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ABSTRAK 

 

Toko Laris  adalah sebuah  sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan sembako. 

Kebutuhan sembako terus meningkat. Selama ini penjualan  masih menggunakan  media tatap muka yaitu kegiatan 

transaksi penjualan dengan pembeli dilakukan dengan datang langung di Toko Laris. 

 Belum adanya pemanfaatan aplikasi website untuk penjualan di toko Laris, karena di toko laris masih 

menggunakan sistem manual yaitu membuat pengelolaan data penjualan menjadi kurang efektif dan effisien, dan 

terkadang data yang didapatkan kurang akurat karena system yang digunakan masuh manual. Pemanfaatan  

teknologi internet terhadap  pemasaran di suatu perusahaan  merupakan  salah  satu  solusi dalam  meningkatkan 

penjualan produk. Dengan adanya internet, seseorang dapat memperoleh informasi dari berbagai tempat yang 

terhubung dengan Jaringan  internet. 

Hasil akhir dari penelitian ini adalah aplikasi penjualan yang dapat mempermudah dalam proses 

penjualan, laporan transaksi pertahun dari barang masuk, keluar dan mengetahui grafik barang paling terlaris . 

Selain itu sistem ini juga memudahkan pengguna dalam memilih kategori barang yang dibutuhkan lengkap 

dengan harga, jumlah barang tersebut. 
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ABSTRACT 

Toko Laris is a business entity engaged in the sale of groceries. The need for groceries continues to 

increase. So far, sales are still using face-to-face media, namely sales transaction activities with buyers conducted 

by coming directly in The Best Selling Shop. 

 The lack of use of website applications for sales in the best-selling stores, because in the best-selling 

stores still use a manual system that makes the management of sales data less effective and efficient, and 

sometimes the data obtained is less accurate because the system used masuh manual. The use of internet 

technology to marketing in a company is one solution in increasing product sales. With the internet, one can 

obtain information from various places connected to the Internet Network. 

Hasil  akhir daripenelitianthis  adalah sales application  yang  dapat mempermudah dalam proses  sales, 

report transactions annually from incoming, outgoing and know the best selling goods charts  .  Seanother itu 

this system  juga memudahkan user dalam choose the category of goods needed complete withthe price, the 

number of such goods. 
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PENDAHULUAN 

Berawal dari usaha yang sederhana Toko kecil Aneka kini telah berkembang pesat. Didirikan oleh Ibu 

Rini Herawati dan Bapak Subianto dan telah beroprasi sejak 2015 sampai saat ini, Toko sembako telah menerima 

banyak pesanan dari berbagai instansi yang berada di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Dengan kualitas 

terjamin, dan memprioritaskan pelanggan. 

Toko Laris  adalah sebuah  sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan sembako. 

Kebutuhan sembako terus meningkat. Selama ini penjualan  masih menggunakan  media tatap muka yaitu 

kegiatan transaksi penjualan dengan pembeli dilakukan dengan datang langung di Laris. Belum adanya 

pemanfaatan aplikasi website untuk penjualan di Toko Laris. Pemanfaatan  teknologi internet terhadap  pemasaran 

di suatu perusahaan  merupakan  salah  satu  solusi dalam  meningkatkan penjualan produk. Dengan adanya 

internet, seseorang dapat memperoleh informasi dari berbagai tempat yang terhubung dengan Jaringan  internet. 

Dalam  hal  ini setiap orang  mempunyai kesempatan yang sama dalam berbisnis. Perkembangan bisnis semakin 

meningkat dan semakin kompleks sehingga menimbulkan persaingan. Hadirnya website menimbulkan pemikiran 

baru bagi pelaku bisnis, yaitu untuk mengatasi rintangan waktu dan  ruang yang selama ini menjadi masalah pada 

sistem  penjualan  secara konvensional. Demikian juga penjualan di toko laris harus memiliki  manajemen  dan 

strategi pemasaran sebagai usaha bersaing dari banyaknya kompetitor produk sembako lainnya. 

Toko Laris menjalankan usaha dengan penuh komitmen untuk terus tumbuh berkembang semakin pesat, 

selalu berusaha menjadi partner terbaik untuk instansi swasta ataupun perorangan. Toko Laris memiliki banyak 

produk yang dijual terdiri dari Sembako, Peralatan mandi, Mencuci, Makanan ringan, Minuman, Gas elpiji, dan 

Alat tulis. 

Pada Toko Laris, informasi penjualan masih menggunakan Microsoft Excel. Hal ini akan menyebabkan 

kegiatan penjualan menjadi kurang efisien dan masih sering terjadi kesalahan dalam pengetikan atau penulisan 

sehingga kegiatan penjualan terkadang harus diulang hal ini juga menyebabkan banyaknya kertas yang terbuang 

dan memakan waktu yang cukup lama. 

Adapun dalam hal pengarsipan masih banyak terdapat kekurangan, karena data bersifat hardcopy atau 

masih dalam bentuk pembukuan manual. Hal ini menyebabkan pengarsipan menjadi kurang efektif dikarenakan 

data yang mudah rusak dan hilang. Karena itu diperlukan sistem informasi berbasis web yang dapat mendukung 

kegiatan penjualan, agar lebih mempermudah pemilik toko dan admin bertukar informasi tentang kegiatan 

penjualan, serta pengarsipan berkas yang menjadi lebih efisien dan cepat. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan laporan ini diantaranya adalah penelitian dengan 

judul  “ Aplikasi Penjualan Dan Pembelian Material Bangunan Pada Cv. Andhika Pratama Palembang”, (Meli 

Julianti, 2011). Penelitian “Sistem Informasi Penjualan Berbasis Website Pada Distro Busana Muslim Sekido 

dan”, (Siti Khodiyah, 2012) “Aplikasi Penjualan Pakaian Couple Berbasis Website Pada Rain-D Shop Samarinda” 

(Kusno Harianto, 2012). 

 Menurut Meli Julianti, membantu perusahaan dalam memudahkan  proses  transaksi  penjualan,  transaksi  

pembelian,  dan  persediaan  barang/material. (Meli Julianti, 2011). 

Menurut Siti Khodiyah, Yaitu  mempelajari  bagaimana  cara  membuat  web dinamis  yang  menarik  

dan  efektif untuk mempromosikan  suatau produk perusahaan dan memberikan pelayanan transaksi online yang 

optimal. (Siti Khodiyah, 2012) 

 Menurut Kusno Hariyanto, Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membuat Aplikasi Penjualan 

Pakaian Couple Berbasis Website pada Rain-D Shop Samarinda yang memudahkan pelanggan dalam pembelian 

produk yang diinginkan. (Kusno Harianto, 2012). 

 

 

METODE 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

 Memperoleh data langsung dari tempat yang dijadikan objek penelitian dengan menggunakan informasi 

yang ada di Toko laris..  

2. Wawancara 

 Melakukan pengumpulan data melalui komunikasi langsung dengan pemilik Toko laris. 

3. Studi Kepustakaan 

Pada metode ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai 

buku-buku, catatan-catatan, dan gambar-gambar yang menunjang penyusunan laporan skripsi ini. 

 

 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram digunakan untuk memodelkan semua bisnis proses berdasarkan perspektif pengguna 

sistem. Use Case diagram terdiri atas diagram untuk use case dan actor. Actor merepresentasikan orang yang akan 

mengoperasikan atau orang yang berinteraksi dengan sistem aplikasi. 

 

 
 

Gambar 1. 1 Use Case Diagram 

 
2. Sequence Diagram 

Diagram Sequence merupakan salah satu diagram interaction yang menjelaskan bagaimana suatu proses itu 

dilakukan; message (pesan) apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu 

. 

1. Sequence Diagram Admin 

Pada sequence diagram admin, admin melakukan login menampilkan menu utama, input data supplier, input 

data kategori, input data produk, input data penjualan, input data return, input data bank, input data ongkir 

dan keluar. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Sequence Diagram Admin 

2. Sequence Diagram Customer 

Pada sequence diagram customer, customer melakukan login, menampilkan menu utama, memilih produk, 

memasukan produk ke keranjang, melakukan pembayaran. Apabila barang sampai tidak sesuai customer 

bisa return barang dan keluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. 3 Sequence Diagram Customer 

3. Sequence Diagram Pimpinan 

Pada sequence diagram pimpinan, pimpinan bisa melakukan login dan bisa ke menu utama, di menu utama 

admin hanya bisa mengakses data laporan yang ada di toko ini dan keluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. 4 Sequence Diagram Pimpinan 



3. Activity Diagram 

 Sesuai dengan namanya, diagram ini menggambarkan tentang aktifitas yang terjadi pada system. Dari 

pertama sampai akhir, diagram ini menunjukan langkah-langkah dalam proses kerja system yang kita buat. 

Sebagai contoh, Langkah-langkah memasak air. Tetapi kita akan menjelaskannya dengan bentuk grafik. 

Strukturdiagram ini juga mirip dengan flowchart. Berikut adalah Activity Diagram pada aplikasi ini: 

 

1. Activity Diagram Produk  

Pada activity diagram produk admin melakukan login, jika username dan passwordnya salah akan 

kembali ke menu login, jika berhasil akan masuk ke menu utama dan bisa membuka menu produk, dapat 

menampilkan data produk dan menambah data produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 5 Activity Diagram Produk 

2. Activity Diagram Pengadaan Produk 

Pada activity diagram pengadaan produk admin melakukan login, jika username dan passwordnya salah 

akan kembali ke menu login, jika berhasil akan masuk ke menu utama dan bisa membuka menu 

pengadaan produk, dapat menampilkan data produk dan menambah data produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 6 Sequence Diagram Penyewa 



3. Activity Diagram Supplier 

Pada activity diagram supplier admin melakukan login, jika username dan passwordnya salah akan 

kembali ke menu login, jika berhasil akan masuk ke menu utama dan bisa membuka menu data supplier, 

dapat menampilkan data supplier dan menambah data supplier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 1. 7 Activity Supplier 

4. Activity Diagram Pelanggan 

Pada activity diagram pelanggan admin melakukan login, jika username dan passwordnya salah akan 

kembali ke menu login, jika berhasil akan masuk ke menu utama dan bisa membuka menu pelanggan, di 

menu ini admin hanya bisa menglihat data pelanggan. 

 

 

Gambar 1. 8 Activity Diagram Pelanggan 



5. Activity Diagram Penjualan 

Pada activity diagram penjualan admin melakukan login, jika username dan passwordnya salah akan 

kembali ke menu login, jika berhasil akan masuk ke menu utama dan bisa masuk ke menu penjualan, di 

menu ini admin hanya bisa menglihat data penjualan. 

 

Gambar 1. 9 Activity Diagram Penjualan  

6. Activity Diagram Return Barang 

Pada activity diagram return barang admin melakukan login, jika username dan passwordnya salah akan 

kembali ke menu login, jika berhasil akan masuk ke menu utama dan bisa membuka menu return barang, 

disini admin hanya bisa menglihat data return dan hanya bisa mengkofirmasi data return yang valid atau 

tidak. 

 

Gambar 1. 10 Activity Diagram Return Barang  



7. Activity Diagram Bank 

Pada activity diagram bank admin melakukan login, jika username dan passwordnya salah akan kembali 

ke menu login, jika berhasil akan masuk ke menu utama dan bisa membuka menu bank, di menu bank 

admin bisa menglihat data bank yang ada dan bisa juga menambhkan data bank yang baru untuk di pakai 

buat pembayaran bagi pembeli. 

 

Gambar 1. 11 Activity Diagram Bank  

8. Activity Diagram Ongkir 

Pada activity diagram ongkir admin melakukan login, jika username dan passwordnya salah akan 

kembali ke menu login, jika berhasil akan masuk ke menu utama dan bisa membuka menu data ongkir, 

di menu ini admin bisa merubah harga ongkir, menghapus dan menambhkan data ongkir baru. 

 

 

 Gambar 1. 12 Activity Diagram Ongkir 



9. Activity Diagram Customer 

Pada activity diagram customer, customer melakukan login, jika username dan passwordnya salah akan 

kembali ke menu login, jika berhasil akan masuk ke menu utama, di menu ini customer bisa ke menu 

utama, memilih produk, menampilkan daftar produk, menambahkan produk ke keranjang dan membayar 

produk untuk di beli. 

 

Gambar 1. 13 Activity Diagram Customer 

10. Activity Diagram Pimpinan 

Pada activity diagram pimpinan, pimpinan hanya bisa login dan menglihat laporan-laporan dari semua 

aktivitas penjualan yang ada. 

 

Gambar 1. 14 Activity Diagram Pimpinan 



4. Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan stuktur statis class didalam system. Class merepresentasikan sesuatu yang 

ditangani oleh sistem. Class dapat berhubungan dengan yang lain melalui berbagai cara: associated(terhubung 

satu sama lain),dependent(satu class tergantung/menggunakan class yang lain), specialed(satu class merupakan 

spesialisasi dari class lainnya), atau package (group bersama sebagai satu unit). Sebuah system biasanya 

mempunyai beberapa class diagram.. 

 

 
 

Gambar 1. 15 Class Diagram 

 

Berikut ini Relasi Tabel Aplikasi Keuangan, Penjualan Dan Inventory Pada Toko Laris Berbasis Web : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 16 Relasi Tabel



HASIL TAMPILAN APLIKASI 

Berikut adalah perancangan antarmuka masukan Aplikasi Keuangan, Penjualan Dan Inventory Pada 

Toko Laris Berbasis Web : 
 

1. Form Login Customer 

Form login customer untuk masuk kedalam menu utama sesuai dengan hak akses dengan cara memasukkan 

nama username dan password. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 17 Tampilan Form Login Customer 

2. Form Menu Utama Customer 

Menu utama terdapat informasi beberapa produk terbaru yang bisa dibeli dan beberapa sub menu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 18 Tampilan Menu Utama Customer 

3. Form Menu Keranjang Customer 

Menu keranjang berfungsi untuk menyimpan produk yang kita pilih sebelum di bayar. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 19 Tampilan Menu Keranjang Customer 



4. Form Menu Checkout Customer 

Menu checkout berfungsi untuk menampilkan belanjaan kita beserta total harganya. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 20 Tampilan Menu Checkout Customer 

5. Form Menu Pembayaran Customer 

Menu pembayaran  difungsikan  untuk  menyelesaikan  transaksi  dan  mengetahui  membayarnya  ke  

tujuan  mana  dan  nomor  rekeningnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 21Tampilan Menu Pembayaran Customer 

 

6. Form Meni Riwayat Pembelian Customer 

Menu ini  difungsikan  untuk  menglihat  riwayat  pembelian barang  yang  customer  sudah  beli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 22 Tampilan Menu Riwayat Pembelian Customer 



7. Form Menu Utama Admin 

Menu  ini  difungsikan  untuk  admin  menglihat  semua  data dari  aplikasi  ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 23 Tampilan Menu Utama Admin 

8. Form Menu Penjualan Admin 

Menu  ini  difungsikan  untuk admin  menglihat  data  penjualan  barang apa saja yang terjual. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 24 Tampilan Menu Penjualan Admin 

9. Laporan Barang  Masuk 

 Laporan  barang  masuk  menampilkan  hasil  dari  data barang masuk. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 25 Laporan Barang Masuk 



PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis, perancangan dan pengujian terhadap Aplikasi Keuangan, Penjualan Barang 

Dan Inventory Pada Toko Laris, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Aplikasi ini dapat membantu dalam  mencatat transaksi penjualan yang masih dilakukan secara manual 

dan tidak tertata dengan baik. 

2. Sistem memberikan kemudahan baik dari admin maupun dari Customer, dimana proses jalannya 

transaksi dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.. 

3. Semua data laporan terdokumentasi dengan baik dan aman tersimpan di databse sehingga apabila 

sewaktu-waktu data yang ada dilaptop hilang masih punya cadangan data. 

4. Kemudahan dalam pengelolaan data return produk atau pengembalian barang ke pemasok. 

5. Menghindari kesalahan dalam  menghitung pengeluaran toko dan  laba rugi. 

 

B. Saran 

Beberapa saran dan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut atas sistem yang dibangun adalah 

sebagai berikut :  

 

1. Dapat dilakukan pengembangan pada aplikasi seperti terhubungnya pemasok agar mempermudah dalam 

melakukan transaksi pembelian ke pemasok.  

2. Sistem yang berbasis web ini dapat dikembangkan menjadi sistem yang berbasis android agar menjadi 

lebih kompleks dan bisa diakses menggunakan smartphone dimanapun. 
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