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ABSTRAK 

 

Toko Anugrah merupakan toko yang menjual aneka jam seperti jam dinding dan jam tangan 

beserta onderdilnya, selain itu juga melayani service atau perbaikan jam. Masalah yang saat ini terjadi di 

Toko Anugrah adalah operasional kerja pada Toko Anugrah masih dilakukan secara manual seperti 

penjualan dan service jam tangan menggunakan nota manual dengan tulis tangan dan belum adanya sistem 

informasi web sehingga toko hanya bisa menjual secara offline dan manajemen data penjualan, inventory 

serta service belum tersistem menggunakan aplikasi. Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka 

dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mendukung pengelolaan informasi serta mampu 

menyelesaikan masalah tersebut.  

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan tahapan pengumpulan data (observasi, 

wawancara, studi pustaka) dan tahapan pengembangan perangkat lunak (waterfall). Adapun kesimpulan 

hasil dari penelitian ini yaitu terbentuknya aplikasi yang memiliki fasilitas sales and services system yaitu 

Aplikasi Pengelolaan Penjualan, Inventory, Dan Service Pada Toko Jam Tangan Anugrah Berbasis Web 

yang dapat memudahkan pegawai dalam hal penjualan, inventory dan service yang awalnya mendata secara 

manual menggunakan tulis tangan, dengan adanya aplikasi tersebut maka semua pendataan diinput di 

aplikasi secara efektif dan efisien, mempermudah dalam penyimpanan data secara digital menggunakan 

database yang bisa di backup dan mempermudah dalam melakukan pencarian data penjualan dan jam 

secara cepat menggunakan fitur pencarian.  

 

Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu aplikasi bisa dikembangkan menjadi berbasis android yang 

lebih praktis untuk pengguna dan sistem keamanan yang lebih baik lagi sehingga menghindari pencurian 

dan manipulasi data yang dapat merugikan pihak Toko Anugrah. 

 

Kata Kunci : Aplikasi, Pengelolaan, Penjualan, Inventory, Service, Jam Tangan,   

 

 

ABSTRACT 

Anugrah shop is a shop that sells various clocks such as wall clocks and watches along with spare parts, 

besides that they also provide service or clock repairs. The problem that is currently happening at the Anugrah 

Store is that operational work at the Anugrah Store is still done manually such as selling and servicing watches 

using manual notes in handwriting and the absence of a web information system so that stores can only sell 

offline and management of sales data, inventory and service has not been systemized using the application. In 

overcoming these problems, an information system is needed that can support information management and be 

able to solve these problems. 

The research method used is the stages of data collection (observation, interviews, literature study) and stages 

of software development (waterfall). The conclusion from this research is the formation of an application that 

has a sales and service system facility, namely the Sales, Inventory, and Service Management Application at the 

Web-Based Anugrah Watch Shop that can facilitate employees in terms of sales, inventory and service which 

initially recorded manually using writing. With this application, all data collection is inputted in the application 

effectively and efficiently, making it easier to store data digitally using a database that can be backed up and 

making it easier to search sales and hour data quickly using the search feature. Suggestions for further 

researchers are that the application can be developed into an Android-based which is more practical for users 

and a better security system so as to avoid theft and manipulation of data that can harm Toko Anugrah. 
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PENDAHULUAN  

Perkembangan dunia teknologi informasi 

saat ini semakin modern, berbagai macam aktivitas 

telah dilakukan secara terkomputerisasi. Dengan 

memanfaatkan teknologi komputer, akan 

memberikan banyak sekali kegunaan di antarannya 

kemudahan mengolah, mencari, menyimpan data 

dan lain sebagainya. 

Toko Anugrah merupakan toko yang 

menjual aneka jam seperti jam dinding dan jam 

tangan beserta onderdilnya. Selain melakukan 

penjualan, toko Anugrah juga melayani perbaikan 

jam tangan yang rusak seperti jarum penunjuk jam 

atau angka jam yang lepas, jarum jam tidak gerak, 

mesin rusak, pengurangan atau pergantian bracelet 

atau tali jam maupun pergantian baterai jam.   

Permasalahan yang terjadi di Toko 

Anugrah yaitu operasional kerja pada Toko 

Anugrah masih dilakukan secara manual seperti 

penjualan dan service jam tangan menggunakan 

nota manual dengan tulis tangan dan belum adanya 

sistem informasi web sehingga toko hanya bisa 

menjual secara offline dan manajemen data 

penjualan, inventory serta service belum tersistem. 

Sejumlah penelitian yang telah dilakukan 

dan berkaitan dalam membangun “Aplikasi 

Pengelolaan Penjualan, Inventory, Dan Service 

Pada Toko Jam Tangan Anugrah Berbasis Web”  

adalah di antaranya “Perancangan Sistem Informasi 

Penjualan Jam Tangan Berbasis Web Pada Toko 

Romeo Juliet Batam” oleh Marlina tahun 2017 

dengan permasalahan Toko Romeo Juliet masih 

menerapkan prosedur belanja manual atau 

pelanggan langsung datang ke toko untuk membeli 

produk. 

Kemudian pada penelitian Grendy Natalie 

tahun 2017 yang berjudul “Perancangan Sistem 

Informasi Penjualan Jam Tangan Berbasis Web 

Pada Lwatch Shop” memiliki permasalahan sistem 

penjualan jam tangan berbasis masih menggunakan 

cara manual dalam menginput data produk. 

Selanjutnya ialah berjudul “Sistem 

Informasi Penjualan Jam Pada Toko Permata Indah 

Tigokabupaten Indragiri Hilir Berbasis Web” oleh 

Syafrizal Ahmadi, Dwi Yuli Prasetyo dan Ilyas  

tahun 2018 dengan permasalahan sistem  yang  

digunakan sekarang ini adalah sistem 

konvensional, yaitu pembeli harus datang langsung 

ke Toko Permata Indah Tigo untuk dapat melihat 

produk yang ditawarkan. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di 

atas maka perlu dibuat suatu sistem aplikasi yang 

mampu memproses data secara cepat dan akurat 

menggunakan sistem terkomputerisasi dalam hal 

administrasi, oleh karena itu pada penelitian ini 

akan dibahas dan diangkat untuk dijadikan Skripsi 

dengan judul  “Aplikasi Pengelolaan Penjualan, 

Inventory, Dan Service Pada Toko Jam Tangan 

Anugrah Berbasis Web”. 

.Manfaat 

Manfaat dari dibuatnya aplikasi ini adalah sebagai 

berikut : 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.Mempermudah karyawan Toko Anugrah dalam 

mengelola data penjualan, inventory dan service 

jam tangan sehingga bisa meningkatkan kinerja 

pada Toko Anugrah menjadi lebih baik. 

2.Membuat data terdokumentasi dengan baik dan 

lebih aman karena tersimpan dalam database yang 

bisa di backup dalam bentuk file. 

3.Meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk 

pencarian sebuah data menggunakan fitur 

pencarian yang ada pada aplikasi dengan cepat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.Rancangan Model Sistem UML 

Perancangan sistem adalah merancang atau 

mendesain sistem yang baik, isinya adalah langkah-

langkah operasi dalam pengolahan data dan 

prosedur untuk operasi sistem. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini yaitu merancang atau 

mendesain sistem yang baik, mendesain pemodelan 

sistem yang baik, mengenali dan mendefinisikan 

masalah pembuatan sistem ini sehingga jika ada 

kesalahan ada alternatif  

A. Use Case 

Diagram use case Aplikasi Pengelolaan Penjualan, 

Inventory, Dan Service Pada Toko Jam Tangan 

Anugrah Berbasis Web sebagai berikut :  

 
Gambar 1. 1 Use Case 



 

B. Activity Diagram 

Berikut adalah gambar Activity Diagram dari 

masing-masing pengguna di Aplikasi Manajemen 

Penjualan dan Pembelian Barang Dagang pada 

Toko Komputer Bit Shop 

1. Activity Diagram Admin 

 

Gambar 1. 2 Activity Diagram admin 

2. Activity Diagram Admin input jam 

 

Gambar 1. 3 Actyvity Diagram jam 

C. Sequence Diagram 

Sequence Aplikasi Pengelolaan Penjualan, 

Inventory, Dan Service Pada Toko Jam Tangan 

Anugrah Berbasis Web adalah sebagai berikut :  

1. Sequence Diagram login pengguna 

 
Gambar 1. 4 Sequence Diagram Login pengguna 

2. Sequence Diagram Admin Input Data distributor 

 

Gambar 1. 5 Sequence Diagram Admin Input data 

distributor 

D. Class Diagram 

Class diagram adalah sebuah class yang 

menggambarkan struktur dan penjelasan class, 

paket, dan objek serta hubungan satu sama lain. 

Pada pembuatan Aplikasi Pengelolaan Penjualan, 

Inventory, Dan Service Pada Toko Jam Tangan 

Anugrah Berbasis Web, class diagram dapat diihat 

pada gambar berikut 

 

Gambar 1. 6 Class Diagram 

Berikut relasi  

 
 

Gambar 1. 7 Relasi Tabel  

 

 

 

 

 

 



 

HASIL TAMPILAN APLIKASI 
1. Tampilan Halaman Login 

 

 

 
 

 

Gambar 1. 8 Tampilan Halaman Login 

 
2. Tampilan Form Menu dasboard 

 

 

 

 

Gambar 1. 9 Tampilan Form dashboard 

3. Tampilan Form Menu data distributor 

 

 

 

Gambar 1. 10 Tampilan data distributor 

4. Tampilan Form Menu Data Katagori 

 

 

 

Gambar 1. 11 Tampilan Form  Data Katagogi 

2. Tampilan Laporan Cetak Master Data 

Konsumen 

 

 
Gambar 1. 12 Tampilan Laporan Cetak data 

konsumen 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melewati beberapa tahapan yaitu 

analisis sistem, desain, perancangan, pengujian 

dan implementasi maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Aplikasi Pengelolaan 

Penjualan, Inventory, Dan Service Pada Toko 

Jam Tangan Anugrah Berbasis Web: 

1. Dapat memudahkan pegawai dalam 

penjualan, inventory dan service yang awalnya 

mendata secara manual menggunakan tulis 

tangan, dengan adanya aplikasi tersebut maka 

semua pendataan diinput di aplikasi secara 

efektif dan efisien sehingga bisa meningkatkan 

kinerja pada Toko Jam Tangan Anugrah 

menjadi lebih baik.  

2. Mempermudah dalam penyimpanan data 

secara digital dengan menggunakan Aplikasi 

Pengelolaan Penjualan, Inventory, Dan Service 

Pada Toko Jam Tangan Anugrah Berbasis Web 

pada komputer dan lebih aman karena data 

tersimpan dalam database yang bisa di backup 

dalam bentuk file. 

3. Mempermudah dalam melakukan 

pencarian data penjualan dan jam yang awalnya 

menggunakan tulis tangan dan dengan adanya 

aplikasi tersebut maka data langsung bisa di cari 

lewat aplikasi secara mudah menggunakan fitur 

pencarian.  

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka 

diperoleh beberapa saran untuk pengembangan 

aplikasi ini lebih lanjut sebagai berikut. 

1. Aplikasi dapat dikembangkan lagi 

menggunakan sistem Android sehingga dapat lebih 

memudahkan dalam melakukan pengelolaan 

penjualan, inventory dan service jam. 



 

2. Aplikasi dapat dikembangkan lagi untuk 

sistem keamanan yang lebih baik sehingga dapat 

menghindari pencurian data maupun manipulasi 

data yang dapat merugikan pihak Toko Jam Tangan 

Anugrah 
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