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ABSTRAK 

 

Masalah yang terdapat pada UD.H.Bahrudin adalah pencatatan transaksi pembelian dan penjualan 

dilakukan melalui Microsoft Excel sehingga menyita waktu ketika akan dilakukan pengecekan data kembali 

maupun pencarian data. Selain itu, pemrosesan laporan persediaan sering mengalami keterlambatan. sehingga 
menyita waktu ketika akan dilakukan persediaan sering mengalami keterlambatan. Adapun metode 

penelitian/skripsi yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan adalah, observasi, 

wawancara, studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dan impelementasi Aplikasi Manajemen Data 

Penjualan Kayu Ulin dan Mitra Usaha Pada UD. Bahrudin berbasis Online Cat. Dengan adanya sistem 

pencarian data dapat dilakukan secara cepat, memudahkan pembuatan laporan agar lebih efektif dan efisien, 

memudahkan dalam melakukan perbaikan atau mengoreksi data, apabila suatu waktu terjadi kesalahan.  

Adapun saran atau rekomendasi ditujukan untuk pengembangan program aplikasi pada penelitian selanjutnya, 

dapat ditambahkan pengembangan desain yang lebih baik lagi, dapat mengirimkan data secara softcopy.  

  

Kata Kunci: Aplikasi, Manajemen, Website , MySQL. 

 

ABSTRACT  

 

 The problem with UD.H.Bahrudin that is recording of purchase and sales transactions is carried out 
through Microsoft Excel so it takes time when checking data again and searching for data. In addition, the 

processing of inventory reports often experiences delays. so that it takes time when inventory will often 

experience delays. The research method used to collect the required data is observation, interview, document 

study. Based on the results of research and implementation of Data Management Applications for Ulin Timber 

Sales and Business Partners at UD. Bahrudin is based on Online Cat. With a data search system, it can be done 

quickly, making it easier to make reports to be more effective and efficient, making it easier to make repairs or 

correct data, if an error occurs. As for suggestions or recommendations aimed at developing application 

programs in further research, it can be added to develop a better design, can send data in softcopy. 
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PENDAHULUAN  

Sistem informasi merupakan program aplikasi komputer untuk mendukung dalam menyimpan data dan 

informasi, melaporkan masukan data dan informasi, menampilkan data dan informasi, dan memberikan 

informasi kepada semua orang yang membutuhkan. Sistem informasi dibuat agar mempermudah dalam 

pengolahan data maupun informasi serta memudahkan kita dalam mencari data maupun informasi tersebut.  

Pembelian dan penjualan merupakan kegiatan yang mempengaruhi jumlah persediaan. Informasi yang 

dihasilkan akan membantu pemilik dalam memutuskan jumlah persediaan yang akan dibeli, maupun jumlah 
yang tersedia untuk dijual, serta mengontrol dan mengawasi jumlah aset persediaan.  UD.H.BAHRUDIN adalah 

bentuk usaha dagang yang bergerak di bidang Distributor penjualan Kayu Ulin. Saat ini, pencatatan atas 

transaksi pembelian dan penjualan di UD.H.BAHRUDIN masih dilakukan secara manual. Adapun masalah 

yang terdapat pada UD.H.BAHRUDIN adalah pencatatan transaksi pembelian dan penjualan dilakukan melalui 

Microsoft Excel sehingga menyita waktu.  

Dengan latar belakang tersebut dibuatlah perancangan Aplikasi Berbasis web yang berjudul Aplikasi 

Manajemen Data Penjualan Kayu Ulin dan Mitra Usaha Pada UD. Bahrudin berbasis Online Cat.  

 

 

 



METODE  

Perangkat lunak menggunakan metode pengembangan waterfall model. Dalam waterfall model 

terdapat beberapa tahapan utama yang menggambarkan aktivitas pengembangan perangkat lunak. Pada tahap ini 

dilakukan pengumpulan kebutuhan secara lengkap kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus 

dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara 
lengkap, desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya. 

Seperti aktivitas sebelumnya, maka proses ini juga harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. 

Desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah 

ditentukan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembuatan Aplikasi Manajemen Data Penjualan Kayu Ulin dan Mitra Usaha Pada UD. Bahrudin 

berbasis Online Cat ini menggunakan model waterfall. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis, 

mulai dari analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, koding, pengujian dan maintenance.  

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:  

1. Analisis persyaratan dan kebutuhan  

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan pendataan kegiatan 

pada UD. Baharuddin. 
2. Desain sistem  

Tahapan selanjutnya adalah membuat rancangan untuk Aplikasi Manajemen Data Penjualan Kayu Ulin 

dan Mitra Usaha Pada UD. Bahrudin berbasis Online Cat.  

3. Implementasi  

Tahapan selanjutnya adalah mulai membangun sistem Aplikasi Manajemen Data Penjualan Kayu Ulin 

dan Mitra Usaha Pada UD. Bahrudin berbasis Online Cat.  

4. Testing  

Pada tahapan ini aplikasi yang sudah selesai diprogram akan dilakukan proses pengujian, dilakukan 

untuk memeriksa apakah fungsi Aplikasi Manajemen Data Penjualan Kayu Ulin dan Mitra Usaha Pada 

UD. Bahrudin berbasis Online Cat yang dibangun sudah sesuai dengan tujuan dan keinginan.  

5. Maintenance   
Setelah lolos tahap pengujian, tahapan selanjutnya adalah menerapkan Aplikasi Manajemen Data 

Penjualan Kayu Ulin dan Mitra Usaha Pada UD. Bahrudin berbasis Online Cat, jika ada ketidak sesuaian 

maka maka dilakaukan perbaikan. 

 

RELASI ANTAR TABEL 

 Relasi adalah hubungan antara tabel yang memiliki arti bahwa tabel yang direlasikan dapat mengambil 

atau melihat data karena telah tersingkronisasi atar tabel. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu 

tabel dengan lainnya yang mempresentasikan hubungan antar data pada database dan berfungsi untuk mengatur 

mengatur operasi suatu database. 

 
Gambar 1. 1 Relasi Antar Tabel 

 

 
 



PERANCANGAN MODEL SISTEM 

 

Sequence Diagram 

 Diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi 

antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu sequence diagaram juga akan menampilkan 
pesan atau perintah yang dikirim, beserta waktu pelaksanaannya. 

 
Gambar 1.2 Sequence Diagram 

 

Activity Diagram 

 Activity diagram, dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan 

proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara 

vertikal. Activity diagram merupakan gambaran aktivitas menu dalam sebuah program. 

 
Gambar 1.3 Activity Diagram 

 

 

 



Use Case Diagram 

 Adalah satu dari berbagai jenis diagram UML (Unified Modelling Language) yang menggambarkan 

hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use Case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna 

sistem dengan sistemnya, tentunya bertujuan untuk menmpilkan urutan sistem dalam perancangan sebuah 

program. 
 

 
Gambar 1.4 Use Case Diagram  

 

 

PERANCANGAN SISTEM 

Perancangan Masukan Sistem 

 

 
Gambar 1.5 Rancangan Form Login  

 

 
Gambar 1.5 Rancangan Form Menu Utama 



 

Perancangan Luaran Sistem 

 
Gambar 1.6 Rancangan Laporan Data Barang 

 

 

HASIL TAMPILAN APLIKASI 

Hasil Masukan Sistem 

 
Berfungsi sebagai pengelompokan menu yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam 

menggunakan aplikasi sistem, dalam menu ini memiliki menu master input data dan laporan pada 

masing-masing menu master memiliki menu data yang berbeda-beda sesuai dengan pengelompokan 

menu yang tentunya menunjukan fungsi sehingga mempermudah dalam pemasukkan data oleh 

pengguna.  

 
Gambar 1.7 Tampilan Menu Utama  

 
Gambar 1.8 Tampilan Form Barang Masuk 

 



Hasil Masukan Sistem 

 

 
 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya yang tersaji dalam laporan Aplikasi 

Manajemen Data Penjualan Kayu Ulin dan Mitra Usaha Pada UD. Bahrudin berbasis Online Cat.   

a. Dengan adanya sistem pencarian data dapat dilakukan secara cepat serta penyajian laporan dan 

memudahkan dalam manajemen data.  

b. Memudahkan pembuatan laporan agar lebih efektif dan efisien, karena laporan tersebut sudah 

tersimpan di basis data.  

c. Memudahkan dalam melakukan perbaikan atau mengoreksi data.  

 

2. Saran  

Mengambil dari beberapa kesimpulan diatas, maka saran ditujukan untuk pengembangan program aplikasi 
pada penelitian selanjutnya sebagai berikut :   

a. Ditambahkan pengembangan desain yang lebih baik lagi dan penambahan menu.  

b. Dapat mengirimkan data secara softcopy sehingga mempermudah dalam  akses kwitansi, yaitu berupa 

akses client server. 

  

  

Gambar 1.8 Tampilan Laporan Barang Masuk 
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