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ABSTRAK 

CV. Asbi Karya Banjarmasin adalah sebuah usaha yang bergerak pada penjualan bahan bangunan dan 

perkakas pembuat bangunan, yang beralamat di Komplek Pergudangan 88 Jalan Gubernur Soebarjo km.4 no 

12A, Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70245.  

 Pencatatan data penjualan dan inventory pada CV. Asbi Karya Banjarmasin masih bersifat manual 

dimana pencatatan dilakukan dengan menggunakan kertas nota. Dimana hal tersebut dapat menimbulkan 

bebepa resiko. Untuk menangani masalah tersebut perlul dibuat suatu sistem agar mempermudah dalam 

melakukan pendataan. Perancangan sistem untuk pencatatan data penjualan dan inventory barang 

digambarkan dengan menggunakan UML (Unified Modeling Language) dengan jenis UML yang digunakan 

adalah Use Case Diagram, Activity Diagram dan Sequence Diagram. Sistem yang akan dibuat juga berbasi 

web dengan software yang digunakan adalah xampp dan sublime text. Dengan adanya dibuatnya aplikasi 

tersebut dapat membantu admin dalam melakukan pencatatan data penjualan dan inventory barang serta 

mempermudah dalam melakukan pencarian data. Aplikasi juga dilengkapi dengan fitur edit dan hapus data 

untuk mengedit dan menghapus data yang diinginkan. 
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ABSTRACT  

CV. Asbi Karya Banjarmasin is a business engaged in the sale of building materials and building tools, 

which is located at the Komplek Pergudangan 88 Street Gubernur Soebarjo km.4 No 12A, Basirih, Kec. West 

Banjarmasin., Banjarmasin City, South Kalimantan 70245. 

 Sales and inventory data recording at CV. Asbi Karya Banjarmasin is still using the manual method 

where the recording is done using notepaper. Where this can pose several risks. To deal with this problem, it is 

necessary to create a system to make it easier to collect data. The system design for recording sales and inventory 

data is described using UML (Unified Modeling Language) with the types of UML used are Case Diagrams, 

Activity Diagrams, and Sequence Diagrams. The system that will be created is also web-based with the software 

used are xampp and sublime text. The creation of this application can help the admin to record sales and inventory 

data and make it easier to searching data. The application is also equipped with data edit and delete features to 

edit and delete the desired data. 
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PENDAHULUAN 

 Perkembangan dalam dunia usaha dapat di tandai dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan 

yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan maupun jasa. Pada umumnya sebuah perusahaan selalu 

memiliki sistem informasi pengelolaan yang baik sehingga sangat berpengaruh sekali bagi perkembangan dan 

kemajuan suatu perusahaan atau instansi terutama yang bergerak dalam bidang usaha. Melihat pentingnya peranan 

teknologi informasi dan manajemen yang dapat menunjang kinerja suatu perusahaan. Dengan adanya suatu 

teknologi informasi perusahaan yang menggunakan sistem komputerisasi dapat meningkatkan kecepatan 

pekerjaan sehingga hasil yang dicapai efisiensi dalam segi tenaga dan efektif dalam segi waktu. Manajemen dapat 

membantu perusahaan dalam memberikan laporan operasional secara komprehensif sehingga dapat memberikan 

informasi untuk mengontrol operasi tersebut dengan sangat baik. CV. Asbi Karya merupakan sebuah usaha yang 

bergerak pada penjualan bahan bangunan dan perkakas pembuat bangunan. Menurut hasil wawancara dengan 

Bapak Azis selalaku pemilik toko, pengolahan data seperti pencatatan penjualan, pembelian barang, pengelolaan 

data keuangan, penggajian karyawan serta penghitungan laporan penjualan masih menggunakan sistem manual 

yaitu dimana masih memanfaatkan pencatatan buku dan juga faktur sebagai bukti yang sah. Proses bisnis yang 

masih menggunakan sistem manual yang mana akan menimbulkan terjadinya ketidakefisienan antara waktu dan 

biaya perusahaan. 

METODE PENELITIAN 

 Dalam penelitian diperlukan metode penelitian yaitu Teknik pengumpulan data dan Tahapan 

pengembangan perangkat lunak yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data: 

1. Observasi  

Dalam hal ini penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung untuk mempelajari, 

mengamati dan mengumpulkan data serta informasi yang digunakan dalam kegiatan di dalam sistem 

yang sedang berjalan pada CV. Asbi Karya Banjarmasin. 

2. Wawancara  

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara untuk melengkapi data yang sudah ada selama observasi. 

Penulis melakukan wawancara kepada Direktur selaku pimpinan di CV. Asbi Karya Banjarmasin. 

Dengan metode ini data yang didapatkan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi karena mengetahui 

informasi langsung dari sumbernya.  

3. Studi Pustaka Penulis  

Untuk melengkapi data-data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis mencari data-data tambahan 

yang terdiri dari referensi dari buku, artikel ataupun data yang berada di internet untuk mendukung kajian 

pustaka dalam membahas pokok masalah yang diteliti. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil pengamatan penenulis yang dilakukan pada CV. Asbi Karya Banjarmasin maka 

diperoleh hasil implementasi program yakni gambaran dari ataupun program yang telah dibuat yaitu Sistem 

Infomrasi Keuangan, Gaji dan Karyawan Berbasis Web agar dapat memudahkan admin dan pimpinan dalam 

mengetahui informasi yang terkait secara cepat dan akurat. 

1. Class Diagram 

 Rancangan Class Diagram pada suatu sistem informasi keuangan, gaji dan piutang karyawan.  

 

Gambar 1. Class Diagram 



2. Activity Diagram Master Data Barang 

 Merupakan suatu aktivitas diagram yang mana akan manampilkan semua alur data barang. 

 

 

 

 

3. Activity Diagram Data Pegawai 

 Merupakan suatu aktivitas diagram yang mana akan manampilkan semua alur data pegawai. 

 

 

4. Activity Diagram Customer 

 Merupakan suatu aktivitas diagram yang mana akan manampilkan semua alur data customer. 

   

 

Gambar 2. Activity Diagram Master Data Barang 

Gambar 3. Activity Diagram Data Pegawai. 

Gambar 4. Activity Diagram Data Customer. 



5. Activity Diagram Supplier 

 Merupakan suatu aktivitas diagram yang mana akan manampilkan semua alur data Supplier. 

 

 

6. Tampilan Menu Utama 

 Tampilan menu utama adalah form yang berfungsi untuk melihat semua master data dan laporan 

seperti gambar dibawah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Activity Diagram Data Supplier. 

Gambar 6. Tampilan Menu Utama. 



7. Tampilan Form Input Master Data Barang 

 Tampilan Form Input Master Data adalah tempat yang berfungsi untuk menampilkan inputan 

penyimpanan informasi Data Barang. 

 

 

 

 

8. Tampilan Form Master Data Barang 

 Form ini berisi tabel master data barang, dimana dalam form ini terdapat button edit untuk 

mengedit data serta icon hapus untuk menghapus data yang diinginkan. Dalam form ini juga terdapat 

field untuk melakukan pencarian Data Barang. 

 

 

9. Tampilan Form Input Data Pegawai 

 Tampilan Input Data Pegawai adalah tempat yang berfungsi untuk menampilkan inputan Data 

Pegawai. 

Gambar 7. Tampilan Form Input Master Data Barang. 

Gambar 8. Tampilan Form Master Data Barang. 



 

 

10. Tampilan Form Data Pegawai 

 Form ini berisi tabel Data Pegawai, dimana dalam form ini terdapat field untuk melakukan 

pencarian data Pegawai. 

 

 

11. Tampilan Form Input Data Customer 

 Tampilan Input Data Costumer adalah tempat yang berfungsi untuk menampilkan inputan Data 

Costumer. 

Gambar 9. Tampilan Form Input Data Pegawai. 

Gambar 10. Tampilan Form Data Pegawai. 



 

 

 

12. Tampilan Form Data Customer 

 Form ini berisi tabel Data Costumer, dimana dalam form ini terdapat button edit untuk mengedit 

data serta icon hapus untuk menghapus data yang diinginkan. Dalam form ini juga terdapat field untuk 

melakukan pencarian Data Customer. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Tampilan Form Input Data Customer. 

Gambar 12. Tampilan Form Data Customer. 



13. Tampilan Form Input Data Supplier 

 Tampilan Input Data Supplier adalah tempat yang berfungsi untuk menampilkan inputan Data 

Supplier. 

 

 

14. Tampilan Form Data Supplier 

 Form ini berisi tabel Data Supplier, dimana dalam form ini terdapat button edit untuk mengedit 

data serta icon hapus untuk menghapus data yang diinginkan. Dalam form ini juga terdapat field untuk 

melakukan pencarian Data Supplier. 

 

 

  

 

 

Gambar 13. Tampilan Form Input Data Supplier. 

Gambar 14. Tampilan Form Data Supplier. 



15. Tampilan Laporan Data Barang 

 Form ini berisi laporan data barang dimana dalam laporan data barang ini dijelaskan mengenai 

kode barang, nama barang, harga barang dan stok barang yang tersedia maupun barang rusak. 

 
 

 

 

16. Tampilan Laporan Data Pegawai 

 Form ini berisi laporan data pegawai dimana dalam laporann data pegawai ini dijelaskan 

mengenai kode barang, nama pegawai, tanggal lahir pegawai, alamat pegawai serta no hp pegawai. 

 
 

 

  

Gambar 15. Tampilan Laporan Data Barang. 

Gambar 16. Tampilan Laporan Data Pegawai. 



PENUTUP 

1. Kesimpulan 

  Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan penelitian yang dilakukan untuk 

 menghasilkan pengelolaan data barang dan penjualan di CV. Asbi Karya Banjarmasin, dengan 

 melihat dari semua permasalahan, analisis, perancangan dan pembuatan sistem maka dapat 

 ditarik kesimpulan diantaranya:  

1) Aplikasi ini dapat melakukan pencatatan data penjualan dan inventory serta proses 

 pencatatan stok yang sebelumnya masih dilakukan secara manual yang dapat mengurangi 

 risiko salah catat bagi admin. 

2) Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan CV. Asbi Karya Banjarmasin karena  

  dapat menyimpan banyak data lebih banyak tetapi dapat lebih mudah dalam proses pencairan 

  data sehingga membuat pekerjaan dalam CV.Asbi Karya Banjarmasin menjadi lebih efektif 

  dan efisien.  

3) Dengan adanya Aplikasi ini dapat mempermudah dalam pembuatan laporan penjualan 

  dan inventory sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan laporan. 

2. Saran 

  Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini adalah sebagai 

 berikut:  

1) Perlunya perkembangan untuk bagian data penjualan agar lebihbaik kedepannya.  

2) Selalu melakukan backup data, sehingga data yang di miliki oleh CV. Asbi Karya 

Banjarmasin selalu tersimpan dan aman, menghindari kejadian yang tidak diinginkan, 

seperti jika ada kerusakan pada operating sistem, atau juga kerusakan pada hardisk maka 

kita masih memiliki data yang telah dibackup sebelumnya.  

3) Evaluasi sistem secara berkesinambungan diperlukan untuk menghindari dampak buru yang 

muncul di kemudian hari. 
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