
APLIKASI PENDATAAN TRANSAKSI, KEUANGAN DAN PERSEDIAN BARANG 

PADA PT. BEST STAMP INDONESIA BERBASIS WEB 

 
M. Ridani 

NPM : 16630058  
 

Prodi Teknik Informatika, 55201, Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Islam Kalimantan  

Muhammad Arsyad Al Banjari 

Banjarmasin 

danisaputra2970@gmail.com/082351204576 
 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Perkembangan dunia teknologi dan informasi semakin hari semakin cepat. Perkembangan tersebut 

jelas mempengaruhi kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi. Sayangnya, masih banyak kegiatan 

bisnis terutama proses jual beli yang belum sejalan dengan kemajuan teknologi saat ini. Atas dasar itulah 

penulis mencoba membuat tugas akhir mengenai aplikasi pendataan transaksi, keuangan dan persediaan 

barang pada PT. Best Stamp Indonesia yang saat ini masih banyak dilakukan dengan tidak terkomputerisasi. 

Kebanyakan sistem yang berjalan pada PT. Best Stamp Indonesia adalah dilakukan secara manual, mulai dari 

pencatatan produk, penjualan barang, dan pembuatan laporan sehingga memungkinkan pada saat proses 

berlangsung terjadi kesalahan dalam pencatatan.  

Perancangan sistem informasi penjualan berbasis web ini adalah solusi terbaik untuk mengatasi 

masalah-masalah yang terjadi pada PT. Best Stamp Indonesia Untuk metode pengembangan perangkat lunak, 

penulis menggunakan model waterfall. Aplikasi perancangan web yang digunakan adalah visual code studio 

dan untuk bahasa pemrograman menggunakan PHP dan menggunakan database MySQL.  

Dengan adanya aplikasi ini semoga dapat menyediakan informasi dari beberapa proses umum yang 

sering terjadi pada PT. Best Stamp Indonesia. Hasil yang diharapkan dari pembuatan aplikasi pendataan 

transaksi ini mampu memberikan informasi dengan cepat dan akurat. 
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ABSTRACT 

 

 The development of the world of technology and information is getting faster and faster. This 

development clearly affects the speed and accuracy of information delivery. Unfortunately, there are still many 

business activities, especially the buying and selling process that are not in line with current technological 

advances. On that basis, the author tries to make a final project regarding the application of transaction data, 

finance and inventory at PT. Best Stamp Indonesia which is currently still mostly done without computerization. 

Most of the systems running on PT. Best Stamp Indonesia is done manually, starting from recording products, 

selling goods, and making reports so that it is possible during the process that errors occur in recording. 

 This web-based sales information system design is the best solution to solve the problems that occur 

at PT. Best Stamp Indonesia For software development methods, the author uses the waterfall model. The web 

design application used is visual code studio and the programming language uses PHP and uses the MySQL 

database. 

 With this application, hopefully it can provide information on several general processes that often 

occur at PT. Best Stamp Indonesia. The expected results from making this transaction data collection 

application are able to provide information quickly and accurately. 
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PENDAHULUAN  

Percetakan (printing) merupakan teknologi atau seni yang memproduksi salinan dari sebuah image 

dengan sangat cepat, seperti kata-kata atau gambar-gambar (image) di atas kertas, kain, dan permukaan-

permukaan lainnya. Setiap harinya, milyaran bahan cetak diproduksi, termasuk buku, kalender, buletin, majalah, 

surat kabar, poster, undangan pernikahan, perangko, kertas dinding, dan bahan kain. Ini karena hasil percetakan 

dapat dengan cepat mengomunikasikan pemikiran dan informasi ke jutaan orang. Percetakan dianggap sebagai 

salah satu penemuan yang paling penting dan berpengaruh di dalam sejarah peradaban manusia.  

Salah satu media yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan untuk meningkatkan kegiatan 

usahanya yaitu internet. Internet menyediakan berbagai fungsi dan fasilitas yang dapat digunakan sebagai suatu 

media informasi dan komunikasi yang sangat canggih. Dengan adanya internet maka suatu kegiatan penjualan 

dapat dilakukan secara online melalui sebuah website.  

Bahkan dari segi pelayanan juga memakan proses yang terlalu lama karena ketika ada pelanggan yang 

ingin melakukan pembelian admin harus mencatat dan memasukan data terlebih dahulu, lalu pelanggan 

menunggu sampai proses selesai, kemudian admin melakukan pengarsipan atau pencarian data dan tentu saja itu 

sangat memakan waktu, banyak pekerjaan lain yang terbengkalai.  

Sebagai wadah percetakan perusahaan tersebut memiliki pendataan pernjualan. Sedangkan pengelolaan 

data penjualan dan customer yang cukup banyak tersebut masih dikelola dengan cara semi manual yang 

menggunakan Microsoft Excel serta sulitnya mencari data penjualan yang sudah lama, sehingga hal ini 

menyulitkan bagi pimpinan yang ingin mencari data penjualan atau data-data yang lainnya.  Dengan demikian 

dibutuhkan sebuah sistem aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan data, mengolah, menyimpan, 

melihat kembali serta menyalurkan informasi kepada siapa saja yang membutuhkan.  

Pengunaan aplikasi ini, dapat memberikan informasi yang bermanfaat mulai dari penjualan, stock 

barang, data barang, keuangan. Proses pengiputan data dari hasil penjualan barang pada PT.Best Stamp 

Indonesia yang dinilai masih kurang efisien, karena masih menggunakan sistem manual atau masih 

menggunakan nota serta terjadinya penumpukan dokumen bahkan bisa hilang pada arsip penyimpanan..  
Beberapa penelitian terkait dengan hasil penjualan online tersebut yaitu  “Aplikasi Penjualan Baju 

Gamis Pada Gerai Adies Berbasis WEB” oleh (Rahayu, 2017) ada beberapa masalah atau kendala pada sistem 

yang dibuat yaitu Sistem pembayaran masih cash, mempunyai banyak kelemahan, keakuratannya juga kurang 

dapat diterima, karena kemungkinan kesalahan sangat besar.”Sistem Informasi Penjualan Berbasis WEB Pada 

Toko Busana Muslim Az Zahra” oleh (Darmawan, 2015) masalahnya ialah fitur backup data atau aplikasi masih 

belum ada. “Sistem Penjualan Distro Online (E-COMMERCE)” oleh (Pradana, 2015) masalahnya secara umum 

kurangnya informasi produk-produk terbaru yang dikeluarkan terhadap pelanggan, belum tersedianya 

pemesanan barang secara online melalui internet. 

 

METODE 

Metode Pengumpulan Data  

Adapun untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan 

maka diperlukan teknik untuk mengumpulkan sumber data dengan cara : 

1. Observasi 

Observasi dilakukan guna untuk mengetahui data-data penjualan yang diperlukan yaitu dengan terjun 

langsung kelapangan dengan mengamati keadaan yang ada di Best Stamp Gramedia Dutamall 

Banjarmasin. 

2. Wawancara 

Mengumpulkan informasi melalui tanya jawab langsung dengan karyawan  Best Stamp Dutamall 

Banjarmasin untuk mengetahui informasi data-data penjualan, apa saja masalah-masalah data penjualan 

yang ada di Best Stamp, dan apa saja yang diperlukan untuk pembuatan Aplikasi tersebut. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu pengumpulan data melalui hasil dokumentasi, baik bahan tersebut dari buku, jurnal 

ataupun hasil browsing dari internet. Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pemahaman teori-teori 

yang berkaitan dengan tools dan Bahasa pemrograman yang akan digunakan dari teori – teori lainnya 

yang dapat membantu dalam proses analisis, perancangan, koding sampai implementasi dari program 

yang akan dibuat. 

 

 

 

 

 

 



 

Metode Pengembangan  

Metode pengembangan  yang digunakan adalah metode Waterfall, dimana metode ini merupakan 

model pembangunan yang terdiri dari beberapa tahapan yakni : 
 

1. Enggineering system and modelling 

Tahap pertama ini ditujukan untuk mencari kebutuhan user akan sebuah aplikasi yang akan membantu 

programmer dalam membuat model-model yang nantinya akan dipergunakan dalam mengembangkan 

sebuah aplikasi. 

2. Software requirement analysis 

Tahap Tahap kedua ini berhubungan dengan spesifikasi dari software atau aplikasi yang nantinya akan 

dibuat, mulai dari user interface, kebutuhan aplikasi dll. 

3. Design 

Tahap ketiga merupakan sebuah tahap dimana para programmer dan juga pengembang aplikasi 

mengembangkan dan membuat cetak biru atau blueprint dari aplikasi yang akan dibuat. 

4. Coding 

Tahap keempat yakni tahap coding merupakan tahap pengkodean yang mungkin merupakan tahap 

paling rumit, karena pada tahap coding ini seorang programmer harus mampu menterjemahkan cetak 

biru yang sudah dibuat pada tahap design ke dalam aplikasi. 

5. Testing/Verification 

Tahap kelima dimana aplikasi yang sudah selesai dibuat dalam proses coding ini akan diujikan. 

6. Maintenance 

Proses pemeliharaan system yang sudah dibuat atau dibangun. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok kajian 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Lambat nya pendataan transaksi. 
2. Sering terjadinya file yang lama tidak bisa dibuka lagi. 

MANFAAT PENELITIAN 

1. Mempercepat dalam proses pencarian data. 
2. Mempermudah dalam pengiputan data transaksi / penjualan. 

3. Mempermudah dalam pengolahan data, validasi data. 
4. Mempermudah dalam pembuatan laporan data. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Terhadap Sistem Lama 

Kegiatan sistem yang sedang berjalan dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menentukan masalah 

yang sebenarnya. Sistem yang sedang berjalan pada  PT. Best Stamp Indonesia perlu dianalisa sebagai dasar 

perencanaan dan pembuatan aplikasi pendataan transaksi, keuangan dan persediaan barang di PT. Best Stamp 

Indonesia. 

Prosedur yang dilakukan pada pendataan transaksi, keuangan dan persediaan barang PT. Best Stamp 

Indonesia di input oleh karyawan dengan aplikasi manual 

 

 
Gambar 1. Flowchart Analisis Sistem Yang Berjalan 



 

 

ULASAN SISTEM BARU 
Adapun kebutuhan sistem yang diharapkan ada pada aplikasi pendatan transaksi, keuangan dan 

persedian barang pada PT. Best Stamp Indonesia ini adalah: 

1. Sistem harus mampu melakukan pengiputan data dengan cepat, aman dan tingkat kemudahan yang baik. 

2. Sistem dapat memberikan informasi transaksi dengan tepat dan cepat. 

3. Administrator dapat mengakses sistem secara penuh. 

4. Pelanggan dapat melakukan pembelian atau mendapatkan informasi seputaran produk dan diskon dari 

aplikasi tersebut. 

a. Uce Case Diagram 

Berikut adalah use case diagram, membahas alur skenario hubungan antara user dan sistem, pada uce 

case diagram ini membahas kebutuhan sistem dari sudut pandang user/pengguna. 
 

 
Gambar 2. Uce Case Diagram 

 

 

b. Activity Diagram 

Activity diagram dari uce case diagram  aplikasi pendataan transaksi, keuangan dan persedian barang 

pada PT. Best Stamp Indonesia adalah Sebagai Berikut : 

 

 
Gambar 3. Activity diagran proses tambah data produk 

 

 

 



 

Keterangan alur Activity Diagram data produk  

1. Admin berada dimenu utama aplikasi  

2. Admin membuka halaman data produk 

3. Admin input data produk yang ada diperusahaan 

4. Kemudian admin klik tambah sehingga data tadi tersimpan didatabase dan data tersebut muncul di 

sistem. 

 

c. Sequence Diagram 

Sequence diagram  merupakan gambaran interaksi antar objek dalam sistem seperti pengguna, tampilan 

dan sebagainya berupa pengiriman serangkaian data antar objek. Gambar dibawah ini merupakan gambaran 

sequence diagram dari aplikasi pendataan transaksi, keuangan dan persediaan barang pada PT. Best Stamp 

Indonesia. 

 
Gambar 4. Sequence Diagram 

 

Keterangan alur sequence diagram data produk  

1. Admin membuka aplikasi web. 

2. Admin memilih menu data produk. 

3. Dimenu form tambah data produk, admin input data sesuai data yang ada di perusahaan. 

4. Setelah data input selesai maka admin menyimpan data tersebut kemudian akan di lanjutkan ke 

halaman tabel data produk. 

 

d. Relasi antar tabel 

 
Gambar 5. Relasi Antar Tabel 

 

 



 

HASIL TAMPILAN APLIKASI 

 Implementasi antarmuka sistem bertujuan untuk menerangkan secara singkat tata cara penggunaan dan 

keterangan dari Aplikasi Pendataan Transaksi, Keuangan dan Persediaan Barang Pada PT. Best Stamp 

Indonesia. 

 

1. Antarmuka Form Login 

 
Gambar 6. Tampilan Antarmuka Form Login 

 

 

2. Antarmuka Form Tambah Data Produk 

Tampilan data produk yang dimana admin dapat mengelola dari stock barang, harga, diskon, dan lain lain. 

 

 
Gambar 7. Tampilan Antarmuka Form Data Produk 

 

 

3. Antarmuka Form Tambah Data Pemesanan Stempel 

Tampilan data transaksi pemesanan stempel yang berguna apabila admin mau melihat transaksi stempel 

saja tanpa ada barang yang lain. 

 

 
Gambar 8. Tampilan Antarmuka Form Data Pemesanan Stempel 

 

 



 

4. Antarmuka Form Tambah Data Pemesanan Tinta 

Tampilan data transaksi pemesanan tinta yang berguna apabila admin mau melihat transaksi tinta saja tanpa 

ada barang yang lain. 

 

  
Gambar 9. Tampilan Antarmuka Form Data Pemesanan Tinta 

 

 

5. Tampilan Transaksi Pemesanan Tinta 

Tampilan data transaksi pemesanan tinta yang berguna apabila admin mau melihat transaksi tinta saja tanpa 

ada barang yang lain. 

 

 
Gambar 10. Tampilan Data Transaksi Pemesanan Tinta 

 
6. Tampilan Transaksi Spanduk 

Tampilan data transaksi pemesanan spanduk yang berguna apabila admin  mau  melihat transaksi spanduk 

saja tanpa ada barang yang lain. 

 

 
Gambar 11. Tampilan Data Transaksi Pemesanan Spanduk 

 

 



 

7. Tampilan Transaksi Pemesanan Kartu Nama 

Tampilan data transaksi kartu  nama yang berguna apabila admin mau melihat transaksi kartu nama saja 

tanpa ada barang yang lain. 

 

 
Gambar 12. Tampilan Data Transaksi Pemesanan Kartu Nama 

 
8. Tampilan Transaksi Pemesanan Brosur 

Tampilan data pemesanan brosur yang berguna apabila admin mau melihat transaksi brosur  saja tanpa ada 

barang yang lain. 

 

 
Gambar 13. Tampilan Data Pemesanan Brosur 

 
9. Tampilan Data Diskon Produk 

Tampilan data diskon produk yang berguna apabila admin  mau  melihat diskon  produk saja tanpa ada 

barang yang lain. 

 

 
Gambar 14. Tampilan Data Diskon Produk 

 

 



 

10. Tampilan Barang Masuk 

Tampilan data barang masuk yang berguna apabila admin mau melihat barang apa saja yang masuk dan 

berap jumlah stock yang masuk ke kantor. 

 

 
Gambar 15. Tampilan Data Barang Masuk 

11. Tampilan Barang Return 

Tampilan data barang return yang berguna apabila admin  mau  melihat atau meretur barang apa saja yang 

rusak atau kurang dari jumlah data yang ada. 

 

 
Gambar 16. Tampilan Data Barang Return 

 

 

12. Tampilan Komentar Pelanggan 

Tampilan data komentar pelanggan yang berguna apabila admin mau melihat komentar pelanggan terhadap 

segi pelayanan dan kualitas barang. 

 

 
Gambar 17. Tampilan Data Komentar Pelanggan 

 

 

 

 



 

 
13. Tampilan User 

Tampilan data user yang berguna apabila admin mau  menambahkan  user lagi. 

 

 
Gambar 18. Tampilan Data User 

 
14. Tampilan Input Data Produk 

Tampilan input data produk yang berguna apabila admin mau menambahkan produk terbaru yang ada 

dikantor.  

 

 
Gambar 19. Tampilan Input Data Produk 

15. Tampilan Input Data Pemesanan Stempel 

Tampilan data barang masuk yang berguna apabila admin mau melihat barang apa saja yang masuk dan 

berap jumlah stock yang masuk ke kantor. 

 

 
Gambar 20. Tampilan Input Data Pemesanan Stempel 

 

 

 

 

 

 



 

16. Tampilan Input Data Pemesanan Tinta 

Tampilan  input data pemesanan tinta yang berguna apabila admin mau menambahkan pemesanan tinta. 

 

 
Gambar 21. Tampilan Input Data Pemesanan Tinta 

17. Tampilan Input Data Spanduk 

Tampilan  input data pemesanan spanduk yang berguna apabila admin mau menambahkan pemesanan 

spanduk. 

 
Gambar 22. Tampilan Input Data Pemesanan Spanduk 

 
18. Tampilan Input Data Kartu Nama 

 

Tampilan  input data pemesanan kartu nama yang berguna apabila admin mau menambahkan pemesanan 

kartu nama. 

 
Gambar 23. Tampilan Input Data Pemesanan Kartu Nama 

 

 

 

 

 



 

19. Tampilan Input Data Brosur 

Tampilan input data pemesanan brosur yang berguna apabila admin mau menambahkan pemesanan 

brosur. 

 

 
Gambar 24. Tampilan Input Data Pemesanan Brosur 

 
20. Tampilan Input Data Diskon Produk  

Tampilan input data diskon produk yang berguna apabila admin mau menambahkan diskon produk. 

 
Gambar 25. Tampilan Input Data Diskon Produk 

21. Tampilan Input Data Barang Return 

Tampilan input data barang return yang berguna apabila admin mau meretur barang yang rusak. 

 

 
Gambar 26. Tampilan Input Data Barang Return 

 

 

 



 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

 
1. Laporan Data Pemesanan Stempel 

 
Gambar 27. Laporan Pemesanan Stempel 

 

2. Laporan Data Pemesanan Tinta 

 
Gambar 28. Laporan Pemesanan Tinta 

 

 

3. Laporan Data Pemesanan Spanduk 

 
Gambar 29. Laporan Pemesanan Spanduk 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Laporan Pemesanan Kartu Nama 

 

Gambar 30. Laporan Pemesanan Kartu Nama 

 

5. Laporan Pemesanan Brosur 

 
Gambar 31. Laporan Pemesanan Brosur 

6. Laporan Barang Masuk 

 
Gambar 32. Laporan Barang Masuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Laporan Barang Return 

 
Gambar 33. Laporan Barang Return 

 
8. Laporan Semua Pesanan 

 
Gambar 34. Laporan Semua Pesanan 

 
9. Laporan Keuangan 

 
Gambar 35. Laporan Keuangan 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Laporan Summary Bulanan 

 
Gambar 36. Laporan Summary 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil dari penerapan model waterfall yang digunakan untuk membuat Aplilasi Pendataan Transaksi, 

Keuangan dan Persediaan Barang pada PT. Best Stamp Indonesia menghasilkan sistem yang dapat 

membantu transaksi penjualan dan membuat laporan. 

2. Dengan adanya aplikasi ini, dapat  mempercepat pekerjaan dibagian administrasi khususnya dibagian 

keuangan, semua data mengenai produk dapat diatur dengan baik, serta jika diperlukan laporan dapat 

disediakan dengan cepat dan tepat. 

3. Selain itu pelanggan bisa melakukan transaksi pembelian dan bisa mendapatkan informasi seputaran 

produk atau diskon walaupun berada dirumah. 

 

Saran 

Pada aplikasi pendataan transaksi, keuangan dan persedian barang pada PT. Best Stamp Indonesia ini 

masih memiliki kekurangan sehingga perlu adanya penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut kedepannya. 

Berikut beberapa hal yang perlu di sempurnakan dan dikembangkan pada aplikasi ini : 

1. Aplikasi pendataan transaksi, keuangan dan persediaan barang pada PT. Best Stamp Indonesia perlu 

pengembangan lagi menjadi sistem aplikasi Android yang dapat memudahkan admin mengakses 

Aplikasi tersebut 

2. Metode pembayaran dengan menggunakan transfer rekening bank, belum ada pilihan metode 

pembayaran lain. Oleh karena itu, untuk pengembangan sistem berikutnya, sebaiknya sistem 

dikembangkan dengan menambahkan pilihan metode pembayaran. Contohnya pembayaran dengan 

menggunakan kartu kredit dan PayPal. 

3. Sebaiknya aplikasi dikembangkan dengan menambahkan jasa kurir pengiriman barang. Contohnya 

JNE, TIKI, JNT, Wahana, Pos Indonesia. 
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