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ABSTRAK 

 

CV. Berkah Mandiri Utama merupakan sebuah usaha daerah yang bergerak dalam bidang penjualan Furniture 

rumah tangga dan khusus nya untuk melayani desain interior rumah tangga. CV. Berkah Mandiri Utama 

merupakan usaha milik perorangan dan belum memiliki cabang. Untuk alamat CV. Berkah Mandiri Utama 

sendiri berada di alamat Jl. Ir. P.H.M Noor Pembataan, Tanjung, Tabalong. Selama ini Pak Aliansyah selaku 

pemilik usaha ditemani seorang karyawan masih menggunakan media tatap muka dalam melakukan penjualan 

yaitu, pelanggan datang ke toko untuk memilih barang yang ingin dibeli dengan melihat barang yang ada secara 

langsung. Proses penginputan data masih menggunakan penulisan secara manual lalu diinput ke Microsoft Word 

dan Microsoft Excel, ini menyebab kan tidak teraturnya pengelolaan produk, dan para petugas kesulitan dalam 

menyimpan data transaksi serta pencarian data pelanggan. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan 

membangun aplikasi dari Analisis Kebutuhan Sistem dengan menganalisa cara kerja melalui wawancara, 

observasi dan, Desain Sistem merancang tampilan hingga menentukan software pendukung sistem, implementasi 

dengan melakukan coding program, Integrasi dan Pengujian dengan melakukan testing menggunakan metode 

blackbox sehingga pemeliharaan untuk memperbaiki sistem jika terjadi ketidaksesuaian. Dengan metode tersebut 

maka dihasilkan sistem berbasis web yang memudahkan pihak CV. Berkah Mandiri Utama untuk melakukan 

transaksi dimana dan kapan saja, membuat proses transaksi lebih mudah dan efisien dengan adannya pencarian 

data produk dan sebagainya. Diharapkan kedepannya bisa dikembangkan dengan membuat sistem berbasis 

android, Dan tingkatkan keamanan sistem yang ada. 
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ABSTRACT 

 

CV. Berkah Mandiri Utama is a regional business that moves in the field of selling household furniture and its 

specialty to serve household interior design. CV. Blessing Mandiri Utama is a owned business individuals and do 

not have branches. For the address CV. Main Mandiri Blessings itself is at the address Jl. Ir. P.H.M Noor 

Pembataan, Tanjung, Tabalong. During This is Mr. Aliansyah, as the owner of the business, accompanied by an 

employee use face-to-face media in making sales, namely, customers come to the store to select the item you want 

to buy by looking at the item exist directly. The data input process is still using manually then inputted into 

Microsoft Word and Microsoft Excel, it causes irregularities product management, and the officers have difficulty 

in storing transaction data and search customer data. The problem is with building applications from System 

Requirements Analysis by analyzing how the interview works, observation and, System Design determines 

determining software system support, implementation by coding, integration and programming Testing by testing 

using the blackbox method so that fix to repair the system in case of a mismatch. With this method, a web-based 

system is produced make it easier for the CV. Mandiri Utama Blessing for where to make transactions and 

anytime, make the transaction process easier and more efficient with being product data search and so on. It is 

hoped that in the future it can be developed by creating a system based on android, And improve the security of 

existing systems. 
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PENDAHULUAN  

CV. Berkah Mandiri Utama merupakan sebuah usaha daerah yang bergerak dalam bidang penjualan 

Furniture rumah tangga dan khusus nya untuk melayani desain interior rumah tangga. CV. Berkah Mandiri Utama 

merupakan usaha milik perorangan dan belum memiliki cabang. Untuk alamat CV. Berkah Mandiri Utama sendiri 

berada di alamat Jl. Ir. P.H.M Noor Pembataan, Tanjung, Tabalong. Selama ini Pak Aliansyah selaku pemilik 

usaha ditemani seorang karyawan masih menggunakan media tatap muka dalam melakukan penjualan yaitu, 

pelanggan datang ke toko untuk memilih barang yang ingin dibeli dengan melihat barang yang ada secara 

langsung. 

 

METODE  

Guna mendapatkan data atau informasi terkait sistem yang akan dibuat, maka penulis melakukan 

beberapa metode-metode penelitian yang dapat membantu didalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Observasi 

Yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan memperhatikan fakta-

fakta yang berkaitan dengan pengelolaan data yang ada pada CV. Berkah Mandiri Utama Kota 

Tanjung. Obserevasi dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi sebelum dilakukan penelitian. 

2. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada 

pemilik perusahaan tersebut. Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aliansyah selaku CO 

FOUNDER CV. Berkah Mandiri Utama Kota Tanjung. Dari hasil wawancara tersebut dapat 

mengetahui informasi yang lebih tentang sistem perusahaan dan cara bertransaksi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari hasil penelitian pada Aplikasi Pengolahan Data Inventori dan Media Pemasaran Pada CV. Berkas 

Mandiri Utama Kota Tanjung agar memudahkan admin dan pimpinan dalam mengetahui informasi yang terkait 

pada barang dengan cepat dan akurat, serta menghasilkan kinerja yang optimal pada karyawan. 

 

Analisis Sistem Yang Berjalan 

saat ini sistem yang digunakan masih menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel tentunya ini 

tidak mempermudah petugas untuk melakukan pendataan stock barang, pendataan barang terjual karena dengan 

sistem yang berjalan ini masih sangat banyak kekurangan dikarenakan untuk melakukan pendataan stock barang 

memakan lebih banyak waktu dan kapasitas ruang penyimpanan karena setiap data disimpan sendiri-sendiri serta 

mempersulit petugas untuk mengelolanya sehingga sistem ini sangat tidak efektif dan efisien. 

 

Flowchart Sistem Yang Berjalan 

Berikut gambaran umum flowchart sistem yang berjalan : 

 

 
Gambar 1. Flowchart Sistem Yang Sedang Berjalan 



 
 

 
Use Case Diagram  

Use Case diagram Aplikasi Pengolahan Data Inventori dan Media Pemasaran CV. Berkah Mandri 

Utama Kota Tanjung adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2. Use Case Diagram 

Class Diagram  

Rancangan Class Diagran Aplikasi Pengolahan Data dan Media Pemasaran pada CV. Berkah Mandiri 

Utama pada Kota Tanjung adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 3 Class Diagram 

 

 



Tampilan Antarmuka Masukan Sistem  

1. Tampilan Form Login 

Pada tampilan form menu utama admin untuk menampilkan ketika selesai melakukan login 

akan muncul form ini. 

 

Gambar 4. Tampilan Form Login 

2. Tampilan Form Menu Admin 

Pada tampilan form menu utama admin untuk menampilkan ketika selesai melakukan login 

akan muncul form ini.  

 

Gambar 5. Tampilan Form Admin 

3. Tampilan Form Utama Pelanggan 

Pada tampilan form utama pelanggan untuk menampilkan ketika selesai melakukan login akan 

muncul form ini.  
 

 

Gambar 6. Tampilan Form Utama Pelanggan 

 

 



4. Tampilan Form Menu Utama Pelanggan 

Pada tampilan form menu utama pelanggan untuk menampilkan profil dan belanjaan 

pelanggan. 

 

Gambar 7.Tampilan Form Menu Utama Pelanggan 

 

5. Tampilan Form Kategori Pelanggan 

Pada tampilan form ketegori pelanggan untuk menampilkan barang yang dikategorikan. 

 

Gambar 8. Tampilan Form Kategori Pelanggan 

 
6. Tampilan Form Produk Admin 

Pada tampilan form Produk admin untuk menampilkan semua produk. 

 

Gambar 9. Tampilan Form Produk Admin 

 

 



7. Tampilan Form Kategori Produk 

Pada tampilan form Produk untuk menampilkan semua ketegori produk. 

 

Gambar 10. Tampilan Form Kategori Produk 

 

8. Tampilan Form Supplier 

Pada tampilan form supplier untuk menampilkan supplier. 

 

Gambar 11. Tampilan Form Supplier 

9. Tampilan Form List Pelanggan 
Pada tampilan form list pelanggan untuk menampilkan siapa saja yang sudah jadi pelanggan. 

 

Gambar 12. Tampilan Form List Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 



 
10. Laporan Transaksi 

Laporan Transaksi adalah output dari hasil pembelian produk oleh pelanggan yang 

menghasilkan laporan transaksi. 

 

 

Gambar 13. Laporan Tansaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11. Laporan Detail Transaksi (Nota Pembelian) 

Laporan Detail Transaksi adalah output dari hasil pembelian produk oleh pelanggan yang 

menghasilkan laporan Detail transaksi. 

 

Gambar 14. Laporan Detail Transaksi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENUTUP 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan yang diambil peneliti sebagai berikut :  

1. Membuat transaksi antara Pelanggan dan pihak CV. Berkah Mandiri Utama makin efisien karena 

transaksi dapat dilakukan kapan saja tanpa harus bertatap muka secara langsung. .  

2. Pelanggan dapat melihat riwayat transaksi melalui halaman riwayat transaksi dan jika produk yang dibeli 

rusak bisa mengajukan Refund ke CV. Berkah Mandiri Utama lewat halaman Dashboard lalu Refund.  

3. Mempermudah manajemen data khususnya Data Barang, Data Transaksi Penjualan maupun Pembelian, 

Refund Produk, ataupun Produk Rusak.  

4. CV. Berkah Mandiri Utama dapat memantau langsung Keuntungan, Kerugian, Ataupun Stok Barang 

melalui menu Report yang ada.  

2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran dari penulis yang dapat diberikan 

sebagai berikut : 

1. Melakukan pemeliharaan sistem secara berkala seperti tiga atau empat bulan sekali untuk mengecek dan 

membackup database server agar sistem dapat berjalan secara optimal.  

2. Melakukan update tampilan minimal satu tahun serta meningkatkan user experience.  

3. Meningkatkan keamanan sistem yang berjalan agar data yang tersimpan dalam database tidak mudah di 

curi oleh orang yang tidak bertanggung jawab.  

4. Untuk penelitian selanjutnya dapat di kembangkan dengan membuat sistem yang sama namun harus 

sudah berbasis android. 

5.  
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