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ABSTRAK 

 
Toko Atlanta Sport merupakan usaha dalam penjualan berbagai macam  kategori produk perlengkapan 

olahraga serta menyediakan jasa sablon nama dan nomor punggung untuk jersey klub sepakbola dan futsal. 

Dalam penjualan dan pemasaran produk masih bersifat konvensional, sehingga konsumen yang berada di tempat 

jauh ingin memesan produk maupun ingin melakukan pemesanan sablon jersey harus datang langsung ke toko, 

pembuatan laporan yang masih menggunakan metode manual yaitu dengan pencatatan pada buku sehingga 

memakan waktu yang cukup lama dan tidak efektif karena seringnya terjadi kesalahan dalam pencatatan hasil 

data laporan. Setelah mengetahui permasalahan yang ada maka dibuatlah aplikasi penjualan dan jasa sablon 

jersey berbasis web yang dapat memudahkan toko dalam memasarkan produk-produknya secara luas sehingga 

konsumen dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang ke toko dan juga dapat memudahkan 

karyawan dalam pencatatan laporan serta terhindar dari kesalahan pada pembukuan data laporan. Metode yang 

digunakan untuk perancangan aplikasi ini menggunakan metode waterfall dengan wawancara dan pengamatan 

langsung pada objek penelitian. Hasil akhir aplikasi ini adalah pada pembuatan data laporan berjalan dengan 

lancar, untuk transaksi penjualan dan informasi data produk yang dibutuhkan dapat dilakukan secara cepat dan 

efisien. 

 
Kata Kunci: Toko, Aplikasi Penjualan, Web, Metode Waterfall. 

 

 
ABSTRACT 

The Atlanta Sport store is a business in selling various categories of sports equipment products as well 

as providing name and number printing services for soccer and futsal club jerseys. Product sales and marketing 

are still conventional, so consumers who are far away wanting to order products or want to place an order for 

jersey screen printing must come directly to the store, making reports that still use manual methods, namely by 

recording in books so that it takes quite a long time and ineffective because of frequent errors in recording the 

results of the report data. After knowing the existing problems, a-based jersey screen printing application and 

service was made web that can facilitate stores in marketing their products widely so that consumers can make 

buying and selling transactions without having to come to the store and can also make it easier for employees to 

record reports and avoid mistakes. on bookkeeping report data. The method used for designing this application 

uses themethod waterfall with interviews and direct observations on the object of research. The final result of 

this application is that the making of report data runs smoothly, for sales transactions and product data 

information needed can be done quickly and efficiently. 

 

Keyword: Store, Sales App, Web, Waterfall Method. 

 

 

 

 
 

 

 



PENDAHULUAN 

 

Teknologi internet sudah menjadi bagian dalam gaya hidup masyarakat modern terutama bagi mereka 

yang sudah akrab dengan teknologi smartphone, komputer dan laptop. Teknologi internet mempunyai efek yang 

sangat besar pada perdagangan atau bisnis. Hanya dari rumah atau ruang kantor, calon pembeli dapat melihat 

produk-produk pada layar smartphone maupun komputer saja, mengakses informasinya, memesan dan 

membayar dengan pilihan yang tersedia. Calon pembeli dapat menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu 

datang ke toko atau tempat transaksi sehingga dari tempat duduk mereka dapat menghubungkan antara penjual 

dan calon pembeli secara langsung. 

Toko Atlanta Sport merupakan usaha yang bergerak dibidang penjualan alat dan perlengkapan 

olahraga, mulai dari baju, celana, sepatu, dan semua produk yang berhubungan tentang dunia olahraga dengan 

model-model yang selalu di update setiap saat. Atlanta sport merupakan salah satu toko produk olahraga 

terlengkap di kota Martapura, Selain penjualan produk olahraga toko atlanta sport juga menyediakan jasa sablon 

nama dan nomor punggung jersey klub sepakbola dan futsal dengan berbagai macam pilihan produknya. 

Sistem penjualan dan promosi produk-produk pada toko Atlanta Sport saat ini masih menggunakan 

fasilitas aplikasi media sosial saja karena belum memiliki e-commerce sehinga pejualan masih minim. Dalam 

pencatatan data transaksi penjualan dan laporan penjualan toko Atlanta sport masih secara manual yaitu dengan 

pencatatan pada buku sehingga memakan waktu yang cukup lama dan tidak efektif karena seringnya terjadi 

kesalahan dalam pencatatan hasil data laporan. Dengan menggunakan aplikasi media sosial sebagai sarana 

penjualan maka lingkup penjualan dan promosi pun masih kecil karena hanya orang-orang yang mengikuti 

dengan akun media sosial Atlanta sport saja yang bisa mengetahui produk apa saja yang di jual, dan juga 

menyebabkan keterlambatan admin dalam membalas banyaknya pertanyaan dari calon pembeli tentang 

informasi produk yang di inginkan. 

 Maka penulis mengajukan solusi untuk mengatasi masalah pada toko Atlanta Sport untuk 

mengembangkan bisnis penjualannya adalah dengan menggunakan aplikasi E-commerce. Keuntungan yang 

diperoleh dengan menggunakan aplikasi E-commerce yaitu untuk meningkatkan pendapatan dengan 

menggunakan penjualan online yang biayanya lebih murah, dapat menjangkau target pasar yang lebih luas,  

menghemat waktu, dan memudahkan dalam pengelolaan produk pada toko serta pengolahan data laporan akan 

lebih maksimal. 

 

METODE 

Dalam merancang dan membangunan website penjualan pada toko Atlanta sport digunakan metode yang 

meliput : 

 

1. Wawancara (Quesioner) 

Dengan cara melakukan tanya jawab kepada karyawan toko dan calon konsumen tentang  pembelian produk dan 

jasa sablon jersey. 

 
2. Pengamatan (Observasi) 

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung pada objek penelitian yang dilakukan pada toko 

Atlanta Sport. 

 

3. Studi Dokumentasi 

Cara pengumpulan data yang dilakukan mencari informasi pada media sosial toko dan situs website yang 

menyediakan informasi tentang perlengkapan olahraga dan jasa sablon. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini yaitu berupa Aplikasi Penjualan Perlengkapan Olaharaga dan Jasa sablon 

Jersey Berbasis Web memudahkan toko dalam memasarkan produk-produknya secara luas sehingga konsumen 

dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang ke toko. Sistem memberikan kemudahan baik dari sisi 

admin maupun dari pelanggan, dimana proses jalannya transaksi dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan dengan uraian sebagai berikut : 

Flowmap yang sedang berjalan 



 

Gambar 1. 1 Flowmap sistem yang sedang berjalan 

1. Konsumen datang langsung ke toko.  

2. Kemudian  memilih produk yang diinginkan. 

3. Konsumen menunjukkan produk yang akan dibeli kepada pegawai. 

4. Pegawai mengantarkan produk yang sudah ditunjuk oleh konsumen ke tempat kasir. 

5. kasir memberitahu total belanja yang harus dibayar. 

6. Jika sudah melakukan pembayaran, kasir akan mengecek produk yang akan di beli konsumen apakah ada 

kerusakan atau cacat pada barang. 

7. Kemudian pegawai kasir akan mengecek apakah jumlah uang yang dibayarkan sesuai dengan total 

pembelian, jika sesuai maka struk pembayaran akan diberikan kepada konsumen. 

8. Nota transaksi dikumpulkan untuk pembuatan laporan penjualan. 

9. Laporan data penjualan diberikan kepada pemilik atau pimpinan toko. 

Model Sistem 

Unified Modeling Language (UML) adalah himpunan sturktur dan teknik untuk pemodelan desain program 

berorientasi objek(OOP) serta aplikasinya. UML adalah metodologi untuk mengembangkan OOP dan 

sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan system tersebut. 

 

a. Use Case Diagram 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama untuk Toko Atlanta Sport maka dapat diusulkan sistem 

baru untuk meningkatkan efektifitas penjualan dan pendataan agar mendapatkan hasil yang lebih efektif. Berikut 

gambar use case dari metode unified modeling language (UML) yang digunakan untuk pembuatan Aplikasi 

Penjualan Perlengkapan Olaharaga dan Jasa sablon Jersey Berbasis Web, yaitu: 



 

Gambar 1. 2 Use Case Diagram 

b. Squence Diagram 

1.     Squence diagram pemesanan 

 

Gambar 1. 3 Squence Diagram Pemesanan 

 

 

 

 

 

 



2.     Squence diagram pembayaran 

 

Gambar 1. 4 Squence Diagram Pembayaran 

c. Class Diagram 

Berikut gambar class diagram untuk pembuatan dari Aplikasi Penjualan Perlengkapan Olaharaga dan Jasa 

sablon Jersey Berbasis Web, yaitu: 

 

 

Gambar 1. 5 Class Diagram 

 

 

 



Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Form Login Admin 

Pada form login admin berfungsi untuk masuk kedalam menu utama sesuai dengan hak akses dengan cara 

mengisi username dan password yang telah terdaftar di database. 

 

 

Gambar 1. 6 Login Admin 

 

2. Tampilan Form Login Konsumen 

Pada form login konsumen berfungsi untuk masuk kedalam menu utama sesuai dengan hak akses dengan 

cara mengisi username dan password yang telah terdaftar di database. Pada halaman ini juga terdapat tombol 

daftar yang berfungsi untuk calon konsumen yang ingin menjadi pelanggan. 

 

 

 

Gambar 1. 7 Login Konsumen 

 

 



3. Tampilan Form Halaman Menu Utama 

Pada form menu utama menampilkan informasi beberapa produk terbaru yang bisa dibeli dan beberapa sub 

menu. 

 

 

Gambar 1. 8 Halaman Menu Utama 

 

4. Tampilan Form Halaman Produk 

Halaman  produk  menampilkan daftar produk-produk yang dijual oleh toko dan dapat  melakukan pencarian 

produk sesuai pilihan kategorinya. 

 

 

 

Gambar 1. 9 Halaman Produk 

 

 



5. Tampilan Form Menu Checkout 

Halaman menu checkout menampilkan data dan informasi rincian belanja produk yang sudah di pilih oleh 

konsumen, dan terdapat informasi lengkap tentang alamat tujuan pengiriman. 

  

 

Gambar 1. 10 Menu Checkout 

 

6. Tampilan Form Pembayaran  

Form menu pembayaran  menampilkan data pembayaran yang masuk sesuai dengan total harga produk dan 

apabila pembayaran sesuai admin akan mengkonfirmasinya maka produk akan segera dikirim sesuai alamat 

konsumen. 

 

 

 

Gambar 1. 11 Form Pembayaran 

 

 

 



Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Laporan Data Pelanggan 

Laporan  data  pelanggan  menampilkan data informasi pelanggan yang sudah terdaftar. 

 

 

 

Gambar 1. 12 Laporan Data Pelanggan 

 

2. Tampilan Laporan Data Produk 

Laporan  data produk ini  menampilkan  data produk dan stok produk yang tersisa. 

 

 

Gambar 1. 13 Laporan Data Produk 

 

 

 



3. Tampilan Laporan Data Penjualan 

Laporan data penjualan menampilkan hasil data transaksi penjualan produk untuk perbulan maupun 

pertahun. 

 

 

Gambar 1. 14 Laporan Penjualan  

4. Tampilan Laporan Data Pembayaran 

Laporan data pembayaran menampilkan seluruh transaksi untuk pembelian produk oleh pelanggan serta 

bukti pembayaran. 

 

 

Gambar 1. 15 Laporan Data Pembayaran 

 

 

 

 



PENUTUP 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan: 

1. Aplikasi dapat memudahkan toko dalam memasarkan produk-produknya secara luas sehingga 

konsumen dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang ke toko. 

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

transaksi dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. 

3. Sistem pembuatan data laporan berjalan dengan lancar, informasi data yang dibutuhkan akan dapat 

dilakukan secara cepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. 

Saran 

  Adapun saran yang mungkin dapat di pertimbangkan untuk pengembangan penelitian dan aplikasi agar 

lebih sempurna adalah sebagai berikut : 

1. Sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis android. 

2. Menambahkan fitur pencarian produk sesuai range harga produk. 

3. Perlu adanya penambahan grafik penjualan produk pada halaman admin. 

4. Penambahan fitur yang lebih menarik lagi agar pelanggan tidak mudah bosan. 
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