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ABSTRAK  

 

Kendala yang dihadapi di Toko Sembako Indung Mayang adalah manajemen pencatatan barang yang dibeli dari 

supplier atau yang dijual kepada konsumen masih belum efektif dan efisien karena masih menggunakan proses 

pencatatan manual. Sehingga pemilik toko kesulitan dalam mengawasi persediaan stok barang. Hal inilah yang 

menjadikan ketidaksesuaian antara stok barang yang ada digudang dengan stok fisik yang sedang dijual di toko. 

Adanya selisih dari pencatatan persediaan stok barang mengakibatkan pemilik toko kesulitan dalam 

mengestimasi pemesanan barang ke supplier, sehingga terjadinya penumpukan persediaan stok barang 

digudang. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun aplikasi penjualan ini 

adalah metode pengembangan perangkat lunak dengan metode waterfall. Sementara itu, rancangan sistemnya 

dibuat menggunakan diagram konteks dan unified modeling languange (UML). Sedangkan bahasa 

pemrograman menggunakan bahasa pemrograman php dan MySQL. Adapun tools yang digunakan adalah 
Sublime Text3, phpMyAdmin 4.5.1 dan XAMPP 3.2.2. Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa selain 

mempermudah transaksi pembelian dan transaksi penjualan, aplikasi ini mampu menyajikan keluaran berupa 

laporan dan yang lainya, seperti laporan pembelian, laporan penjualan, laporan pendapatan dan lainnya dengan 

lebih mudah dan cepat. Pada penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menambahkan fitur sms gateway 

agar mempermudah pemberitahuan kepada pelanggan barang yang sedang promo. 

 

Kata Kunci: Aplikasi; Transaksi; Penjualan; Toko Sembako Indung Mayang; Web. 

 

 

ABSTRACT  

 

The obstacle faced at the Indung Mayang Grocery Store is that the management of recording goods purchased 

from suppliers or sold to consumers is still not effective and efficient because it still uses a manual recording 

process. So that the shop owner has difficulty in monitoring the inventory stock of goods. This is what causes the 

mismatch between the stock of goods in the warehouse and the physical stock that is being sold at the store. 

There is a difference from recording the inventory of goods which causes the shop owner to have difficulty in 
estimating orders for goods from suppliers, resulting in a stockpiling of inventory in the warehouse. The 

software development method used to build this sales application is a software development method with the 

waterfall method. Meanwhile, the system design is made using context diagrams and unified language modeling 

(UML). While the programming language uses the PHP programming language and MySQL. The tools used are 

Sublime Text3, phpMyAdmin 4.5.1 and XAMPP 3.2.2. The system test results show that in addition to 

simplifying purchase transactions and sales transactions, this application is able to present output in the form of 

reports and others, such as purchase reports, sales reports, income reports and others more easily and quickly. 

In further research, it is recommended to add a sms gateway feature to make it easier to notify customers of 

goods that are on promotion. 
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PENDAHULUAN  

Toko Sembako Indung Mayang adalah sebuah bidang usaha yang bergerak pada penjualan bahan-

bahan pokok, dimana ada banyak toko yang juga menjual bahan-bahan pokok. Karena itu, Toko Sembako 

Indung Mayang harus mampu untuk membuat peluang bisnisnya tetap ada dan selalu menjadi terdepan.  

Untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan dibutuhkan suatu proses pengawasan persediaan yang 

baik. Namun kendala yang dihadapi adalah manajemen pencatatan barang yang dibeli dari supplier atau yang 

dijual kepada konsumen masih belum efektif dan efisien karena masih menggunakan proses pencatatan manual. 

Pemilik toko kesulitan dalam mengawasi persediaan stok barang karena masih menggunakan pencatatan secara 



 

manual. Hal inilah yang menjadikan ketidaksesuaian antara stok barang yang ada digudang dengan stok fisik 

yang sedang dijual di toko. Adanya selisih dari pencatatan persediaan stok barang mengakibatkan pemilik toko 

kesulitan dalam mengestimasi pemesanan barang ke supplier, sehingga terjadinya penumpukan persediaan stok 

barang di gudang. Bukti penjualan pada transaksi penjualan masih ditulis secara manual sehingga 

memungkinkan terjadinya salah hitung cukup besar yang mengakibatkan kerugian pada toko. Pencatatan 
penjualan, pembelian dan persediaan stok barang masih dilakukan secara manual, sehingga proses transaksi 

menjadi kurang efektif dan efisien. 

Sistem informasi yang disajikan dan ditampilkan dalam bentuk website ini diharapkan mampu 

meningkatkan nilai penjualan dan pemesanan perharinya karena dapat diakses dengan mudah dan dapat 

dijangkau siapa saja. Dan informasi yang disertakan melalui web disajikan secara lengkap dan update meliputi 

model pakaian, harga, diskon, koleksi produk terbaru (Ovie Nur Khasanah, 2018), hasil dari penelitian ini 

adalah sistem ini dapat membantu admin dalam mempromosikan produk kemasyarakat lebih luas lagi dan dapat 

mengelola data lebih cepat dan mudah.  

 

METODE  

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang dilakukan 

dalam mengumpulkan data, yaitu :  
 

1. Observasi Untuk mencari, mengumpulkan data-data dan mengetahui bagaimana data dikelola. Pengumpulan 

data-data tersebut dilakukan guna untuk melihat realitas manajemen kinerja yang terjadi di Toko Sembako 

Indung Mayang yang berlamatkan di Jln. Rahayu, No. 66A, Sungai Paring, Martapura, Kalimantan Selatan. 

  

2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Ibu 

Marlina selaku pemilik toko Sembako Indung Mayang.  

 

3. Studi Literatur dalam sebuah penelitian berguna untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang 

sistem yang ingin dibuat, tentang apa yang sudah dikerjakan orang lain dan bagaimana orang mengerjakannya, 

kemudian seberapa berbeda penelitian yang akan kita lakukan. Penting juga untuk memberi arah penelitian 
selanjutnya yang perlu dilakukan untuk melanjutkan misi penelitian. Studi Literatur ini meliputi pemeriksaan 

data barang dan pekerjaan manual lain, yang merupakan sumber informasi untuk mendukung pembuatan sistem 

tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Penjualan Berbasis Web ditoko Sembako Indung Mayang 

Martapura menggunakan pemrograman PHP dan manajemen basis data MySQL. 

  

Flowmap yang berjalan 

 

 
Gambar 1. Flowmap sistem berjalan 

 

Alur proses pembelian barang ke supplier pada sistem lama di Toko Sembako Indung Mayang : 

1. Pemilik toko melakukan pemesanan barang kepada supplier. 

2. Supplier melakukan cek stok barang digudang. 

3. Apabila barang yang dipesan ada, maka pemilik toko melakukan pembayaran dan menerima nota 

pembayaran dari supplier. 



 

4. Dan pemilik toko menerima barang yang dipesan dari supplier.  

Berikut merupakan gambar use case, activity diagram dan sequence diagram dari metode UML (Unified 

Modeling Languange) yang digunakan untuk pembuatan Aplikasi Penjualan Berbasis Web ditoko Sembako 

Indung Mayang Martapura, yaitu: 

 

Use Case Diagram 

 

           
  Gambar 2. Use Case Diagram 

 

Activity Diagram 

 

1. Activity Diagram Pada Data Pembelian 

                

  Gambar 3. Activity Diagram Data Pembelian 

Pada Activity Diagram data pembelian di jelaskan pertama-tama pemilik melakukan 

login terlebih dahulu. Jika data yang dimasukkan benar maka pemilik akan menuju halaman 
utama pemilik, tetapi jika data yang dimasukkan salah maka pemilik akan kembali ke halaman 



 

login. Pada halaman utama pemilik dapat melakukan transaksi pembelian ke supplier dengan 

memilih menu transaksi pembelian, lalu menginput data pembelian. Kemudian sistem akan 

menyimpan inputan dan menampilkan pesan bahwa inputan berhasil. Dan pemilik bisa 

mencetak data pembelian. 

 

2. Activity Diagram Pada Data Penjualan 

              

Gambar 4. Activity Diagram Data Penjualan 

Pada Activity Diagram di atas di jelaskan bahwa karyawan harus login terlebih dahulu 

Jika data yang dimasukkan benar maka akan menuju ke halaman utama karyawan, namun jika 
data yang dimasukkan salah maka akan kembali ke menu login. Pada halaman utama 

karyawan memilih menu transaksi penjualan, lalu menginput data penjualan. Sistem akan 

menyimpan data yang telah diinput dengan menampilkan pesan bahwa inputan berhasil. Dan 

karyawan dapat mencetak laporan data penjualan. 

 

Sequence Diagram 

 

1. Sequence Diagram Pada Data Pembelian 

         

Gambar 5. Sequence Diagram Data Pembelian 



 

 Pada gambar di atas di jelaskan bahwa pemilik pertama menginput data pembelian. Data 

pembelian tersimpan di database dan menampilkan pesan bahwa data pembelian berhasil 

disimpan. Kemudian pemilik memilih menu laporan data pembelian dan memilih untuk mencetak 

laporan data pembelian. 

 

2. Sequence Diagram Pada Data Penjualan 

        

Gambar 6. Sequence Diagram Data Penjualan 

Pada gambar di atas di jelaskan bahwa karyawan pertama menginput data penjualan. Data 

penjualan tersimpan di database dan menampilkan pesan bahwa data penjualan berhasil disimpan. 

Kemudian karyawan memilih menu laporan data penjualan dan memilih untuk mencetak laporan 

data penjualan. 

 

Rancangan Antarmuka Masukan Sistem 

 

Rancangan antarmuka masukan sistem berfungsi untuk menjelaskan tentang perancangan aplikasi yang akan 

dibangun. Adapun rancangan antarmuka masukan sistem tersebut sebagai berikut : 

 

1. Rancangan Form Menu Login 

Form Menu Login adalah untuk masuk ke menu utama pada aplikasi, login sangat di perlukan karena ini 

adalah salah satu sistem keamanan. 

 

 
Gambar 7. Rancangan Form Menu Login 

 

2. Rancangan Form Menu Utama 

Form Menu Utama adalah terdapat menu utama dimana sub-sub menu program dari pilihan lembaran kerja 

pada program sesuai keinginan pemilik.  

 



 

 
Gambar 8. Rancangan Form Menu Utama 

 

3. Rancangan Form Menu Transaksi Pembelian 

Form Menu Transaksi Pembelian adalah form pada saat pemilik melakukan transaksi pembelian dengan 

supplier. 

 

 
       Gambar 9. Rancangan Form Menu Transaksi Pembelian 

 

Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem 

Rancangan antarmuka keluaran sistem merupakan output hasil informasi dari input pada aplikasi. Adapun 

rancangan antarmuka keluaran sistem tersebut sebagai berikut : 

 

1. Rancangan Laporan Pembelian 

Rancangan Laporan Pembelian adalah laporan pembelian dari supplier. 

 

 
Gambar 10. Rancangan Laporan Pembelian 



 

2. Rancangan Laporan Penjualan 

Laporan Penjualan adalah laporan penjualan kepada pelanggan. 

 

 
Gambar 11. Rancangan Laporan Penjualan 

 

3. Rancangan Laporan Pendapatan 

Rancangan Laporan Pendapatan adalah laporan berapa banyaknya pendapatan yang dihasilkan dalam 

perbulan. 
 

 
Gambar 12. Rancangan Laporan Pendapatan 

 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

 

1. Tampilan Form Login 

Form Login adalah untuk masuk ke menu utama pada aplikasi yang membedakan aplikasi buat pemilik dan 

karyawan. Login sangat diperlukan karena ini adalah salah satu sistem keamanan. 
 

 
Gambar 13. Tampilan Form Login 

 

 

 



 

2. Tampilan Form Menu Utama 

Form Menu Utama ini ialah tampilan menu utama/home yang terdapat sub-sub menu program untuk 

kehalaman yang sesuai pemilik inginkan. 
 

 
Gambar 14. Tampilan Form Menu Utama 

 

3. Tampilan Form Menu Transaksi Pembelian 

Form Menu Transaksi Pembelian ini adalah menu ketika pemilik bertransaksi dengan supplier. 

 

 
Gambar 15. Tampilan Form Menu Transaksi Pembelian 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

 

1. Tampilan Laporan Pembelian 

Laporan Pembelian adalah laporan data pembelian dari supplier. 

 

 
Gambar 16. Tampilan Laporan Pembelian 

 



 

 

 

 

2. Tampilan Laporan Penjualan 

Laporan Penjualan adalah laporan data penjualan kepada pelanggan. 

 

 
Gambar 17. Tampilan Laporan Penjualan 

 

3. Tampilan Laporan Pendapatan 

Laporan Pendapatan adalah laporan pendapatan per bulan. 

 

 
Gambar 18. Tampilan Laporan Pendapatan 

 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dalam penelitian / skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi Penjualan Berbasis Web di Toko Sembako Indung Mayang ini dapat membantu pemilik toko 

dan karyawan toko dalam mengelola transaksi pembelian dan transaksi penjualan lebih mudah dan lebih 

teratur. 

2. Aplikasi Penjualan Berbasis Web di Toko Sembako Indung Mayang ini dapat menyajikan laporan secara 

cepat dan akurat. 

3. Aplikasi ini banyak memberi kemudahan dalam proses transaksi pembelian dan transaksi penjualan 

sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. 

4. Aplikasi ini dapat mempermudah pemilik toko dan karyawan toko, mengetahui sisa stok barang, barang 

yang akan habis dan barang apa saja yang rusak atau expired. 

2. Saran 

Berdasarkan evaluasi terhadap proses dan hasil dari aplikasi ini, maka saran-saran untuk pengembangan 

selanjutnya adalah : 



 

1. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur sms gateway  untuk pemberitahuan kepada 

pelanggan  bahwa ada barang yang sedang promo. 

2. Sistem ini masih berbasis web, untuk kedepannya bisa diupdate menjadi android (mobile) untuk lebih 

memudahkan pelanggan ketika bertransaksi. 
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