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ABSTRAK 

 

Aulia Ponsel merupakan salah satu toko aksesoris hp, sistem yang masih berjalan dilakukan secara manual. 

Seperti belum adanya sarana promosi lebih luas untuk menjangkau pelanggan dari luar daerah karena selama ini 

pelanggan yang datang adalah penduduk yang berada di sekitar wilayah kecamatan Banjarbaru saja. Serta proses 

pencarian produk untuk mengecek ketersediaan produk belum dapat disajikan secara cepat karena pemilik harus 

mencari satu persatu ketersediaan stok. Sering kali proses pencarian memerlukan waktu yang lama sehingga 

pelayanan kepada pelanggan kurang maksimal, terlebih lagi jika pemilik lupa bahwa stok aksesoris yang diminta 

pelanggan sebenarnya telah habis. 

Teknik untuk membangun aplikasi penjualan handphone dan aksesoris, inventory, keuangan pada Aulia 

Ponsel menggunakan metode pengamatan secara langsung pada objek masalah sehingga permasalahan-permasalah 

yang ada pada Aulia Ponsel dapat dengan mudah dianalisis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk 

membangun aplikasi berbasis web. Menggunakan database MySQL dan bahasa pemrograman php, serta pengujian 

blackbox atas hasil aplikasi untuk menguji tingkat kesesuaian dengan aplikasi yang dibangun. 

Hasil aplikasi menunjukkan kemudahan dalam memanajemen data order masuk, data pembelian produk, data 

return produk, data nomor rekening, data produk, data jasa perusahaan, data ongkos kirim, data pembayaran, data 

keuangan, data pengiriman produk, dan data pelanggan. 

Kata Kunci: aksesoris; penjualan handphone; inventory, keuangan, MySQL; web 

 

 

ABSTRAK 

Aulia Ponsel is a cellphone accessories shop, the system that is still manually. For example, there is no broader 

means of promotion to customers from outside the region because so far the customers who come, have only been 
residents around the Banjarbaru sub-district. As well as the product search process to check product availability 

cannot be presented quickly because the owner has to look for stock availability one by one. Often the search process 
takes a long time so that the service to customers is not optimal, especially if the owner forgets that the stock of 

accessories requested by the customer has actually empty. 
Techniques for building applications for selling cellphones and accessories, inventory, finance on Aulia Ponsel 

uses the method of direct observation of the problem object so that problems in Aulia Ponsel can be easily analyzed 
to obtain the data needed to build web-based applications. Using the MySQL database and the php programming 

language, as well as blackbox testing of application results to test the level of conformity with the application being 
built. 

The results of the application show the ease of managing incoming order data, product purchase data, product 
return data, account number data, product data, company service data, postage data, payment data, financial data, 

product delivery data, and customer data. 
Keyword: accessories; cellphone sales; inventory, finance, MySQL; web 

 

PENDAHULUAN 
Toko Aulia Ponsel yang berada di jalan HM Mistar Cokro Kusumo Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru 

Selatan Kota Banjar Baru provinsi Kalimantan Selatan merupakah salah satu toko handphone dan aksesoris 

handphone jenis aksesoris smartphone maupun aksesoris tablet. Jenis aksesoris handphone tersebut adalah 

charger, tongsis, earphone, glass shield, microphone, USB, headset, dan casing. 

Menurut penelitian Mulayana (2016) Pada Toko Ilham Cellular, pencatatan dan pengolahan data barang, 

jumlah dan harga barang, serta data transaksi penjualan masih dilakukan dengan menggunakan tulisan tangan. 

Kesulitan dalam mencatat dan menghitung banyaknya jenis barang, jumlah barang, maupun besarnya jumlah 

harga, mengakibatkan data yang diperoleh menjadi kurang akurat. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah 

PHP dan database menggunakan MySQL. Kekurangan dari penelitian ini adalah perlu adanya transaksi 

pembayaran secara online yaitu fasilitas upload resi agar memudahkan bertransaksi. 

Menurut penelitian Bastian (2015) pada Bastian Cell didalam pengolahan data yang dilakukan secara manual 
rentan terhadap terjadinya kelemahan, seperti kesalahan dan keterlambatan dalam penjualan, pencatatan data 

pelanggan, pencatatan data pemesanan serta penyimpanan data secara manual akan menyulitkan ketika data 

tersebut dibutuhkan. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database menggunakan MySQL. 

Kekurangan dari penelitian ini adalah perlu adanya adanya fitur tambahan login pelanggan sehingga dapat 

memudahkan pelanggan dalam mengecek pesanan yang sudah diproses maupun belum. Kekurangan dari penelitian 

ini adalah perlu adanya fitur tambahan login pelanggan sehingga dapat memudahkan pelanggan dalam mengecek 



pesanan yang sudah diproses maupun belum. 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian adalah dengan mengganti sistem yang selama ini 

masih dengan cara manual menjadi terkomputerisasi. Membangun aplikasi yang dapat memudahkan pihak admin 

dan pihak pelanggan untuk proses transaksi. Menyediakan fasilitas penyajian laporan secara cepat. 

 

METODE 

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Metode Observasi; dilakukan dengan cara pengamatan langsung secara terarah terhadap aktifitas yang 

dilakukan berkaitan dengan proses pengolahan data pada toko Aulia Ponsel. 

2. Studi Kepustakaan; mencari informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini 

meliputi penelitian-penelitan terdahulu yang membahas judul yang mendekati permasalahan dan tema dengan 

penelitian yang ada. 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi; ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai 

literatur-literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, situs-situs di internet, 

dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian 

Kemudian untuk metode pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada model waterfall adalah salah 

satu model pengembangan software, dimana kemajuan suatu proses dipandang sebagai terus mengalir ke bawah 

seperti air terjun. Seperti pada gambar berikut ini : 

 
Gambar 1. Langkah-Langkah Model Waterfall 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Use Case Diagram 

Aktor admin dapat melakukan login, pengiriman produk, mengatur tampilan transaksi aplikasi, mengelola data 

master, mengelola transaksi offline, dan cetak laporan. Sedangkan pelanggan dapat melakukan login, melakukan 

order di keranjang belanja, melakukan pembayaran dan melakukan return produk. 

 
Gambar 2. Use Case Diagram 

 

2. Sequence Diagram Admin 

Aktor memasukkan username dan password ke sistem, apabila data tidak valid maka akan tetap berada di 

halaman login dan jika data valid maka menuju ke halaman utama admin. Aktor memasukkan penginputan data 
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menuju ke database. Dari database data tersebut ditampilkan dalam halaman input data (halaman input data). 

Aktor mencetak laporan dan halaman laporan menampilkan laporan yang dipilih. Proses logout dilakukan dan 

alert (pesan pemberitahuan) ditampilkan bahwa sukses logout. 

 
Gambar 3. Sequence Diagram Admin 

 

3. Sequence Diagram Pelanggan 

Aktor melakukan pendaftaran akun kemudian melakukan order produk di halaman keranjang belanja dan data 

order tersimpan di dalam database. Data order ditampilkan kepada aktor. Kemudian aktor melakukan input 

email dan password di halaman login, jika data tersebut tidak valid maka akan tetap berada di tampilan 

halaman login namun jika data valid maka akan menuju ke halaman utama pelanggan. Aktor melakukan 

penginputan data pembayaran dan tersimpan di dalam database (data tersebut dapat berupa pembayaran 

ataupun return produk) dan data yang telah tersimpan tersebut di tampilkan kembali di halaman input data. 
Aktor melakukan logout sistem dan alert sukses logout ditampilkan kepada Aktor. 

 
Gambar 4. Sequence Diagram Pelanggan 
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4. Class Diagram 

Berikut Class diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur dalam objek sistem. 

 
Gambar 5. Class Diagram 

 

5. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

 Tampilan Halaman Admin 

1) Tampilan Form Login 

Tampilan login admin digunakan untuk memberikan batasan hak akses yang dimana hanya admin saja 

yang dapat melakukan login admin dan mengelola data Aulia Ponsel. 

 
Gambar 6. Tampilan Form Login 

 

2) Tampilan Form Data Header Promosi Produk 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan pengolahan data header promosi produk. 



 
Gambar 7. Tampilan Form Data Header Promosi Produk 

 

3) Tampilan Form Edit Profil 
Tampilan ini digunakan untuk melakukan edit profil. 

 
Gambar 8. Tampilan Form Edit Profil 

 

4) Tampilan Form Edit Cara Pembelian 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan edit cara pembelian. 

 
Gambar 9. Tampilan Form Edit Cara Pembelian 

 

5) Tampilan Form Nomor Rekening 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data nomor rekening. 



 
Gambar 10. Tampilan Form Nomor Rekening 

 
6) Tampilan Form Jasa Pengiriman 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data jasa pengiriman. 

 
Gambar 11. Tampilan Form Jasa Pengiriman 

 

7) Tampilan Form Ongkos Kirim 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data ongkos kirim. 

 
Gambar 12. Tampilan Form Ongkos Kirim 

 

8) Tampilan Form Data Supplier 
Tampilan ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data ongkos kirim. 



 
Gambar 13. Tampilan Form Ongkos Kirim 

 

9) Tampilan Form Data Pelanggan 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data pelanggan. 

 
Gambar 14. Tampilan Form Data Pelanggan 

 

10) Tampilan Form Data Produk 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data produk. 

 
Gambar 15. Tampilan Form Data Produk 

 

11) Tampilan Form Data Barang Masuk / Pembelian 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data barang masuk / pembelian. 



 
Gambar 16. Tampilan Form Data Barang Masuk / Pembelian 

 

12) Tampilan Form Data Detail Barang Masuk / Pembelian 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data detail barang masuk / pembelian. 

 
Gambar 17. Tampilan Form Data Detail Barang Masuk / Pembelian 

 
13) Tampilan Form Data Barang Keluar / Penjualan 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data barang keluar / penjualan. 

 
Gambar 18. Tampilan Form Data Barang Keluar / Penjualan 

 

14) Tampilan Form Data Detail Barang Keluar / Penjualan 
Tampilan ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data detail barang keluar / penjualan. 



 
Gambar 19. Tampilan Form Data Detail Barang Keluar / Penjualan 

 

15) Tampilan Form Data Keuangan 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data keuangan. 

 
Gambar 20. Tampilan Form Data Keuangan 

 

16) Tampilan Form Data Order Masuk 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data order masuk. 

 
Gambar 21. Tampilan Form Data Order Masuk 

 
17) Tampilan Form Data Pembayaran 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data pembayaran. 



 
Gambar 22. Tampilan Form Data Pembayaran 

 

18) Tampilan Form Data Pengiriman Produk 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data pengiriman produk. 

 
Gambar 23. Tampilan Form Data Pengiriman Produk 

 

19) Tampilan Form Data Return Produk 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data return produk. 

 
Gambar 24. Tampilan Form Data Return Produk 

 

 Tampilan Halaman Pelanggan 

1) Tampilan Halaman Beranda Pelanggan 

Tampilan ini adalah halaman beranda pelanggan yang didalamnya terdapat tampilan keseluruhan menu 

yang dapat diakses pelanggan untuk melakukan pembelian produk. 



 
Gambar 25. Tampilan Form Data Halaman Beranda Pelanggan 

 

2) Tampilan Halaman Lihat Keranjang 

Tampilan ini digunakan untuk melihat keranjang belanja dan melakukan update jumlah produk yang 

ingin dibeli pelanggan maupun menambahkan produk lainnya yang ingin dibeli pelanggan. 

 
Gambar 26. Tampilan Form Data Halaman Lihat Keranjang 

 

3) Tampilan Halaman Selesai Belanja 

Tampilan ini digunakan untuk proses penyelesaian belanja dengan memasukkan id pelanggan didalam 

kolom inputan dan memilih jasa ekspedisi apa yang digunakan untuk mengirim paket produk yang 
dibeli pelanggan. 

 
Gambar 27. Tampilan Form Data Halaman Selesai Belanja 

 

4) Tampilan Halaman Proses Transaksi Selesai 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data halaman proses transaksi selesai.  



 
Gambar 28. Tampilan Form Data Halaman Proses Transaksi Selesai 

 

5) Tampilan Halaman Login Pelanggan 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan login pelanggan. 

 
Gambar 29. Tampilan Form Data Halaman Login Pelanggan 

 

6) Tampilan Halaman Biodata Saya 

Tampilan ini digunakan untuk melakukan perubahan data biodata saya. 

 
Gambar 30. Tampilan Form Data Halaman Biodata Saya 

 

7) Tampilan Halaman Data Order 

Tampilan ini digunakan untuk memberikan informasi order produk yang dilakukan oleh pelanggan. 



 
Gambar 31. Tampilan Form Data Order 

 

8) Tampilan Halaman Data Pembayaran 

Tampilan ini digunakan pelanggan untuk melakukan upload resi pembayaran produk yang di order. 

 
Gambar 32. Tampilan Form Data Pembayaran 

 

9) Tampilan Halaman Data Pengiriman Produk 

Tampilan ini digunakan untuk memberikan informasi statur pengiriman produk apakah proses 

pengemasan, proses pengiriman dan atau selesai/diterima (paket sudah diterima pelanggan). 

 
Gambar 33. Tampilan Form Data Pengiriman Produk 

 

10) Tampilan Halaman Data Return Produk 

Tampilan ini digunakan untuk menyimpan data return produk pelanggan apabila ada produk yang 

rusak atau tidak berfungsi. 



 
Gambar 34. Tampilan Form Data Return Produk 

 

 Tampilan Laporan 
1) Laporan Data Produk 

Tampilan ini adalah laporan data produ 

 
Gambar 35. Laporan Data Produk 

 
2) Laporan Data Ongkos Kirim 

Tampilan ini adalah laporan data ongkos kirim. 

 
Gambar 36. Laporan Data Ongkos Kirim 

 

3) Laporan Data Nomor Rekening 
Tampilan ini adalah laporan data nomor rekening. 



 
Gambar 37. Laporan Data Nomor Rekening 

 

4) Laporan Data Pelanggan 

Tampilan ini adalah laporan data pelanggan. 

 
Gambar 38. Laporan Data Pelanggan 

 

5) Laporan Data Barang Masuk / Pembelian 

Tampilan ini adalah laporan data barang masuk / pembelian. 

 
Gambar 39. Laporan Data Barang Masuk / Pembelian 

 

6) Laporan Data Barang Keluar / Penjualan 

Tampilan ini adalah laporan data barang keluar / penjualan. 

 
Gambar 40. Laporan Data Barang Keluar / Penjualan 



 

7) Laporan Data Order Masuk 

Tampilan ini adalah laporan data order masuk. 

 
Gambar 41. Laporan Data Order Masuk 

 
8) Laporan Data Pengiriman Produk 

Tampilan ini adalah laporan data pengiriman produk 

 
Gambar 42. Laporan Data Pengiriman Produk 

 

9) Laporan Data Return Produk 
Tampilan ini adalah laporan data return produk. 

 
Gambar 43. Laporan Data Return Produk 

 

10) Laporan Data Pembayaran 

Tampilan ini adalah laporan data pembayaran. 



 
Gambar 44. Laporan Data Pembayaran 

 

11) Laporan Data Keuangan 
Tampilan ini adalah laporan data keuangan. 

 
Gambar 45. Laporan Data Keuangan 

 

PENUTUP 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari analisis, perancangan, implementasi dan pengujian yang telah dikemukakan sebelumnya, 
maka dapat diambil kesimpulan hasil dari pembuatan aplikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah dalam proses pencarian produk. 

2) Pelanggan dapat melakukan pembelian produk secara online. 
3) Pengelolaan data yang dilakukan tersimpan di dalam database sistem yang mempermudah dalam 

pengarsipan laporan maupun penyajian laporan data seperti laporan data produk, laporan data ongkos 

kirim, laporan data nomor rekening, laporan data pelanggan, laporan data barang masuk, laporan data 
barang keluar, laporan data order masuk, laporan data return produk, laporan data pembayaran, dan 
laporan data keuangan. 

2. Saran 
Dalam pembuatan aplikasi pada penelitian ini masih memiliki kekurangan pada beberapa fasilitas tertentu 
yang nantinya dapat dilakukan penyempurnaan aplikasi kepada peneliti selanjutnya. Adapun saran dari 

penulis bahwa : 
1) Aplikasi yang dibuat dapat ditambahkan fitur informasi grafik produk paling banyak dicari namun belum 

tersedia di toko Aulia Ponsel sehingga admin dapat dengan mudah melakukan perencanaan pembelian 
produk pada bulan berikutnya apabila minat pelanggan pada produk tertentu tinggi. 

2) Aplikasi ini dapat ditambahkan fitur download katalog produk bentuk file PDF sehingga pelanggan dapat 
dengan mudah mengetahui keseluruhan informasi produk yang tersedia di toko Aulia Ponsel. 

3) Aplikasi ini dapat ditambahkan menu sekilas informasi berita yang sedang trending saat ini sehingga 

pelanggan tertarik untuk mengunjungi web toko Aulia Ponsel. 
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