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ABSTRAK 

 

Perkembangan dunia teknologi dan informasi semakin hari semakin cepat. Perkembangan tersebut 

jelas mempengaruhi kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi. Sayangnya, masih banyak 

kegiatan bisnis terutama proses jual beli yang belum sejalan dengan kemajuan teknologi saat ini. 

Atas dasar itulah penulis mencoba membuat tugas akhir mengenai aplikasi penjualan dan persediaan 

ayam pada PT. Proteindotama Cipta Pangan yang saat ini masih banyak dilakukan dengan tidak 

terkomputerisasi. Kebanyakan sistem yang berjalan pada PT. Proteindotama Cipta Pangan adalah 

dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan produk, penjualan barang, dan pembuatan laporan 

sehingga memungkinkan pada saat proses berlangsung terjadi kesalahan dalam pencatatan. 

Perancangan sistem informasi penjualan berbasis web ini adalah solusi terbaik untuk mengatasi 

masalah-masalah yang terjadi pada PT. Proteindotama  Cipta Pangan untuk metode pengembangan 

perangkat lunak, penulis menggunakan model waterfall. Aplikasi perancangan web yang digunakan 

adalah visual code studio dan untuk bahasa pemrograman menggunakan PHP dan 

menggunakan database MySQL. Dengan adanya aplikasi ini semoga dapat menyediakan informasi 

dari beberapa proses umum yang sering terjadi pada PT. Proteindotama Cipta Pangan. Hasil yang 

diharapkan dari pembuatan aplikasi pendataan transaksi ini mampu memberikan informasi dengan 

cepat dan akurat. 
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ABSTRACT 

 

The development of the world of technology and information is getting faster day by day. These 

developments clearly affect the speed and accuracy of information delivery. Unfortunately, there are 

still many business activities, especially the buying and selling process, which are not in line with 

current technological advances. On that basis, the author tries to make a final project regarding the 

application of sales and supplies of chicken at PT. Proteindotama Cipta Pangan which is currently 

still mostly done without computerization. Most systems running on PT. Proteindotama Cipta 

Pangan is done manually, starting from recording products, selling goods, and making reports so 

that it is possible during the process there is an error in recording. The design of this web-based sales 

information system is the best solution to overcome the problems that occur at PT. Proteindotama 

Cipta Pangan for software development method, the author uses the waterfall model. The web design 

application used is visual code studio and for programming language using PHP and using MySQL 

database. With this application, hopefully it can provide information on some common processes 

that often occur at PT. Proteindotama Food Creation. The expected results from making this 

transaction data collection application are able to provide information quickly and accurately 

 

Keywords: Data Collection, Transaction, Finance, MySQL, PHP, Inventory System, WEB 

PENDAHULUAN  



PT. Proteindotama Cipta Pangan atau biasa dsebut PCP merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang retail dan grosir daging ayam segar. Sistem bisnis perusahaan ini adalah dengan 

mendirikan meatshop di berbagai wilayah yang strategis. Konsep meatshop yang mereka terapkan 

berbasis swalayan. Perusahaan ini mulai melihat peluang strategi penjualan melalui media online 

shop  setelah munculnya pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini. Keterbatasan ruang yg 

diakibatkan pandemi ini memaksa masyarakat yang biasa melakukan transaksi jual beli offline, 

bergeser menuju transaksi online. Atas dasar itulah perusahaan ini membutuhkan suatu web atau 

aplikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan penjualan produk-produknya. 

Perusahaan PCP memiliki impian agar web atau aplikasi ini dapat mempermudah transaksi 

jual - beli, memberikan servis yang lebih baik, serta membatasi tatap muka antara kru meatshop 

dengan customer dalam rangka mengurangi penyebaran virus Covid-19 yang telah melumpuhkan 

perekonomian global. 

Pada saat ini, penjualan barang dan persediaan ayam yang dilakukan pada  PT. 

Proteindotama Cipta Pangan masih dilakukan secara manual dengan menggunakan buku jurnal. 

Penjualan barang manual dengan cara ini dapat mempersulit staf ketika melakukan penjualan dan 

pembuatan laporan, sehingga dapat memakan waktu yang banyak ketika membuat laporan saat 

dibutuhkan, Kurangnya koordinasi antara staf dengan kru kasir di PT. Proteindotama Cipta Pangan 

menyebabkan kurangnya informasi penjualan barang yang tersedia di gudang pada bagian toko. Hal 

itu menyebabkan terhambatnya pelayanan kepada customer. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka disini akan di analisis tentang aplikasi penjualan 

dan persediaan ayam pada PT. Proteindotama Cipta Pangan yang dapat digunakan staff serta kasir 

agar proses yang dilakukan lebih efektif dan efisisen, misalnya mengurangi pemborosan pada kertas 

dan mempermudah admin dalam pegolahan data penjualan ayam, sehingga dapat mempercepat 

informasi penjualan. 

 

METODE  

Metode Pengumpulan Data  

Adapun untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat, relevan dan dapat dipertanggung 

jawabkan maka diperlukan teknik untuk mengumpulkan sumber data dengan cara : 

1. Observasi 

Observasi dilakukan guna untuk mengetahui data-data pembayaran yang diperlukan yaitu 

dengan terjun langsung ke lapangan dengan mengamati keadaan yang ada di PT. 

Proteindotama Cipta Pangan. 

2. Wawancara 

Mengumpulkan informasi melalui tanya jawab langsung dengan PT. Proteindotama Cipta 

Pangan untuk mengetahui informasi data-data penjualan, apa saja masalah-masalah data 

penjualan dan persediaan ayam yang ada di PT. Proteindotama Cipta Pangan, dan apa 

saja yang diperlukan untuk pembuatan aplikasi tersebut. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu pengumpulan data melalui hasil dokumentasi, baik bahan tersebut dari 

buku, jurnal ataupun hasil browsing dari internet. Pada tahap ini dilakukan pencarian dan 

pemahaman teori-teori yang berkaitan dengan tools dan Bahasa pemrograman yang akan 

digunakan dari teori – teori lainnya yang dapat membantu dalam proses analisis, 

perancangan, koding sampai implementasi dari program yang akan dibuat. 

Metode Pengembangan  

Metode pengembangan  yang digunakan adalah metode Waterfall, dimana metode ini 

merupakan model pembangunan yang terdiri dari beberapa tahapan yakni : 
 

1. Enggineering system and modelling 

Tahap pertama ini ditujukan untuk mencari kebutuhan user akan sebuah aplikasi yang akan 

membantu programmer dalam membuat model-model yang nantinya akan dipergunakan 

dalam mengembangkan sebuah aplikasi. 

 

2. Software requirement analysis 



Tahap Tahap kedua ini berhubungan dengan spesifikasi dari software atau aplikasi yang 

nantinya akan dibuat, mulai dari user interface, kebutuhan aplikasi dll. 

3. Design 

Tahap ketiga merupakan sebuah tahap dimana para programmer dan juga pengembang 

aplikasi mengembangkan dan membuat cetak biru atau blueprint dari aplikasi yang akan 

dibuat. 

4. Coding 

Tahap keempat yakni tahap coding merupakan tahap pengkodean yang mungkin 

merupakan tahap paling rumit, karena pada tahap coding ini seorang programmer harus 

mampu menterjemahkan cetak biru yang sudah dibuat pada tahap design ke dalam aplikasi. 

5. Testing/Verification 

Tahap kelima dimana aplikasi yang sudah selesai dibuat dalam proses coding ini akan 

diujikan. 

6. Maintenance 

Proses pemeliharaan system yang sudah dibuat atau dibangun. 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi 

pokok kajian dalam penelitian ini yaitu : 

1. Sistem penginputan yang berjalan masih manual banyaknya data yang kurang akurat dan 

tidak balance. 

2. Kesulitan staf dan kru kasir dalam mencari berkas-berkas yang masih diarsipkan serta 

banyaknya data yang kurang akurat dan lambat. 

MANFAAT PENELITIAN 

Aplikasi ini secara internal dapat mempercepat proses pencarian data yang dibutuhkan, 

serta dapat digunakan untuk memudahkan penginputan data, pengelolaan data, validasi data, dan 

dapat memudahkan dalam pembuatan  laporan data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Terhadap Sistem Lama 

Kegiatan sistem yang sedang berjalan dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan 

menentukan masalah yang sebenarnya. Sistem yang sedang berjalan pada  PT. Proteindotama Cipta 

Pangan perlu dianalisa sebagai dasar perencanaan dan pembuatan aplikasi pendataan transaksi, 

keuangan dan persediaan barang di PT. Proteindotama Cipta Pangan. 

Prosedur yang dilakukan pada penjualan dan persediaan ayam  PT. Proteindotama Cipta Pangan di 

input oleh karyawan dengan aplikasi manual. 

 

 
Gambar 1. Flowchart Analisis Sistem Yang Berjalan 

 

ULASAN SISTEM BARU 



Adapun kebutuhan sistem yang diharapkan ada pada aplikasi pendatan transaksi, keuangan dan persedian 

barang pada PT. Best Stamp Indonesia ini adalah: 

1. Sistem harus mampu melakukan pengiputan data dengan cepat, aman dan tingkat kemudahan yang baik. 

2. Sistem dapat memberikan informasi transaksi dengan tepat dan cepat. 

3. Administrator dapat mengakses sistem secara penuh. 

4. Pelanggan dapat melakukan pembelian atau mendapatkan informasi seputaran produk dan diskon dari 

aplikasi tersebut. 

a. Uce Case Diagram 

Berikut adalah use case diagram, membahas alur skenario hubungan antara user dan sistem, pada uce 

case diagram ini membahas kebutuhan sistem dari sudut pandang user/pengguna. 
 

 
Gambar 2. Uce Case Diagram 

 

b. Activity Diagram  

Activity diagram dari uce case diagram  aplikasi penjualan dan persediaan ayam pada PT. 

Proteindotama Cipta Pangan adalah Sebagai Berikut :  
 

 
Gambar 3. Activity diagran proses tambah data anggota 

 

Keterangan alur Activity Diagram data anggota 



1. Admin berada dimenu utama aplikasi  

2. Admin membuka halaman data anggota 

3. Admin input data yang akan menjadi anggota  

4. Kemudian admin klik tambah sehingga data tadi tersimpan didatabase dan data tersebut muncul di sistem. 

 

c. Sequence Diagram 

Sequence diagram  merupakan gambaran interaksi antar objek dalam sistem seperti pengguna, tampilan 

dan sebagainya berupa pengiriman serangkaian data antar objek. Gambar dibawah ini merupakan gambaran 

sequence diagram dari penjualan dan persediaan ayam pada PT. Proteindotama Cipta Pangan. 

 

 
Gambar 4. Sequence Diagram 

 

Keterangan alur sequence diagram data produk  

1. Admin membuka aplikasi web. 

2. Admin memilih menu data anggota. 

3. Dimenu form tambah data anggota, admin input data sesuai data yang sesuai dengan calon anggota. 

4. Setelah data input selesai maka admin menyimpan data tersebut kemudian akan di lanjutkan ke halaman 

tabel data anggota. 

 

HASIL TAMPILAN APLIKASI 

 Implementasi antarmuka sistem bertujuan untuk menerangkan secara singkat tata cara penggunaan dan 

keterangan dari Aplikasi penjualan dan persediaan ayam pada PT. Proteindotama Cipta Pangan. 

 

1. Antarmuka Form Login 

 
Gambar 5. Tampilan Antarmuka Form Login 

 

 

2. Antarmuka Form Tambah Data Anggota 

Tampilan data anggota  yang dimana admin dapat menambahkan anggota baru. 



 

 
Gambar 6. Tampilan Antarmuka Form Data Anggota 

 

 

3. Antarmuka Form Tambah Data Barang 

Tampilan tambah data barang  yang berguna apabila admin mau menambahkan data barang saja 

tanpa ada barang yang lain. 

 

 
Gambar 7. Tampilan Antarmuka Form Data Barang 

 

 
4. Antarmuka Form Tambah Data Barang Masuk 

Tampilan data barang masuk yang berguna apabila admin mau menambahkan atau melihat 

barang masuk saja tanpa ada barang yang lain. 

 

  
Gambar 8. Tampilan Antarmuka Form Data Barang Masuk 

 

 

 

5. Tampilan Form Barang Return 



Tampilan data form barang return yang berguna apabila admin mau melihat barang yang di 

return saja tanpa ada barang yang lain. 

 

 
Gambar 9. Tampilan Data formBarang Return 

6. Tampilan Form Barang Rusak 

Tampilan data form barang rusak yang berguna apabila admin  mau  menambahkan barang apa 

saja yang rusak tanpa ada barang yang lain. 

 

 
Gambar 10. Tampilan Data form barang rusak 

7. Tampilan Transaksi Pesanan Ayam Utuh 

Tampilan data transaksi pesanan ayam utuh yang berguna apabila admin mau melihat transaksi 

pesanan ayam utuh saja tanpa ada barang yang lain. 

 

 
Gambar 11. Tampilan Data Transaksi Pesanan Ayam Utuh 

8. Tampilan Transaksi Pesanan BSB 500gr 



Tampilan data transaksi pesanan BSB 500gr yang berguna apabila admin mau melihat transaksi 

pesanan BSB 500gr saja tanpa ada barang yang lain. 

 

 
Gambar 12. Tampilan Data Transaksi Pesanan BSB 500gr 

 
9. Tampilan Transaksi Pesanan Dada 500gr 

Tampilan data transaksi pesanan dada 500gr yang berguna apabila admin mau melihat transaksi 

pesanan dada 500gr saja tanpa ada barang yang lain. 

 

 
Gambar 13. Tampilan Data Transaksi Pesanan Dada 500gr 

 
10. Tampilan Transaksi Pesanan Paha Utuh 500gr 

Tampilan data transaksi pesanan paha utuh 500gr yang berguna apabila admin mau melihat 

transaksi pesanan paha utuh 500gr saja tanpa ada barang yang lain. 

 
Gambar 14. Tampilan Data Transaksi Pesanan Paha Utuh 500gr 

 
11. Tampilan Transaksi Pesanan Hati Bersih 500gr 



Tampilan data transaksi pesanan hati bersih 500gr yang berguna apabila admin mau melihat 

transaksi pesanan hati bersih 500gr saja tanpa ada barang yang lain. 

 

 
Gambar 15. Tampilan Data Transaksi Pesanan Pesanan Hati Bersih 500gr 

 
12. Tampilan Tambah Data Paket Promo 

Tampilan tambah data paket promo yang berguna apabila admin mau menambahkan 

paket promo terbaru  saja tanpa ada barang yang lain. 

 

 
Gambar 16. Tampilan Tambah Data Paket Promo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

 
1. Laporan Data Anggota 



 
Gambar 17. Laporan Data Anggota 

 

2. Laporan Data Barang 

 
Gambar 18. Laporan Data Barang 

 
3. Laporan Data Barang Masuk 

 
Gambar 19. Laporan Data Barang Masuk 

 

 

 
4. Laporan Data Pesanan Ayam Utuh 



  
Gambar 20. Laporan Data Pesanan Ayam Utuh 

 

5. Laporan Data Pesanan BSB 500gr 

 
Gambar 21. Laporan Data Pesanan BSB 500gr 

 
6. Laporan Data Pesanan Dada 500gr 

 
Gambar 22. Laporan Data Pesanan Dada 500gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Laporan Data Pesanan Paha Utuh 500gr 



 
 Gambar 23. Laporan Data Pesanan Paha Utuh 500gr 

 

8. Laporan Data Pesanan Hati Utuh 500gr 

 
Gambar 24. Laporan Data Pesanan Hati Utuh 500gr 

 

 
9. Laporan Barang Return 

 
Gambar 25. Laporan Data Barang Return 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Laporan Barang Rusak 



 
Gambar 25. Laporan Barang Rusak 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil dari penerapan model waterfall yang digunakan untuk membuat Aplilasi Penjualan 

dan Persedian Ayam pada PT. Proteindotama Cipta Pangan menghasilkan sistem yang 

dapat membantu transaksi penjualan dan membuat laporan. 

2. Dengan adanya aplikasi ini, dapat  mempercepat pekerjaan di bagian administrasi 

khususnya di bagian persedian ayam, semua data mengenai produk dapat diatur dengan 

baik, serta jika diperlukan laporan dapat disediakan dengan cepat dan tepat. 

3. Selain itu pelanggan bisa melakukan transaksi pembelian dan bisa mendapatkan informasi 

seputaran stok produk  walaupun berada dirumah. 

 

Saran 

Pada aplikasi penjualan dan persedian ayam pada PT. Proteindotama Cipta Pangan ini masih 

memiliki kekurangan sehingga perlu adanya penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut ke 

depannya. Berikut beberapa hal yang perlu disempurnakan dan dikembangkan pada aplikasi ini: 

1. Aplikasi penjualan dan persedian ayam perlu pengembangan lagi menjadi sistem aplikasi 

Android yang dapat memudahkan admin mengakses Aplikasi tersebut. 

2. Metode pembayaran dengan menggunakan transfer rekening bank, belum ada pilihan metode 

pembayaran lain. Oleh karena itu, untuk pengembangan sistem berikutnya, sebaiknya sistem 

dikembangkan dengan menambahkan pilihan metode pembayaran. Contohnya pembayaran 

dengan menggunakan kartu kredit dan PayPal. 

3. Sebaiknya aplikasi dikembangkan dengan menambahkan jasa kurir pengiriman barang. 

Contohnya JNE, TIKI, JNT, Wahana, Pos Indonesia. 

 

REFERENSI 

Abdullah. (2017, Desember 03). Pengertian PHP dan Kegunaannya. jurnal teknologi, 545. Diambil 

kembali dari www.pengertianku.net: http://www.pengertianku.net/2017/12/pengertian-

php-dan-kegunaannya.html 

Abdurahman. (2014). aplikasi adalah suatu program yang siap untuk digunakan yang dibuat untuk 

melaksanankan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikas. Jurnal Teknologi, 545. 

Abdurahman. (2014). Aplikasi Pinjaman Pembayaran. Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti. 

Jurnal Computech & Bisnis. jurnal teknologi, 145. 

Achjari. (2000). e-commerce secara terintegrasi untuk semua transaksinya, baik itu pemesanan, 

pembayaran sampai ke pengiriman produk. Jurnal Teknologi, 142. 



Ariono. (2019). Report atau Laporan merupakan suatu bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai 

suatu keadaan ataupun suatu kegiatan. Jurnal Teknologi, 554. 

Darmawan, P. (2015). SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB PADA TOKO 

BUSANA MUSLIM AZ ZAHRA. Jurnal Teknologi, 1-82. 

Fatta, A. (2019). Pengujian sistem merupakan proses mengeksekusi sistem perangkat lunak . jurnal 

Teknologi, 451. 

Hermawan, S. (2013). PENILAIAN PERSEDIAAN BARANG. jurnal teknologi, 50-66. 

Misnadiarly. (2008). Penjualan adalah kegiatan yang terpadu untuk mengembangkan rencana- 

rencana strategis yang diarahkan kepada usaha pemuasan kebutuhan serta keinginan 

pembeli. Jurnal Teknologi, 154. 

Munawar. (2005). Use Case adalah deskripsi fungsi dari sebuah system dari perspektif pengguna. 

Jurnal Teknologi, 345. 

Mursyidi. (2013). PENILAIAN PERSEDIAAN BARANG. jurnal teknologi, 50-66. 

Nugroho. (2004). PHP banyak dipakai untuk pemrograman situs website dinamis. Jurnal Teknologi, 

147. 

Nurmi, H. (2014). Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang 

menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video 

dan atau gabungan dari semuanya. Jurnal Teknologi, 445. 

Pahlevi. (2018). Bootsrap adalah sebuah framework untuk CSS dan berupa produk open source yang 

dibuat oleh Mark Otto dan Jacob Thornton. Jurnal Teknologi, 120. 

Palit. (2015). XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, 

merupakan kompilasi dari beberapa program. Jurnal Teknologi, 541-543. 

Pradana, E. (2015). SISTEM PENJUALAN DISTRO ONLINE (ECOMMERCE). Jurnal 

Teknologi, 1-24. 

Pressman. (2018). Model proses perangkat lunak merupakan gambaran dari proses. jurnal teknologi, 

224. 

Rahayu. (2017). ANALISIS PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN BAJU 

GAMIS PADA GERAI ADIES BERBASIS WEB. Jurnal Teknologi, 1-104. 

Shalahudin, S. d. (2018). menjelaskan tentang metode pengembangan sistem model waterfall. 

Jurnal Teknologi, 21. 

Standsyah. (2017). Jurnal Teknologi, 45-47. 

Standsyah. (2017). MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

(database management system) atau DBMS yang multithread. Jurnal Teknologi, 45-47. 

 

 


