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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini untuk membuat aplikasi sistem order dan inventory barang berbasis web studi kasus pada 
PT. Hokian Karya Anugerah. Pada saat ini penjulan yang masih dilakukan secara manual sehingga 
membutuhkan waktu yang lama dalam proses perhitungannya dan juga penyimpanan arsip masih berbentuk 
fisik maka kesulitan dalam  pencarian data-data lama. 
Oleh karena itu perlu dibuat sebuah aplikasi untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara membuat aplikasi 
sistem order penjualan agar para karyawan dapat dengan mudah dalam melakukan perhitungan serta menyimpan 
data-data perhitungan, sehingga mengefisiensikan karyawan dalam menjalankan tugasnya. 
 
Kata Kunci: aplikasi, sistem, order,  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to create a web-based application of a case study order and inventory 

system at PT. Hokian Karya Anugerah. At this time sales are still done manually so it takes a long time in the 
calculation process and also archive storage is still in physical form, so it is difficult to find old data. 

Therefore, it is necessary to create an application to overcome this problem by creating a sales order 
system application so that employees can easily perform calculations and store calculation data, thereby 
making employees more efficient in carrying out their duties. 
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PENDAHULUAN  

Perusahaan PT. Hokian Karya Anugerah 
adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
penjualan dan personal care yang menyediakan 
berbagai kebutuhan yang ditawarkan kepada 
masyarakat. Penjualan PT. Hokian Karya Anugerah 
di pasarkan diberbagai toko-toko, mulai dari toko 
terbesar maupun toko kecil yang ada diseluruh 
indonesia. Cara penjualan nya dipromosikan oleh 
sales marketing, Untuk menjual produk ini 
diperlukan strategi yang tepat guna memenangkan 
persaingan yang semakin hari semakin ketat. Tidak 
cukup dengan memiliki produk yang bagus tetapi 
juga harus didukung dengan tim sales marketing 
yang handal.  

Sales marketing secara bahasa adalah 
penjualan dan pemasaran, kedua ini memiliki 
pengertian yang sama karena kedua nya 
berorientasi pada omset penjualan. Fungsi seorang 
sales adalah untuk dapat menjual produk sesuai 
target yang telah ditetapkan, oleh sebab itu seorang 
sales harus mampu memikat hati para calon 
pembeli untuk meyakinkan mereka akan produk 
yang ditawarkan sehingga terjadi penjualan. 

Seiring dengan perkembangan teknologi 
yang kian pesat, membuat kita harus lebih 
memasarkan produk-produk parfum yang ada di 
perusahaan dengan maksimal untuk kebutuhan 
hidup manusia.Menyadari hal ini sangat diperlukan 
sistem penjualan dalam menginput data penjualan 
sales marketing, agar data tersebut akurat dan 
efisien. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 
PT. Hokian Karya Anugerah membutuhkan suatu 
sistem informasi order barang yang dapat 
menghasilkan laporan – laporan penjualan untuk 
membantu proses pengolahan data penjualan dan 
mengatasi masalah – masalah yang ada pada PT. 
Hokian Karya Anugerah. Dari laporan –laporan 
tersebut maka dapat diketahui barang apa saja yang 
seharusnya mendapatkan proporsi pembelian lebih 
banyak pada periode berikutnya dan juga dapat 
digunakan untuk menentukan diskon terhadap 
customer berdasarkan jenis customer. Dalam 
hal ini, untuk mempermudah dalam penginputan 
data penjualan penulis sangat tertarik meangkat 
judul tentang “APLIKASI SISTEM ORDER 
BARANG BERBASIS WEB STUDI KASUS 
PADA PT. HOKIAN KARYA ANUGERAH” dan 
Semoga Dengan adanya sistem informasi akademik  
ini dapat membantu mengurangi kesalahan dalam 
penginputan data. 
 

.MANFAAT 

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 

1.Mempermudah dan mempercepat proses 
penginputan data penjualan PT. Hokian Karya 
Anugerah.  

2.Dapat mengolah dan menghasilkan sistem 
penjualan ini lebih mudah,efisien,ekonomis dan 
tepat waktu. 

3.Dengan program aplikasi berbasis web ini. Data-
data akan tersimpan dengan baik serta untuk 
memudahkan dalam proses pembuatan laporan 
penjualan PT. Hokian Karya Anugerah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.Rancangan Model Sistem  

Perancangan sistem bertujuan untuk 
memberikan gambaran secara umum kepada 
pemakai dalam pembuatan rancangan sistem yang 
baru untuk mempermudah dalam pengolahan data. 
Sehingga nantinya diharapkan aplikasi yang dibuat 
lebih baik dari pengolahan data yang masih manual 

Penulis mencoba untuk membuat suatu 
Aplikasi Sistem Order Barang Berbasis Web pada 
PT. Hokian Karya Anugerah, sebelumnya penulis 
mempelajari sistem yang ada dan menemukan 
beberapa kelemahan di antaranya sistem yang 
digunakan masih sangat sederhana, catatan 
mengenai data, dan untuk pembuatan laporan yang 
dibutuhkan sangat sulit. Oleh karena itu penulis 
ingin membuat suatu Aplikasi Sistem Order 
bebasis web pada PT. Hokian Karya 
Anugerahterbaru. Menggunakan WEB dengan 
koneksi MYSQL untuk membuat database. 

A. Digram Konteks 

Fungsi dari diagram konteks adalah untuk 
membatasi sistem dan menunjukkan adanya 
interaksi sistem dengan komponen diluar sistem, 
maka perlu dibuat diagram konteks yang 
merupakan gambaran sistem secara keseluruhan.   

Gambar 1. 1 Diagram Konteks 



 

B. DFD Level 0 

DFD merupakan alat bantu dalam 
menggambarkan atau menjelaskan sistem yang 
sedang berjalan logis. 

 

Gambar 1. 2 DFD Level 0 

Berikut relasi  
 

 
Gambar 1. 3 Relasi Tabel  

HASIL TAMPILAN APLIKASI 

1. Tampilan Halaman Login 

Gambar 1. 4 Tampilan Halaman Login 
 
 

2. Tampilan Form Menu Utama 

 

Gambar 1. 5 Tampilan Dashboar admin 

3. Tampilan Form Menu Utama sales 

Gambar 1. 6 Tampilan Form utama sales 
4. Tampilan Form Menu Master Sales 

 

 

 

 
Gambar 1. 7 Tampilan Form  Master Sales 

 
2. Tampilan Laporan Cetak Data Guru 

 
 
 

Gambar 1. 8 Tampilan Laporan Faktur 
Penjualan 

* kodepelanggan
Nama
Alamat
Telpon

*Id
Username
Password
Alamat
Role
Telpon

*kodebarang
nama_brg
Harga
Satuan
Stok

* kodesalesman
Nama
Alamat
Telpon

*kodeorder
Tanggal
kodepelanggan
kodesalesman
total
status

*id_dtl
kodeorder
kodebarang
Harga
Qty

*no_beli
Tanggal 
Pembelian 
Termin 
kodesuplier 
Total
Status 

Id_beli_detail
No_beli 
Kodebarang
Harga  
Qty  

* kodesuplier
Nama
Alamat
Telpon



 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
pada PT. Hokian Karya Anugerah mengenai 
perancangan aplikasi sistem order barang 
berbasis web, dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut:  
1. Sistem informasi untuk memberikan 
kemudahan administrasi dalam penyimpanan 
dan pengolahan data yang guna mempermudah 
kinerja dalam operasional. 
2. Sistem order berbasis web ini akan 
mempermudah sales untuk melakukan proses 
order secara online tanpa harus ke kantor 
sehingga proses pengiriman barang lebih cepat 
sampai ke pelanggan. 
3. Sistem informasi penjualan ini dapat 
membantu pengelola PT. Hokian Karya 
Anugerah untuk menjual barang persediaan nya.  
4. Pengembangan sistem informasi order 
berbasis web mampu mempercepat penyediaan 
informasi, dan meningkatkan pelayanan kepada 
pelanggan. 

 Saran 

1. Pengembangan sistem informasi penjualan 
tunai berbasis web perlu dilakukan seiring dengan 
zaman untuk menyesuaikan dengan teknologi yang 
akan terus berkembang. 

2. Pengembangan web yang diperlu 
dilakukan pada web yang sudah di rancang adalah 
pengembangan pada invoice pemesanan dan 
invoice pembayaran agar dapat dikirim langsung 
dari web ke email pelanggan.  

3. Evaluasi sistem secara berkesinambungan 
diperlukan untuk menghindari dampak buruk yang 
muncul di kemudian hari. 
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