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ABSTRAK 

 

”Hikmah Fashion” merupakan sebuah distro atau fashion store yang bergerak dalam bidang 

penjualan pakaian seperti penjualan baju, jaket, topi dan aksesoris lainnya. 

Namun dalam hal proses transaksi penjualan pada distro ini masih dilakukan secara manual 

sebuah lembaran kertas kepada pelanggan sehingga pelayanan transaksi memerlukan waktu lama 

dalam prosesnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan toko dalam melayani transaksi lebih efektif dan 

mencapai pangsapasar secara luas. Pembuat aplikasi keuangan, penjualan, grafik laba, dan penjualan 

pada distro Hikmah Fashion untuk proses transaksi penjualan dengan tepat. Sistem aplikasi ini dibuat 

menggunakan bahasa pemrograman web PHP dan database MySQL. 

Aplikasi keuangan, penjualan, grafik laba, dan penjualan pada distro Hikmah Fashion. 

Laporan-laporan yang dimulai dari laporan rancangan hingga laporan transaksi dapat dibuat dengan 

mudah. 
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ABSTRACT 

 

 "Hikmah Fashion" is a distribution or fashion store that is engaged in the sale of clothing, such 

as selling clothes, jackets, hats and other accessories. 

 However, in terms of the sales transaction process at this distribution, a piece of paper is still 

carried out manually to the customer so that the transaction service takes quite a long time to process. 

This study aims to facilitate shops in serving transactions more effectively and reaching a broad market 

share. 

 Maker of financial, sales, profit graphs and sales applications at Hikmah Fashion Distro to 

process sales transactions precisely. The application system is built using the PHP web programming 

language and MySQL database. 

 Financial, sales, graphic, and sales applications at Hikmah Fashion Distro. Reports ranging 

from draft reports to transaction reports can be done easily. 
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Kehadiran Teknologi Informasi telah memberi nuansa baru di tiap aspek segi kehidupan 

masyarakat. Tentunya membawa kemudahan hampir semua proses kegiatan yang dilakukan. Namun tidak 

sedikit usaha yang berkembang dalam masyarakat kurang mementingkan sisi teknologi. Akibatnya 

banyak usaha mereka yang masih menggunakan cara manual atau masih menggunakan cara penulisan, 

yang mengakibatkan kinerja yang di hasilkan menjadi lamban, kurang optimal, atau kurang maksimal. 

Kemajuan teknologi informasi itu sendiri di dukung oleh hadirnya internet yang dalam 

perkembangannya berkembang sangat pesat, karena hampir semua orang seluruh dunia ,menggunakan 

internet. Jadi singkatnya internet adalah sumber informasi dan alat komunikasi serta dapat digunakan 

untuk melakukan bisnis yang dapat diakses dimanapun berada. 

”Hikmah Fashion” merupakan sebuah distro atau fashion store yang bergerak dalam bidang 

penjualan pakaian seperti penjualan baju, jaket, topi dan aksesoris lainnya. Namun dalam hal proses 

penjualan pada distro ini masih dilakukan secara manual dalam pembuatan data barang, permintaan 

barang, transaksi penjualan dan laporan penjualan masih dilakukan dengan mengetik secara komputer 

pada faktur penjualan dan buku kas. sehingga produk-produk baru tidak diketahui orang, akhinya 

banyak yang berdampak pada profit perusahaan yang biasa saja, transaksi hanya bisa dilakukan di toko 

karena tidak tersedianya layanan pembelian secara online yang menggunakan media internet.Sehingga 

dapat tambahkan konfirmasi pembelian langsung didalam system dengan input foto bukti pembelian, 

juga validasi sistem lebih dikuatkan lagi sehingga dapat lebih memperkuat, memudahkan dan 

meningkatkan rasa kenyaman pada pelanggan. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perlu dibuat suatu sistem laporan keuangan, 

fasilitas grafik laba, dan penjualan di distro Hikmah Fashion dengan judul penelitian “APLIKASI 

KEUANGAN, PENJUALAN, GRAFIK LABA, DAN PENJUALAN PADA DISTRO HIKMAH 

FASHION DI KOTA PULANG PISAU”. 

 

METODE  

Dalam Penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang 

dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut : 

1. Metode Pengamatan ( Observasi ) : Observasi ini dapat berhubungan langsung kebagian yang 

berkaitan tentang aplikasi keuangan, Penjualan, grafik laba dan penjualan, agar dapat 

memperoleh gambaran jelas yang menyangkut dari aplikasi penjualan berbasis web. 

Pelaksanaan ini dilakukan guna untuk mencari sebuah informasi dan pengumpulan data yang 

di perlukan langsung dari sumbernya. 

2. Metode Wawancara ( Interview ) : Metode ini bisa berdialog secara tanya langsung kepada 

pemilik toko distro Hikmah Fashion dikota pulang pisau dibidang penjualan untuk lebih detail 

bagaimana pelayanan dari proses penjualan dan transaksi barang yang dibeli oleh calon 

pembeli. 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi; Mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur-

literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs-situs 

internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sistem yang Berjalan 

Distro Hikmah Fashion melakukan proses melayani pembeli dengan cara, pembeli datang 

kemudian melakukan pembelian dan pembayaran langsung ditempat. Memesan melalui whatshap 

maupun SMS, pembeli mentransfer uang dan memperlihatkan bukti tranfer dengan cara 

mengambil gambar bukti resi tranfer selanjutnya akan diproses oleh toko tentang validasi tranfer 

dan pengiriman barang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisis Terhadap Sistem Lama 

Analisis Terhadap Sistem Baru 

Adapun sistem usulan baru yang ingin dibuat adalah Aplikasi Keuangan, Penjualan, Grafik Laba, 

Dan Penjualan Pada Distro Hikmah Fashion di Kota Pulang Pisau yang diharapkan dapat membantu 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada, berikut ini merupakan bagan alur usulan pada Distro Hikmah 

Fashion : 

 

 
Gambar 2. Flowchart Sistem Usulan Baru 

 
Diagram Konteks 

Digram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup 

sebuah sistem. Diagram konteks ini merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan keseluruhan 

input ke sistem ataupun output dari sistem. Dari ini memberikan sebuah gambaran tentang keseluruhan 

sistem, dapat dilihat pada diagram konteks di bawah ini yang di usulkan oleh peneliti sebagai berikut : 

 
 

Gambar 1. Flowchart Sistem Lama Distro Hikmah Fashion 



 

Data Flow Diagram(DFD)  

DFD ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru 

yang dikembangkan secara logika. Dari hasil yang dilakukan, perancangan DFD Level 0 pada Aplikasi 

Keuangan, Penjualan, Grafik Laba, Dan Penjualan Pada Distro Hikmah Fashion di Kota Pulang Pisau 

Diagram DFD ini sebagai alur sistem usulan yang di olah untuk perancangan sistem baru, DFD ini 

merupakan sebuah alur atau gambaran sistem secara detail. Dapat dilihat pada DFD di bawah ini sebagai 

berikut: 
 

 
Gambar 4. Data Flow Diagram Level 0 

Gambar 3. Diagram Konteks 

Gambar 5. Data Flow Diagram Level 1 



Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

Pada tampilan antarmuka masukan sistem ini merupakan hasil dari pembuatan aplikasi sebagi 

berikut : 

1. Login 

Tampilan form login ini digunakan untuk akses masuk pada sebuah sistem penjualan yang dibuat, 

dengan mengisi username dan password yang benar. 

 

 
Gambar 6. Form Login 

 

2. Beranda 

Tampilan halaman beranda ini merupakan tampilan awal yang menampilkan sebuah teks selamat 

datang pada user yang berhasil akses masuk pada sistem. 

 

 
Gambar 7. Halaman Beranda 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Pada bagian ini menampilkan sebuah hasil antarmuka keluaran sistem yang berupa laporan-laporan dari hasil 

Aplikasi Keuangan, Penjualan, Grafik Laba, Dan Penjualan Pada Distro Hikmah Fashion di Kota Pulang 

Pisau. Adapun laporan-laporan tampilan antarmuka keluaran sistem, sebagai berikut : 

1. Laporan Supplier 

Tampilan ini merupakan tampilan laporan supplier yang berisi tentang data- data supplier pada toko



Gambar 8. Laporan Supplier 

 

2. Laporan Karyawan 

Tampilan ini merupakan tampilan dari laporan karyawan yang berisi tentang data-data karyawan 

toko. 

 

Gambar 9. Laporan  Karyawan 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Aplikasi Keuangan, Penjualan, Grafik Laba Dan 

Penjualan Distro Hikmah Fashion Di Kota Pusang Pisau, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Adanya aplikasi keuangan, penjualan, grafik laba dan penjualan pada distro Hikmah Fashion ini 

laporan penjualan dan menghitung penjualan sudah terkomputerisasi sehingga lebih mempermudah 

pekerjaan karena data yang ada sudah tersimpan pada sistem. 

2. Adanya sistem ini pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih maksimal dan efisien. 

3. Membuat transaksi penjualan pada distro Hikmah Fashion mudah diakses dimana saja asalkan 

terhubung dengan koneksi internet kepada pembeli. 

4. Adanya sistem aplikasi ini penjualan pada distro Hikmah Fastion Menjadi lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembuatan laporan setiap bulannya. 

5. Adanya sistem ini distro Hikmah Fashion dapat mempromosikan dirinya dan bersaing diranah pasar 

modern secara luas. 

Saran 

Saran yang dapat berikan disini adalah dalam tahap pengembangan selanjutnya untuk meneruskan 

sistem aplikasi penjualan ini dengan menambahkan fasilitas-fasilitas fitur  baru pada sistem, bisa tambahkan  

sistem barcode pada Transaksi Penjualan dan memberikan sms gateway pada nomor pembeli yang berhasil 

melakukan transaksi pembayaran agar semakin mempermudah transaksi penjualan.  
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