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ABSTRAK
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. Untuk meningkatkan keakuratan data,
diperlukan pembangunan sistem informasi penjualan barang yang terkomputerisasi.Aplikasi SISTEM
INFORMASI PENJUALAN HANDPHONE BERBASIS DESKTOP ini dibuat dengan menggunakan
bahasa Pemrograman Java, software menggunakan NetBeans IDE 7.0 sebagai pembuat interface
utama dan MySQL sebagai basis datanya. Program ini memungkinkan user untuk input data, edit
data, hapus data, pencarian data, penyaringan data dan pencetakan data ke media kertas. Data yang
diinputkan berupa data barang,data jenis barang dan penjualan barang. Sedangkan output yang
dihasilkan sistem informasi ini berupa laporan data barang dan penjualan barang. Aplikasi
penjualan handphone ini dapat menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mempermudah
penjual dalam mengolah data penjualan barang, dan membuat laporan data barang, laporan
pembelian dan penjualan barang, penjualan barang menjadi lebih mudah, cepat dan efisien.
Kata Kunci: Sistem Informasi Penjualan, MySql, Akurat, Efisien.
1.

LATAR BELAKANG MASALAH
Perkembangan teknologi komputer yang semakin modern, cepat dan praktis sangat mempengaruhi kehidupan
masyarakat luas. Kecepatan dan keakuratan informasi yang biasanya memerlukan waktu lama, kini hanya dalam
hitungan detik informasi tersebut sudah dapat diterima. Dengan adanya kebutuhan informasi yang tak terbatas dan
juga didukung oleh kemampuan komputer yang semakin canggih maka terciptalah pengetahuan yang disebut situs
web (website) yang dioperasikan menggunakan suatu jaringan global atau lebih dikenal dengan nama internet.
Saat ini, website tidak semata-mata digunakan untuk sekedar menampilkan informasi saja. Perkembangan
website ini telah banyak membantu toko untuk menunjang kegiatan salah satunya dalam kegiatan penjualan online.
Melalui website tersebut toko online dengan mudah dapat mempromosikan produk yang dijual. Dan secara langsung
hal ini juga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai produk yang mereka butuhkan.
Menurut Indra Warman (2013:1) dalam jurnal REKAYASA WEB UNTUK PEMESANAN HANDPHONE
%(5%$6,6 -48(5< 3$'$ 3(50$7$ &(// PHQJXQJNDSNDQ ³6HODLQ LWX SHUDQFDQJDQ ZHEVLWH \DQJ GLODNXNDQ
oleh Abdul Latif pada tahun 2008, yang membangun Website E-commerces berbasis PHP dan MySQL yang
digunakan untuk membuat orang mudah untuk berbelanja cukup di depan jaringan komputer dan internet, orangpun
bisa berbelanja dengan mudah, proses ini pun cukup mudah untuk pembayaran barang yang dibeli pembelian dapat
PHPED\DU GHQJDQ PHQWUDQVIHU GL EDQN \DQJ WHODK GLWHQWXNDQ´
Toko Ilham Cellular merupakan sebuah toko yang sedang berkembang dan bergerak dalam bidang penjualan
handphone dimana pada era teknologi saat ini, Toko Ilham Cellular ingin menyajikan infomasi penjualan kepada
konsumen secara cepat dan tepat. Pada toko handphone Ilham Cellular pengolahan data penjualan dan
pembeliannya masih konvensional yaitu masih menggunakan sistem pencatatan pada buku besar, sehingga sering
terjadi kesulitan dalam pengontrolan stock barang, pembuatan laporan penjualan dan pembelian, membutuhkan
waktu lama dalam pencarian data barang dan rusak dan hilangnya buku pencatatan manual.
Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang dimiliki Toko Ilham Cellular dengan diperkuat oleh kutipan
diatas, maka penulis tertarik untuk membantu dalam pembuatan website yang dikemas dalam bentuk perancangan
web design yang diberi judul: ³PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN HANDPHONE
BERBASIS WEB 3$'$ 72.2 ,/+$0 &(//8/$5 -$.$57$´
1.1 Identifikasi Masalah
Toko Ilham Cellular merupakan toko yang akan diubah sistem yang manual menjadi terkomputerisasi. Melihat
dari site plan yang di dapat dan wawancara dengan pemilik toko, maka permasalahan yang muncul ialah:
1) Kurangnya promosi handphone sehingga banyak konsumen yang belum mengetahui dan mengenal toko
ilham cellular.
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2) Untuk mengefiensikan waktu maka akan dirancang sebuah sistem yang bisa menangani pemesan barang
dan pengiriman barang tanpa datang langsung ke toko ilham cellular.
3) Pencatatan data barang, dan pengecekan stok barang yang masih di lakukan secara manual sehingga jika
terjadi kehilangan data maka akan sulit untuk di ketahui.
1.2 Perumusan Masalah
1) Bagaimana merancang sebuah sistem website yang dapat di gunakan untuk melakukan promosi penjualan
handphone agar banyak konsumen dengan mudah mendapatkan informasi penjualan handphone dan
melakukan transaksi penjualan secara online.
2) Merancang sistem yang dapat dengan mudah di akses untuk melihat data barang yang telah terjual, melihat
stok barang dan backup data ±data penjualan.
1.3 Tujuan Penulisan
1) Membuat sistem informasi yang akan mempermudah Petugas Perpustakaan dalam mengelola sistem
peminjaman buku, dan pengembalian buku.
2) Membuat sistem informasi yang akan mempermudah sekolah dalam penginputan data buku, pencarian data
buku dan menyimpan data buku , melihat data buku yang hilang.
3) Membuat sistem informasi yang akan mempermudah dalam pembuatan laporan mengani kegitaan
perpustakaan.
4) Membuat sistem informasi yang akan mempermudah dalam menganalisa sistem perpustakaan.
1.1 Manfaat Penelitian
Memberikan kemudahan menggunakan sistem sistem penjualan online, dimana customer bisa langsung
memesan handphone, melakukan transaksi pembayran dan mencetak bukti transaksi, sedangkan manfaat bagi toko
ilham cellular adalah kemudahan dalam melihat daftar pemesan, konfirmasi pembayaran dan melihat laporan
penjualan.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Dasar Sistem
0HQXUXW .DGLU
³6LVWHP ,QIRUPDVL DGDODK MXPODK NHWLGDNSDVWLDQ \DQJ GL NXUDQJL NHWLND VHEXDK SHVDQ
diterima DUWLQ\D GHQJDQ DGDQ\D LQIRUPDVL WLQJNDW NHSDVWLDQ PHQMDGL PHQLQJNDW´
Model Waterfall adalah siklus hidup software tradisional muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an. Untuk
menyediakan struktur bagi pengembangan sistem software besar. Saat itu mayoritas dari sistem-sistem besar
tersebut merupakan aplikasi pemrosesan data bisnis (Simarmata, 2010).

Gambar 1 Model Waterfall
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Berikut ini penjelasan tentang masing-masing tahap dalam model waterfall:
1) Requirement Analysis
Seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan dalam fase ini, termasuk didalamnya kegunaan software
yang diharapkan pengguna dan batasan software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui
wawancara, survey atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan
pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya.
2) System Design
Tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa
yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahap ini membantu dalam menspesifikasikan
kebutuhan hardware dan sistem serta mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan.
3) Implementation
Dalam tahap ini dilakukan pemrograman. Pembuatan software dipecah menjadi modul-modul kecil yang
nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu dalam tahap ini juga dilakukan
pemeriksaaan terhadap modul yang dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum.
4) Integration & Testing
Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian ini
dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat
kesalahan atau tidak.
5) Operation & Maintenance
Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan
pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah
sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru.
2.2 Konsep Dasar Pemrograman
0HQXUXW 6XWDEUL
³3HPURJUDPDQ PHUXSDNDQ VXDWX FDUD PHQJRUJDQLVDVL PHQ\HGHUKDQDNDQ GDQ
meningkatkan kemampuan program supaya mudah dimengerti, dites, dan dimodifikasi. Berikut akan diuraikan
teknik pemrograman terstruktur .
1. Pemrograman modular
Dalam pemrograman modular, program dipecah-pecah menjadi modul-modul. Setiap modul menunjukkan
fungsi dan tugas tunggal. Modul-modul tersebut ditulis dan dicari kesalahannya secara terpisah. Karens
tujuan dan ukuran setiap modul dibatasi tersebut dapat dikurangi.Setiap program mempunyai sebuah modul
program utama yang mengontrol semua proses yang terjadi, termasuk mengirimkan kontrol program ke
submodul untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Submodul ini harus mengembalikan kontrol program
tersebut ke modul utama setelah selesai melaksanakan tugas fungsinya.
2. Pemroraman Top-Down
Pendekatan Top-down ini sangat brguna dalam perencanaan pemrograman modular. Dalam pemrograman
top-down (atas-bawah), yang pertama harus kita definisikan adalah modul utama.
3. Pemrograman Bottom-Up
Pemecahan masalah dilakukan dengan menggabungkan prosedur-prosedur yang menjadi satu kesatuan
program guna menyelesaikan masalah tersebut.
Untuk mendukung dalam penyusunan ini, penulis menggunakan software bahasa pemrograman:
a)

Adobe Dremweaver CS4
Adobe Dreamweaver VXPEHU ZLNLSHGLD
³Adobe Dreamweaver merupakan penyunting halaman
web keluaran Adobe Systems yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver keluaran Macromedia.
Program ini banyak digunakan oleh pengembang web karena fitur-fiturnya yang menarik dan kemudahan
penggunaannya. Macromedia Dereamweaver adalah sebuah HTML editor profesional untuk mendesain
secara visual dan mengelola situs web maupun halaman web. Bilamana kita menyukai untuk berurusan
dengan kode-kode HTML secara manual atau lebih menyukai bekerja dengan lingkungan secara visual
dalam melakukan editing, Dreamweaver membuatnya menjadi lebih mudah dengan menyediakan tool-tool
yang sangat berguna dalam peningkatan kemampuan dan penglaman kita dalam mendesign web. Adobe
Dreamweaver CS4 yang lebih tua memiliki versi Timur Tengah yang memungkinkan mengetik bahasa
Arab, Persia atau teks Ibrani ( ditulis dari kanan ke kiri ) dalam tampilan kode. Apakah teks sepenuhnya
Timur Tengah ( ditulis dari kanan ke kiri ) atau mencakup baik teks bahasa inggris dan Timur Tengah (
ditulis kiri ke kanan dan kanan ke kiri ), akan ditampilkan dengan benar.
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Gambar 2 Jendela Utama Adobe Dreamweaver CS4

b) PHP
0HQXUXW $ULHI
³3+3 3+3 +\SHUWH[W 3UHSURFHVVRU DGDODK EDKDVD server-side scripting yang
menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP merupakan server-side
scripting
maka
sintaks dan perintah-perintah PHP akan dieksekusi di server kemudian hasilnya dikirimkan ke browser
dalam format HTML. Dengan demikian kode program yang ditulis dalam PHP tidak akan terlihat oleh user
sehingga keamanan halaman web yang dinamis, yaitu halaman web yang dapat membentuk suatu tampilan
berdasarkan permintaan terkini, seperti menampilkan isi basis data ke halaman web.
c)

Database MySQL
0HQXUXW $ULHI
³0\64/ DGDODK VDODK VDWX MHQLV GDWDEDVH VHUYHU \DQJ VDQJDW WHUNHQDO GDQ
banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan
pengelolaan datanya. MySQL juga bersifat open source dan free (Anda tidak perlu membayar untuk
menggunakannya). MySQL didistribusikan dengan lisensi open source GPL (General public License)
mulai versi 3.23, pada bulan juni 2000, software MySQL bisa diunduh di http://www.mysql.org atau
htpp://www.mysql.com

d) XAMPP
XAMPP sumber wikipedia (2014 : 1) ³SHUDQJNDW OXQDN EHEDV \DQJ PHQGXNXQJ EDQ\DN VLVWHP RSHUDVL
merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri
(locahost), yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang
ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Program ini tersedia dalam GNU General Public
License dan Bebas, merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan web yang
dinamis.
e)

UML (Unifield Modelling Languange)
Menurut Rosa dan Shalahuddin
³80/ Unifield Modeling Language) adalah bahasa yang
digunakan untuk memodelkan perangkat lunak yangakan dibuat dan perlu adanya standarisasi agar orang
GLEHUEDJDL QHJDUD GDSDW PHQJHUWL SHPRGHODQ SHUDQJNDW OXQDN´

2.3 Penelitian Terkait
Menurut Dewantra,dkk dalam junal Pembuatan Sistem Informasi Penjualan Spare Part Handphone Pada Toko
Griya Cellular Pacitan (2013:1) menyatakan bahwa: Pada toko handphone Griya cellular pengolahan data penjualan
dan pembelianya masih konvensional yaitu masih menggunakan sistem pencatatan pada buku besar, sehingga sering
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terjadi kesulitan dalam pengontrolan stock barang, pembuatan laporan penjualan dan pembelian, membutuhkan
waktu lama dalam pencarian data barang dan rusak dan hilangnya buku pencatatan manual.
Menurut Isnandi, dkk dalam jurnal Pembangunan Aplikasi Pembelian dan Penjualan Barang Pada Toko Ritzca
Elektronik Punung menyakan bahwa: Dengan aplikasi penjualan yang memadai pengolahan data dan penyajian
informasi dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat. Sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya
serta pengambilan kebijakan oleh pihak manajemen dan perancangan strategi yang tepat guna mendapatkan
efektivitas pembelian dan penjualan yang diharapkan.

3.

PROSEDUR BISNIS SISTEM
Costumer datang langsung ke toko Ilham Cellular menanyakan informasi tentang handphone. Karyawan
mengecek handphone pada stok barang. Karyawan menunjukkan handphone sesuai dengan keinginan customer,
jika customer ingin membelinya, customer membayar kepada karyawan. Karyawan menyerahkan handphone kepada
customer, karyawan membuatkan nota kepada costumer dalam dua rangkap yaitu nota yang 1 diserahkan kepada
customer dan yang satunya lagi disimpan sebagai arsip. karyawan menandai pada stok barang dengan spidol apa
saja yang telah terjual. Karyawan membuat laporan penjualan. pemilik toko akan mengecek penjualan pada laporan
penjualan.
3.1 Activity Diagram
Activity Diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan jalur kerja.
Customer

Karyaw an

Pemilik Toko

mengecek handphone
pada stok barang

Menanyakan
Handphone

Menunj ukan Handphone
Yang diinginkan Customer
tidak

Ya
Membayar

Menerima Bayaran

Menerima Hp

Memberikan Hp

Membuat Nota

Menerima Nota

Arsip Nota

Menandai pada stok
barang

Membuat Laporan

Menerima laporan
Penj ualan

end

Gambar 3 Activity Diagram Penjualan Handphone
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4. ANALISIS KEBUTUHAN SOFTWARE
4.1 Tahapan Analisis
Sistem e-commerce adalah sistem penjualan secara online berbasis web dimana penjual dan pembeli tidak
bertatap muka secara langsung. Calon pembeli melakukan pembelian melalui media browser. Berikut ini spesifikasi
kebutuhan (system requiremet) dari sistem e-commerce:
Halaman Front-page:
A1. User bisa mendaftar sebagai member.
A2. User bisa memilih barang yang akan dibeli dan ditambahkan ke keranjang belanja.
A3. Sistem memfasilitasi pemilihan pengiriman barang dan alamat pengiriman.
A4. User dapat mencetak bukti transaksi pembelian barang.
A5. User dapat melakukan konfirmasi pembayaran.
A6. User dapat login dengan account yang telah dibuat apabila belanja dilain hari.

Halaman Administrasi:
B1. Admin dapat mengelolah data admin
B2. Admin dapat mengelolah Kategori barang
B3. Admin dapat mengelolah data barang
B4. Admin dapat mengelolah konfirmasi pembayaran
B5. Admin dapat mengelolah data taransaksi penjualan
B6. Admin dapat mengelolah laporan
4.2 User Interface
1. Tampilan Halaman User

Gambar 4 Halaman User Sistem Penjualan Online
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Tampilan Halaman User Daftar Member

Gambar 5 Halaman User Daftar Member Sistem Penjualan Online
3.

Tampilan Halaman User Detail Produk Sistem Penjualan Online

Gambar 6 Halaman User Detail Produk Sistem Penjualan Online
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Tampilan Halaman User Keranjang Belanja Sistem Penjualan Online

Gambar 7 Halaman User Keranjang Belanja Sistem Penjualan Online
5.

Tampilan Halaman User Form Order Sistem Penjualan Online

Gambar 8 Halaman User Form Order Sistem Penjualan Online
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Tampilan Halaman User Final Proccess Sistem Penjualan Online

Gambar 9 Halaman User Final Proccess Sistem Penjualan Online

7.

Tampilan Halaman User Bukti Pembelian Sistem Penjualan Online

Gambar 10 Halaman User Bukti Pembelian Sistem Penjualan Online
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Tampilan Halaman Admin Menu Produk Sistem Penjualan Online

Gambar 11 Halaman Admin Menu Produk Sistem Penjualan Online

9.

Tampilan Halaman Admin Konfirmasi Pembayaran Sistem Penjualan Online

Gambar 12 Halaman Admin Konfirmasi Pembayaran Sistem Penjualan Online
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Tampilan Halaman Admin Transaksi Penjualan Sistem Penjualan Online

Gambar 13 Halaman Admin Transaksi Penjualan Sistem Penjualan Online

11.

Halaman Admin Laporan Data Produk Sistem Penjualan Online

Gambar 14 Halaman Admin Laporan Data Produk Sistem Penjualan Online
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12. Halaman Admin Laporan Data Produk Sistem Penjualan Online

Gambar 15 Halaman Admin La poran Data Member Sistem Penjualan Online

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Perancangan sistem imformasi penjualan handphone ini merupakan salah satu cara untuk memudahkan pihak
toko ilham cellular untuk menyebarkan informasi ke masyarakat luas. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari
pembahasan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:
1. Dengan dibangunnya sistem informasi penjualan handphone ini, diharapkan dapat mempermudah data
penjualan dan melihat stok penjualan dengan menggunakan sistem komputerisasi.
2. Dengan dibangunnya sistem informasi penjualan handphone ini, diharapkan dapat memberikan informasi
dengan cepat mengenai harga produk dan pemesanan produk secara online dapat membantu proses promosi
dan penjualan dengan mudah dapat diakses.
5.2 Saran-saran
Berdasarkan dari perancangan dan pembuatan Sistem Informasi berbasis web untuk penjualan handphone secara
online yang telah dibangun, dan dilihat dari besarnya kebutuhan informasi dalam setiap proses bisnis, maka saran
yang dapat disampaikan adalah untuk kedepannya diharapkan sistem informasi berbasis web ini dapat lebih
dikembangkan lagi, yaitu adanya transaksi pembayaran secara online serta fasilitas e-banking, sehingga tamu yang
memesan kamar secara online pembayarannya dapat dilakukan melalui internet juga.
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