Jika pelanggan belum memiliki akun maka pelanggan melakukan

pendaftaran akun baru, pendaftaran harus dilakukan agar pelanggan dapat

melanjutkan pemesanan.

7. Lalu masuk ke halaman periksa (checkout) dimana pelanggan menentukan

jumlah barang yang akan di beli jika pelanggan memesan barang melebihi

stok maka pembelian akan masuk ke booking.

8. Lalu mengisi alamat tujuan pengiriman dan pelanggan nendapatkan total

bayar termasuk ongkir barang dan jenis bank dan nomor rekening serta

nama pemilik rekening tujuan.

9. Setelah melakukan pembayaran pelanggan mendapatkan bukti

pembayaran yang dapat diunggah ke website pejualan PT. Sarana Sahabat

Maju.

10. Admin dan menager mendapat notifikasi pembayaran dari pelanggan yang

selanjutkan dilakukan pengecekan setelah bukti pembayaran diterima dan

telah di cek oleh admin.

11. Admin melanjutkan pengiriman menggunakan jasa pengiriman. Di jasa

pengiriman admin mendapatkan nomor resi pengiriman yang akan di

inputkan ke website admin.

12. Admin melanjutkan input nomor resi agar dapat dilihat oleh pelanggan

bahwa barang tersebut telah dikirimkan.

13. Nomor resi akan muncul pada faktur penjualan yang akan diterima

pelanggan. Dari transaksi pembelian tersebut maka didapat laporan

penjualan.

3.5.2 Skenario Use Case Sistem Yang Di Usulkan

Nama Use Case : Barang

Actor :Admin

Type :Primary Key

Tujuan :Input barang melalui website.
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Tabel 3.4 Skenario Use Case Barang

Admin
1. Admin mengakses halaman website admin
2. Admin memasukan username dan password
3. Setelah masuk ke halaman dashboard website admin, admin

melanjutkan menambahkan barang
4. Barang yang ditambahkan di perjelas dengan deskripsi dan harga

Nama Use Case :Lihat barang

Actor : Pelanggan, Admin

Type :Primary Key

Tujuan :Admin dan pelanggan dapat melihat barang yang tersedia

Tabel 3.5 Skenario Use Case Lihat barang

Pelanggan Admin
1. Admin dapat melihat barang

yang ditambahkan dan dapat
menentukan untuk di update
dan delete barang

2. Pelanggan membuka
halaman website

3. Pelanggan dapat melihat
barang yang di jual tanpa
harus membuat akun

4. Setelah pelanggan memilih
barang maka pelanggan akan
beralih kehalaman buat akun

Nama Use Case : Login

Actor : Pelanggan

Type :Primary Key

Tujuan : Untuk melanjutkan pemesanan pelanggan harus login

Tabel 3.6 Skenario Use Case Login

Pelanggan
1. Pelanggan melanjutkan pemesanan produk maka sistem

menampilkan halaman login.
2. Jika pelanggan sudah memiliki akun maka pelanggan

memasukkan email dan password yang terdaftar.
3. Jika pelanggan belum memiliki akun maka pelanggan

diharuskan mengisi kolom data diri untuk dapat memiliki akun.
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Nama Use Case:Buat Akun

Actor : Pelanggan

Type :Primary Key

Tujuan : Pelanggan membuat akun untuk melanjutkan pembelian

Tabel 3.6 Skenario Use Case Buat akun

Pelanggan
4. Pelanggan mendaftar akun baru jika ingin melanjutkan membeli

barang
5. Pelanggan mengisi nama, alamat, kabupaten, nomor telpon,

email dan password
6. Pelanggan login website dengan menggunakan email dan

password yang telah di daftarkan

Nama Use Case : Pilih Barang

Actor : Pelanggan

Type :Primary Key

Tujuan :Untuk menentukam barang yang dipilih.

Tabel 3.7 Skenario Use Case Pilih Barang

Pelanggan
1. Pelanggan dapat melihat detail barang, gambar, spesifikasi,

stok, harga, dan deskripsi barang.
2. Di halaman shopping cart proses periksa (checkout) dilakukan

sekaligus memastikan jumlah pembayaran dan alamat
pengiriman.

Nama Use Case: Periksa

Actor : Pelanggan

Type :Primary Key

Tujuan : Pelanggan memastikan tujuan pengiriman barang.

Tabel 3.8 Skenario Use Case periksa

Pelanggan
1. Pelanggan menentukan Jumlah pesanan barang.
2. Apabila  barang yang tersedia pesanan nya melebihi stok maka

pesanan akan beralih ke booking dan pelanggan wajib
membayarkan sesuai harga.

3. Pelanggan menetukan alamat tujuan dan nomor telpon
4. Pelanggan mengetahui biaya ongkos kirim dan total bayar
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Nama Use Case : Pembayaran

Actor : Pelanggan

Type : Primary Key

Tujuan : Untuk melakukan pembayaran dan unggah bukti

pembayaran.

Tabel 3.9 Skenario Use CasePembayaran

Pelanggan
1. Pelanggan melakukan pembayaran dan memperoleh bukti

pembayaran.
2. Pelanggan akan mendapatkan nomor faktur pembelian.
3. Pelanggan mengirimkan bukti pembayaran dan pelanggan

menunggu verifikasi bayaran.

Nama Use Case: verifikasi

Actor : Pelanggan, Admin

Type :Primary Key

Tujuan : Untuk verifikasi pembayaran.

Tabel 3.10 Skenario Use CaseVerifikasi

Pelanggan Admin
1. Admin mendapat notifikasi

pembayaran
2. Admin cek bukti

pembayaran
3. Admin merubah status

pesanan pelanggan
4. Pelanggan dapat  mengetahi

status pesanan barang.

Nama Use Case :Pengiriman

Actor : Kurir, Admin

Type :Primary Key

Tujuan : Mengirim barang

Tabel 3.11 Skenario Use Case Delivery

Kurir Admin

1. Admin Mengirimkan barang
melalui jasa courir

2. Kurirmenerima barang dan
melakukan proses
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Tabel 3.11 Skenario Use Case Delivery (Lanjutan)

3. Kurir memberi nomor resi
4. Admin menerima nomor

resi dan menginputkan ke
halaman website

5. Nomor resi tersebut dapat
dilihat oleh website
pelanggan dalam bentuk
faktur penjualan.

Nama Use Case: Faktur Penjualan

Actor : Pelanggan, admin

Type : Primary Key

Tujuan : Bukti pembelian produk

Tabel 3.7 Skenario Use CaseFaktur Penjualan

Pelanggan Admin
1. Input Nomor resi dan sistem

menampilkan di faktur
penjualan

2. Cek status pesananan
3. Mendapatkan faktur

penjualan dan nomor resi
4. Jika barang telah sampai

pelanggan dapat
memberikan testimoni

Nama Use Case : Laporan Penjualan

Actor : Admin

Type : Primary Key

Tujuan : Laporan barang terjual

Tabel 3.11 Skenario Use Case Laporan

Pelanggan Admin
1. Admin dapat melihat

laporan penjualan
2. Input Nomor resi dan sistem

menampilkan di faktur
penjualan

3. Admin mengarsipkan
laporan penjualan
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3.6 Activity Diagram

Activity Diagram sistem yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Admin memasukan username dan password. Sistem akan

memvalidasi, jika benar sistem akan menampilkan menu utama jika

salah maka diharuskan mengisi username dan password yang benar.

2. Admin menginputkan data produk agar di tampilkan di halaman

website sistem menyimpan data produk.

3. Admin dapat mengupdate serta delete produk yang telah di

tambahkan.

4. Pelanggan mengakses website penjualan kemudian sistem

menampilkan halaman website. Pelanggan dapat melihat produk

terbaru dari PT. Sarana Sahabat Maju.

5. Jika pelanggan ingin melanjutkan pembelian barang maka pelanggan

harus memiliki akun. Pelanggan mengisi data diri dan login

menggunakan gmail dan pssword yang telah didaftarkan.

6. Pelanggan dapat melanjutkan pesanan dan menentukan jumlah

pesanan. Jika jumlah pesanan melampaui stok maka sistem akan

menampilkan halaman booking.

7. Jika jumlah pesanan telah ditentukan maka pelanggan selanjutnya

melanjutkan mengisi form tujuan pengiriman.

8. Jika tujuan pengiriman telah di tentukan maka sistem akan

menghitung biaya ongkos kirim dan ditampilkan total harga.

9. Pelanggan selanjutnya melakukan pembayaran dan mendapatkan

bukti pembayaran.

10. Pelanggan memilih nomor faktur pesanan yang telah dibayarkan lalu

mengunggah bukti pembayaran sistem menyimpan bukti

pembayaran.

11. Setelah pelanggan mengirimkan bukti pembayaran pelanggan juga

mendapat faktur penjualan.

12. Admin mendapatkan notifikasi pembayaran dan cek bukti

pembayaran Jika pembayaran benar maka admin melanjutkan

melakukan pengiriman barang ke kurir.
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13. Kurir menerima produk dan memproses produk lalu didapat nomor

resi.

14. Admin menerima nomor resi lalu meng inputkan di halaman web.

15. Jika pembayaran telah dikonfirmasi maka status pesanan pelanggan

berubah.

16. Pelanggan mendapatkan faktur penjualan yang berisi nomor resi

pengiriman barang.

17. Jika produk telah sampai ke pelanggan maka pelanggan dapat

memberikan testimoni pada barang yang dipesan.

18. Dari penjualan tersebut maka dapat ditampilkan laporan penjualan

harian.
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Gambar 3.3 Activity Diagram
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Gambar 3.3 Activity Diagram (lanjutan)
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3.7 Squence Diagram

Gambar 3.4 Squence Diagra



35

3.8 Class Diagram

Class diagram sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.5 Class Diagram

3.9 Tampilan Perancangan Website

Tampilan perancangan website PT. Sarana Sahabat Maju adalah sebagai

berikut :

3.9.1 Tampilan Halaman Beranda

Tampilan halaman beranda website PT. Sarana Sahabat Maju

adalah tampilan halaman awal ketika pelanggan mengakses

website. Tersedia produk promosi pada halaman beranda website

sehingga dapat menambah minat para pelanggan ketika awal

mengakses halaman website PT. Sarana Sahabat Maju. Gambaran

tampilan halaman beranda ini dapat dilihat pada gambar dibawah

ini.
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Gambar 3.6 Tampilan halaman Beranda

3.9.2 Tampilan Halaman Produk

Tampilan halaman produk berisi info tentang nama produk, stok

dan harga. Terdapat button detail dan juga button beli yang di

alihkan ke halaman pesanan. Seperti pada gambar halaman produk.

Gambar 3.7 Tampilan halaman Produk
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3.9.3 Tampilan Halaman Detail

Halaman Detail berisi tentang gambar Detail produk, deskripsi

produk, berat, stok produk dan harga produk. Button Beli yang

beralih ke halaman pesanan. Seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.8 Tampilan halaman Produk

3.9.4 Tampilan Halaman Tentang Kami

Berisi halaman Tentang Kami berisi sejarah singkat berdirinya PT.

Sarana Sahabat Maju dan link yang terhubung ke Whatsapp,

Instagram dan Facebook. Seperti pada gambar di bawah ini :
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Gambar 3.9 Tampilan halaman Tentang Kami

3.9.5 Tampilan Halaman Cara Beli

Pada Halaman cara beli berisi tata cara membeli produk melalui

website. Serta di tampilkan nomor rekening dan nama pemilik

rekening penjual. Seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.10 Tampilan halaman Cara Beli
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3.9.6 Tampilan Halaman Kontak

Pada halaman kontak terdapat google maps yang dapat di buka

langsung oleh pelanggan yang langsung menentukan titik alamat.

Gambar 3.11 Tampilan halaman Kontak

3.9.7 Tampilan halaman Daftar

Pada halaman pendaftaran pelanggan mengisi data akun. Pelanggan

baru. Seperti tampilan halaman login dibawah ini :

Gambar 3.12 Tampilan halaman Daftar
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3.9.8 Tampilan halaman Login

Pada halaman login pelanggan mengisi email yang telah di

daftarkan serta menggunakan password yang telah di daftarkan

sebelumnya. Seperti tampilan halaman login dibawah ini :

Gambar 3.13 Tampilan halaman Login

3.9.9 Tampilan Halaman Profile

Pada halaman profil berisi data akun pelanggan yang telah diisi

pada halaman daftar. Seperti gambar dibawah ini :

Gambar 3.14 Tampilan Halaman Profile
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3.9.10 Tampilan Halaman Shopping Cart

Halaman Shopping Cart atau checkout berisi dengan produk yang

telah dipilih oleh pelanggan untuk selanjut nya dijumlahkan dengan

ongkir untuk mengethaui total bayar seperti gambar dibawah ini :

Gambar 3.15 Tampilan halaman Shopping Cart

3.9.11 Tampilan Halaman Pesanan

Pada halaman pesanan berisi tabel history pesanan dan button

choise file lalu memilih nomor faktur dan kita harus mengunggah

bukti pembayaran. Seperti tabel pesanan di bawah ini :

Gambar 3.16 Tampilan halaman Pesanan
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3.9.12 Tampilan Halaman Logout

Pada halaman logout sistem akan menampilkan pilihan kepada

pelanggan apakah yakin untuk logout atau tidak. Seperti pada

gambar dibawah ini:

Gambar 3.17 Tampilan halaman Logout

3.10 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan dikantor PT. Sarana Sahabat Maju, yang berada di

jl.Kartini No. 4 C-D, Kota Bandar Lampung. Penelitian dimulai pada hari

selasa tanggal 26 Oktober 2020.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Pada Sistem

Sistem Monitoring ketersediaan barang serta penjualan & pembelian pada

PT.Sarana Sahabat Maju, di fasilitasi Aplikasi sebagai berikut:

a. Halaman Login Admin

Berikut ini merupakan capture halaman login pada admin. Tampilan ini akan

muncul setelah kita menulis halaman web pada browser.

Gambar 4.1 Tampilan Halaman Login Admin

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman login. Halaman ini

akan muncul ketika admin ingin mengakses halaman utama admin. Tujuan

adanya halaman login yaitu untuk menjaga privasi dari setiap data yang diinput

kedalam aplikasi. Pada halaman login ini, terdapat satu button yaitu tombol

login. button login berfungsi untuk memeriksa apakah Username dan password

yang dimasukkan valid atau tidak. Jika email dan password yang dimasukkan

benar maka aplikasi akan meneruskan ke halaman berikutnya yaitu halaman

utama pada aplikasi, namun jika Username dan password salah atau belum

terdaftar maka halaman ini akan memunculkan peringatan bahwa email dan

password salah.

iv
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b. Halaman Beranda Admin

Berikut ini merupakan capture halaman beranda pada admin. Tampilan ini

berisi informasi ringkasan beberapa fitur yang ada pada sistem.

Gambar 4.2 Halaman Beranda Admin

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman beranda. Halaman

ini adalah tampilan beranda admin untuk mengolah data, mengganti data dan

menghapus data. Halaman ini digunakan admin untuk mengetahui Total

Penjualan, dan Total Trasaksi.

c. Halaman Data Produk

Berikut ini merupakan data produk admin. Dalam form ini admin bisa

menambahkan data produk atau memperbarui produk serta menghapus produk.



45

Gambar 4.3 Halaman Data Produk Admin

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman data produk.

Halaman ini akan dikelola oleh admin untuk menginputkan data produk yang

ada, tabel data produk ini berisikan kode, nama, kategori, diskon, harga satuan,

stok, berat, deskripsi. Pada halaman ini admin bisa menginputkan data produk

baru.

d. Halaman Data Ongkos Kirim

Berikut ini merupakan capture halaman data ongkos kirim. Tampilan ini berisi

data ongkos kirim yang telah diinput.

Gambar 4.4 Halaman Data Ongkos Kirim

Gambar diatas merupakan tampilan pada halaman data Ongkos Kirim .Halaman

ini akan dikelola oleh admin untuk menginput ongkos kirim.
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e. Halaman Data Transaksi Penjualan

Berikut ini merupakan capture halaman data transaksi penjualan. Tampilan ini

berisi data transaksi penjualan.

Gambar 4.5 Halaman Data Transaksi Penjualan

Gambar diatas merupakan tampilan pada halaman data transaksi penjualan.

Halaman ini akan dikelola oleh admin untuk melihat data transaksi penjualan

yang telah terjual di store ethnic lampung.

f. Halaman Data Konfirmasi Transfer

Berikut ini merupakan capture halaman data konfirmasi transfer. Tampilan ini

berisi data konfirmasi transfer yang telah terinput.

Gambar 4.6 Halaman Data Konfirmasi Transfer
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Gambar diatas merupakan tampilan pada halaman data konfirmasi transfer.

Halaman ini akan dikelola oleh admin untuk melihat data konfirmasi transfer,

yang telah di transfer oleh customer.

g. Halaman Pengiriman

Berikut ini merupakan capture halaman pengiriman yang digunakan untuk

menginput nomor resi penjualan.

Gambar 4.7 Halaman Pengiriman

Gambar diatas merupakan tampilan pada halaman form pengiriman. Halaman

ini akan dikelola oleh admin untuk menambahkan nomor resi penjualan.

h. Halaman Data Laporan Penjualan

Berikut ini merupakan capture halaman data laporan penjualan . Tampilan ini

berisi data penjualan yang telah di pesan oleh customer.

Gambar 4.8 Halaman Data Laporan Penjualan
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Gambar diatas merupakan tampilan pada halaman data laporan penjualan.

Halaman ini akan dikelola oleh admin untuk melihat data laporan penjuala

i. Halaman Produk Terjual

Berikut ini merupakan capture halaman produk terjual. Tampilan ini berisi

informasi produk yang telah terjual melalui website.

Gambar 4.9 Halamam Produk Terjual

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman produk terjual.

Halaman ini adalah tampilan yang terdapat informasi dan admin mengetahui

produk apa saja yang telah terjual.

j. Halaman Grafik

Berikut ini merupakan capture halaman grafik. Tampilan ini berisi informasi

pendapatan di store ethnic lampung.

Gambar 4.10 Halaman Grafik
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Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman grafik. Halaman ini

adalah tampilan yang terdapat informasi pendapatan, sehingga admin mengetahui

pendapatan yang telah di peroleh.

k. Halaman beranda pelanggan

Berikut ini merupakan capture halaman beranda pelanggan. Tampilan ini berisi

ringkasan dari beberapa fitur yang terdapat pada sistem ini.

Gambar 4.11 Halaman Beranda Pelanggan

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman beranda pelanggan.

Halaman ini akan muncul ketika pelanggan mengakses website ini. Pada halaman

ini terdapat slider gambar dan juga informasi produk terbaru.

l. Halaman Login Pelanggan

Berikut ini merupakan capture halaman Login pelanggan. Tampilan ini berisi

ringkasan dari beberapa fitur yang terdapat pada sistem ini.

Gambar 4.12 Halaman Login Pelanggan



50

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman login untuk

pelanggan. Halaman ini akan muncul ketika pelanggan memilih buton beli pada

halaman website ini. Pada halaman ini terdapat kolom akun baru jika pelanggan

belum memiliki akun dan terdapat kolom login jika pelanggan sudah memiliki

akun.

m. Halaman profil

Berikut ini merupakan capture halaman profil pelanggan. Tampilan ini berisi

ringkasan dari beberapa fitur yang terdapat pada sistem ini.

Gambar 4.13 Halaman profil

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman profil pelanggan.

Halaman ini akan muncul ketika pelanggan telah berhasil pada halaman

website.

n. Halaman Cara Beli

Berikut ini merupakan capture halaman cara beli pelanggan. Tampilan ini berisi

ringkasan dari beberapa fitur yang terdapat pada sistem ini.
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Gambar 4.14 Halaman Cara Beli

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman cara beli. Halaman ini berisi

informasi cara pembelian pada halaman website ini.

o. Halaman Kontak

Berikut ini merupakan capture halaman kontak. Tampilan ini berisi ringkasan dari

beberapa fitur yang terdapat pada sistem ini.

Gambar 4.15 Halaman Kontak

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman kontak. Halaman ini berisi link

yang terhubung dengan google maps yang menuju ke alamat PT.Sarana Sahabat Maju, alamat

lengkap dan nomor telvon perusahaan.
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p. Halaman produk

Berikut ini merupakan capture halaman Login pelanggan. Tampilan ini berisi ringkasan

dari beberapa fitur yang terdapat pada sistem ini.

Gambar 4.16 Halaman produk

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman produk. Halaman ini akan muncul

ketika pelanggan memilih menu produk pada halaman website ini. Pelanggan dapat memilih

produk yang tersedia di PT. Sarana Sahabat Maju pelanggan dapat memilih berdasarkan

kategori agar mempermudah pelanggan memilih produk.

q. Halaman Detail Produk

Berikut ini merupakan capture halaman Detail produk. Tampilan ini berisi ringkasan dari

beberapa fitur yang terdapat pada sistem ini.

Gambar 4.17 Halaman Detail produk
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Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman Detail produk. Halaman ini akan

muncul ketika pelanggan memilih produk terbaru yang tersedia di halaman beranda website

ini. Pada halaman ini terdapat detail gambar, deskripsi produk, stok, berat, dan harga.

Tersedia juga testimoni yang diberikan oleh pelanggan untuk menilai produk yang dijual dari

PT. Sarana Sahabat Maju. Pelanggan dapat memilih button beli yang akan beralih pada

halaman registrasi atau login pelanggan.

r. Halaman Shopping Cart atau Checkout

Berikut ini merupakan capture halaman Shopping cart atau dapat disebut halaman

checkout. Tampilan ini berisi ringkasan dari beberapa fitur yang terdapat pada sistem ini.

Gambar 4.18 Halaman Shopping Cart atau Checkout

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman Shopping Cart atau Checkout.

Halaman ini akan muncul ketika pelanggan telah memilih produk yang diinginkan pada

halaman website ini. Pada halaman ini pelanggan menentukan jumlah pembelian produk,

ketika jumlah yang di tentukan melampaui stok maka pesanan akan beralih ke booking. Pada

halaman ini berisi juga tujuan pengiriman produk dan total bayar akan ter update sesuai

ongkos kirim ke alamat tujuan pelanggan. Pelanggan dapat melanjutkan ke finish shopping

setelah menentukan jumlah prfoduk dan mengisi alamat tujuan pengiriman.

s. Halaman Nomor Faktur

Berikut ini merupakan capture halaman nomor faktur. Tampilan ini berisi ringkasan dari

beberapa fitur yang terdapat pada sistem ini.
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Gambar 4.19 Halaman Nomor faktur

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman nomor faktur. Pada halaman ini

pelanggan mendapatkan informasi nomor faktur dari produk yang telah di pesan sebelumnya.

t. Halaman history pesanan

Berikut ini merupakan capture halaman pesanan. Tampilan ini berisi ringkasan dari beberapa

fitur yang terdapat pada sistem ini

Gambar 4.20 Halaman history pesanan

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman pesanan. Pada halaman ini

pelanggan memilih nomor faktur yang ingin di proses. Kemudian pelanggan upload bukti

pembayaran yang telah dilunaskan dan memilih file bukti pembayaran kemudian di upload

melalui halaman website ini.
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u. Halaman Tentang Kami

Berikut ini merupakan capture halaman Tentang Kami. Tampilan ini berisi ringkasan dari

beberapa fitur yang terdapat pada sistem ini.

Gambar 4.21 Halaman Tentang Kami

Gambar diatas merupakan gambar tampilan pada halaman pemasaran. Halaman ini

berisi link yang terhubung dengan Whatsapp dan PT. Sarana Sahabat Maju.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sistem pembelian dan penjualan pada PT. Sarana Sahabat Maju , yang di

uraikan dalam penulisan ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Sistem pembelian dan penjualan pada PT. Sarana Sahabat Maju

merupakan strategi pemasaranPT. Sarana Sahabat Maju. Tujuan yang

ingin di capai dari penerapan strategi tersebut yakni meningkatnya

penjualan di PT. Sarana Sahabat Maju dan dapatmemberikan layanan yang

optimal terhadappelanggan, Memperbaiki sistem pembelian dan penjualan

yang sebelumnya belum memiliki sistem, Mempermudah pelanggan untuk

mencari produk dan melakukan pembayaran.

2. Sistem yang di bangun di tujukan untuk memudahkan pelanggan dalam

proses pemilihan produk, melakukan pemesanan dan melakukan

pembayaran.Dimana sebelumnya PT. Sarana Sahabat Maju belum memilki

fasilitas dalam proses pembelian melalui website secara online.

3. Memberikan pelayanan terhadap pelanggan dalam layanan pemilihan

produk, pemesanan, dan pembayaran menjadi pelayanan perbaikan terkait

kurangnya pemasaran PT. Sarana Sahabat Maju sehingga kedepannya

dapat memajukan penjualan dan meningkatkan pemsaran.

5.2 Saran

Dengan selesainya sistem penjualan dan pembelian di PT. Sarana Sahabat Maju

Bandar Lampung ini, penulis memiliki beberapa saran yang dapat mendukung

pengembangan sistem lebih lanjut sebagai berikut :

1. Setiap penelitian tentunya memiliki kekurangan dan keterbatasan, karena

hanya produk yang tersedia di PT. Sarana Sahabat Maju kurang lengkap.

Sebagai bahan rekomendasi bagi para peneliti selanjutnya di PT.Sarana

Sahabat Maju Lampung, sebaiknya para peneliti di masa yang akan datang

dapat melakukan penelitian yang mencakup keseluruhan produk yang
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nantinya akan terus bertambah. Sehingga pelanggan dapat terus tertarik

pada PT. Sarana Sahabat Majupada produk yang di pasarkan.

2. Diharapkan ada pengembangan aplikasi dalam bentuk aplikasi android

sehingga pelanggan bisa langsung dan mudahmemesan produk dari PT.

Sarana Sahabat Maju melalui ponsel android nya.

3. Lebih memperhatkan lagi produk dan barang yang akan dipasarkan sehingga

dapat meningkatkan penjualan yang lebih luas jangkauan nya
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