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ABSTRAK 

 

Toko Buku Riyadh Banjarbaru adalah usaha yang bergerak di bidang perdagangan berbagai macam 

buku seperti buku kedokteran, keperawatan, kebidanan, perikanan, ekonomi, novel, komik, politik , buku -buku 

pelajaran TK, SD, SMP, SMA, buku agama, umum dan lainnya. Banyaknya transaksi masuk dan keluar pada 

Toko Buku Riyadh Banjarbaru serta pencarian data yang membutuhkan waktu lama sangat membutuhkan 

suatu sistem informasi yang cepat dan efisien.   

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pekerjaan akan terbantu oleh sistem 

komputerisasi yang dapat diakses kapanpun sehingga dapat mengurangi masalah yang saat ini terjadi. 

Simpulan dari penelitian ini adalah dengan digunakannya aplikasi berbasis web ini dapat mengubah tata cara 

pengumpulan data yang saat ini masih secara manual (tidak menggunakan sistem) menjadi menggunakan 

sistem yang terhubung ke jaringan internet sehingga proses pengumpulan data akan lebih efisien dan masalah 

yang ada saat ini dapat terselesaikan.  

Penulis menyarankan untuk menggunakan program aplikasi manajemen penjualan dan pembelian 

barang dagang pada Toko Buku Riyadh Banjarbaru dengan berbasis web agar dapat membantu dan 

mempermudah perusahaan dalam menghasilkan laporan transaksi yang baik, akurat dan efisien. 

Diterapkannya sistem ini dapat memudahkan pimpinan untuk memantau laporan secara terkomputerisasi. 

 

Kata Kunci: aplikasi, pembelian, penjualan, toko buku, web; 

 

 

ABSTRACT 

 

Riyadh Bookstore Banjarbaru is a business that is engaged in trading various kinds of books such as 

books on medicine, nursing, midwifery, fisheries, economics, novels, comics, politics, kindergarten, elementary, 

junior high school, high school, religious books, general and others. The large number of incoming and 

outgoing transactions at the Riyadh Banjarbaru Bookstore and data retrieval which takes a long time really 

requires a fast and efficient information system. 

From the results of the research that has been done, it can be seen that the work will be assisted by a 

computerized system that can be accessed at any time so as to reduce problems that are currently occurring. 

The conclusion of this research is that the use of this web-based application can change the data collection 

procedures that are currently still manual (not using the system) to use a system connected to the internet 

network so that the data collection process will be more efficient and current problems can be used. resolved.  

The author suggests using a web-based sales and purchase management application program at the 

Riyadh Banjarbaru Bookstore in order to help and facilitate companies in producing good, accurate and 

efficient transaction reports. The implementation of this system can make it easier for leaders to monitor 

computerized reports. 
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PENDAHULUAN  

Toko Buku Riyadh Banjarbaru adalah usaha yang bergerak di bidang perdagangan berbagai macams 

buku seperti buku kedokteran, keperawatan, kebidanan, perikanan, ekonomi, novel, komik, politik, buku -buku 

pelajaran TK, SD, SMP, SMA, buku agama, umum dan lainnya. Toko Buku Riyadh Banjarbaru terletak pada 

tempat yang sangat strategis yaitu Jalan Ahmad Yani KM. 34 No. 11, Banjarbaru. Toko Buku Riyadh 

Banjarbaru didirikan pada tahun 1997 oleh Ahmad Basuni berdasarkan Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP) 510/2306/BPMP/2008. Beliau adalah pendiri sekaligus pemilik perusahaan tersebut. Usaha ini berawal 

dari pelayanan jasa fotokopi dan penjualan alat-alat tulis, lalu berkembang menjadi penjualan berbagai macam 

buku. Toko Buku Riyadh Banjarbaru beroperasi dari pukul 09.00 s ampai dengan pukul 22.00, dengan total 

karyawan sebanyak 5 orang. 

Toko Buku Riyadh Banjarbaru Selama ini dalam menghitung persediaan yang ada hanya melakukan 

perhitungan fisik. Toko Buku Riyadh Banjarbaru juga tidak memiliki pencatatan  untuk mengetahui mutasi 

persediaan seperti mutasi penjualan maupun pembelian barang penjualan . Faktur Pembelian dari Supplier hanya 

digunakan pada saat melakukan pengecekan barang yang datang, selanjutnya faktur dikumpulkan dan disimpan 

tanpa melakukan pencatatan. Selain itu, Nota Penjualan di Toko Buku Riyadh Banjarbaru hanya diberikan 

kepada pelanggan yang menginginkan saja. Hal tersebut mempunyai beberapa kelemahan, yaitu pada saat ini 

Toko Buku Riyadh Banjarbaru tidak dapat melakukan penentuan harga pokok persediaan barang dagangan, 

perhitungan persediaan menjadi tidak akurat dan waktu yang tidak efisien. 

Sejumlah penelitian telah dilakukan dalam membangun sebuah program aplikasi penjualan dan 

pembelian barang dagang berupa buku, diantaranya yaitu penelitian pada penelitian (Widianto, 2017), dalam 

penjualannya Toko Cahaya Sunah selalu mencatat setiap transaksi yang terjadi secara manual, Hal ini 

menyebabkan  rekapan penjualan selama bulan Januari sampai Maret 2017 omset / keuntungan per bulan yang 

didapatkan oleh toko Cahaya Sunah tidak selalu sama bahkan bisa menyebabkan kerugian. Penelitian 

selanjutnya oleh (Ramdani, 2016), dalam pencatatan transaksi pada PT. Alumni masih menggunakan sistem 

konvensional begitu juga dalam proses pencarian buku, pendataan anggota atau pelanggan, persediaan buku dan 

pembuatan laporan. Sistem yang belum terkomputerisasi tersebut mengakibatkan proses yang berjalan menjadi 

lambat dan memakan waktu yang lama. Cara untuk meningkatkan pelayanan dalam pengolahan data transaksi 

serta meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi, maka dibutuhkan pengolahan data transaksi yang sudah 

menggunakan sistem terkomputerisasi. Terakhir penelitian dari (Ariyantantina, 2015), dalam pengolahan data 

transaksi penjualan dan pembelian buku untuk pencatatan data dalam 1 hari kerja proses pencatatan datanya 

masih sering terjadi kesalahan, jika dirata-rata kurang lebih 10-20 kali kesalahan, untuk penyimpanan data 

biasanya terjadi kesalahan pada tempat menyimpannya data-data tersebut, ada beberapa orang yang melakukan 

penyimpanan kemudian diambil untuk pembuatan laporan dan tidak ditempatkan pada tempat semula sehingga 

ada karyawan lain yang ingin menggunakannya harus mencarinya terlebih dahulu sehingga membutuhkan 

waktu yang lama. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Wawancara 

Menurut (Sugiyono, 2015), “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.”. 

Dalam hal ini penulis melakukan pembicaraan dengan pemilik Toko Buku Riyadh Banjarbaru secara 

langsung mengenai sejarah Toko Buku Riyadh Banjarbaru, bagaimana struktur organisasinya, kegiatan 

pembelian dan penjualan barang yang sedang berjalan. 

2. Observasi 

Observasi menurut (Sugiyono, 2015) yaitu, “Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri 

yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner.”. Dalam metode 

ini, dilakukan pengamatan secara langsung pada Toko Buku Riyadh Banjarbaru untuk mendapatkan data 

dan informasi yang dibutuhkan seperti mengamati langsung jumlah persediaan barang dagangan di toko.  

3. Studi Pustaka 

Mengambil informasi dari internet, e-book serta dari jurnal penelitian terkait sebagai referensi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Usulan Sistem Baru 

Usulan sistem baru yang diusulkan berdasarkan temuan permasalahan dan kendal-kendala yang di 

hadapi maka dibuat sistem baru berbasis desktop dengan bahasa pemprograman Php Native dengan  

menggunakan MySql sebagai Database, yakni dengan pengisian data secara  langsung  oleh  petugas dengan 

bantuan  form-form  inputan  yang  sesuai  dengan  data aset yang ada. Berikut adalah flowmap usulan sistem 

terbaru untuk Toko Buku Riyadh Banjarbaru : 



 

1. Flowmap Usulan Sistem Penjualan 

 
Gambar 1 Flowmap Usulan Sistem Penjualan 

2. Flowmap Usulan Sistem Pembelian 

 
Gambar 2 Flowmap Usulan Sistem Pembelian 

Rancangan Model Sistem 

 Rancangan Model Sistem adalah proses pengembangan spesifikasi aplikasi sistem baru berdasarkan 

hasil rekomendasi analisis sistem. Rancangan model sistem yang digunakan adalah Diagram UML karena 

memiliki lebih dari 1 user. Dalam diagram UML dari aplikasi yang akan dibangun dijelaskan bagaimana bentuk 

Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequance Diagram. 

1. Use Case Diagram 

Gambar Use Case Diagram Program Aplikasi Manajemen Penjualan dan Pembelian Barang Dagang 

pada Toko Buku Riyadh Banjarbaru. 



 
Gambar 3 Use Case Diagram 

Berdasarkan gambar 3 Aplikasi ini mempunyai 4 aktor yaitu Admin, Kasir dan Pemilik. Semua aktor 

login dengan username dan password yang sudah terdata agar dapat mengakses aplikasi sesuai fungsinya. 

Admin bertugas menginputkan data, edit data, hapus data dan mencetak laporan. Kasir bertugas menginput data 

transaksi penjualan dan mencetak nota. Pemilik memiliki akses untuk melihat laporan-laporan. 
2. Activity Diagram 

Berikut adalah gambar Activity Diagram dari masing-masing pengguna di  Aplikasi Manajemen 

Penjualan dan Pembelian Barang Dagang pada Toko Buku Riyadh Banjarbaru : 

1. Activity Diagram Admin 

 
Gambar 4 Activity Diagram Admin 



 Pada gambar 4, Admin diharuskan login terlebih dahulu agar mendapatkan akses ke menu utama. 

Setelah login admin dapat mengakses sebagian besar dari Aplikasi dan dapat menambahkan, mengubah dan 

menghapus. 

2. Activity Diagram Kasir 

 
Gambar 5 Activity Diagram Kasir 

 Pada gambar 4.5, Kasir harus login terlebih dahulu agar dapat mengakses form transaksi penjualan dan 

menambahkan data transaksi pembelian buku yang dilakukan pelanggan. Kasir juga dapat mencetak nota/struk 

penjualan untuk dapat diberikan kepada pelanggan. 

3. Activity Diagram Pemilik 

 
Gambar 6 Activity Diagram Pemilik 

 Pada gambar 4.6, Pemilik juga harus login pada aplikasi, tetapi pemilik hanya dapat melihat laporan -

laporan yang tersedia kecuali nota penjualan. 

 

 

 

 

 

 



4. Activity Diagram Pelanggan 

 
Gambar 7 Activity Diagram Pelanggan 

Pada gambar 4.7, Pelanggan akan diberikan akses untuk melihat e-katalog yang ada di toko. E-katalog berfungsi 

agar pelanggan dapat melihat buku yang diinginkan masih tersedia tanpa mencari ke berbagai rak terlebih 

dahulu. E-katalog juga dapat memberitahu kepada pelanggan letak buku berada jika masih tersedia. 

3. Sequance Diagram 

Berikut adalah gambar Sequence Diagram dari masing-masing pengguna di  Aplikasi Manajemen 

Penjualan dan Pembelian Barang Dagang pada Toko Buku Riyadh Banjarbaru : 

1. Sequence Diagram Admin 

 
Gambar 8 Sequence Diagram Admin 

Pada bagian Admin, pertama Admin harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan 

password agar dapat mengakses halaman Menu Utama, setelah itu admin akan masuk ke halaman Menu Utama 

dan dapat masuk ke form-form yang tersedia. Admin dapat menginput, mengubah, menghapus  dan menyimpan 

data ke database serta mencetak laporan-laporan. 

 

 



2. Sequence Diagram Kasir 

 
Gambar 9 Sequence Diagram Kasir 

Pada bagian Kasir, setelah login dengan memasukkan username dan password kasir dapat masuk ke 

halaman menu utama, tetapi hanyar dapat mengakses form penjualan serta mencetak nota / struk penjualan.  

3. Sequence Diagram Pemilik 

 
Gambar 10 Sequence Diagram Pemilik 

 Pada bagian pemilik, setelah mendapatkan akses ke halaman utama, pemilik dapat melihat berbagai 

macam laporan yang tersedia, kecuali Nota penjualan. 



 

4. Sequence Diagram Pelanggan 

 
Gambar 11 Sequence Diagram Pelanggan 

 Pada bagian pelanggan, jika sudah terdaftar sebagai member pelanggan dapat mengakses e-katalog 

yang tersedia di toko. 
4. Class Diagram 

Berikut adalah gambar Class Diagram pada  Aplikasi Manajemen Penjualan dan Pembelian Barang 

Dagang pada Toko Buku Riyadh Banjarbaru : 

 
Gambar 12 Class Diagram 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Berikut hasil-hasil program yang sudah berhasil dibuat dari rancangan sebelumnya yaitu : 

1. Tampilan Login 

Form Login adalah halaman yang pertama kali tampil bila program dijalankan. Form Login dibuat 

bertujuan untuk menyaring pengguna yang ingin login ke dalam sistem agar tidak semua orang dapat 



menggunakan aplikasi yang telah dibuat. Berikut ini adalah tampilan login pada program aplikasi yang telah 

dibuat : 

 
Gambar 13 Form Login 

2. Tampilan Menu Utama 

Form Menu utama merupakan tampilan yang muncul pada program yang dapat di lihat oleh semua 

pengguna program aplikasi, setelah login ke dalam program aplikasi. Berikut ini adalah tampilan form menu 

utama pada program aplikasi yang telah dibuat : 

 
Gambar 14 Form Menu Utama 

3. Form Master Data Buku 

Form Master Data Buku merupakan kumpulan data buku yang dijual pada Toko Buku Riyadh Banjarbaru 

yang dapat dijadikan patokan atau sumber pada Form Transaksi. 

 
Gambar 15 Form Master Data Buku 

4. Form Transaksi Pembelian 

Form Transaksi Pembelian merupakan tempat dimana pengguna aplikasi merekam atau menyimpan 

terjadinya transaksi pembelian. 



 
Gambar 16 Form Transaksi Pembelian 

5. Form Transaksi Penjualan 

Form Transaksi Penjualan merupakan tempat dimana pengguna aplikasi merekam atau menyimpan 

terjadinya transaksi penjualan. 

 
Gambar 17 Form Transaksi Penjualan 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil aplikasi yang dibuat dapat ditarik kesimpulan : 

1. Dengan dibuatnya sistem yang terkomputerisasi ini dapat mempermudah karyawan dalam menyimpan data 

penjualan maupun pembelian. 

2. Setiap data yang dicatat atau dimasukkan dalam aplikasi akan dapat terorganisasi dengan baik, ini tentunya 

akan memudahkan pencarian data, menghindari tertimpanya sebuah data serta tidak perlu lagi perhitungan 

secara fisik. 

3. Dengan diterapkannya sistem ini dapat memudahkan karyawan untuk mengelola laporan yang diinginkan 

dengan sangat mudah dan tepat. 

2. Saran 

Agar aplikasi ini berjalan dengan baik dalam penggunaanya serta pengembangannya, maka saran yang 

dapat penulis berikan agar menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk pengembangan selanjutnya. Hal-hal 

yang dirasa perlu untuk dikembangkan kedepan nanti adalah sebagai berikut: 

1. E-Katalog hanya dapat digunakan untuk mencek jumlah stok yang tersedia dan letak buku. Perlu 

ditingkatkan lagi seperti pemesanan lewat e-katalog dan lainnya. 

2. Entitas untuk tabel admin perlu dikembangkan (multiuser).  

3. Perlu ditambahkan peringatan jika stok mencapai batas minimal. 
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