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ABSTRAK 

Hikmah  Motor yang bergerak di bidang penjualan mobil dan bertempat di 

kota Banjarbaru saat ini mengalami kesulitan dalam mengembangkan penjualan 

maupun promosi, dikarenakan Hikmah Motor Banjarbaru masih menggunakan 

system  penjualan dan promosi yang masih konvensional dalam arti pelanggan 

masih harus datang ke tempat penjualannya maka tidak semua kalangan dapat 

menerima informasi mengenai Hikmah motor. 

 Dari permasalahan tersebut memunculkan gagasan untuk membuat sebuah 

program aplikasi penjualan sehingga dapat meningkatkan jumlah penjualan pada 

produknya. Sistem ini juga dibangun dengan menggunakan bahasa program PHP, 

databasenya menggunakan MySQL, dan XAMPP for windows sebagai web 

server. 

 Tujuan sistem ini adalah media promosi alternatif baru berupa sistem 

informasi penjualan mobil cash dan kredit pada hikmah motor berbasis web yang 

telah dibngun agar memberikan kemudahan kepada konsumen untuk 

mendapatkan informasi mobil sehinggga dapat meningkatkan promosi penjualan. 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pekerjaan petugas 

untuk membuat penjualan cepat,efektif dan efisien.  

Kata Kunci : Mobil ,  PHP, Sistem Informasi Penjualan,  XAMPP 
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ABSTRAC 

Hikmah Motor which is engaged in car sales and located in the city of 

Banjarbaru is currently experiencing difficulties in developing sales and 

promotions, because Hikmah Motor Banjarbaru still uses a conventional sales and 

promotion system in the sense that customers still have to come to the place of 

sale so not all people can receive information about the motorbike wisdom. 

From these problems led to the idea to create a sales application program 

so that it can increase the number of sales on its products. This system is also built 

using the PHP programming language, the database uses MySQL, and XAMPP 

for windows as a web server. 

The purpose of this system is a new alternative media promotion in the 

form of cash and credit car sales information system on web-based motorbike 

wisdom that has been built in order to make it easy for consumers to get car 

information so as to increase sales promotion. With this application it is expected 

to facilitate the work of officers to make sales quickly, effectively and efficiently. 

Keywords : Car, PHP, Sales Information System, XAMPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agaspura0019@gmail.com/


Pendahuluan 

Hikmah Motor yang bergerak di bidang penjualan mobil dan bertempat di kota 

Banjarbaru. Saat ini popularitas mobil sedang menanjak dan menjadi pilihan 

utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dibandingkan dengan kendaraan 

roda, dua hal ini terbukti dari penjualan mobil pada tahun 2019 meningkat sekian 

persen dari majalah otomotif. 

Dipilih tema penjualan mobil karena selain sudah banyak yang menggunakan web 

baik itu untuk penjualan mobil,  juga  banyak jurnal dan penelitian terdahulu yang 

dapat dijadikan bahan refrensi untuk penyusunan laporan dan kajian pustaka 

dalam penelitian  ini. Sistem informasi penjualan mobil ini dirancang dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. 

Metode 

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode pengumpulan data: 

 

1. Metode Pengamatan (Observasi) : Dengan metode ini bisa langsung 

mengamati kegiatan yang sedang berlangsung di Hikmah motor. 

2. Wawancara (Interview) : Dengan metode ini bisa berdialog secara tanya 

langsung kepada pemilik showroom untuk lebih detail. 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi : ini dilakukan dengan cara 

mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur-literatur dari 

perpustakaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Hasil dan Pembahasan 

 

A. Desain sistem 

1. Activity Diagram 

 

Keterangan : 

- Admin Login untuk masuk ke sistem.  

- Kemudian mengisi data mobil ke dalam sistem dan akan disimpan ke data 

mobil. 

- Dari proses pemebelian konsumen akan memilih data mobil. 

- Kemudian memilih metode pembayaran cash atau kredit. 

- Jika memilih cash maka admin akan memasukan ke data cash. 

- Jika memilih kredit akan ada pilihan memilih leasing, lama cicilan lalu 

transaksi bayar cicilan. 

 



2. Evaluasi sistem  

Pengujian sistem dilakukan menggunakan black box testing untuk memeriksa 

kekompakan antar komponen sistem, dengan tujuan utamanya adalah untuk 

memastikan system berfungsi sesuai yang diharapkan. Pengujian sistem 

termasuk juga pengujian program secara menyeluruh. Kumpulan program 

dapat menerima dengan baik, memproses dan memberikan keluaran program 

yang baik pula. Tahap pertama pengujian dilakukan untuk proses input data, 

mulai dari input data mobil, data transaksi. Dan laporan. 

 

1. Tampilan Input data mobil 

 

Menampilkan input penjualan motor yang akan dijual dan hasil 

inputan juga dapat dilihat pada gambar. 

2. Tampilan Transaksi Konsumen 

 

Pada transaksi ini menampilkan input data transaksi pembelian yang 

akan dibeli oleh konsumen. 



3. Tampilan Laporan  

 

Laporan Penjualan Motor adalah laporan berdasarkan motor yang 

sudah terjual cash dan kredit. 

PENUTUP 

Kesimpulan dari penelitian yang dicapai  

1. Sistem Informasi Berbasis Web Penjualan Mobil Cash Dan Kredit Pada 

Hikmah Motor Banjarbaru ini dapat memperluas jangkauan promosi mobil 

yang di jual di Hikmah Motor Banjarbaru dan juga mempermudah orang 

lain dalam menjual dan membeli mobil bekas.  

2. Dengan sistem informasi penjualan mobil pada Hikmah Motor Banjarbaru 

yang berbasis web diharapkan mempermudah konsumen dalam 

mendapatkan informasi mengenai persediaan mobil yang tersedia pada 

Hikmah Motor Banjarbaru. 



3. Sistem Informasi Berbasis Web Penjualan Mobil Cash Dan Kredit Pada 

Hikmah Motor Banjarbaru dapat menyajikan laporan penjualan sesuai 

dengan pilihan yang diinginkan pemilik dan ditampilakan secara akurat 

Pada Hikmah Motor Banjarbaru. 
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